
بانوشتارها و گفتارهایی از:
 ناصرعلی سعادت، سهیل مظلوم، حامد لدنی، خسرو سلجوقی، مسعود نیکخواه 
 مسعود صفاری، سعید رحمانی  ناصر حکیمی  جان پریسکو ، دیوید کونگ

کدی تامپسون ، ایوا یو، راسل فالنری، یورو اوساوا  و برگزیده ای از مقاالت نشریات 
وال استریت ژورنال، سی ان بی سی، آنتروپرونر، فوربز، ایندیپندنت، فایننشال تایمز
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پرونده ویژه برای 
غول های چینی 

کارت ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی
مرداد 1394    آگوست 2015    دوره جدید   شماره 26  138 صفحه   قیمت 10000 تومان
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رویای اژدها

کارنامه وزارتخانه برای 
وجوه اداره شده چند صفر دارد

یک وام و 
دو هوا



















 نام و نام خانوادگی:

 تلفن:

 همراه:

 نمابر:

 پست الکترونیکی:

چنانچه خواستار اشتراک پیوست هستید فرم زیر را تکمیل  و پس از واریز هزینه اشتراک طبق جدول به حساب جاری بانک ملت 44515628/88 
به نام مؤسسه پرسش )پویندگان راز ستاره شمال(، برگه آن را همراه برگه درخواست اشتراک به نشانی ماهنامه نمابر کنید یا از طریق وب سایت 

ماهنامه به آدرس www.peivast.com اقدام نمایید.

فرم اشتراک

اشتراک 12 شماره اشتراک 6 شماره
1.200.000 ریال هزینه مجله 600.000 ریال هزینه مجله
رایگان هزینه ارسال تهران رایگان هزینه ارسال تهران

برای دریافت ماهنامه درشهرستان، با شماره 09199990454 تماس گرفته یا از طریق سایت نشریه اقدام نمایید

 مدت اشتراک:

 پست پیشتاز/ عادی:

 نشانی:

 کد پستی:

ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی و فرهنگی

میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، شماره 13
15 85 93 67 11

 
    

94 77 32 88  و  42824000   
          42 82 41 21  

www.peivast.com     

info@peivast.com
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بانوشتارها و گفتارهایی از:
محمودیان، پویا  مهر،  ایمانی  مهدی  بحری،  باقر  منصوری،  عبدالحمید  داننده،  آزاده   

شاهین طبری، حسام آرمندهی   شهرام شکوری  محمد گرکانی نژاد، 
احمد مرآت نیا   یونجی ماسودا  یوگنی لئوف، پیتر های ،مهدی مقصودنیا ، 
بری باخنهایمر، گریگور فروند،ایوان میسنر، ماری بارا، مارال تاباکا ، جس آرونز و 
برگزیده ای از مقاالت نشریات اد تک تایمز ، فوربز، ونچر بیت، لرنیننگ فرست

عروسک قرمزپوش

N
ubia Z5S m

ini :صول ماه
مح 22

پرونده ویژه برای 
فناوری آموزشی

 خرید اینترنتی 
اسفند 1393    مارس 2015    دوره جدید    شماره 22   146 صفحه     قیمت 10000 تومان
ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

حباب93
سالی که برای فناوری بیشتر از امید، آرزو داشت

در باشگاه مدیران پیوست چه گذشت
دوساالنه »یک روز ، یک مدیر«

اردیبهشت 1394    می 2015    دوره جدید    شماره 23   136 صفحه     قیمت 10000 تومان
ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

پرونده ویژه برای 
کنگره جهانی موبایل

اخالق در فضای مجازی

همان همیشگی

23

بانوشتارها و گفتارهایی از:
ــعود  ــری، مس ــر بح ــرخ وگل م ــوادی  باقر،گل ــن ج ــو، محس ــز نجف پورآقابیگل  عزی
اســکویی لر  محمــد گرگانی نــژاد، حســین کاخکــی، مرتضــی یوســفی، علیرضــا طلــوع  

 میــک رایــت، لــورا روزنفیلــد، اینگریــد الندن،جفــری ون کمــپ، مانفــرد 
دوفرایــز  اختصاصــی  گــزارش ازکنگــره جهانی موبایــل و برگزیــده ای از مقاالت 
نشــریات دنکســت وب، ورج، ســی نت، ســی ان ان، سی ان بی ســی، 

ــزی ــی آر و مک کین اچ ب

بررسی تاثیرات
 توافق هسته ای بر بخش 

ارتباطات و فناوری اطالعات 

پایان 
0 1سال 
تنهایی

یک روح
در دو بدن
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ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

بانوشتارها و گفتارهایی از:
 بهادر بخشی، احمد عبداهلل زاده، مسعود صبایی

 علی عباس نژاد ، پویا محمدیان ، پیام صدری، آرمین 
رنجبر ، عطا خلیقی سیگارودی ، امیر وهوشی   کاظم 
آیت اللهی    سعید مهدیون، رضاباقری اصل، حسین 
ریاضی  استفان میهیو، استوارت درج ، الیسون برد 

و برگزیده ای از مقاالت نشریات گاردین ، ورج، تک کرانچ، 
اچ بی آر و  مک کینزی

طوطی انقالبی

خرداد 1394    ژوئن 2015    دوره جدید   
شماره 24  138 صفحه   قیمت 10000 تومان

ه برای 
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ک 
متری

ی بیو
ناور

ف

 ایران 
ن در

کوی
بیت 

 

w
w

w
.p

ei
va

st
.c

om
��

24

 Sam
sung G

alaxy S 6 :صول ماه
مح

چگونه توسعه دهندگان
ترمز رویای استارت آپ ها شدند 

بهمن 1393    فوریه 2015    دوره جدید    شماره 21   136 صفحه     قیمت 10000 تومان
ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

پرونده ویژه برای 
        سونی 

 دولت   الکترونیکی 
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همان همیشگی
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مح 21

بانوشتارها و گفتارهایی از:
 عبدالحمیــد منصــوری  محمــد مهدی عطوفی, حســین گلســتانی فر, مهــدی مهدوی  
  صابر فیضی, ســعید ســاالریان, محمد حســین بهرامی, علیرضا نعمت الهی , مهدی هاشــمی

 محمدگرکانی نــژاد، علــی اصغــر توفیــق  نوربــرت وینــر    اختصاصــی  رودیگــر اودنبــاخ، 
جــورو اوســاوا، اریــک ساســون، راجــر چنــگ، ماریکــو یاســو، ریچــی 
مــورای، جــف وارد بایلــی و الکســاندرا ســاموئل و برگزیــده ای از مقاالت 
نشــریات وال اســتریت ژورنــال، بیزینــس ویــک، رویتــرز، دویچــه وله، 

کریسشــن ســایز مانیتــور، ســی نــت و اچ بــی آر

لشگرکشی مدیرانه
پرونده ای برای »یکصد مدیر« صا ایران که صاحب نبض ارتباطات کشور شدند
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بانوشتارها و گفتارهایی از:
 فریــدون قاســم زاده، مهــدی فقیهــی، علیرضا عرفانــی، روح اهلل نــوری،   اختصاصی  پروفســور 
 راینــر تــوم    احمــد بیــد آبــادی، وحیــد نجفــی، ســعید افشــارزاده، محمدرضــا امامــی

ــرور  ــدل، س ــان مع ــینی، ساس ــاءاهلل حس ــی، ماش ــب عل ــین مح  حس
شــیدایی    اختصاصــی  دیویــد لیــون  فیــل ســایمون، ادی ماکــوچ، تــام فالور، 
راس برانــدام، کویــن دام  و لــری کیمــر و برگزیــده ای از مقــاالت نشــریات 
گیــگاکام، نیوزویــک، ورج، فوربــز، اینــک، هافینگتــون پســت  و اچ بــی آر

طالی 
گمشده 
فناوری

چگونه فناوری اطالعات باعث
 توسعه اقتصاد کالن می شود

امید برای بقا
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دی 1393    ژانویه 2015    دوره جدید    شماره 20   136 صفحه     قیمت 10000 تومان
ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی

20

پرونده ویژه برای 
جمع سپاری 
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یک وام و دو هوا   30
همه به قطاری که راه افتاده، سنگ می زنند   36
80 درصد طرح های تجاری ایراد داشت  39

وزیر همیشه حق وتو دارد   40
سرمایه گذاری به جای هزینه   42

     باشگاه مدیران
هنر کارمند نبودن  47

آزادراهی برای آزادکارها   52
قهوه و سرمایه  54
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راآنالین
بخوانید

برای اشتراک ماهنامه پیوست 
می توانید ازطریق وبسایت 

یا تماس با شماره تلفن  
09199990454 اقدام کنید

بانوشتارها و گفتارهایی از:
 ناصرعلی سعادت، سهیل مظلوم، حامد لدنی، خسرو سلجوقی، مسعود نیکخواه 
 مسعود صفاری، سعید رحمانی  ناصر حکیمی  جان پریسکو ، دیوید کونگ

کدی تامپسون ، ایوا یو، راسل فالنری، یورو اوساوا  و برگزیده ای از مقاالت نشریات 
وال استریت ژورنال، سی ان بی سی، آنتروپرونر، فوربز، ایندیپندنت، فایننشال تایمز
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پرونده ویژه برای 
غول های چینی 

کارت ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی
مرداد 1394    آگوست 2015    دوره جدید   شماره 26  138 صفحه   قیمت 10000 تومان
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رویای اژدها

کارنامه وزارتخانه برای 
وجوه اداره شده چند صفر دارد

یک وام و 
فهرستدو هوا

طرح جلد: مجید توکلی

 صاحب امتیاز:  موسسه پرسش) پویندگان راز ستاره شمال(
مدیر مسئول: محمد باقر اثنی عشری

مدیر عامل: مجتبی محمودی



شماره 26  مرداد 1394  

گفتوگوهاگزارشها

2576

64

46

36

یک سایت در مسلخ 
گردشگری 

چمدان هایش مدت هاست گوشه اتاق 
خاک می خــورد. هر از گاهــی نگاهی 
به آنهــا می انــدازد و در ذهنش آخرین 
وضعیت حســاب بانکی اش را بررسی 
می کنــد و به آرامــی از کنــار چمدان 
رد می شــود. معمواًل تمام ســفرهای 

به یادماندنی زندگی اش حاصل ...

همه چیز در یک سال تغییر کرد 
انجام دادن گفت وگو درست سر ظهر یک 
روز گرم تابستان آن هم در ماه رمضان کار 
آسانی نیســت؛ هم برای مصاحبه کننده 
و ســخت تر از آن برای مصاحبه شونده. 
ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطالعات 
بانک مرکزی بعد از یک جلسه فشرده به 
مصاحبه رسید و تقریباً دیگر توانی برایش 

باقی نمانده بود...

روی مرز صدتایی ها 
گزارش رسمی مجمع جهانی اقتصاد 
حکایت از ضعف فنــاوری اطالعات 
ایران در دولت  الکترونیکی، توســعه 
و جذب فناوری در ســطوح باالدستی 
کشور دارد و مقایسه آن با نتایج سایر 
کشــورهای منطقه نشــان می دهد 
کارکرد هــای ابزارهــای نویــن در 
سطح خرد یا شــهروندی باقی مانده 

است...

همه به قطاری که راه افتاده، 
سنگ می زنند 

رئیس تازه منصوب سازمان نظام صنفی 
نیازی برای ترغیب شدن به این مصاحبه 
ندارد. به قول خودش از ابتدای ماه که خبر 
آغاز پرداخت وام ها را اعالم کرده تاکنون 
با 10 نشــریه و ســایت درباره موضوع 
صحبت کرده است و اصاًل هم ابایی ندارد 
که بگوید هرچند فرآیند پیشــین اعطای 

وام ها را تایید نمی کند ...

71
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سردبير:  آرش برهمند
مشاور : علیرضا محمودی

دبير تحریریه : مهرک محمودی

دبير پيوست جهان : حمیدرضا نیکدل
دبیرحقوق فناوری:مصطفی مسجدی آرانی

 تحریریه :   میثم قاسمی، محمود حبیبی ، سعید صباغی پور ، 
 مســعود شــفیعی برزی، امیر حسین حســینی پژوه

ملیحه آگاهی، مینا پاکدل، بهناز توحیدی

دبير هنری : مجید توکلی
 تصویرسازی : پیام برومند 
طراح کاورها:مهردی عزیزی

،مانی لطفی زاده، علیرضا قدیری عکس:حجت سپهوند ُ
گرافيک و صفحه آرایی: سیدسبحان علی ثابت

وب: مهدی حسینی پژوه
ویرایش: نگار استاد آقا 

  امور اداری: عباس دانای، راضیه محمودی 
مدیر مالی: شاپور رهبری 

مدیر توسعه بازار:  ریحانه توکل 
مرکز تلفن : 42824000

دورنگار:   42824121          
WWW.PEIVAST.COM :سایت

INFO@PEIVAST.COM :ایمیل 
لیتوگرافی و چاپ:   رفاه

آگهی  و مشترکین:  09199990454
نشانی:  ميدان هفت تير، ابتدای خيابان قائم مقام فراهانی

کوچه یکم، شماره 13

پیش شرط ها

رغبت و میل افراد

دولت و حمایت بازار زیرساخت فناوری

راه  حل های 
پول الکترونیکی
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شماره 26  مرداد 1394    

نان  و  سیرک
هموارهطرحهایحمایتمســتقیمدرحوزهفناوریاطالعاتمحکومبهســیاهنماییچرا

هســتند؟مگرنهاینکههرفعالبیطرفوغیرمغرضیمعتقداســتایــنبازارنیازبه
نقدینگیداردوکیستکهقبولنداشتهباشداینصنفسوءتغذیهدارد؟حتیاگرفرضریختو
پاشدرتخصیصاینوامهارابپذیریمآیاحقبخشمهجوریازصنعتاینکشــورنیستکهدر
مقابلسالهااتهاموتوسریخوردنحاالکمیهمتجملبهخودببیند؟چرانبایدشرکتهاییکه
اینهمهقربانیدادهاندحاالکمیهمطعممحبتدولترابکشــندتاجبرانگوشهایازبیتوجهی،
قهرواتهامگراییدولتمردانطیدهههایمتوالیبشــود؟کدامتحلیلگرعاقلیممکناســتاین
حقیقتراکتمانکندکهوامهاحتیاگربخشــیازآنهاهمهدربرودبازدستکمبهفناورانکشور

امیدمیدهند؟شایدمشکلواقعیهمینجاست؛امید.
بازارفناوریایرانطییکدههاخیرازچندینجهتموردهجومواقعشــدهاســت؛ازیکسو
تحریمهاییکهامیدبهفروریختنشــاناستآیتیرادرســتبرلبهفناوریشانقراردادهاندو
نهتنهادرهاکهروزنههاوحتیحفرههاهمبهرویبازرگانانفناوریکشوربستهشدهاست.ازسوی
دیگردرداخلکشورفشارامنیتیبهموازاتفشارهایخارجیبرحوزهآیتیافزایشیافتهاست
وبامقوالتیهمچونشبکههایاجتماعی،پهنایباند،پیامرسانهایموبایلوسرویسهایجدید
همگیبرورطهقوانینســایهخوشکردهاندتاحضوردرآنهااگرنهممنوعدســتکمبرایجمع
محدودیدسترسپذیرباشــد.درنهایتحتیدردسترسترینبخشحاکمیتیعنیوزارتخانه
نیزبهندرتواقعًانقشتسهیلکنندهراایفاکردهاست؛بسیاریازپروانههاهنوزدرمحاقهستند،
رگوالتوریبیشتریکبندبازیسیاسیاستتامسندیاقتصادیومشخصًاهنوزحوزههاییمانند
نرمافزار،محتوا،اســتارتآپهاوخدماتارزشافزودهبیشــترازآنکهمسئولداشتهباشند
مدعیدارندوبهحالخودرهاشدهاندتامگرناگهانطرحهایخلقالساعهمانندجویشگرملیدر

آنهاظهورکنند.
آشکاراستدرچنینبازاریصرف»امید«بخشیدنبهیکبازاریادستنوازشیازوزارتخانهبر
ســربازارخصوصیکفایتنمیکند.بومزیستبازاریمانندفناوریاطالعاتازاجزایمتعددی
تشــکیلشــدهاســتکهازحوزهقانونگذاریگرفتهتاوارداتوصادرات،صنعتنمایشگاهیو
رسانههایشنیازبهتقویتوپشــتیبانیدارندوبدونتحریکدرستعرضهوتقاضادراینبازار
اساســًامحملیبرایهزینهکردنوامها،هرچندبرفرضهمسخاوتمندانهوصحیحتوزیعشوند،
وجودندارد.پسناگزیرحتیاگرشــرکتیهمازهفتخوانیکالگوریتمپیچیدهمدیریتیبگذرد

بازخروجیآنغیرازحبابیکاذببرایکلبازارنخواهدبود.
ازچنینمنظریمشــکلنهدرنحوهیــارقموامهابلکهدرنفسنگاهدولتبهآنهاســت.وامها
درذاتخودبیهودهنیســتندبلکهبسیارهممیتوانندمثبتباشــندولیبدونشکپیشگرفتن
سیاستنانوســیرکدربحبوبهیکیازدورانهایســختبازارفناوریتاثیریماندگاربرآن

نخواهدداشت

آرش برهمند  
سردبیر

arash@peivast.com
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کجا  ایستاده ایم
ماعادتکردهایــمخودمانراخیلیدســتباالبگیریم.معموالً

وقتیازایــرانوایرانیصحبتمیکنیمبهنظرمیرســد
تافتهجدابافتهایهستیم،ازنظرهوشواســتعداددردنیاسرآمدهستیمو
بهترینفرهنگوآدابورســومراماداریم.همیشهبهگذشتهخودمینازیم
ومیگوییممنشــورحقوقبشــرازرویلوحکوروشنوشتهشدهاستودر
نهایتنتیجهمیگیریمایرانوایرانیهمهچیزتماماســت.نهنقصیداردنه

تناقضی.
شــنیدناینحرفهاخوشاینداستامازمانیبیشــترخوشایندمیشود
کهایننشــانههادرشرایطفعلینیزبروزیداشــتهباشد.هیچوقتدوست
نداریمبگوییمدرشــرایطفعلیدرچهموقعیتیقــرارداریمودرکجایدنیا
قرارگرفتهایم.انتشــارگزارشهایساالنهبینالمللیهرســالهماراازیک
خواب2400سالهبیدارمیکندامامتاسفانهزمانبیداریمانکوتاهاستوبه

سرعتفراموششمیکنیم.
وقتینامایراندرگزارشهایبینالمللیکنارکشورهاییقرارمیگیردکه
ازنظروسعت،جمعیتومنابعانســانیبهاندازهیکیازاستانهایایراننیز

نیستند،دیگرشنیدنموفقیتهایتاریخیجذابنخواهدبود.
مــرورگزارشجهانیفناوریاطالعاتدرســال2015نشــانمیدهد
باوجودتالشهاییکهطیســالهایگذشــتهصورتگرفتهاســت،هنوز
دروضعیتبســیارنامناســبیقرارداریم.درهیچکدامازآنشاخصهااز
وضعیمطلوبیبرخوردارنبودیم.نهازنظرزیرســاختتوسعهیافتهبهشمار
میآمدیمونهکاربرد،ونهحتیمحیطکسبوکارمانبرایپذیرشفناوری
اطالعاتوارتباطاتآمادهشــدهبود.بهنظرمیرسیدازیکخوابناگهانی
برخاســتهایموبهیکبارهوناخواستهبهمیدانرقابتپرتابشدهایم.مقایسه
آمارباسالهایگذشتهنشــانمیداددرایندورهبیکارهمننشستهبودهایم
وقدمهاییدراینزمینهبرداشــتهشدهاماســرعتاقداماتانجامشدهبه
اندازهایکمبودهاستکهبسیاریازکشورهایهمردهازماپیشیگرفتهاند

وماازگردونهجاماندهایم.
مهمنیستدرگذشتهچهبودهایم،مهمایناستکهدرشرایطفعلیدرچه
موقعیتیقرارداریم.درسالهایگذشتههنگامیکهدلیلاینعقبماندگی
ازمسئوالنپرسیدهمیشد،یکیازدالیلاصلیراتحریمهاعنوانمیکردند؛
حالکهبادموافقوزیدهاســتبایددیدآیااثرشدرگزارشهایسالهای

بعدمشخصخواهدشد؟

مهرک محمودی  
دبیر تحریریه 

mehrak@peivast.com



17

peivast.com

شماره 26  مرداد 1394  

حمایت با کدام روش
گذشــتهفهرســتیازکاالهایخارجیکهخریدآنهابرایدســتگاههایماه

دولتیممنوعاست،اعالموبه124قلمقبلیاضافهشد.ایناقالمممنوعه
دراغلبمواردازمحصــوالتفناوریاطالعاتوارتباطاتهســتندوبهانهاین
ممنوعیت،وجودکاالهایمشــابهتولیدداخلاست.درهمینحالطیسالجدید
دولتبــهبهانهحمایتازتولیدداخل،تعرفهگمرکــیبرخیازاقالمبخشICTرا

اضافهکرد.
چنینسیاستیسالهاستازسویدولتدنبالمیشودوهرگاهاجرایآناندکی
کمرنگشــده،فعاالنبخشخصوصیفریادبرآوردهاندکهازتولیدداخلحمایت

نمیشود.
صنعتICTنیزمدتیاســتهمینروشرادرپیشگرفتهاست.افزایشناگهانی
تعرفهوارداتگوشــیتلفنهمراهدرسالهایگذشتهبهنامحمایتازتولیدداخل،
تنهاجیبعــدهایداللراپرکردوبرحجمقاچاقافــزودوالبتهدرکنارشبرخی
برندهایناشناختهچینیدرداخلکشورمجدداًبســتهبندیشدندوبهاسمتولید

داخلبهفروشرفتند)یاشایدنرفتند(.
حاصلکارهرچهبود،تولیدگوشیتلفنهمراهدرداخلنبودوآنهانتوانستندسهم
قابلتوجهیازبازارداخلیرابهخوداختصاصدهند.ایندرحالیاســتکهازتولد
برخیبرندهاینامآشــنایجهانیاینحوزهحتیدودههنیــزنمیگذردولیآنها

توانستهانداکنونسهممناسبیازاینبازارکسبکنند.
اقتصاددانهایمعتقدبهمکانیسمبازارمیگویندتعرفهوارداتبایدکاهشیابد
تابهکارفرمایانفشــاربیایدوآنهانیزبرایسادهسازیفضایکسبوکاربهدولت
فشارآورند؛اماصنایعمابهجایاینکهبرایبهبودفضایکسبوکاربهدولتفشار

بیاورند،راضیبهافزایشتعرفهمیشوندتابدینوسیلهزیانخودراجبرانکنند.
نتیجهسیاستافزایشتعرفههارامیتوانبهخوبیدرصنعتخودروسازیکشور
مشاهدهکرد؛صنعتیکهمانندبچهایلوسوبیهنر،چنددههپسازآغازفعالیت،
اکنونتابوتهایچرخداررابهنامخودروبابیشــترینقیمتبهمردممیفروشدو

مردمهمچارهایجزخریدندارند.
اماکشــورهاییمانندروســیه،هند،چینوترکیهاکنونپسازسالهابستهنگه
داشتناقتصادخود،بهسویمکانیسمهایبازارآزادرویآوردهاندوالبتهنتیجهآن

نیزبرایهمگانقابلمشاهدهاست.
حمایتازتولیدداخلامرپسندیدهایاست؛اماروشاجرایآنممنوعیتورود
یاخریدکاالهایخارجینیســت.چنینروشــیحتیدرکوتاهمدتنیزفایدهایبه

دنبالندارد

میثم قاسمی  
روزنامه نگار 

ghasemi@peivast.com

الگوبرداری  از لوزان برای مخابرات
بهوجودآمدهمیانمخابراتایرانووزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتاختالف

ظاهراًبهدملچرکینیتبدیلشــدهاستکهبایدهرچهزودتربهحالآن
فکریکرد.گروهیمعتقدندایناختالفدردآوراگربرایمردمنانوآبینداشــتهباشــد،

قطعًابراییکطرفنانوبرایطرفدیگرآبخواهدداشت.
بازخوانیروابطمیانایندوطیهشتسالگذشــته)شمابخوانیددولتگذشتهودولت
فعلی(هموارهدردوبینهایت)اکســتریم(بهسربردهاست،اگرقدریبهحافظهتاریخیمان

رجوعکنیمنشانههایاینرفتارهایاکستریمیرابهراحتیدرمییابیم.
هنوززمانزیادیازروابطعاشــقانهمیانوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتوشرکت
مخابراتدردوراندولتمهرورزاحمدینژادینگذشــتهاســت.درآندورانکهآقای
رئیسجمهوردرحالخلقوکشفرفتارهاینوینمدیریتیوهنجارگریزانهبرایادارهکشور
بود،شــرکتمخابراتایرانمنطبقبرهماناصولهنجارگریزانهوگاهفراقانونیمدیریتی
بهرغممخالفتهایکارشناسیبدنهمدیریتیارتباطاتوفناوریارتباطاتکشور،بهبخش

غیردولتیواگذارشد.
انتقادهابههرشکلیکهبیانشــد،نهایتًاتغییریدرخواستوارادهورویکرددولتبرای
اصالحروندواگذاریشــرکتمخابراتبرجاینگذاشــتومخابــراتتمامًادولتیطی
تشریفاتیقانونیبهاهلآن)طبقاستنباطدولتمردانآنروزگار(بهبخشخصولتیواگذار
شد.بگذریمکهایندلدادگیودلبریمیانمخابراتودولتاحمدینژادبهانتهانرسیدودر
نهایتمعاوناولرئیسجمهورکهاینروزهادرگیرپروندهمالیاست،درسالنشهیدقندی
باطنزیآشــکارگفت:»بهاصرارآقایانمخابراترافروختیم؛نوشجانشان!اماکاشاین

کاررانمیکردیم.«
چراوچگونهآندلبریتبدیلبهایننفرتطنزآمیزنهفتهدراینعبارتشد،فعاًلموضوع
مانیست؛چراکهازقدیمگفتهاندرویدیگرعشقبیمنطقنفرتیبیحداست.امابارویکار
آمدندولتتدبیرکهامیدهایبســیاریبههمراهداشتودارد،اگرچههمگانبراینگمان
شدندکهوزارتارتباطاتدیگرحیاطخلوتشرکتمخابراتایراننخواهدبودوآنروابط
عاشقانهنیزبازنخواهدگشتاماکمترکسینیزبراینگمانبودکهشاهدگریبانگیریباشیم
کهنهتنهاهیچسودیبرایشــهروندانایرانیومیلیونهامشــترکخدماتبزرگترین
اپراتورخاورمیانهندارد،بلکهزیانآنفراترازآبونانیاســتکهدراینمیانشایدطرفین

بهدستآورند.
پستادیرنشدهبایدهیاتیمرضیالطرفینهرچهزودترگریبانگیریرابهمذاکرهدوسر
بردتبدیلکنند.همچنانکهدولتتدبیروامیدنشــاندادهاتفاقًاپایمیزمذاکرهتوانمندتر
اســت؛چنانکهمحمودواعظینیزبهعنوانوزیریکهتجربهدیپلماتیکدارد،شایدبتواندبا

ابزاردیپلماسیسرمیزمذاکرهموفقترباشد

مجتبی محمودی  
عضو شورای سردبیری 

m.mahmoodi@peivast.com

0919      تماس بگیرید 999 برای اشتراک با    0454

مشترک     شوید
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صندوقپستی

دسر استارت آپی 
لستســکندکهگزارشماجرای

آنرادرایــنشــماره
میخوانیددرزیرجنگوجدلهایســطحی
صنفیاشتحلیلعمیقیدارد.شــایدتاپیش
ازاینفناوریاطالعاتمانندیکدســربعد
ازغذاجزءکوچکاماشیرینودلچسبیبرای
یکصنعتوبازاربهحسابمیآمدامااکنون
صنفهایمختلفدرحالپیبردنبهارزش
غذاییایندسر،بهدنبالاینهستندکهآنرا

بخشمهمیازوعدهغذاییخودکنند.
درماجرایلستســکندظاهراًشــکایات
مردمیبهانهاستامادرپشتماجراتعدادی
ازآژانسهایگردشگریباپیبردنبهاینکه
یکعاملخارجیدرحالتنظیموتاثیرگذاری
دربازاراست،سعیکردندآنرابانمونههایی
کهازدلخودشانبیرونآمدهجایگزینکنند.
بازارهایســنتیترجیحمیدهندبهفناوری
اطالعاتهمچنانبهچشــمهماندسرنگاه
کنند؛ماجراییکهبرسردیجیکاالپیشآمد
وهنگامــیکهبازاریســنتیخریدوفروش
لپتاپوموبایــلحیاتخودرادرخطردید،
سعیبرحذفایناســتارتآپموفقکرد؛
هرچنددیجــیکاالباقیمتهاییباالترازکف
بازارسعیکردخودراازهرگزندیحفظکند

وهمچنانمثلیکدسرشیرینباقیبماند.
بیــرونازایرانهــمایناتفاقــاتغریبه
نیست؛رویدادمشــابهوروداوبربهعنوانیک
استارتآپمســتقلبهدلصنفتاکسیرانان
بود.بااینتفاوتکهدربســیاریازکشورهای
پیشرفته،آیتیپابهپاوحتیبرترازبازارهای
ســنتیپیشمیرودوباقوانینتعریفشــده
وقدرتهایحقوقــیدربرابــردیگرانکم
نمــیآورد.درحالیکهدرایراناکوسیســتم
نوپایاســتارتآپهایفناوریاطالعاتدر
برابرهرنســیمیبرخودمیلرزند.اینخطری
اســتکهدرآیندهباداغشــدنهرچهبیشتر
استارتآپهایفناوریآنهاراتهدیدمیکند.

حالهرچــهپیشمیرویــماحتمالاینکه
صنــفیابــازاردیگریبهاهمیــتفناوری
اطالعاتپیببــردودرصددحذفبازیگران
نوپایآنباشدتاخودواردگودشود،افزایش

مییابد

امیر حسین حسینی پژوه
روزنامه نگار 

آیا خالقیت کفایت می کند؟فرآیندهای  بن بست 
استموضوعاعطایوامتوســطوزارتارتباطاتبهمدتی

شــرکتهایفعالدرصنعتآیتیداغشدهاست.
طبیعتــًااینموضوعیعنــیاعطایوامبهذاتخــودمیتواندبرای
دریافتکنندگانآنکهشــرکتهاهســتند،جذابباشد.اگردر
قدماولنفسدادنوامتوســطدولتبهبخــشخصوصیرامثبت
فرضکنیم،اینســوالپیــشمیآیدکهچراطرحــیکهمیتواند
باعثهمگراییبیشــتربخــشخصوصیودولتورشــدصنعت
شــودورضایتمندیشــرکتهارافراهمکند،عماًلبهنارضایتیو

ناخرسندیدرحوزهمبدلمیشود؟
پاسخاینسوالدرچگونگیشیوههایاجرایییکطرحنهفتهاست.
گاهینیتوایدهایخوشداریماماآنقــدربداجرایشمیکنیمکه
انگارنهانگارازابتداهدفینیکدرســرداشتهایم.گاهیپروژههاییکه
باایدههاییعالیراهاندازیمیشــوندبااجراییضعیفنهتنهاهدف
تعیینشدهراجامهعملنمیپوشــانندبلکهضدآننیزعملمیکنند
ودرواقعبــهنوعینقضغرضتبدیلمیشــوند.کمیجزییترنگاه
میکنم.درنودتریندقیقهسال93یعنیروز28اسفند،هیاتوزیران
آییننامــهمربوطبهواموجوهادارهشــدهراتصویــبمیکندوقرار
میشودحدود100میلیاردتومانبودجهبرایارائهتسهیالتدرقالب
وامکمبهرهبهبخشخصوصیاعطاشــود.اینموضوعبازتانودترین
دقیقهســال93نیزادامهپیدامیکندتاوقتیوزیرمتوجهمیشودکار
خاصیدراینخصوصصورتنگرفتهوبــابرکناریدبیرکمیتهوام
وجوهادارهشدهوبازشدنبخشیازگرهمشکل،اینموضوعسریعتراز

پیشپیگرفتهمیشود.
درنهایتناماولینسریازشــرکتهاییکهبهبانکعاملمعرفی
شدند،اوایلتیرماهاعالمشــد.امایکسوالدیگرپیشمیآید؛واقعًا
چرابودجهایکهبرایســال93درنظرگرفتهشدهوطبقهدفگذاری
اولیهقراربودهدرهمانسالبهشــرکتهادادهشود،نتیجهاشبهماه
چهارمسالبعدموکولمیشود؟بهطورقطعیکیازدالیلاینموضوع
فرآیندبوروکراتیکودیوانســاالریموجوددرمجموعههایدولتیو
عدمچینشیکسازوکارساختاریافتهوچابکدرخصوصموضوعات
مهمیازایندستاست.بهطورمشخصدرخصوصفرآیندارزیابی
واموجوهادارهشــدهپیشازامضایوزیردوالیهتصمیمگیردارد.در
واقعپسازفرآیندارزیابیکهدربخشیازآنازکارشناسهایصنفی
نیزاستفادهشــده،یکالیهتصمیمگیراضافهوجودداردکهروندکار
وتصمیمگیریدرآنراکندکردهاســت.بااینکهبخشیازوزراتخانه
درخصوصاینموردمشــخصتجربهایموثرمثلتکفــارانیزدر
کارنامهخودداشــتهامابهنظرمیرسدآنتجاربهیچتاثیرمثبتیدر
بهینهسازیوســرعتعملدرانجاماینسریازوامهانداشتهاست.
حالبایــددیدبااصالحروندکارهایدبیرخانــهایدرفراخواندوم،
آیافکریهمبهحالتشــکیلیکسیستمساختاریافتهترکهبهدوراز
سلیقهگراییبتواندجوابییکسانوعادالنهبههمهمتقاضیاناینقبیل

وامهابدهد،شکلخواهدگرفتیانه

چندســالگذشــتهبافراگیرشــدنموجدر
استارتآپهاوبهراهافتادنکسبوکارهای
مدرنتحولزیــادیدرفضایفنــاوریواطالعات
کشــوربهوجودآمد.امــااینتحولتنهــادرزمینه
اقتصادوفناوریجلوهگرنشــد.اکنونتقریباًســرو
شکلبیشــترشرکتهایاســتارتآپیونوپاکهدر
زمینهفناوریاطالعاتفعالیتمیکنند،بانمونههای
قدیمیترخودشــانتفاوتزیادیکردهاست.تصور
اینکهکارمندانیکشــرکتدرمحیطیبازوبدون
اتاقوپارتیشــنبندیمشــخصکارکنندیاباهمبه
انجــامبازیهایویدئوییوفوتبالدســتیبپردازند،
کمیعجیباستامااینســازوکاردرشرکتهای
استارتآپدرایرانکامالجاافتادهورایجاست.علت
اصلیموضوعبایددرپاسخاینسوالجستوجوشود
کهاساساًاستارتآپراچهکســیبهراهمیاندازد؟
بنیانگذاراناســتارتآپهااغلــبجوانانخالقی
هستندکهکاسبیپیشهاصلیوذاتیآنهانیستبلکه
اغلببنیانگذارانازدلیکجمعدوســتانهباانگیزه
برخاســتهاندکهدرکناریکدیگربــهتجاریکردن
ایدهخــودمیپردازند.درواقعموتــورمحرکیک
استارتآپچیزیجزخالقیتنیست.همینخالقیت
وقتیبهطراحیمحیــطاداریودرحقیقت»دکانی«
میرسدکهقراراستمحلکسبباشد،موجبپدید
آمدنفضاهاییمیشودکهبازجذابوراحتهستند.
بهعالوهمسالهنیرویانسانیدرایندستشرکتها
نقشبســیارمهمیداردومدیرانشــرکتهانیزبه
خوبیازاینمسالهآگاهند.بهنظرمیرسدبیشترافراد
متخصصوکارآمددرتوسعهوطراحی،کسانیهستند
کهازمحیطهایخستهکنندهاداریبیزارندوترجیح
میدهندکمترناچاربهمواجههبا»رئیس«باشــند.اما
اگرهیچکسرئیسنباشــدچه؟ظاهراًتابهاینجای
کارمدیرانوبنیانگذارانفکرمیکنندبهتراســتاز
همانالگویجمعدوستانهوهمراهیبهجایهمکاری
پیرویکنند.اماآیااینپدیدهجدیدبرایهمهوهمیشه
کارآمداســت؟درچنینشرایطیبهنظرمیرسدبیم
آنوجودداردکهیکشرکتاستارتآپیهمیشهدر
حیطهاستارتآپباقیبماند.دراصلبایدحواسمان
باشدکهروییکپرتگاهدرحالحرکتهستیم،بزرگ
شدنیکشرکتموجبپیچیدهشدنمدیریتآن
نیزخواهدشد.درستاســتکههمهدوستدارند
محیطکاریمانندگوگلداشتهباشنداماآیامیتوانند

آنرامانندگوگلادارهکنند؟

مسعود شفیعی برزی  
روزنامه نگار 

shafiee@peivast.com
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روزنامه نگار 
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در یک نگاه

۶۵۰
فارس: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
اعالم کــرد. ۶۵۰ میلیارد تومان برای کاهش 
شکاف دیجیتالی و توسعه زیرساخت ها در نظر 
گرفته شده که هر گونه سرمایه گذاری ای که 
موجب توسعه زیرساخت ها و افزایش کیفیت 
خدمات و نهایتاً کاهش شکاف دیجیتالی شود، 

مورد تایید است.

۶۶۲
مهر: آخرین آمارهای ارائه شــده از ثبت 
پســوندهای اینترنتــی، از رشــد صعودی 
پسوندهای دات آی آر و رسیدن به آمار ۶۶۲ 
هزار پسوند اینترنتی فعال در کشور حکایت 
دارد و پســوندهای آی آر همچنان در صدر 

ثبت دامنه های فعال اینترنتی قرار دارد.

۴۰۰۰۰۰۰۰۰
ایسنا: علیرضا صیدی مدیرعامل مخابرات 
استان تهران گفت:»در حال حاضر حدود ۴۰ 
تا ۴۵ میلیارد تومان بدهی مخابراتی در استان 
تهران وجود دارد. ســال گذشته رقم بدهی 
مردم به مخابــرات حدود 11 درصد قبوض 
بود که امســال تالش های مختلف صورت 
گرفته تــا این رقم به هشــت درصد کاهش 
یابد.« از سوی دیگر بحث این بدهی ها تنها به 

استان تهران محدود نمی شود. 

3۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تســنیم: مدیرکل روابط عمومــی و امور 
بین الملل شــرکت ارتباطات زیرســاخت 
گفت:»بدهــی 3۵۰ میلیــاردی شــرکت 
مخابــرات ایران به دلیــل دریافت خدمات 
بدون پرداخت حقــوق قانونی خدمات طی 

چندین سال بوده است.« 

۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شــرکت مخابرات ایران به منظور تامین 
سرمایه در گردش جهت بازپرداخت بخشی 
از بدهی های خــود در نظر دارد ۴۵۰ میلیارد 

تومان اوراق مشارکت منتشر کند.

 مصرف اینترنت باال رفته است
1 محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص اختالالت اینترنت و کندی دسترســی گفت:»هــر فناوری جدیدی که وارد 
یک سیستم می شود ممکن اســت برخی اختالالت پیش بینی نشده را به وجود آورد؛ سراســری شدن نسل های سوم و چهارم 
یا رومینگ ملی از جمله فناوری های جدید بودند که از این قاعده مســتثنی نیستند، به دلیل سرعت ورود تجهیزات، برنامه ها و 
اپلیکیشن های جدید و وابسته به اینترنت حجم مصرف اینترنت در کشور باال رفته است. همه این موارد و برخی مسائل دیگر در 
کنار پهنای باند بســیار موثر هستند که امیدوارم به زودی با برخی طرح ها از جمله طرح بزرگ شبکه ملی اطالعات کاربر نهایی 

دسترسی مطلوب تری به اینترنت داشته باشد.«

ممنوعیت فروش پهنای باند به مخابرات لغو شد
2 محمود خسروی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

فارس: معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت:»توافق اولیه ای بین شــرکت زیرساخت با شرکت مخابرات حاصل شده 
و مخابرات 17۰ میلیارد تومان از مجموع ۲۲۰ میلیارد تومان بدهی به دولت را پذیرفته اســت. پس از این توافق اولیه، با توجه به 
اینکه مشتریان شرکت مخابرات تحت فشار بودند، شرکت زیرساخت فروش پهنای باند به مخابرات را بار دیگر آغاز کرده است. 

به این ترتیب هم اکنون تمام پهنای باند مورد تقاضای مخابرات که برای آن قرارداده بسته بودند، به آنها واگذار شده است.«

۳0 سال  با دنیا فاصله داریم
3 نصراهلل جهانگرد، دبیر شورای عالی فناوری اطالعات   

تسنیم: دبیر شورای عالی فناوری اطالعات گفت:»نقش ICT   در توســعه ایران در آستانه دگردیسی قرار دارد و ادبیات توسعه در 
ایران دچار تغییر شده اما با دنیای کنونی دارای شکاف ۲۰ تا 3۰ سال است. قطعاً نیمی از برنامه توسعه اقتصادی هشت درصدی باید 

از حوزه دانش تامین شود و محرک آن ICT   است. محتوایی که تبدیل به سرویس نشود ارزش افزوده پیدا نمی کند و انبار می شود.«

مخابرات اثبات کند مجلس حمایت می کند   
4 سید حسین هاشمی، استاندار تهران 

فارس: اســتاندار تهران گفت:»اگر مخابرات بتواند عملکرد خود را پس از خصوصی ســازی، توجیه و بهره وری را اثبات کند، 
مجلس می تواند در تدوین برنامه ششم توســعه، حمایت های قانونی از این شرکت را در دستور کار قرار دهد. زیرا این شرکت 
کاماًل واگذار شده و نباید طرز فکرتان دولتی باشــد. در صورتی که نگاه مدیران مخابرات خصوصی و مدیریت این شرکت نیز 

خصوصی باشد با طرز فکر مدیریت خصوصی، راه برون رفت از مشکالت محقق خواهد شد.«

1 4 3 2
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برخوردار 
مدیرعامل شرکت 

دخانیات شد
محمدحســین برخــوردار، مدیــر عامل 
شــرکت دخانیات ایران شــد. در جلســه 
هیات مدیره شــرکت دخانیات ایــران و با 
تصمیم اعضا، محمدحســین برخــوردار به 
ســمت مدیرعامــل این شــرکت منصوب 
شــد. او دارای مدرک کارشناسی مهندسی 
برق – الکترونیک اســت و در کارنامه کاری 
خود عضویت در هیات رئیسه اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران و مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره شرکت سام الکترونیک را 
دارد. وی همچنین رئیس هیات مدیره شرکت 
سام ســرویس و رئیس هیات مدیره شرکت 

کارخانجات رادیو شهاب بوده است.

پرونده مزایده مخابرات بسته شد
مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات 
ایران گفت:»تا تاریخ تعیین شده برای خرید 
ســهام هیچ کس تقاضای خود را ارائه نکرده 
بود.« داوود زارعیان افزود:»شرکت توسعه 
اعتماد مبیــن 3۰ خردادماه آگهی مزایده ای 
را منتشــر کرد که طی این آگهی متقاضیان 
می توانســتند از چهارشــنبه ســه تیرماه تا 
دوشنبه هشت تیرماه مراجعه و اسناد مزایده 
را خریــداری کنند اما تا تاریخ تعیین شــده 
کســی مراجعه نکرد و پرونده مزایده موقتًا 
بسته شد. خرید سهام مخابرات توسط شاتل 
خبری بود که شــاتل اعالم کــرده و ما هم از 

طریق رسانه ها خبردار شدیم.«

برگزاری سومین جشنواره بین المللی 
ایران بانک 2015 در مشهد

سومین جشنواره بین المللی ایران بانک در هفته 
بانکداری طی شــهریورماه سال 9۴ در مشهد 
برگزار می شــود. نیما امیرشکاری دبیر علمی 
این جشــنواره با بیان مطلب فوق افزود:»تفاوت 
اصلی این همایش با سایر همایش های مشابه، در 
مخاطب قرار دادن شعب و به ویژه شعب خارج 
از پایتخت به عنوان نقطــه تماس نهایی بانک و 
مشتری اســت. شناخت هرچه بیشتر مجریان 
از مفاهیــم و فناوری های نوین می تواند به اندازه 
ارتقای دانش مدیران ارشــد و سیاستگذاران 

ارزشمند باشد.«

مجلس اختالالت را پیگیری می کند
5 رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:»مردم از اختالالت تلفن همراه ناراضی هستند چون مدتی است کیفیت تلفن همراه 
مشکالت واضحی دارد و ما شاهد قطعی و اختالل در مکالمات تلفن همراه اپراتورهای مختلف هستیم. به عنوان نماینده مجلس 
این موضوع را پیگیری می کنم زیرا بر اســاس اعالم وضعیت صورت گرفته، مشخص شده اپراتورهای موبایل در یک دوره گذر 
به نســل های جدید ارتباطی هستند و نیز اجرای طرح رومینگ ملی را در برنامه دارند که این دو موضوع باعث ایجاد اختالل در 

سرویس دهی این اپراتورها شده است.«

افزایش تعرفه راه موثری نیست
6 صادق عباسی شاهکوه، معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگوالتوری

معاون بررســی های فنی و صدور پروانه رگوالتوری گفت:»اگر شبکه ثابت با تکنولوژی روز توسعه می یافت، بعضی از امکانات روی 
آن فراهم می شد و مشترکان بیشتر به استفاده از آن ترغیب می شدند و تغییر رفتار مصرف مردم کمتر بروز می کرد. بر همین اساس 
افزایش تعرفه راه حل چندان موثری برای جبران کاهش درآمد مخابرات نیست. بهتر است به جای تغییر تعرفه به روش های جدید 

ایجاد درآمد توجه شود و راه هایی پیدا شود که ترافیک شبکه کاهش پیدا نکند و از شبکه به صورت بهینه استفاده شود.«

فروش اینترنت مخابرات در شش استان متوقف شد
7 غالمرضا داداش زاده، معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

فارس: معاون نظارت ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت:»وضعیت نامطلوب پهنای باند اینترنت در شــش 
اســتان باعث کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به مشترکان شده است و شرکت مخابرات بایستی پس از رفع مشکالت و ایجاد 
شرایط مطلوب، نسبت به توسعه خدمات خود و جذب مشترک جدید اقدام کند.« در واکنش به این اقدام رگوالتوری مخابرات 
اعالم کرد:»انتظار داریم شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به تامین پهنای باند مورد نیاز شرکت های مخابراتی اقدام کند یا 

اجازه دهد این شرکت از کانال های دیگر بتواند پاسخگوی حجم عظیم درخواست ها باشد.«

اختالالت همراه اول ۳ ماه دیگر حل می شود
8 محمدرضا فرنقی زاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات

تســنیم: مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات گفت: »در حال حاضر بیشــترین اختالالت مربوط به همراه اول با بیشترین 
مشــترک در کشور است که قول داده ظرف ســه ماه آینده مشــکالتش را حل کند.« محمدرضا فرنقی زاد در ارتباط با رصد 
اختالالت تلفن همراه و همچنین ســرویس های اینترنتی موبایل اظهار کرد: »متاسفانه در برخی اپراتورها طی سال های گذشته 

بحث های توسعه ای صورت نگرفته است؛ اکنون بیشترین اختالالت را در همراه اول داریم.« 

7 5 6 8
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24 تیر: انتخاب واژه فارسی یک چالش دائمی است

۱۰ تیر: شایعه برکناری محمود خسروی علت 
عدم حضور وزیر میان خبرنگاران

24
تیر

۱ تیر: لطفًا بازی را جدی بگیرید
»با بازی ها رویاهایمان تحقق می یابد و به شــخصیت هایی که دوست داریم 
تبدیل می شویم.« این بخشی از سخنان رئیس مرکز توسعه فناوری اطالعات 
و رسانه های دیجیتال است که در مراســم رونمایی از بازی ارتش فرازمینی 
در فرهنگسرای ارســباران ایراد کرد. مراحل تولید این بازی جنگی که جنگ 
آیندگان بر ســر انرژی را به تصویر کشــیده، از دی ماه سال 139۰ با موتور 
قدرتمند UDK آغاز شــد و تولید فنی این بازی در سال 139۲ به اتمام رسید 
و در قدم نخســت نسخه  فارســی آن روانه  بازار شــد. این بازی که در سال 
۲۰13 برترین بازی مســتقل جهان شناخته شــده بود، با حضور مسئوالن 
بعدازظهر سه شنبه طی مراسمی رونمایی شــد و از تولیدکنندگان آن تقدیر 
به عمل آمد.در این مراســم که با حضور جوانان و نوجوانان و مسئوالن حوزه 
رسانه و بازی های رایانه ای برگزار شــد، کریمی قدوسی قائم مقام بنیاد ملی 
بازی رایانه ای با اشــاره به اینکه برای موفقیت صنعت بازی حداقل باید پنج 
ســال از این بازی ها حمایت کرد، خطاب به مســئوالن گفت:»لطفًا بازی را 
جدی بگیرید، لطفًا بازار ۲۰ میلیــون بازی کننده ایرانی را جدی بگیرید، لطفًا 
بازی سازان این کشور را که از نخبه های فنی و هنری دانشگاه های ما هستند، 
جدی بگیریــد.« در ادامه افزود:»تمام نهادها در حوزه مربوطه باید برای حل 
مشکالت عزم جدی داشته باشند تا شــاهد ایجاد بحران در آینده نباشیم.« 
این سازمان از این بازی با 1۵۰ میلیون تومان جهت تبلیغات حمایت خواهد 
کرد. سپس سید مرتضی موســویان رئیس مرکز توسعه فناوری اطالعات و 
رســانه های دیجیتال در سخنانی رضایت و شــعف خود را از حضور جوانان 
در عرصــه فناوری اعالم کــرد و گفت:»صنعت بازی به محور توســعه در 
کشورهای در حال توسعه تبدیل شــده لذا مسئوالن باید این جوانان را حفظ 

کنند تا مهاجرت نکنند؛ ما به آنها نیاز داریم.«  

داننده ریاســت کارگروه واژه گزینی رایانه در فرهنگستان زبان و ادب آزاده 
فارســی را بر عهده گرفت. بــه گزارش روابط عمومی ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای تهران، در دومین جلســه کارگروه واژه گزینی رایانه که با مشــارکت 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در فرهنگســتان زبان و ادب فارسی آغاز به کار 
کرد، آزاده داننده به عنوان رئیس این کارگروه انتخاب شــد. این کارگروه متشکل از 
کارشناسان خبره سازمان و نماینده فرهنگستان در حوزه شناسایی معادل های فارسی 
برای اصطالحات فناوری اطالعات و ارتباطات اســت و ماموریت دارد برای لغات و 
اصطالحات فاوا، واژه های مناسب در زبان فارسی انتخاب کند. آزاده داننده رئیس این 
کارگروه با اشاره به اهمیت موضوع انتخاب واژگان فارسی در حوزه ICT گفت:»انتخاب 
واژگان فارســی در هر حوزه ای یک چالش دائمی است و در هر برهه زمانی، مخالفانی 
خواهد داشــت اما اگر به ترویج زبان فارســی در حوزه تکنولوژی نپردازیم قطعًا این 
فرهنگ و زبان در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات نابود خواهد شــد.« داننده با بیان 
اینکه کاربرد زبان فارسی در سطوح مدیریتی حوزه ICT بسیار ضروری به نظر می رسد، 
افزود:»یافتن و به کار بردن اصطالحات فارسی فاوا در سطوح مدیریت کالن این حوزه 
که قطعًا دانش تخصصی این اصطالحات را ندارند، یک نیاز مبرم است. در صورتی که 
بتوانیم برای اصالحات پیچیده و التین فناوری اطالعات، واژگان مناسب فارسی ارائه 
کنیم، درک این مفاهیم برای مدیران ارشــد سازمان ها، شرکت ها و نهادهای مختلف 
امکان پذیر می شود.« داننده ادامه داد:»همچنین در حوزه تدوین استانداردهای فارسی 
فناوری اطالعات و ارتباطات، لزوم یافتن واژه ها و معادل های فارسی اهمیت بیشتری 

می یابد.«  

شایعه منتشر شــده در رسانه ها در مراسم افتتاح پروژه تالش مانع حضور وزیر یک 
ارتباطات در جمع خبرنگاران شــد. مراســم افتتاح پروژه تالش )توسعه الیه 
انتقال شبکه زیرساخت( با حضور اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محمود 
واعظی وزیر ارتباطات در شرکت ارتباطات زیرساخت در شرایطی برگزار شد که رسانه ها 
خبر جایگزینی خســروی با ابراهیمی را منتشــر کرده بودند.  اما حضور محمود خسروی 

مدیرعامل شرکت زیرساخت در این مراسم به شایعات پایان داد.  
معاون اول رئیس جمهور د راین مراســم با بیان اینکه »سرعت توسعه در دنیا آنچنان زیاد 
شده که اگر عقب بیفتیم دیگر عقب افتاده ایم«، گفت:»اقتصاد ایران جزو  ۲۰ اقتصاد بزرگ 

دنیاست و باید به فکر تحول باشد و فقط با تکیه بر ICT می توانیم این کار را انجام دهیم.« 
محمود واعظی هم در این مراســم با بیان اینکه سال گذشــته اولویت وزارتخانه ارتباطات 
توســعه زیرســاخت کشــور بوده و وقت زیادی صــرف پروژه هایی از این قبیل شــده، 

گفت:»امیدوارم تا پایان سال دو سه پروژه دیگر را هم افتتاح کنیم.«   

۱۰
تیر

۱
تیر
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2۱
تیر

2۱ تیر: آینده حمل و نقل 
هوشمند دگرگون می شود 

ITS و حمل و نقل هوشمند پروژه های 
جاده ای در آینده نزدیک، 
از حالت ثبت تخلف صرف خارج شده و به سهولت 
رانندگی کمک می کند. مدیــر واحد ITS فناپ در 
خصوص کاربرد نــوآوری در پروژه های حمل و 
نقل هوشمند گفت:»اتصال پرداخت الکترونیکی به 
خودرو طرح جدیدی است. در این پروژه می توان 
داده های ســفر را به داده های حساب بانکی مردم 
متصل و از این طریــق، خدمات پرداخت ترافیکی 
را تسهیل کرد و در ازای آن خدمات نوین مستقیم 
و غیرمستقیمی به کاربران ارائه داد؛ در عین حالی 
که می توان با تحلیل های ترافیکی به دســت آمده، 
کارایی شــبکه حمل و نقل را ارتقــای معناداری 
داد.« به گفته ســلیمانی شــبکه بانکی، وزارت راه، 
بهره برداران خصوصــی بزرگراه ها و پلیس راهور 
از جمله ذی نفعان و عوامل اصلی دخیل در اجرای 
کامل این پروژه هستند. وی با بیان اینکه لحاظ شدن 
نیاز تمامی ذی نفعان، ضامن اجرای موفقیت آمیز 
پروژه هــای ITS اســت، گفت: »با مرتفع شــدن 
مباحث فرهنگــی و قانونی این طرح، به واســطه 
آماده بودن زیرساخت های اجرایی، طرح با هزینه 
بسیار کمی قابل اجراســت و شرکت فناپ از یک 
سال گذشــته با وزرات راه، شرکت های بهره بردار 
بزرگراه ها و نیــروی انتظامی، در حــال مذاکره  و 

رایزنی برای دریافت نیازهایشان است.«  
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بهناز توحیدی

کوتاه بــود، توافق شــد. مذاکراتی که خبر 
شــرکت کنندگانش آن را نفس گیر و 

طوالنی می خوانند در دو کلمه خالصه شد.
 اندکی پــس از انتشــار این خبر همــه مردم 
بــه  خصوص  فعــاالن صنعت هــای مختلف در 
رســانه های گوناگون به دنبال جزییات توافقنامه 
بودند تا از ضــرر یا منفعتی که در قبال این توافق به 
آنها می رسد باخبر شوند. بدانند آیا کاالهای آنان 
از شمول تحریم خارج شده است یا تجار مطرح در 
این بازار اجازه فعالیــت در آن را یافته اند. اما رفع 
تحریم ها برای فعاالن حوزه فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات رنگ  و بویی دیگر داشــت. حوزه ای که 
رشد و شکوفایی خود را طی 1۰ سال گذشته آزمود، 
به روی ایران و تجار ایرانی به شــیوه های مختلف 
بسته بود.  درست زمانی که همه کشورها با استفاده 
از فناوری اطالعات و ارتباطات ســعی در توسعه 
اقتصاد خود داشــتند، اعمال تحریم ها مانع انجام 
برخی از فعالیت ها یا کند شــدن آنها در دوره  های 
مختلف شد. توسعه زیرساخت ما به سختی صورت 
گرفت و برای واردات کاالهای مختلف با مشکالت 
زیادی مواجه بودیم. دولت برای خرید حق انتخاب 
نداشت و هر کس با هر قیمتی که به او ارائه می داد، 

باید کاالیش را تهیه می کرد. 
به گفته رضا باقــری اصل دبیر شــورای عالی 
فناوری اطالعات:»شــدیدترین تحریم ها پس از 
انقالب علیه کشــورمان طی 1۰ ســال اخیر اتفاق 
افتــاد و با محدودیتــی برای انتقــال تکنولوژی و 

مدیریت فنــاوری به ویــژه در مدیریت فناوری 
اطالعات مواجه شــدیم و می توان عقب ماندگی  
در شــاخص های فناوری را ناشــی از این موضوع 
دانست.«   حذف بخشــی از تحریم های بین المللی 
علیــه ایــران و اجازه دسترســی بیشــتر ایران 
درحوزه های فناوری در حالی مطرح می شــود که 
طی سال های گذشته یکی  از عمده ترین مشکالت 
فعاالن حــوزه ارتباطات جدا مانــدن و جزیره ای 
شــدن فضای ایران از فضای ارتباطات و فناوری 
اطالعــات دنیای بیــرون بود. فعــاالن این دوره 
زمانی به دالیل مختلف به ســختی می توانســتند 
با بازار جهانی ارتباط برقرار کننــد و اگر ارتباطی 
نیز صورت می گرفت با وجود واســطه هایی که در 
این میان قرار داشــتند هزینه پایانی کار دوچندان 
می شد. محدودیت های ایجادشــده در این دوره 
زمانی موجب فعالیت محــدود در مرزهای ایران 
شده بود و حتی بسیاری از شــرکت ها برای اینکه 
بتوانند تا حدودی فعالیت خود را گسترده تر کنند، 
ایرانی بودن خود را تکذیب می کردند.  فعالیت تجار 
زمانی سخت تر شد که تحریم های بانکی نیز علیه 
ایران اعمال شــد و به  صورت کامل دست تاجران 
ایرانی بسته شد؛ چرا که در صورت هر گونه فعالیتی 

امکان انتقال پول برایشان بسیار مشکل شده بود.
بســیاری معتقدند لغو تحریم هــا می تواند یک 
شاهراه نجات به  شــمار آید، هر چند ممکن است 
این دوره زمانی به درازا بکشــد اما خارج شــدن 
نام ایران از شــمول کشــورهای تحریمی موجب 

خواهد شد ســرمایه گذاران به سرمایه گذاری در 
ایران عالقه مند شــوند و بازار رو به توسعه ایران را 

بشناسند و به آن ورود کنند.
حسین غروی رام رئیس کمیسیون سخت افزار 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای تهران گفت:»این 
توافق تاثیر بســیاری بر شرکت های داخلی داشته 
اســت که مجبور بودند برای دور زدن تحریم ها با 

سختی های زیادی دست و پنجه نرم کنند.«
او ادامه داد:»با دســتیابی به توافــق امیدواریم 
سختی های شــرکت های خصوصی به پایان  رسد 
و آنها به آســانی نقل و انتقاالت مالی خود را انجام 
دهند.«  حال این آزادســازی ســرمایه ها و ورود 
ســرمایه گذارهای خارجــی هــم نگرانی ها و هم 
امیدواری هایی ایجاد کرده  است؛ نگرانی از این رو 
که با ورود سرمایه های خارجی، شرکت های داخلی 
دچار افت و ورشکستگی شــوند. رضا باقری اصل 
در این خصوص گفت:»بی دقتــی در قانونگذاری 
صحیح بــازار و تنظیم بازار ممکن اســت منجر به 
شکست تجربه های خوب بازار شود و سهم خود را 
در همین بازار فعلی نیز از دست بدهیم و به رقبای 
خارجی واگذار کنیم. از همین رو برنامه دولت این 
اســت که از بازار و توانمندی های داخل مراقبت 
بیشــتری کند و برای توســعه بیش از پیش آنها 
تالش کند.« شــاهین طبری رئیس کمیســیون 
نرم افزار ســازمان نظام صنفی رایانه ای ایران نیز 
معتقد است:»اگرچه الزم است تاثیرات دراز مدت 
برداشته شــدن بخشــی از تحریم های ایران به 
صورت دقیق در آینده بررسی شــود اما می توان 
گفت تاثیرات کوتاه مدت آن روی شــرکت های 
اینترنتی و اســتارت آپ نیــز روال خوبی خواهد 
داشــت.«  مجید زمانی مدیرعامل شرکت تامین 
ســرمایه کاردان نیز در این خصــوص گفت:»با 
برداشته شدن تحریم ها ســرمایه گذاران خارجی 
وارد کشور می شــوند و موجب توسعه این بخش 
خواهند شد. همچنین این سرمایه گذاران به رشد 
شرکت های استارت آپی نیز کمک شایانی می کنند 
چراکه ســرمایه گذاران ایرانی و بانک ها در کشور 
هنوز نحوه برخورد با این شرکت ها و حمایت از آنها 

را نیاموخته اند.« 
او ادامه داد:»این حقیقتی است که سرمایه گذاران 
خارجی بیشــتر با حوزه فعالیت های استارت آپی 
آشنا هستند و می توانند از این جوانان با ایده و خالق 
حمایت کنند تا آنها کســب  و کار خود را نه تنها در 

کشور که در بازار جهانی نیز گسترش دهند.«
پس از گذشت چند روز از امضای تفاهم نامه هنوز 
نمی توان به صورت دقیــق در مورد تاثیر و تبعات 
آن در بازار صحبت کرد. باید منتظر آینده ماند و با 
فروکش کردن موج غیرواقعی ایجادشده در بازار، 

دید توافقنامه چه تاثیری خواهد گذاشت 

سالم جامعه جهانی

تحریم ها ما را عقب انداخت
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یازدهــم  خــرداد 93 رجبعلی خســروآبادی 
مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری استان تهران بخشــنامه ای منتشر 
کرد و در آن صراحتاً اطالع رسانی از طریق سایت 
لست ســکند را برای فروش خدمات تور با قیمت 
غیرمنطقــی ممنوع کرد. این بخشــنامه به علت 

وجود نکات ظریف در متن آن عیناً در زیر می آید:
»طبق اخبار و گزارش های واصله و بررسی های 
معمولــه ، برخی از دفاتر و شــرکت های خدمات 
مسافرتی و گردشــگری با اطالع رسانی از طریق 

وب ســایت lastsecond.ir )تورهــای لحظــه 
آخری( اقدام به فروش خدمات تور با قیمت های 
غیرمنطقی می کنند که این نحوه فروش موجبات 
اختالل در تنظیم بازار و ترغیب جامعه مســافر به 
استفاده از این روش و زمینه ساز رقابت های کاذب 
و ناســالم شــده و فعالیت حرفه ای دفاتر خدمات 
مســافرتی را با مخاطره مواجه خواهــد کرد. لذا 
این اداره کل به منظور حمایت از فعالیت ســالم و 
حرفه ای دفاتر و شــرکت های خدمات مسافرتی 
و گســترش صنعــت گردشــگری و اجتناب از 

روند رقابت های ناسالم،  اســتفاده از روش فوق را 
»ممنوع« اعالم می کند. بدیهی اســت در صورت 
بروز هر گونه اشــکال در روند اجرای تورهایی که 
بدون انعقاد قرارداد صدور قبض و لحاظ مقررات 
سازمانی پدید آید ، مسئولیت آن  راساً با مدیرعامل 
مجموعه بوده و در صــورت احراز تخلفات پرونده 
شــرکت برای اتخاذ تصمیم و اعمــال مقررات به 

کمیسیون فنی احاله خواهد شد.«

پروازهای بی برنامه
برای درک ماهیت وجود سایت هایی مانند لست 
ســکند باید کمی بیشــتر بازار تورهای خارجی را 
شــناخت. پروازهای هوایی در ایران به دو شــیوه 
صورت می گیرند. نوع اول پروازهای سیســتمی 
هســتند که زمان آنها ابتدای هر ســال توســط 
شــرکت هواپیمایی مشخص می شــود. این شیوه 
با برنامه ریــزی دقیق و منطقی ای اســت که در 
تمام دنیا هم انجام می شــود. نوع دیگر پروازهای 
چارتر است. در این روش یک آژانس مسافربری 
صندلی های یک ســفر را پیش خرید می کند. حتی 
برخی که قدرت بیشــتری دارند یک خط هوایی را 
پیش خرید می کنند. این اتفاق باعث می شود گاهی 
حتی آژانســی تمام پروازهای یک شهر خاص را 
پیش خرید می کند و آنها را به آژانس های کوچک 
دیگر می فروشد؛ به همین دلیل بعضی از مقصدها 
با اینکه پرواز دارند، کســی نمی تواند مســتقیمًا 
از شــرکت هواپیمایی بلیت آنهــا را بخرد و گاهی 
هیچ پرواز برنامه ریزی شــده ای به یک شهر انجام 
نمی شــود. به طور مثال اکنون هیچ پرواز سیستمی 
به آنتالیا انجام نمی شود و این اولین نقطه آشفتگی 
اســت؛ اینکه نظارتی بر پروازهــای چارتر وجود 
ندارد. کامران عســگری مدیر سایت لست  سکند 
می گوید:»هیچ جای دنیا بدین شــکل نیست. االن 
یک آژانس تازه تاســیس با یک میلیــارد هزینه، 
یک خط هوایــی را پیش خرید می کند و کل برنامه 
پروازها را بر هم می زند و انحصار یک ســفر را در 
دست می گیرد.« صادق ســجادیان مدیر آژانس 
آویسا می گوید:»چارتر کردن به این راحتی نیست، 
برای پرواز آنتالیا من باید ســه میلیارد تومان نقد 
بیعانه بدهم تا تــازه هواپیمایی اجازه دهد صندلی 
پیش خرید کنــم و این جدا از هزینــه هر صندلی 
است.« او ادامه می دهد:»مســاله ناهماهنگی بین 

تغییر نگاه آژانس های مسافربری به فناوری  اطالعات باعث حذف تدریجی مهم ترین بازیگر آنالین آن شد

یک سایت در مسلخ گردشگری

چمدان هایــش مدت هاســت گوشــه اتاق خــاک می خورد. هــر از گاهــی نگاهی بــه آنها می انــدازد و در 
ذهنــش آخریــن وضعیت حســاب بانکی اش را بررســی می کنــد و به آرامــی از کنار چمدان رد می شــود. 
معمواًل تمام ســفرهای به یادماندنــی زندگی اش حاصل پروازها و تورهای لحظه آخری اســت برای آدمی 
کــه وقــت دارد و دنبال هیجان اســت اما حاال با شــرایطی که به تازگی پیــش آمده، دیگر باید قید ســفر را 
زد. از تورهای ارزان قیمت روی وب دیگر خبری نیســت مگر اینکه پیامکی به دســتش برســد.وقتی یک 
مــاه پیش فعالیت یکــی از محبوب ترین ســایت های اینترنتی در این حوزه تعطیل شــد ابتــدا این طور به 
نظر می رســید که بار دیگر جدل بر ســر آزادی های به وجودآمده توســط فناوری اطالعات و قربانی شدن 
یــک کســب و کار آنالین اســت. ولی شــاید ماجرا بازاری تــر از این حرف ها بــود. در یک جبهــه تعدادی از 
آژانس های مســافربری به همراه ســازمان گردشــگری معتقدند یک ســایت تبلیغات تور تعادل بازار را بر 
هم زده و نظارتی بر آن نیســت امــا جبهه ای دیگر باور دارند نظارت باید جای دیگری باشــد و مقصر خود 
آژانس ها هستند و نباید با هر اتفاق کوچکی نوک پیکان را به سمت یک سایت برد. اما ماجرا پیچیده تر از 
این است؛ در این میان قربانی واقعی نه یک استارت آپ یا یک آژانس خاص بلکه یک کاربر مسافر است.

امیرحسین حسینی پژوه
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سازمان گردشگری و هواپیمایی است که هر کس 
کارهای این بخش را بر گردن دیگری می اندازد.«

اختالف قیمت و بدعادت شدن مسافر
بعد از اینکه یک آژانس چنــد صندلی یا یک خط 
هوایی را پیش خرید می کند حاال باید برای فروش 
آنها تالش کند. گاهی موفق می شــود و گاهی این 
صندلی های پیش خریدشــده فراتر از پیش بینی 
آژانس است و تا چند روز مانده به پرواز به فروش 
نمی روند. اتفاقات سیاسی، مناسبت ها، تعطیالت و 
وضعیت هوای مبدأ و مقصد از علت های این اتفاق 
اســت. بنابراین آژانس مربوطه ترجیح می دهد 
قیمت تورهایــش را پایین تر بیاورد تــا هواپیما یا 
وســیله نقلیه دیگر با صندلی خالی نرود. تورهای 
لحظه آخری از اینجا وارد کار می شوند. در حقیقت 
آژانس، ضرر کمتر را به ضرر بیشتر ترجیح می دهد 
و با پایین آوردن قیمت تورهایش در این شــرایط 

سعی می کند این ضرر را به حداقل برساند.
این دومین نقطه آشــفتگی اســت. به راســتی 
آژانس ها برای فروش تور چقدر می توانند تفاوت 
قیمت ایجاد کنند؟ به گفته عسگری:»آژانس ها هر 
قیمتی بخواهند می توانند بگذارند اما اگر آژانس ها 
از همان ابتدا روی تورها قیمت مناســبی بگذارند 
مجبور نمی شــوند قیمت آن را پاییــن بیاورند.« 
به همین دلیل خســروآبادی مدیرکل ســازمان 
گردشــگری اســتان تهران معتقد اســت وجود 
تورهای لحظه آخری باعث می شــود مسافران تا 
آخرین دقایق صبر کنند تا شــاید قیمت تور پایین 
بیاید و همین شــرایط بازار را بر هم می زند؛ ادعایی 
که به راحتی رد می شــود. کافی اســت نگاهی به 
اطراف خود بیندازید و ببینیــد چند نفر می توانند 
در عرض کمتــر از یک هفته زندگــی خود را رها 
کنند و آماده یک ســفر چندروزه شوند. طبق آمار 
جمع آوری شــده توسط سایت لســت سکند تنها 
۲۰ درصد از کسانی که قصد سفر دارند می توانند 
از تورهای لحظه آخری اســتفاده کنند، 3۵ درصد 
در صورت موافقــت محل کار پــس از دریافت 
مرخصی می توانند با تور لحظه آخری سفر بروند و  
۴۵ درصد اصاًل دوست ندارند این شیوه سفر رفتن 
را تجربه کنند. مدیر آژانس آویسا می گوید:»من تا 
زمانی که وارد ضرر نشــوم پکیجم را لحظه آخری 

نمی کنم.«

کاهش کیفیت
با این حــال تورهــای لحظه آخری بــا وجود 
قیمت هــای وسوســه انگیز و مزایایــی که دارند 
مشــکالتی را نیز با خود به دوش می کشند. رقیه 
حاتمی پور مدیــر آژانس مســافرتی فالمینگو و 
عضو هیات مدیره انجمن صنفی گردشگری استان 

تهران می گوید:»شــکایات زیادی از طرف مردم 
برای ما می آمد، آژانس ها وقتــی قیمت تور را به 
خاطر لحظه آخری کم می کردنــد، کیفیت آن را 
هم کاهش می دادند؛ به عنــوان مثال آژانس قول 
هتل پنج ستاره داده بود اما وقتی تور را لحظه آخری 
می کرد، می برد هتل دوســتاره.« به گفته این عضو 
هیات مدیره انجمن گردشگری این تعدد شکایات 
منجر به این شــد که این بخشنامه صادر شود؛ این 

سومین نقطه آشفتگی است.
با این حــال کامران عســگری مدیر ســایت 
لست  ســکند چنیــن ادعایــی را رد می کنــد. او 
می گوید:»تمــام این آژانس ها با مجوز ســازمان 
گردشــگری فعالیت می کنند و اگر تخلفی انجام 
داده اند مقصر آنها هســتند نه سایت.« او در ادامه 
می گوید:»تا به حال شکایتی از ما نشده است ضمن 
اینکه بخش شکایات و نظرات سایت همیشه برای 
کاربران باز است و ما شکایات را پیگیری می کنیم، 
حتی به خاطر کیفیت پایین تورهای چند آژانس با 

آنها قطع همکاری کردیم.«
هنگامی که ماجرای این شکایات را با او در میان 
می گذاریم مانند اینکه تا بــه حال چنین چیزی به 
گوشش نخورده باشــد با تعجب می گوید:»هرگز 
چنین اتفاقی نیفتاده است شــاید آژانس مثاًل قول 
سیم کارت داده باشد و در مقصد به این مورد عمل 
نکنند امــا اینکه کیفیت هتل تغییر کند درســت 
نیست، آژانس ها ســعی می کنند اگر هتلی پر شد 
معادلش و حتی بیشــترش را در اختیار مسافران 
بگذارند تا کسی ناراضی نشود.« به گفته عسگری 
تمام هتل هایی که در سایت معرفی می شوند باید 
در ســایت های booking و tripadvisor ثبــت 
شده باشــند و به محض اینکه درجه هتلی کاهش 
پیدا می کند در ســایت لست  ســکند نیز اصالح 
می شود. مدیر لست  سکند می گوید:»آژانس هایی 
بودند کــه هتل هایی که معرفــی می کردند واقعًا 
در حد مســافرخانه بود. ما حتی لیستی از بدترین 
هتل ها را یافتیم و روی ســایت منتشــر کردیم. 
گاهــی آن قدر به آژانس ها ســخت می گیریم که 
می گویند جای شما و ســازمان گردشگری باید با 
هم عوض شــود.« او می گوید:»آژانس هایی را که 
خدمــات بی کیفیت ارائه داده انــد برای چند روز 
از استفاده ســایت محروم می کنند.« و با افسوس 
ادامه می دهد:»شــاید به خاطر همین شفافیت ها و 
سختگیری هاست که دشــمن پیدا کردیم.« مدیر 
آژانس آویسا هم این سختگیری ها را تایید می کند 
و می گوید:»آژانس های طرف قرارداد با لســت 
ســکند طی این دو سال ریزش داشــته اند برای 
اینکــه بتوانند آنها را بهتر کنتــرل کنند.« او ادامه 
می دهد:»مسافری نظر منفی گذاشت و نه تلفنش 
را جواب مــی داد و نه ایمیلش را،  به من می گفتند تا 

مســافر را پیدا نکنی و از او رضایت نگیری نظر او را 
از سایت برنمی داریم.« سایت لست  سکند امکانات 
کامل و خوبی برای امتیازدهی و بررســی هتل ها و 
آژانس ها دارد. حتی اگر قســمت تبلیغات تور را از 
آن جدا کنیم یک مرجع کامل از اطالعات هتل ها 
به شــمار می آید. این سایت همچنین بخشی به نام 
سفرنامه دارد که کافی است چند دقیقه ای مطالبش 
را زیر و رو کنید تا پی به مقاالت حرفه ای آن ببرید. 
مدیر آژانس آویســا می گوید:»بــا این اطالعات 
کامل، کسی که سطح ســوادش پایین است دیگر 
هر آژانســی نمی تواند به او توری قالب کند.« حتی 
گاهی آژانس ها به حســاب خودشــان عده ای از 
مشتریان دائم سایت را رایگان به سفر می فرستند 
فقط برای اینکه یک سفرنامه کامل بنویسند. مدیر 
سایت لست  سکند می گوید:»وقتی که فردی امتیاز 
پایین به آژانســی می دهد یا نظر منفی می گذارد، 
خود آژانس ها پیگیر می شوند تا نارضایتی را جبران 
کنند.« صادق ســجادیان مدیر آژانس آویســا 
می گوید:»اگر مســافری بیاید در آژانس من داد و 
بیداد کند، کارمندانم آن قدر نمی ترسند که بیاید 
در لســت  ســکند بد بگوید.« به گفته او اگر امتیاز 
مردمی آژانسی زیر سه شود طبق قرارداد از سایت 

حذف می شود.

چرا لست سکند
با این حال یک نکته عجیب در بخشــنامه سازمان 
خودنمایــی می کند. اینکه از بین این همه ســایت 
تبلیغ تور لحظه آخری چرا این ماجرای تحریم تنها 
گریبان گیر لست  سکند شده است؟ خسروآبادی 
در جواب خبرنگار ایسنا گفت:»اگر تخلفات در این 
سایت ها تشدید شود می توان جلوی آنها را گرفت اما 
ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم، آن هم در حالی 
که معاونت گردشگری مشغول تدوین چارچوب 
برای فعالیت چنین ســایت هایی است.« طبق گفته 
کامران عسگری مدیر سایت لست  سکند آژانس ها 
برای فعالیت با ســایت لست  ســکند محدودیتی 
ندارند و می توانند روی آن تبلیغ بگذارند، فقط قرار 
است تعادل بازار را بر هم نزنند و قیمت تورها بیش از 
حد پایین نباشد. به گفته رقیه حاتمی پور به این خاطر 
به این ســایت خاص اشاره شده که خود را به عنوان 
مرجع تورهای لحظه آخری معرفی کرده اســت. 
لست  ســکند ادعا می کند بــدون اینکه از خودش 
محصول یا توری داشــته باشد، مانند یک رسانه در 
حال فعالیت است. عســگری می گوید:»پس این 
همه روزنامــه هم که تور تبلیــغ می کنند، در حال 
تخلف هستند؟« آمار سایت روزانه بین ۲۰۰ هزار 
تا 3۰۰ هزار نفر اســت و 1۵۰ هزار نفر عضو سایت 
هستند؛ این موضوع نشان می دهد این رسانه چگونه 

در حال توسعه سریع است.
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عسگری می گوید:»آقای خسروآبادی می گفت 
معنا ندارد یک ســایت این همه تــور تخفیف دار 
بگذارد در حالی که خالف واقع اســت و نمی شود 
یک سایت کل سال را تخفیف دهد. اطالعاتی که به 
میراث فرهنگی داده شده، اشتباه بوده است.« صادق 
سجادیان مدیر آژانس آویســا می گوید:»لست 
 ســکند قوی ترین بانک اطالعات تور است و طبق 
نظرات مردم یک ســایت اطالع رســانی خوب 
بــرای تمام آژانس ها به حســاب می آیــد اما ما 
چون نمی توانیم پیشــرفت را هم تحمل کنیم این 
مشــکل پیش می آید.« به گفته خســروآبادی به 
نقل از ایســنا:»میزان مراجعه کنندگان به ما نشان 
می دهد برخی تبلیغات صورت گرفته در این سایت 
غیرواقع بوده و این نامه نیز بر اساس اعتراض هایی 
که دریافت کردیم، صادر شــده اســت.« هر چند 
هنگامی کــه به ســایت lastsecond.ir مراجعه 
می کنید، به ندرت پیــش می آید با تورهای لحظه 
آخری مواجه شــوید و بیش از 9۰ درصد تورهایی 
که روی سایت قرار دارد سفرهای رایجی است که 

روزها به موعدشان باقی  مانده است.
 مدیر شــرکت مســافرتی روژان شــن سفید 
می گوید:»مدیر سایت لست  ســکند برای اینکه 
سایت را قوی کند قوانین خاص خودش را گذاشته 
و تمام آژانس ها را دچــار چالش کرده برای اینکه 
یک آژانس تورش را لحظــه آخری کند، باید زیر 
قیمت آژانس قبلی می گذاشت همین باعث می شد 
آژانس ها خرد خرد هزینه تــور را کاهش دهند و 
اختالل به وجود بیایــد.« او ادامه می دهد:»گاهی 
هم پول را می دادیم هم اســتفاده نمی کردیم، مدیر 
ســایت خیلی راحت لج می کرد کــه چون نرخ را 
ارزان گذاشــته اید برای یک هفته اجازه نمی دهیم 
بسته ای روی سایت بگذارید.« ژاله صادقیان مدیر 
آژانس پنجره آســمان هم از رفتار ســایت راضی 
نیست و می گوید:»برخورد سایت عادالنه نیست، 
گاهی ماه ها منتظر می مانیم تا تورمان در ســایت 
قرار گیرد، دائماً می گویند ظرفیت پر شــده. خیلی 
کم موفق شده ایم که توری روی سایت بگذاریم.« 
حاتمی پور عضو انجمــن صنفی می گوید:»در تمام 

دنیا نظارت وجود دارد اما ما صبر می کنیم مشکل به 
وجود آید، بعد اقدام می کنیم. کسانی که سایت ها 
را ایجاد می کنند باید کنترل شوند تا حقوق مشتری 
پایمال نشــود.« اما عســگری تقصیر را بر گردن 
خود آژانس ها می اندازد و می گوید:»تناســب در 
بازار نیست، حســاب و کتابی ندارد، بیشتر طمع 
خود آژانس هاســت. اگر از ابتدا تــور را با قیمت 
خوب ارائه دهنــد، می توانند بفروشــند.« مدیر 
آژانس آویسا هرچند دائماً می گوید قصد دفاع از 
لست  ســکند ندارد اما این  بار هم در قامت مدافع 
می گوید:»برخورد لست  سکند سلیقه ای نیست، او 
مجبور است برای قوی شدن سایتش قوانینی وضع 
کند. من خودم به خاطــر کل کل کردن با آژانس 
دیگری قیمت تور یک هفته ای آنتالیایم را به 9۵۰ 
رســاندم و به خاطر این تخلــف نزدیک بود من و 
همکارم بیرون برویم؛ طبیعی اســت که پیشرفت 

سایتش برایش مهم باشد.«
آژانس روژان شــن ســفید دربــاره فعالیت 
کنونی اش با لست  سکند می گوید:»از وقتی سازمان 

  احترام و آزادی عمل
بخشــنامه ای دارای ابهام از ســوی اداره اخیراً 

کل محتــرم میــراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشگری اســتان تهران صادر شده که در آن 
اطالع رسانی نوعی خاصی از تورهای مسافرتی موسوم 
به »تور لحظه آخری« در یکی از سایت های پرمخاطب 
سفر و گردشــگری ممنوع اعالم شــد. هدف از چنین 
بخشــنامه هایی هر چه باشد، مهم است واقف باشیم که 
صدور چنین ممنوعیت هایی به طــور ناخودآگاه حس 
ناامنی و دلســردی از ناهمدلی بخــش دولتی در وجود 
کارآفرینان جوان کشور ایجاد می کند. هنوز هم به نظر 
می رســد نهادهای دولتی در تصمیم گیری خود آنی و 
ســلیقه ای عمل می کنند. این نوع رویکردها شاید ناشی 
از عادت برخی مدیران دولتی در دخالت همه جانبه در 
فعالیت های بخش خصوصی )و این بار استارت آپ ها( 
است. شاید هم نگرشی ناصحیح که اساسًا نیاز به اصالح 
دارد چرا که در ایجاد و بقای بسیاری از شرکت های نوپا 

تاثیرگذار است. 
انتقاد از بخشنامه یادشده فرصتی به وجود آورد که در 
این یادداشت مختصراً به دو مساله اشاره کنم: مساله اول 
طرز تلقی مسئوالن نسبت به استارت آپ های امروزی 
است. دیگر وقت آن رســیده که تمامی مدیران محترم 
بخش دولتی با نحوه فعالیت و شکل گیری این نوع کسب 
و کارها کاماًل آشنا باشند و نگاه شان به این گونه کسب و 
کارها صرفًا از یک »ســایت ساده اینترنتی« که می تواند 
به راحتی ممنوع، محروم یا حذف شــود به یک شرکت 
و سلول زنده اقتصادی تغییر یابد. جامعه کارآفرینی به 
شدت به این تغییر نگاه نیازمند است. بسیاری از این به 
ظاهر »سایت های اینترنتی«، استارت آپ هایی هستند 
که با مطالعه قبلی بازار و مدل مشــخصی از کسب و کار 

و سرمایه گذاری توســط تیمی از افراد تحصیل کرده با 
روحیه کارآفرینی پیاده ســازی شده اند و امیدوارانه در 
حال تبدیل شدن به شرکت های در حال توسعه هستند 
و نیاز به درک، حمایت و بســتری تســهیل گر دارند. 
در کشورهای توســعه یافته این روش از شروع و ایجاد 
شرکت ها، از طریق یک اکوسیستم بالغ تقویت می شود 
زیرا ظهور شرکت های غول آسای چند میلیارد دالری 
که اتفاقًا با روش های غیررســمی آغاز شده اند، امری 
است اثبات شده؛ شــرکت هایی که نه تنها نمونه ای بارز 
از کارآفرینی جســورانه قرن جدید هستند بلکه نقش 
بســزایی در ایجاد گــردش مالی موثــر در اقتصاد آن 

کشورها دارند. 
مساله دوم توجه به دست اندازهایی است که خواسته 
یا ناخواسته توسط بخش دولتی بر سر راه استارت آپ ها 
قرار گرفته اند. ظهور اســتارت آپ ها با مقوالتی مانند 
خالقیت و آزادی در انتخاب رابطه ای مســتقیم دارد. 
اســتارت آپ ها ذاتًا چابک و خودرویش هســتند و به 
همین دلیل نیازمنــد محیطی چابک و اجتناب از »باید و 
نباید«های غیرضروری اند. حال طرح این سوال خالی از 
لطف نیســت که چرا برای فعالیت چنین کسب و کاری 
باید حتمًا یک ســازمان یا وزارتخانه مجوز صادر کند؟ 
مگرنه اینکــه اخذ چنین مجوزهایی منــوط به رعایت 
دســتورالعمل هایی اســت که الزامًا منطقی نیســت و 
ســبب رونق فعالیت آن کسب و کار نشده و در مواردی 
حتی ازتاریخ گذشــته و دســت و پاگیر هم هستند؟! به 
عنوان یک دســت اندرکار کســب و کارهای اینترنتی، 
چندین ماه اســت در حال تالش برای اخذ مجوز برای 
اســتارت آپ های خود هســتم. به عنــوان مثال برای 
فعالیت در حیطه کاریابــی الکترونیکی باید حتمًا مجوز 

وزارت کار داشــته باشــیم و این در حالی است که این 
نوع کاریابی ها در دستورالعمل های قبلی این وزارتخانه 
اصاًل تعریف ناشدنی و »متخلف« هستند؛ دستورالعملی 
که حتی مدل کسب و کار یک موسسه کاریابی را به آن 
دیکته کرده و ناگفته نماند که همین مدل اشــتباه باعث 

ورشکستگی بعضی از موسسات کاریابی بوده است.
ظاهراً به تازگی دســتورالعملی بــرای صدور مجوز 
کاریابی های الکترونیکی نیز آماده شده که باید برای به 
دست آوردن آن هم از چند خوان رستم عبور کرد. این 
مورد در رابطه با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
نیــز صدق می کند که چند ماهی اســت در حال تدوین 
دســتورالعملی برای دادن مجوز به برخی ســایت های 
گردشگری دارای صالحیت است. و نگرانی اینجاست 
که آیا مندرجات دســتورالعمل های جدیــد و تاریخ 
مصرف آنها با واقعیات و نیاز بــازار کار همخوانی دارد 
یا اینکه این مستندات باز هم بر اساس تصمیمات پشت 
میزی و دور از بررســی جامع واقعیات در بازار عرضه و 
تقاضا باشــند. مطمئنًا مسئوالن خبره دولتی ما می دانند 
که اقتصاد منطق خــودش را دنبال می کند و کارآفرین 
هم برای رشد و تغییر جامعه به آزادی، راحتی و احترام 

بیشتر نیاز دارد.
 آنها مطمئنًا می دانند کم شــدن روال های پرحاشیه 
سازمانی هم به ســود راندمان سازمان های دولتی و هم 
به ســود کارآفرینان ارباب رجوع است. مگر می شود 
آنها ندانند که کارآفرینان برای گرفتن یک مجوز ساده 
نیاز به انجام آزمایش ایـــدز یا انتظار سه ماهه پرونده 
در حراست یک وزارتخانه ندارند؟! اما شاید عزم شان 
برای تغییر روال های سنتی به اندازه کافی جدی نیست 

که انشاءاهلل به زودی باشد. 

میالد صابری 
مدیر فنی و کسب و کار سایت فان فیر
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گفت قطع همکاری کردیم و فکــر می کردیم اگر 
از سایت لست  ســکند بیرون بیاییم دچار مشکل 
می شــویم؛ اما این اتفاق نیفتاد، مسافران هستند، 
آژانس ها هم هســتند.« حاال شــرکت مسافرتی 
روژان شن سفید عالوه بر اینکه با یک سایت دیگر 
همکاری می کند سایت اختصاصی خود را هم دارد. 
او از تاثیر این بخشــنامه بر مدیریت لست  سکند 
می گوید:»از وقتی بخشنامه صادر شده رفتار مدیر 
سایت خیلی بهتر شــده. خود من طی صحبتی که 
با او داشتم مطلع شــدم قوانین بهتری گذاشته اما 

آژانس ما دیگر روی آن سایت برنمی گردد.«
اما مدیر آژانس آویســا از مافیای پشت ماجرا 
پرده برداری می کند و شــایعاتی را که پیش از این 
شــنیده بودیم، تایید می کند. او می گوید:»فشــار 
آژانس هــای قدیمــی باعث شــکل گیری این 
بخشــنامه شــده. یکی از مخالفان سرسخت این 
سایت رسانه های ســنتی مثل روزنامه همشری 

است که برای هر نصف صفحه بین 3۰ تا ۴۰ میلیون 
تومان پول می گیرد.« مدیر آژانس آویسا از حذف 
واســطه ها خبر می دهد و می گوید:»چون با وجود 
این ســایت ها واسطه ها حذف می شوند و نرخ های 
واقعی را می گذارند، عده ای احساس خطر کردند 
و سعی می کنند این سایت ها را حذف کنند. وجود 
واسطه ها باعث می شــود تورها ۵۰۰ هزار تومان 
تا یک میلیون تومان گران تر شــود.« عســگری 
درباره تاثیر ســایتش در بازار گردشگری با افتخار 
می گوید:»سال 9۰ سود تورها ۲۰ تا 3۰ درصد بود 

االن 1۰ تا 1۵ درصد است.«

مردم قربانی همیشگی 
در این جنگ طایفه ای مردم بیشــترین آسیب را 
می بینند. در پایین ســایت هایی که خبر بخشنامه 
مدیرکل را کار کرده انــد، کامنت ها از دل پر آنها 
سخن می گوید؛ شخصی نوشــته:»یعنی یک جا رو 

هم که رقابت باعث سرویس دهی بهتر به مشتری 
بود، نتونستن تحمل کنن. بیچاره مصرف کننده.« 
دیگری می نویسد:»فروش تورهاي لحظه آخری 
در همه جاي دنیا مرســوم است و معامله اي است 
برد-برد که هم براي مشتري ها جالب است و هم 
از زیان برگزارکنندگان تــور جلوگیري می کند.« 
به قول عســگری:»وقتی آی پی ها را رصد می کنیم 
می بینیم یک کاربر 1۰ ساعت در سایت می چرخد 
و منتظر تخفیف اســت چون برایــش ۲۰۰ هزار 
تومان تخفیف هــم ارزش دارد.« به گفته او ماهانه 
بین 3۰ هزار تا ۶۰ هزار مسافر از طریق لست  سکند 

در تور ثبت نام می کنند.
این طــور که به نظر می آید حتی نام ســایت هم 
یکی از مهم ترین موارد مناقشــه است. طی جلسه 
حل اختالفی که میان عوامل ســایت لست  سکند و 
نماینده های چند آژانس و افراد سازمان گردشگری 
برگزار شده، شرط می شود که اگر نام سایت تغییر 
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کافی اســت وارد یکی از ســایت های فقط 

تورهــای لحظه آخری بشــوید یا در 
پیام هــای تلفن همراه خود با یکی از پیشــنهادات 
هوس انگیز این تورها مواجه شــوید. کمتر کسی 
اســت که واکنشــی مانند »نه! چقدر خوب...« یا 

»بریم؟ قیمتش خوبه ها!« از خودش نشان ندهد. 
اما این روزها ســازمان های گردشگری ایران، 
شمشیر را برای این ارائه کنندگان سفرهای ارزان 
و باتخفیف از رو بسته اند. مسئوالن سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری می گویند 
چون در شــیوه فعلی خیلی از تورهای لحظه آخری 
به ابزاری برای سوء اســتفاده برخی موسســات 
ســودجو تبدیل شــده اند، تبلیغ این نوع سفرها را 
ممنوع کرده اند. این در حالی اســت که این شیوه 
فروش سال هاست در سرتاسر دنیا وجود دارد و به 
شدت از آن استقبال می شود. بیشتر ارائه کنندگان 
این سفرها آژانس های مسافرتی نیستند و به عنوان 
بازاریابان الکترونیکی، بســتر کار خود را بر محور 
تجارت الکترونیکی و فاوا قــرار می دهند و با ارائه 
وب سایت ها یا اپلیکیشن های موبایلی، پیشنهادات 
تور، پــرواز، اقامت یا دیگر خدمات گردشــگری 
مانند اســپا یا بلیت های ورودی به مجموعه های 
گردشــگری را با تخفیفات ویــژه ای به مخاطبان 
خود ارائه می کنند. این مجموعه ها معموالً به شکل 
استارت آپ یا کسب و کارهای نوپا ظهور کرده اند و 

سپس با سرمایه گذاری  های انجام شده روی آنها و 
توسعه سرویس دهندگان خود، به کسب و کارهای 

موفقی تبدیل شده اند.
بپردازیم به خوب و بــد ماجرای تورهای لحظه 
آخری. از دو منظر بایســتی به ایــن موضوع نگاه 
کرد: گروه اول مشــتریان سازمانی )B2B( هستند 
که در حقیقت برگزارکننــدگان و ارائه کنندگان 
خدمات سفرند و گروه دوم مشــتریان عمومی یا 
همان گردشــگران )B2B(. در نگاه کلی این بازی 
برد- برد است؛ هم شما به عنوان گردشگر با قیمتی 
مناسب ســفر می کنید، هم ارائه کنندگان خدمات 
گردشگری می توانند به عنوان کانال ارتباطی نوینی 
خدمات خود را ارائه کنند و با مشــکل خالی ماندن 
ظرفیت مواجه نشوند و هم شرکت ارائه کننده این 
بستر تجاری با این سبک بازاریابی و قیمت گذاری، 
به کســب و کار خود رونق خواهــد داد. البته این 
طبیعی اســت که در چنین معامالتی شما به عنوان 
مشتری، فقط جهت فروش محصول دیده می شوید 
و قصه هــای مدیریــت ارتباط با مشــتری و رفع 
نیازهای شما در ســفر، دیده نخواهد شد. سفرهای 
لحظه آخری شــاید به مثابه میوه های ته بار باشند 
و بیشــتر اوقات از کیفیت باال و مطلوبی برخوردار 
نیستند. البته به قول قدیمی ها هر ارزانی ای بی دلیل 
نیست.دالیل مختلفی برگزارکنندگان تور را مجبور 
به ارائه چنین بسته های ســفری می کند. از جمله 

اینکه صندلی هــای چارتر کننده )آژانس یا عاملی 
اســت که از مدت ها قبل و به صورت عمده رزرو 
کرده است( خالی است و برای پر کردن آنها به هر 
روشی که شده، می خواهد مسافر را ترغیب به سفر 
کند تا پول خدمات از پیش خریداری شــده زنده 
شــود. همچنین ارائه اتاق های ارزان قیمت توسط 
هتل ها به مناســبت های مختلف و در ایام کاهش 
سفر یا Low Season، ارائه بلیت های ارزان قیمت 
توســط ایرالین های مختلف به مناســبت های 
مختلف و غیره. شــاید در نــگاه اول نکات اصلی 
ترغیب کننده شما به عنوان گردشگر به خرید این 
نوع بسته های ســفر عبارتند از خرید بلیت ارزان و 
هزینه اندک برای سفر و این یعنی ترغیب قشر کم 
و متوســط درآمد به سفر. از سوی دیگر، مسئوالن 
دولتــی ایران می گویند این شــیوه فروش موجب 
اختــالل در تنظیم بازار و زمینه ســاز رقابت های 
کاذب و ناســالم شــده و فعالیت حرفه ای دفاتر 
خدمات مسافرتی را با مخاطره مواجه کرده است. 

از نکات منفی تورهــای لحظه آخری می توان از 
محدودیت زمانی ارائه خدمات با تخفیف، مناسب 
نبودن برای کارمندان و خانواده های دارای کودک 
مدرسه ای و نداشتن بیمه ســفر برای مسافران و 
بهره مند نشــدن از برخی خدمات گردشگری در 

طول سفر یاد کرد.
البته تجربه برخی گردشــگران تورهای لحظه 
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کند ممنوعیت هــا را بردارند. صادق ســجادیان 
مدیر آژانس آویسا می گوید:»مشتری ای دارم که 
خانه شان در زعفرانیه اســت اما به خاطر مقداری 
تخفیف از آژانس آن محله نمی خرید و پیش آژانس 
ما می آمد. مردم به این تخفیف ها نیاز دارند.« مساله 
دیگری که با حذف ســایت لست  سکند و محدود 
شدن دیگر سایت های مشــابه به وجود می آید، از 
بین رفتن فرصت فعالیت برای آژانس های کوچکی 
است که روابط کمی دارند و نمی توانند به راحتی در 
رسانه های سنتی فعالیت کنند. عسگری از داستان 
موفقیــت آژانس های کوچــک و تورهای جدید 
می گوید:»آژانسی برای شهر وان یکی از شهرهای 
ترکیه تور گذاشت، ســری اول دو اتوبوس رفت اما 
چند نفر را رایگان فرستاد تا برای سایت ما سفرنامه 
بنویسند. همین شد که در سری دوم هشت اتوبوس 
مسافر برای این تور رفتند.« وفاداری کاربرها گاهی 
مثال زدنی است. او ادامه می دهد:»یکی از کاربران 

7۰ صفحه برای ما سفرنامه نوشت و سایت، روزانه 
دو تا ســه نقد و بررســی دارد.« با این حال وقتی به 
حاتمی پور می گویم بــا این کار رقابت عادالنه برای 
بســیاری از آژانس های مسافربری کوچک از بین 
می رود، پاســخش قاطع اســت:»از ماست که بر 
ماســت.« او ادامه می دهد:»آژانس های کوچک 
که دور هم جمع می شــوند به خاطــر بی تجربگی  
اشــتباهاتی می کنند، اینها باید ناخالص ها را از بین 
خودشان جدا می کردند. صنعت گردشگری ایران 
نوپاســت و دنیا تازه دارد روی خوش به ما نشــان 
می دهد. نباید تیشــه به ریشــه خودمان بزنیم.« 
عسگری می گوید:»یک آژانس با سرمایه خوب اگر 

رابطه نداشته باشد، نمی تواند موفق شود.«

شاید آخرین لحظه
اما مناقشــات قرار اســت با یک مجوز از طرف 
سازمان گردشــگری حل و فصل شود. هنگامی که 

در ابتدا با عســگری تماس می گیریم با گفتن اینکه 
در انتظار مجوز ســازمان هستند می گوید ترجیح 
می دهد دیگر در این بــاره صحبت نکند؛ مجوزی 
که یک ســال از اعالم آن می گذرد و هنوز کســی 
نمی داند محتویاتش دقیقاً چیست. ظاهراً سازمان 
گردشگری به لست  سکند قول داده بود در صورت 
رسانه ای نشدن این ماجرا سایت فیلتر نشود و قضیه 
هم راحت تر حل شود. مدیر آژانس آویسا راه حل 
تمام این مشــکالت را امکان خریــد نقدی تورها 
می داند. او می گوید:»اگر تحریم ها برطرف شود و 
ما بتوانیم به طور مستقیم هتل بخریم، مسافر کافی 
است وارد سایت ما شــود و درخواست بدهد تا به 

سرعت مدارکش را برایش بفرستیم.«
سجادیان مدیر آژانس آویسا می گوید:»آژانس 
ما در لست  ســکند و پنج ســایت دیگــر فعالیت 
می کنــد، اگر این بســته شــود با دیگــران چه  

می کنند؟« 
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آخری نشان می دهد آنچه آژانس ارائه کننده سفر 
وعده می دهد با آنچه به گردشــگر ارائه می شود، 
بســیار متفاوت اســت. برای نمونه با وجود تبلیغ 
هتلی پنج ســتاره در مرکز شهر، گردشگر به هتلی 
سه ستاره در حومه شهر می رود. البته این داستان به 
ندرت روی داده ولی همین کالهبرداری ها خاطر 
مسئوالن و اهالی بازار گردشگری را مکدر کرده و 
ناگهان به جای نظارت، استانداردســازی و ایجاد 
بســتری قانونی و مناسب برای این کار، با این شیوه 
فروش خدمات گردشــگری برخورد قاطع از نوع 

حذف می شود.
گریزی بزنیــم به نمونه های جهانــی موفق در 

فروش لحظه آخری خدمات گردشگری:
lastminute.com, orbitz.com, travelzoo.
com,lastminutetravel.com,expedia.
com/g/c/lastminute , selloffvacations.
c o m , f u n j e t . c o m , h o t w i r e . c o m 
,sunwing.ca.

بررسی  تاریخچه این ســایت ها نشان می دهد 
اواخر دهه 9۰ میالدی، زمان شــکوفایی شــیوه 
فروش تورهــای لحظه آخری با شــعار »تجربه 
سفر پنج ســتاره با قیمت سه ســتاره!« در اروپا و 
بعد در آمریکاست. بیشــتر این سایت ها توسط 
یک شــرکت بین المللی فعــال در زمینه تجارت 
الکترونیکی یا شــرکت های فعال در زمینه فروش 

ســفرهای آنالین تاسیس شــده اند. شیوه کار به 
این صورت اســت که این شــرکت ها بســتری 
الکترونیکی برای معامالت خدمات گردشــگری 
ایجاد می کنند و در این بســتر، قیمت های تخفیفی 
و بسته های پیشنهادی مناسبی به مخاطبان ارائه 
می شود. این شــرکت ها به عنوان واسطه فروش 
الکترونیکی، از یک ســو ســعی در ایجاد ارتباط 
بیشتر با ارائه کنندگان خدمات سفر و گردشگری 
با پیشنهادات مناســب دارند و از سوی دیگر در 
راســتای گرفتن تعداد کاربر بیشتر روی سایت 
خود، با مشــتریان کانال ها و شــیوه های ارتباطی 
متعــددی برقــرار می کنند. ارزش افــزوده این 
کسب و کارها، ارائه خدمات ارزان قیمت از طریق 
دسترســی آنالین و ســریع، و جریان درآمدی 
ســایت های فروش لحظه آخــری، درصدی از 
کمیسیون فروش و تبلیغات ارائه کنندگان خدمات 
سفر است.ارائه کنندگان خدمات گردشگری روی 
این ســایت ها عبارتند از ایرالین ها، اقامتگاه های 
گردشگری، تورها، جاذبه ها و مقاصد گردشگری، 
صنایع حمل و نقــل، رســتوران ها و کافه ها و هر 
ارائه کننــده خدمات گردشــگری ای که بتواند 
خدمت خود را از طریق آنالین به فروش برساند. 
بهترین زمان خرید پیش فروش تورها معموالً بین 
هفت تا 1۵ روز پیش از موعد سفر است. البته باید 
یادآوری کرد قیمت های پیشنهادی یا به اصطالح 

»آفر« کاماًل داستان متفاوتی نسبت به پیشنهادات 
لحظه  آخری دارند. معموالً قیمت  تورهای لحظه 

آخری دارای تخفیف ۲۵ تا 8۰ درصدی است.
نکته مهمی که این وب سایت ها و به عبارت دیگر 
این کســب و کارها را رونــق داده، ارائه اطالعات 
توســط کاربران به صورت سفرنامه و ایجاد بخش 
نظرات و امتیازدهی به محصوالت و ارائه کنندگان 
خدمات گردشگری اســت. با این حرکت ارزش 
افزوده دیگری با نام تولید محتوای معتبر و همچنین 
تعیین ارزش کیفیت خدمــات از طریق کاربران 

عمومی شکل می گیرد.
در نهایت این ســبک فروش تورهــا و این نوع 
بازاریابی گردشــگری در فضای بین المللی، باعث 
ایجاد رقابت ســالم در فضای صنعت گردشگری 
می شود و شــاید بهتر اســت بزرگان و مسئوالن 
صنعت گردشگری ایران به جای مسدود کردن و 
توقف این سبک فروش تور، با توسعه فضای کسب 
و کارهای الکترونیکی در گردشگری و ضابطه مند 
کردن گردشــگری الکترونیکی در سازمان های 
ذی ربط، از طریق استانداردسازی، ایجاد بستر فنی 
مناسب و همچنین نظارت سازمان ها و کارشناسان 
این حوزه بر تجارت الکترونیکی این کسب و کارها، 
راه را برای آینده روشــن صنعت گردشگری که 
راه حل بســیار مناســبی برای رهایــی از اقتصاد 

تک محصولی ایران است، بگشاید .

اشکان بروج
 کارشناس گردشگری الکترونیکی
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توزیع وام های کم بهره و بلندمدت آغاز 
وزارت ارتباطــات و ثبت نام برای 
دور دوم این وام ها شــاید خوش ترین خبر دولت 
یازدهم برای بازار خصوصــی فناوری اطالعات 
کشــور در تابستان 9۴ بود. این خبر به ویژه از آن 
رو مــورد توجه مضاعف قــرار گرفت که دولت 
تدبیر و امید در ســایه تمرکز هسته ای اش در دو 
سال گذشته صرفًا به امید دادن به فعاالن فناوری 
اطالعات بسنده کرده است و شــاید توزیع این 
وام ها اولین مصداق تعهد عملی محمود واعظی به 
تزریق ســرمایه به بخش رنجور خصوصی ایران 

بود؛ اما این تمام ماجرا نیست. 
دریافت وام وجوه اداره شــده توسط حدود ۶۰ 
شــرکت ریز و درســت فناوری اطالعات ایران 
در شــرایطی با اعالم شــادمانی ریاست سازمان 
نظام صنفی رایانه ای و ایجــاد هیجانی در بخش 
خصوصــی بــرای دریافــت و به کارگیری آن 
همراه شــد که زمزمه هایی درباره نظام ناهمگون 
رسیدگی به وام ها، پیچیده و غیرشفاف بودن شیوه 
رسیدگی، اعمال سلیقه و ضعیف بودن طرح  های 
تجاری الزم برای دریافت وام ها در کنار بی توجهی 
به نظرات کارشناسی و بخش خصوصی به تدریج 
باال گرفت. کنار گذاشته شدن یکی از معاونت های 
وزارتخانه، اســتعفای یکی از مدیــران عالی رتبه 
ســازمان فناوری اطالعات و نارضایتی گسترده 
در میــان نماینــدگان شــرکت های خصوصی 
سرانجام کار را به جایی رساند که دوباره این ابزار 
تقویتی بازار فناوری درســت یا نادرست با یکی از 
سرشــناس ترین و در عین مناقشه برانگیزترین 

طرح های کالن دولتی مقایسه شود؛  تکفا.

قیاس یا جناس
شــاید تکفا تاکنون مشــهورترین طرح دولتی 
تاریخ جمهوری اســالمی ایران در حوزه فناوری 
اطالعات باشــد؛ نامی که برخی از آن به عنوان 
نقطه عطفی در صنعت فاوا یاد می کنند و برخی هم 
تاثیرات آن را حبابی در صنعت آی سی تی ایران 
می دانند که با مهاجــرت تمام قد اصولگرایان به 
دولت و کوچ اصالحاتی هــا از قدرت اثری از آن 
باقی نماند. به هر حال پربیراه نیســت اگر بگوییم 
اولیــن و در عین حال مهم تریــن طرح کالن در 
صنعت آی سی تی ایران تا به حال برنامه »توسعه 
و کاربری فناوری اطالعات« یــا همان تکفا بوده 
اســت؛ طرحی که برخی معتقدند موتور فناوری 
اطالعــات و ارتباطات را باالخص در بدنه دولت 
و بازار روشــن کرد و برخی نیــز خالف این نظر 
را دارنــد و معتقدند این گونــه طرح ها و تزریق 
نقدینگی به بازار با ساز و کار موجود در آن زمان و 
این زمان و عدم نظارت دولت بر چگونگی هزینه 

این مبالغ در شــرکت ها ره به جایی جز ترکستان 
نبرد، نمی برد و نخواهد برد. 

هرچند ایــن گــزارش نمی خواهد بــه ابعاد 
موفقیــت یا عــدم موفقیت طرحی چــون تکفا 
بپردازد ولی نیم نگاهــی به آن در واقع مقدمه ای 
اســت بر طرحی که این روزها با شدت بیشتری 
در وزارتخانه ارتباطات در جریان است؛ طرحی 
که از جهاتی می تواند با تکفا شباهت داشته باشد. 
چرا که یکی از مهم تریــن موضوعات طرح تکفا 
تخصیص بودجه ای بود کــه دولت در آن زمان 
مصوب کرده بود تا به بخــش خصوصی تزریق 
شــود و هفــت زیربرنامــه کالن از قبیل دولت 
الکترونیکی،  کاربرد آی تی در اقتصاد،  بازرگانی و 
تجارت،  کاربرد آی تی در آموزش عالی، کاربرد 
آی تی در قلمرو فرهنگ، هنر و تقویت خط و زبان 
فارسی در محیط های رایانه ای و توسعه واحدهای 
کوچک و متوســط فعال در حوزه آی تی، مهارت 

دیجیتالی نیروی انسانی را دنبال می کرد. 
با اینکــه در خبرهــا از اختصــاص رقم های 
چندصد میلیاردی به تکفا صحبت به میان آمده 
ولی به نقل از یک منبع معتبر گفته می شــود تکفا 
در مجموع حدود 11۰ میلیــارد دریافت کرده 
بود و تمام رقم هایی کــه در خصوص بودجه این 
طرح گفته شده اســت، به این برنامه اختصاص 
نیافته بود. از جمع بودجه ای که به تکفا اختصاص 
پیــدا می کند مجموعــًا ۲۰ میلیــارد تومان به 
موضوع وام ها اختصاص داشــته است که از این 
میان حدود چهار میلیارد بــه پروژه های تحقیق 
و توســعه اختصاص می یابد و حدود 13 میلیارد 
هم در قالب وام به شــرکت های خصوصی برای 
توسعه کســب و کار اعطا می شــود که تقریبًا به 
11۵ شــرکت تعلق می گیرد و به نظر می رســد 
مبلــغ باقیمانده هم صــرف هزینه هایی از قبیل 
دبیرخانه، ارزیابی شــرکت ها و دیگر هزینه های 
مربــوط به طرح تکفا شــده اســت. در کنار این 
وام ها حدود 9۰ میلیــارد تومان نیز به راه اندازی 
و اجرای حدود 3۰۰ پــروژه برای وزارتخانه ها و 

سازمان های دولتی اختصاص یافت. 
تکفا هر چند در زمان خود یکــی از موثرترین 
طرح های تقویت بخــش خصوصی آی تی -حال 
به صورت ماندگار یا مقطعی- به حساب می آمد، 
طبق معمول با تغییر دولت مورد پرســش هایی 
ســخت قرار گرفــت. به عنــوان مثــال کمال 
محامدپور معاون وزیر ارتباطــات دولت نهم و 
رئیس وقت کمیته وام وجوه اداره شده از الوصول 
بودن 9۰ درصد وام های داده شــده در تکفا خبر 
داده بود که بعدها بارها از سوی مسئوالن پیشین 
تکفا رد شــد و بازگرداندن ایــن وام ها می تواند 
تاییدی بر موفقیت نســبی این طــرح در زمان 

خود باشد.
حال پس از گذشــت 13 ســال از شروع طرح 
تکفا، وزارتخانه ارتباطات مجدداً پس از ســکوتی 
هشت ســاله، بودجه ای تحت عنــوان وام وجوه 
اداره شده برای شــرکت های خصوصی فعال در 
حوزه آی ســی تی در نظر گرفته است که در حال 
حاضر بابت هر ســال حدود 1۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار بــرای این موضوع تخمین زده می شــود. 
البتــه الزم به ذکر اســت در کنار طــرح تکفا، از 
ســال 8۲ کمیته  وام وجوه اداره شــده به ریاست 
کمال محامدپور نیــز وام هایی را تحت این عنوان 
به شــرکت ها ارائه می کرد که هیچ گاه در سطح 
عمومی صنف و بازار مورد توجه و اســتفاده قرار 

نگرفت.

در آن هشت سال چه گذشت
وام وجــوه اداره شــده در صنعت آی ســی تی 
موضوعی نیست که در دولت یازدهم مطرح شده 
باشد و از سال 8۲ این ردیف بودجه در وزارتخانه 
ارتباطات نیز اضافه شــد و در زمــان دولت نهم 
هم در ســال 87 قرار بود چنیــن وامی به بخش 
خصوصی اعطا شــود. در پورتال کمیته وام وجوه 
اداره شده به نشــانی facility.itrc.ac.ir هدف 
از پرداخــت این وام این گونه ذکر شــده بود:»به 
منظور ارتقا و توســعه کاربرد فناوري اطالعات و 
ارتباطات کشــور و تولید برنامه هاي نرم افزاری 
و ایجــاد زمینه صدور خدمات فني و مهندســي 
در زمینه ارتباطات و فنــاوري اطالعات مطابق 
بندهاي مربوطه در بودجه هاي سنوات 8۲-8۶ 
وجوهــي از محل منابــع داخلي شــرکت هاي 
وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به 
صورت وجوه اداره شــده برای حمایت از پروژه ها 
و طرح هاي توســعه ای اشتغال آفرین یا صادرات 
کاال و خدمــات بخش هاي خصوصــي و تعاونی 
غیردولتي تسهیالت بر اساس تصویب نامه هیات 
وزیران به شــماره ۲۰۲۰7۶/ت۴۰۴۶7 مورخ 

1387/11/۰۵ اختصاص می یابد.« 
در بخش اعظمــی از دولت احمدی نژاد، کمال 
محامدپــور معــاون آموزش، پژوهــش و امور 
بین الملل وزارت ارتباطــات و رئیس کمیته وام 

تصویب نامه هیات وزیران در دولت یازدهم 
در ۲8 اسفندماه سال 9۲ به تصویب رسیده بود 
و عماًل از آن تاریخ تا اواخر سال 93 اطالعات 
شفافی در اختیار رسانه ها قرار نمی گیرد

مسعود شفیعی برزی
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وجوه اداره شــده بود که در همایش سراســری 
کمیتــه وام وجــوه اداره شــده در ۲۶ آبان 87 
گفت:»تا پایان سال جاری و با وجود بودجه ۵۰۰ 
میلیارد ریالی، مشــکلی از لحاظ تامین منابع مالی 

در حوزه وام وجوه اداره شده وجود ندارد.«
افضلی مدیرعامل شــرکت پست بانک نیز در 
آن همایش به تشــریح منابع در نظر گرفته شده 
برای وام ها پرداخــت و گفت:»مجموع منابع در 
نظر گرفته شــده برای این حوزه از ابتدا تاکنون، 
حدود 11۲ میلیارد تومان است که از این میزان 
۲۰ میلیــارد ریــال کارمزد برای پســت بانک 
در نظر گرفته شــد و 11۰ میلیــارد تومان نیز 
به تصویب رســیده اســت و از مجموع مبالغ به 
تصویب رســیده، حدود 9۵ میلیــارد تومان به 
متقاضیان پرداخت شــده یا در مرحله پرداخت 
قرار دارد.« مدیرعامل پست بانک در آن مراسم 
میزان وصولی از مجموع مبالغ پرداخت شــده از 
سال 8۲ تا آبان 87 را حدود 38/۵ میلیارد تومان 
اعالم کرد که نشــان می دهد جربان بازپرداخت 

چندان هم ناامیدکننده نبوده است. 
 به رغم اینکه محامدپور و مسئوالن وزارتخانه 
در زمــان احمدی نژاد هم بــر حمایت از بخش 
خصوصــی تاکیــد داشــتند امــا روایت های 
شــخصیت های صنفی و فعال در بازار آی سی تی 
از عدم اطالع رســانی صحیــح و واگذاری وام ها 

حکایــت می کند و عدم اطالع رســانی شــفاف 
در خصــوص اختصــاص وام هــا تحلیل هــا و 
اظهارنظرهای رسانه ای را تنها به حدس و گمان 
شبیه کرده است. به عالوه گفته می شود وام های 
وجوه اداره شــده برخالف تکفا بیشــتر به حوزه 
ســی تی )مخابرات( اختصاص داشته و بسیاری 
از شــرکت های دولتی از جمله گروه مخابرات و 
شرکت های شبه دولتی مانند کارخانجات شهید 

قندی از این وام ها بهره جسته اند. 

دولت تدبیر و انتخاب اشتباه
وقتی دولــت یازدهم بر ســر کار می  آید،  یکی از 
شــعارهایش توجه ویژه به بخش خصوصی است 
و شــاید تجســم این توجه را بتوان در اختصاص 
معاونتــی با نام فناوری و امــور ارتباط بین الملل 
و همچنین تشــکیل کمیته  وام وجوه اداره شــده 
زیر نظر این معاونت مشــاهده کــرد؛ معاونتی 
که کمیته وام وجوه اداره شــده زیــر نظر آن کار 
می کند و هاشــمی همزمان با تکیــه بر صندلی 
مدیریت این معاونت مســئولیت موضوع مهم 
وام وجــوه اداره شــده را نیز تحت عنــوان دبیر 
کمیته وام وجوه اداره شــده عهده دار می شود. او 
پیش از این در ســمت های رئیس مرکز صنایع 
نوین وزارت صنایع و معادن، پژوهشــگاه علوم 
بنیادی و سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشت 

و هرچند در آن زمان کمتر کســی بر انتخاب وی 
توسط واعظی ایراد گرفت ولی سابقه مدیریتی او 
نشان می داد مدیری محافظه کار و بوروکرات بر 

شریان ارتباط با بخش خصوصی نشسته است.
 تاثیر اشتباه هنگامی مشــخص شد که پس از 
گذشت یک ســال و نیم عماًل هیچ خروجی ای از 
فعالیت های این کمیته دیده نشــد و سرانجام در 
آبان ماه ســال 93 فراخوانی منتشر می شود و از 
شــرکت های خصوصی متقاضی برای دریافت 
 /http://www.ees.ict.gov.ir وام در پورتال
ثبت نام به عمل می  آید. این در حالی اســت که 
تصویب نامــه هیات وزیــران در دولت یازدهم 
در ۲8 اسفندماه ســال 9۲ به تصویب رسیده بود 
و عمــاًل از آن تاریخ تا اواخر ســال 93 اطالعات 
شــفافی در اختیار رســانه ها قــرار نمی گیرد و 
بســیاری معتقدند حتی فعالیت جدی ای نیز در 
این مدت در این کمیته انجام نمی شــود. پس از 
پایان فراخوان دور اول کمــاکان نوعی انفعال در 
فعالیت های این کمیته دیده می شود که سرانجام 
وزیر پس از پی  بردن به نتیجه انتخاب هاشــمی با 
خارج شدن مجتبی هاشمی از این چرخه موافقت 
می کند. او اوایل امســال و در ســکوت خبری از 
ســمتش اســتعفا می دهد و پس از اســتعفایش 
دبیری کمیته وام وجوه اداره شــده به حســین 
صمیمی واگذار می شــود. البته بایــد ذکر کرد 

    

فراخوان حمایت از تحقیقات، طرح های 
توسعه ای اشتغال آفرینی یا صادرات کاال و 

خدمات

انتشار تصویب نامه هیات وزیران به شماره 
202076/ت40467 برای حمایت از پروژه ها 
و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین یا صادرات 

کاال و خدمات بخش های خصوصی و تعاونی 
غیردولتی

انتصاب مجتبی هاشــمی به سمت 
معاون فنــاوری و امور بین الملل وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات از سوی 

ارتباطات وزیر 

استعفای مجتبی هاشمی

محمود واعظی: امسال 120 میلیارد تومان 
به شرکت هایی که موجب رونق کسب و 
کار در حوزه آی سی تی شوند، وام داده 

خواهد شد. 

-  آغاز دومین فراخوان اعطای تسهیالت وجوه 
اداره شده وزارت ارتباطات از ششم لغایت 

بیستم تیرماه
-   فراهم شدن زمینه اعطای تسهیالت وجوه 

اداره شده به شرکت های فاوای استانی

شناسایی 280 درخواست دریافت تسهیالت 
از محل وام وجوه اداره شده در حوزه های امنیت، 

محتوا، نرم افزار، شبکه و سخت افزار

اعالم خبر پرداخت 12 میلیارد تومان وام وجوه 
اداره شده به بیش از 40 شرکت عضو سازمان 

نصر از سوی رئیس این سازمان

7 تیر 694 تیر 2494 خرداد 294 اردیبهشت 2294 فروردین 1794 دی 2693 شهریور 592 بهمن 87

پرونده
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حدود چهار ماه اســت معاونت فنــاوری و امور 
بین الملل نه مدیر دارد و نه سرپرستی. 

از ابتدای امســال با حذف هاشــمی از ساختار 
کمیته و به جریــان افتادن مقولــه وام ها، چهار 
کارگروه امنیت،  ســخت افزار، نرم افزار و محتوا 
به ترتیب با سرپرستی سجادی، حسین صمیمی،  
محمد خوانساری و خسرو سلجوقی فعالیت های 
خود را به شــکل جدی تری از ســر می گیرند و 
ساختار ارزیابی شــرکت ها دستخوش تغییراتی 
می شــود. البته کمیته ســخت افزار با تغییراتی 
نیز رو به رو می شــود و اکنون لطف اهلل ســبوحی 
مســئولیت کارگــروه ســخت افزار را بر عهده 
گرفته اســت. در ادامه تغییر در ساختار ارزیابی 
شرکت ها و تسریع کارها پس از برکناری هاشمی 
جمع بزرگــی از چهره های صنفی هــم به عنوان 
ارزیاب بــه این ماجرا می پیوندنــد. هر چند تنی 
چند از اعضای ســازمان نظام صنفی کشــور در 
ارزیابی طرح ها حضور داشــتند اما سازمان نصر 
هیچ نماینده ای به طور رسمی در فرآیند ارزیابی 
شرکت ها ندارد؛ خواســته ای که سازمان سال ها 
پیگیر آن اســت ولی دولت جدید هــم با اینکه 
سپردن کارها به بخش خصوصی را معادل سخن 
رئیس جمهور مبنی بر سپردن کار مردم به مردم 
می داند اما عماًل فعالیــت جدی ای در واگذاری 
یا مشارکت رســمی به بخش خصوصی نداشته 
است. البته از این نکته نیز نباید غافل شد که پس 
از استعفای مجتبی هاشــمی از سمت خود، نفس 

حضور اعضای سازمان به عنوان کارشناس های 
ارزیابی به محوریــت کارگروه نرم افزار خودش 
می تواند نقطــه عطفی برای حضور رســمی این 
ســازمان در آینده ای نه چندان دور در شوراهای 

مربوطه و تصمیمات دولت باشد. 
هشتم تیرماه، ناصرعلی سعادت از تحقق وعده 
وزارت ارتباطات و پرداخــت 1۲ میلیون تومان 
وام وجوه اداره شــده به بیش از ۴۰ شرکت عضو 
سازمان نصر خبر می دهد و همزمان و شاید کمی 
زودتر پورتال کمیته وام وجوه اداره شــده نام 38 
شــرکت را با ذکر نام شرکت،  مدیرعامل و طرح 
روی وب سایتش می گذارد که البته این تعداد تا 
لحظه ای که این گزارش در حال نگارش اســت، 
به ۵9 شرکت رســیده. الزم به ذکر است تعداد 
زیادی از شرکت های اعالم شده در لیست اولیه 
که 38 شرکت بود، به زمان هاشمی بازمی گشت 
ولی بسیاری معتقدند شرکت هایی هم هستند که 
پیش از ایــن وام دریافت کرده بودند ولی به طور 
رسمی از ســوی وزراتخانه اعالم نشده بود و به 

اصطالح دِر گوشی وام گرفته بودند. 
روی هــم رفتــه بســیاری از فعــاالن حوزه 
آی ســی تی علت کند پیش رفتن موضوع وام ها 
را تنها در ناکارآمدی مجتبی هاشــمی در راس 
این کار دانســتند؛ شــخصیتی که گفته می شود 
در تصمیم گیری بســیار محتاط است و قاطعیت 
و عــزم الزم برای پیشــروی کارهــا را به خرج 
نمی داده است. اما ســوا از ناکارآمدی مدیریت 

هاشــمی که بســیاری بر آن صحه می گذارند، 
دلیل مهم تری نیــز برای کند شــدن و حتی به 
گونــه ای ســلیقه ای عمل کــردن در خصوص 
واگــذاری وام ها وجود دارد. مثــاًل می توان دید 
در چندین مورد شــرکت هایی از یک هلدینگ 
با طرح های تجاری متفاوت رد شــده اند ولی در 
 عین حال هلدینگ های دیگر چندین وام دریافت 

کرده اند. 

ساختار کمیته وام وجوه اداره شده
یکی از موضوعاتی که بســیاری از کارشناسان به 
آن اشاره می کنند بحث ســاختار کمیته وام وجوه 
اداره شــده اســت. چندی پیش حسین صمیمی 
مدیر کل توســعه فناوری و صــدور خدمات فنی 
 ICT مهندســی و دبیر وام وجوه اداره شده وزارت
که یکی از چهره هایی اســت که توانست در غیاب 
هاشمی ساختار کمیته را حفظ کند، درباره ساختار 
و چگونگــی ارزیابی شــرکت ها بــرای دریافت 

  ساختار کمیته وام وجوه اداره شده

کارگروه وام وجوه اداره شده
وزیر +  معاونان وزیر

دبیرخانه وام وجوه اداره شده

 کارگروه فنی و اجرایی 
)متولی ندارد(

کارگروه تخصصی امنیت

سجادی

کارگروه تخصصی نرم افزار 

صدیق
خسرو سلجوقیخوانساری

ارزیاب ها

کارگروه تخصصی سخت افزار

مجتبی هاشمی
حسین صمیمی
لطف اهلل سبوحی

کارگروه تخصصی محتوا و خدمات

 ارزیابی به همراه کارشناس های 
بخش خصوصی

 ارزیابی به همراه کارشناس های 
بخش خصوصی

 مجموعًا حدود ۲8۰ شرکت برای 
دریافت وام درخواست دادند که حدود 
77 درصد آنها در ارزیابی اولیه توسط 
کارشناسان رد شد
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تســهیالت گفت:»در حال حاضر چهار کارگروه 
تخصصــی در حوزه هــای ســخت افزار، محتوا، 
نرم افزار و امنیت متشکل از مدیران و کارشناسان 
زبــده ســازمان ها و شــرکت های زیرمجموعه 
وزارت ICT وظیفــه انتخاب ارزیابــان و داوران 
طرح ها، صحه گذاری نتایج داوری و ارائه آنها برای 
تایید نهایی را بر عهده دارنــد. در ضمن در بحث 
ارزیابــی طرح ها از مشــارکت حداکثری بخش 

خصوصی نیز استفاده می شود.« 
همان طور که در وب ســایت این کمیته آمده 
است باالی سر کارگروه های تخصصی )نرم افزار،  
ســخت افزار، امنیت و محتوا( کارگــروه فنی و 
اجرایی وجود دارد که در واقع این کارگروه شامل 
معاون های وزیر می شود و عماًل نماینده های این 
معاون هــا در کارگروه های تخصصی ســرگروه 
هســتند. به طور مشــخص در ذیــل کارگروه 
محتوا و تا حدودی هــم نرم افزار ارزیاب هایی که 
اعضای ســازمان نظام صنفی هم در آنها به چشم 
می خورند، کار ارزیابی را  بر اســاس شــیوه نامه 
ارزیابی طرح های متقاضی وام وجوه اداره شــده 
که توسط شرکت منش به شکل داوطلبانه تدوین 

شــده، ارزیابی می کنند و پس از آن خروجی این 
تصمیم به کارگروه فنی و اجرایی منتقل می شــود. 
در برهه ای از زمان تغییرات در لیســت نهایی که 
به بانک عامل معرفی شده اند با لیستی که توسط 
کارگروه های تخصصی اعالم می شده تا حدی بوده 
که کارشناسان بخش خصوصی از کاری که انجام 
داده اند، دلســرد می شــدند. البته گفته می شود 
تنش در خصوص این موضوع تا حدی باال گرفته 
که ســرگروه یکی از کارگروه های تخصصی برای 
دفاع از فعالیت های همکارانش تا مرز اســتعفای 
خود پیش می رود؛ استعفایی که با موافقت رو به رو 
نمی شــود و نتیجه اش این بوده که تا حدی اختیار 
عمل به کارگروه ها بازمی گردد و نظرات شــان با 

اعتماد و احترام بیشتری نگریسته می شود.  
در این میان به نظر می رسد شاید حذف یکی از 
الیه  های کارگروه ها، یعنی کارگروه فنی و اجرایی 
یا کارگروه های تخصصی می تواند حالل مشکل ها 
باشــد. البته با ســاز و کاری کــه کارگروه های 
تخصصــی مبنی بر اســتفاده از کارشــناس ها و 
ارزیاب هایی از بدنه خود صنف دارند، حذف این 
کارگروه با تبعات منفی بیشتری مواجه می شود تا 

حذف کارگروه فنی و اجرایی که شــامل معاونان 
وزیر می شود.  

اکنون چه می گذرد؟ 
پس از ارائه فراخــوان دور اول کــه در آبان ماه 
سال 93 ارائه شــد، مجموعًا حدود ۲8۰ شرکت 
برای دریافت وام درخواست دادند که حدود 77 
درصد آنها در ارزیابی اولیه توسط کارشناسان رد 
شد. حامد لدنی معاون اداره کل توسعه فناوری و 
صدور خدمات فنی معتقد اســت 8۰ درصد این 
طرح ها به خاطر نداشتن یک طرح تجاری خوب 
رد شده اند:»مطمئنم علت اینکه 8۰ درصد از این 
شــرکت ها در ارزیابی مورد قبول واقع نشــدند، 
نداشتن یک طرح تجاری خوب بوده است. برای 
مثال شــرکتی بود که برای دریافت یک میلیارد 
تومــان وام تنها دو صفحه طــرح ارائه داده بود.«  
مشــابه این اظهار نظر را می تــوان در حرف های 

غیررسمی کمیته های ارزیابی هم دید. 
مشــخصًا در فراخــوان دوره اول ســاز و کار 
مشــخصی برای ارزیابی و تعیین شــرکت های 
دارای صالحیت تدوین نشــده بــود ولی در دور 

ICT در باب وجوه اداره شده  
قیاس آشنا و بسیار نادرستی در میان ما رایج شده 
است که »اگر دیگران پرشماری کار نادرستی، در 
ابعاد بزرگی انجام می دهند... خیلی اشکالی نیست 
که ما در ابعاد کوچکی همان کار نادرست را انجام 
دهیم.« و آمار مجرمــان و ارقام کالن جرم مبنایی 
برای زشــتی زدایی ما از یک کار زشت است. زیاد 
شنیده ایم که:»ای بابا دلت خوشه، به ما گیر نده نگاه 

کن ببین دیگران چه می کنند!«
از مولفه هــای عمده منابع مالــی بانکی، خرده 
سپرده میلیون ها ایرانی اســت که به امید کسب 
ســود حداقلی و احیاناً گرفتن تسهیالت به بانک 
سپرده شــده و بانک در واقع موکل سپرده گذاران 
اســت، ســایر مولفه های عمده نیز در بانک های 
دولتی منابع عمومی ردیف های مختلف درآمدی 
دولت یا به روایتی بیت المال است. روشن است که 
هزینه کردن وام دریافتی در مسیری جز موضوع 
دریافت وام کاری نادرست و تصرف غیرقانونی و 
غیراخالقی در مال دیگران است. از طرفی اعطای 
منابع مالی ارزان قیمت از ســوی دولت و به ویژه 
از جیب ســپرده گذاران نیز عمل خیلی درســتی 
نیســت، ترکیب این دو و اخذ وام ارزان قیمت به 

بهانه کارآفرینی و تولید و صرف آن در زمینه های 
دیگر قطعاً از مصادیق پنهان فساد اقتصادی است.

اینکه دولت و سازمان های متولی اعطای چنین 
وام هایــی در مراحل ممیــزی و تصویب طرح ها 
دقت کافی به عمل نمی آورند و به ویژه هزینه کرد 
این منابــع را در موضوعــات طرح های تجاری 
ارائه شده کنترل نمی کنند، می تواند زمینه مناسبی 
جهت مصرف منابع مالی عمومی کشــور در راه 
کسب ســود و ارتقای منافع شخصی باشد. طرح 
اعطای وام های ارزان قیمت در ســنوات گذاشته 
تحت عنــوان »بنگاه هــای زودبــازده« تابلوی 
بزرگ این فســاد اقتصادی اســت چرا که طبق 
گزارش ها و آمار منتشرشده این منابع عمدتًا در 
مســیرهای دیگری هزینه شده و کارآفرینی های 
صورت گرفتــه به طور صوری و عمدتــًا ناپایدار 
بوده اســت و در واقع نتیجه اجــرای طرح، ایجاد 
یک خط لوله مستقیم ارســال منابع مالی عمومی 
به جیب ذی نفعان بوده؛ بدون نیل به هدف اصلی 
طرح که کارآفرینی بوده اســت. نتایج تاسف بار 
و نامطلــوب طرح بنگاه های زودبــازده می تواند 
به راحتی دامنگیر طرح های مشــابه نظیر طرح 

اعطای وام های ارزان قیمت توسعه ICT نیز بشود. 
در دســتورالعمل مربوط به اعطای تســهیالت 
موضوع ماده ۵ تصویب نامه شماره 19۲۴۴۶/ت 

۵۰3۵۲ هیات وزیران آمده است:
»به منظور ارتقا و توســعه کاربــرد و افزایش 
توانمندي بخش ارتباطــات و فناوري اطالعات 
)ICT( کشــور و تولید برنامه هــای نرم افزاري و 
ایجاد زمینه صدور خدمات فني و مهندســي در 
بخش ارتباطــات و فناوري اطالعــات وجوهي 
از محل منابع داخلي شــرکت ها و ســازمان های 
وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به 
صورت وجوه اداره شده براي حمایت از تحقیقات، 
طرح های توســعه ای، اشتغال آفریني یا صادرات 
کاال و خدمات اختصاص یافتــه که بر مبناي این 
دســتورالعمل و در چارچوب تصویب نامه هیات 
وزیران به بخش های خصوصي و تعاوني پرداخت 
می شود. ارتقا و توسعه کاربرد فناوری اطالعات، 
تولیــد برنامه هــای نرم افزاری و ایجــاد زمینه 
صــادرات محصوالت فنی مهندســی از اهداف 

کالن این طرح شمرده شده است.«
بیایید خوش بینانه فــرض کنیم در روند تایید 
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دوم با حضور کارشــناس هایی از بخش خصوصی 
مراحل ارزیابی شــرکت ها ساز و کار منسجم تر و 
شــفاف تری پیدا کرد و از ابتدای سال 9۴ خبرها 
و اطالع رســانی ها در خصــوص ایــن موضوع 
پررنگ تر شد. نکته جالب اینجاست که در زمان 
مسئولیت مجتبی هاشــمی عماًل اطالعات دقیق 
و شــفافی از روند فعالیت های کمیتــه وام وجوه 

اداره شده به رسانه ها ارائه نشد. 
با انجــام فراخــوان دوم که در اردیبهشــت 
امســال منتشر شــد، فعالیت های این کمیته نیز 
کمی سامان یافته  شــد و در حال حاضر شرکت ها 
می توانند مرحله انجام طرح خود را پیگیری کنند 
و حتی علت رد طرح شان نیز به آنها اطالع رسانی 
می شــود. همچنین اضافه شــدن بخشی تحت 
عنوان »ثبت نام تســهیالت سرمایه در گردش« 
که شرکت ها بر اســاس آن می توانند ضمن ارائه 
قراردادهای خود با مجموعه های دولتی و عمومی، 
مســیر کوتاه تری را برای دریافت وام طی کنند و 
آن دسته از شرکت هایی که طبیعتًا طرح تجاری 
قابل توجهی نداشــتند ولی از طرفی به این وام نیاز 
دارند می توانند از این مسیر سریع تر و صادقانه تر 

به خواسته خود برســند.  هرچند به نظر می رسد 
بیشتر تمرکز وزارتخانه بابت موضوعاتی از قبیل 
افزایش پهنای بانــد و تعدیل تعرفه و به طور کلی 
پرداختن به موضوعاتی که بیشــتر از جنس سیم 
هستند، صرف می شود اما با مروری بر تجربه تکفا 

می توان متوجه شد شــاید آنچه بیش از هر چیز 
دوره وزارت محمود واعظــی را ارزیابی می کند،  
چگونگی تزریــق وام وجوه اداره شــده به بخش 
خصوصی باشــد؛ کارنامه ای که تاکنون به نمره 

ناپلئونی بسیار نزدیک است  

ICT در باب وجوه اداره شده  
دریافت وام های وجوه اداره شده:

کمیتــه تصویب کننــده نهایی بر حســب 1 
گزارش های ارزیابی فنی اعضای ســازمان 

نظام صنفی تصمیم گیری کرده اند.

مبلغ وام متناسب با طرح تجاری تاییدشده ۲ 
تخصیص یافته باشد.

نســبت به مبالغ وام های تخصیص یافته به 3 
هر متقاضی )خصوصی/دولتی/شبه دولتی( 

به صورت شفاف اطالع رسانی شده باشد.

متقاضیان از لحاظ اعتبار و ســابقه فعالیت ۴ 
در زمینه توســعه فناوری اطالعات و ایجاد 

اشتغال پایدار ممیزی شده باشند.

بــرای هــر رســته از متقاضیان شــامل ۵ 
شــرکت های نوپا و خالق، شــرکت های 
متوســط و شــرکت های بزرگ سقف مشخصی 

تعیین و اطالع رسانی شده باشد.
پرســش هدف این نوشــتار معطوف به دوره 
پس از پرداخت وام اســت و آن اینکه مکانیســم 
کنترل اجرای درســت طرح های مصوب و نتایج 
حاصــل از اجرای طرح چیســت؟ آیا فرضًا یک 
ســال بعد گزارشــی از نحوه مصــرف این وجوه 

توســط وام گیرنده و نتایج حاصل از آن و تطبیق 
با اهــداف اولیه طرح تجاری ارائه خواهد شــد؟ 
آیا دریافت کننده هایی که منابــع را در موضوع 
طرح تجاری ســرمایه گذاری نکرده اند حداقل از 
لیســت دریافت های بعدی خارج خواهند شد؟ 
و پرســش هایی از این دســت که معموالً پاسخ 
روشــنی ندارد و امیدی نیز نیســت که داشــته 
باشد و اگر این مکانیســم های کنترلی در صرف 
این منابع دیده نشــده باشد باید گفت این طرح ها 
صرفه آنچنانی ای برای توســعه صنعت فناوری 
اطالعات نخواهد داشــت. طرفه اینکه اگر هم به 
فرض نظارت دقیقی باشد معموالً توسط کمیته ها 
و ناظرانی انجام می شــود کــه حداکثر هر چهار 
سال )همراه با عوض شــدن دولت و وزیر( تغییر 
می کنند و حافظــه بلندمدتی در این ارتباط وجود 

ندارد که به کار آید.
وقتی قرار باشــد منابع مالی با قیمتی ارزان تر از 
بازار توزیع شــود مطمئنًا صف طوالنی متقاضیان 
تشکیل خواهد شد و در این میان ممیزی و کنترل 
همه شــاخص های کیفی و اعتباری جهت توزیع 
منصفانه اعتبارات در راســتای نیــل به اهداف 

پیش بینی شده کار بسیار دشــواری است، شاید 
 ICT تدبیر درست دولت آن باشــد که در زمینه
مانند همه زمینه های دیگر متولی و دلســوز نوع 
و چگونگی فعالیت اقتصادی نباشــد و فقط به کار 
اصلی خود کــه همانا تدارک زیرســاخت های 
ســخت افزاری و نرم افزاری )قوانین و مقررات، 
اســتانداردها و غیره( الزم بســتر توسعه صنایع 
فناوری اطالعات اســت، بپردازد و کار انتخاب 
اینکــه چــه محصولی توســط چه کســی با چه 
ویژگی هایی و برای کدام کارفرما تولید شود را به 
متولیان واقعی آن که بخش خصوصی پرتالش و 
بانشاط است، بسپارد؛ بخش خصوصی ای که نه با 
اســتفاده از یارانه هایی نظیر وام ارزان و امتیازات 
انحصاری و ویژه، بلکه در گیر و دار میدان دشــوار 
رقابت اقتصادی و ساز و کارهای سخت و بی رحم 
اقتصادی ســربلند و پیروز بیرون آمده باشــد. 
تدبیر درســت دولت آن است که از توزیع منابع 
ارزان قیمت مالی به بهانه توسعه کسب و کارهای 
مرتبط بپرهیزد و اطمینان داشــته باشد که قانون 
عرضه و تقاضــا و میدان نفس گیر رقابت کار خود 

را به درستی انجام می دهد.

مسعود نیکخواه 
مدیرعامل گروه نرم افزاری پیوست
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هرچنــد در مصاحبه های اخیرتــان ماجرای 
وجوه اداره شــده را به عیدی امسال وزیر ربط 
داده اید ولی به نظر می رسد پیش از این درگیر 

ماجرای وام های وجوه اداره شده بودید. 
از روز اولی که کار کمیته ها شــروع شــد از ما 
خواستند در جلسات شرکت کنیم. خود من هم 
حدود یک سال و نیم با آقای مجتبی هاشمی هر 
دوشنبه جلساتی می گذاشتیم که وقتی حساب 
کردیم چیزی حدود چندهزار نفر ساعت شد. 
در هر جلسه به طور میانگین هشت نفر حضور 

داشتند.
پس با این حســاب قبل از اینکــه وارد هیات 
مدیره سازمان شــوید، پیگیر ماجرای وام ها 

بوده اید. 
بله در آن زمان اصاًل به سازمان ربطی نداشت 
و شــاید همین جلسات باعث شد من فکر کنم 
کارهایی هســت که می تواند انجام شــود اما 
مشــکالتی داریم. در واقع داستان این بود که 
از زمانی که آقای واعظی وزیر شــد و دوستان 
قدیمی مثل آقایان جهانگرد و قنبری ســرکار 
آمدند، از ما خواســتند با یکدیگر همفکری و 
همکاری کنیم. آقای هاشمی، آقای رحمتی را 
برای این کمیته دعوت کرد. ایشان چند بار با 
من تماس گرفت تا دربــاره وام و اعتباری که 
قرار اســت اختصاص پیدا کند صحبت کنیم. 
مطابق تجربه ای هم که قباًل داشتیم و با حکمی 
که آقای هاشــمی ابالغ کرد شروع کردیم به 
همکاری. از همان ابتــدای کار گفتم اگر قرار 
 )Grant( است من در این کار باشم باید گرنت
را حذف کنیم. چون گرنت یا کمک بالعوض به 
پیش زمینه نیاز دارد؛ اینکه ما یک پولی بدهیم 
و تمام. من از همان روز گفتم و چند وقت پیش 
هم به آقای جهانگرد گفتم که صنعت ما دچار 
یک رکود اســت و اصاًل این رکــود به وجود 
آمده که جلوی تورم را بگیرند. شــرکت های 

SMB  ما دچار معضالتی هستند و برای توسعه 
و حفظ بقای خودشان به منابع مالی ارزان قیمت 
نیاز دارند که بــا بازپرداخت راحت و طوالنی 
به آنها تعلق بگیرد. االن می تــوان از بانک ها 
وام گرفت اما باید 3۰ درصد ســود مشارکت 
پرداخت کنیم و نمی شود زمانی بیشتر از یک 
ســال برای بازپرداخت آن مهلت گرفت. در 
غیر این صورت باید هر ســال سود مشارکت 
پرداخت و فشار زیادی به وام گیرنده می آید. 
متاســفانه بانک ها امکانات بهتری در اختیار 
مردم نمی گذارند و با جریمه دیرکرد و ســود 
مشــارکت و غیره هزینه سنگینی از مشتریان 
می گیرنــد و پول بــرای شــرکت ها گران 

درمی آمد.
ولی حقیقت این اســت کــه در آن بازه از این 
همفکری شما و آقای هاشمی عماًل نتیجه خوبی 

حاصل نشد. 
بله همین را می خواهم بگویم که ســرانجام به 
کجا رســیدیم. آن زمــان 9۰ میلیارد تومان 
بودجه سال 9۲ برای این کار بود. من می گفتم 
اکنون که پایان ســال است و اولین سال دولت 
تدبیر و امید هم هســت، بــا اهمیتی که خود 
رئیس جمهور در مصاحبه هــای مختلف به 
صنعت آیتی داده و مسائل دیگر از جمله رکود 
و نیازی که به وجود آمده، بهتر است راه خوبی 
برای تخصیص این منابع پیدا کنیم. متاسفانه 
در همان مرتبــه اول یعنی پاییز همان ســال 
فراخوانی نیز داده شــد که سرانجامی نیافت 
و بی نتیجه بود. اما کارهایی هم انجام شــد و ما 
تصمیم گرفتیم نوعی اولویت بندی ایجاد کنیم. 
من خیلی فشار آوردم که بودجه 9۲ طی زمانی 
که تا پایان سال مانده هدر نرود و استفاده شود 
و از شرکت ها خواستم تقاضا بدهند. متاسفانه 
وزارتخانه نیروی کافی برای این کار نداشــت 
و حتی یک وب ســایت مناســب هــم برای 

وزارتخانه وجود نداشت. 
پــس در آن برهه هم کارهــای ابتدایی انجام 

می شد.
بله. آن زمان من خواستم حتماً از سازمان نظام 
صنفی آقای آیت اللهی هــم به جمع ما اضافه 
شــود. همچنین آقای مرتضوی هم به عنوان 
پیشکسوت پیوســت و چهار نفر نیز از صنعت 
آمدند. اما متاســفانه به دالیلــی که من دقیقًا 
اطالع ندارم و قضاوت هم نمی کنم دوســتان 
یک به یک از جمع ما جدا شدند. در همان زمان 
من هم درگیر انتخابات اســتان تهران شدم 
ولی با تمام گرفتاری ها در این جلسات با آقای 
هاشمی شرکت می کردم. بعد که رئیس نظام 
صنفی استان تهران هم شدم دیگر نه به عنوان 
یک پیشکسوت بلکه به عنوان مسئول در این 
کار جدیت نشــان دادم و همیشه هم گفته ام 
دلیل پیگیری من این است که از اول گفته بودم 
آمده ام کار مردم را انجــام دهم. تا زمانی که 
آقای هاشمی استعفا داد یعنی تا پایان سال 93 

دوتا 9۰ میلیارد تومان به هدر رفت. 

گفت وگو با ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کل کشور

همه به قطاری که راه افتاده، سنگ می زنند 
رئیــس تازه منصوب ســازمان نظــام صنفی نیازی برای ترغیب شــدن به این مصاحبــه ندارد. به قول خودش از ابتــدای ماه که خبر 
آغاز پرداخت وام ها را اعالم کرده تاکنون با 10 نشریه و سایت درباره موضوع صحبت کرده است و اصاًل هم ابایی ندارد که بگوید 
هرچنــد فرآیند پیشــین اعطای وام ها را تایید نمی کند ولی در مجموع آن را مثبت می  داند. با همان صراحت همیشــگی  اش روی 
انتقادش توأمان به دولت و بخش خصوصی اســت؛ دســتگاهی که تعلل کرده و اطالع رســانی ضعیفی دارد و بازاری که یاد گرفته 

فقط وقتی کاری شــروع شد، آن را زیر سوال ببرد. 

پرونده
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ولی تا جایی کــه اطالع داریم ایــن مبالغ در 
صندوق می ماند و پس گرفته نمی شود.

بله پس گرفته نشــد اما پرداخت هم نشــد و 
سودش را پســت بانک به عنوان بانک عامل 
برد، به فرض اینکه این پول اصاًل داده شــده 

باشد. 
یعنی پولی که باید صرف توســعه می شــد، 

بالاستفاده ماند؟ 
دیگر نباید بگوییم توســعه بلکه بهتر اســت 
بپذیریم کلمه درســت »نجات« اســت. در 
آمریکا وقتی اوباما سر کار آمد جنرال موتورز 
ورشکست شده بود. اما دولت آمد با شرایطی 
وام داد و ایــن شــرکت را نجــات داد چون 
شغل های زیادی ایجاد کرده بود. در جلساتی 
که داشــتیم می گفتند آقــای روحانی تاکید 
زیادی روی اشــتغال زایی دارد و باید زودتر 
کاری انجام دهیم. من می گفتم همه اینها به هم 
وابسته هستند و باید حمایت کنیم اما نه با وام 

بالعوض، بلکه با وام های کم بهره.
پس از رفتن آقای هاشمی چه اتفاقی افتاد؟

اواخر سال گذشــته طی دیدار وزیر با بخش 
خصوصی از وزیر خواستیم به ما عیدی بدهند و 
بحث قانون وجوه اداره شده را که این قدر تقاضا 
شده، مشــخص کنند. بسیاری از شرکت های 
قدیمی پاییز 9۲ تقاضا دادند و طرح خود را ارائه 
کرده اند. در آن زمان هشــت استاد دانشگاه و 
نماینده وزارتخانه و خود ما نشسته ایم و طرح 
آنها را تاییــد کرده ایم که وام بــه اینها تعلق 
بگیرد و هیچ خبری نشــده. مردم که مضحکه 
نیســتند، اگر طرحی داریم باید بتوانیم آن را 
عمل و اجــرا کنیم. بعد دوبــاره در بهمن ماه 
93 فراخوان دادیــم در حالی که هنوز تکلیف 
قبلی ها روشن نشــده بود و وام نگرفته بودند. 
تقاضاهای زیادی هم صــورت گرفت؛ تقریبًا 
می توانیم بگوییم کسی نبوده که تقاضا نکرده 
باشــد. اینها بســته به موضوع  بررسی و رد یا 
پذیرفته شــده اند. اما اینجا اشکالی هم وجود 
داشــته که خوب است اطالع رســانی شود. 
آقای هاشمی ســمت دیگری هم در معاونت 
علمی داشتند که باعث شده بود ما یک کمیته 

دوگانه باشیم تا اگر وزارتخانه وام نداد از طریق 
معاونت علمی تامین شــویم. تعدادی پرونده 
وام هم که جزو شرکت های دانش بنیان نبوده 
و رد شده بودند به معاونت علمی رفته بودند تا 
از این طریق وام بگیرند. این آشــفتگی ها قطعًا 
باعث ســوءتفاهم هایی نیز می شود و عده ای 
هم غرض ورزی می کنند. دو سال است آرزو 
دارم بتوانم قدمی بردارم. حدود ۵۰ شــرکت 
االن به مرحله ای رسیده اند که می توانند بروند 
بانک و به مرحله اجرا برسند و باالخره این قطار 
به حرکت افتاده هر چند کاستی ها و انتقاداتی 
هم همیشــه وجود دارد. در دیداری هم که با 
وزیر داشــتم باز پیگیری کردم و ایشان گفت 
کمیته هایی برای بررسی طرح ها تشکیل داده و 

منتظر رسیدن نتیجه هاست.
این ســاختار جدید بین چهار معاونت تقسیم 
شــده و از بدنه صنف اســتفاده می کند بدون 

اینکه با عنوان صنفی شان دعوت شوند.
بله. اتفاقا چندی پیش با آقای سعیدی صحبت 
می کردم. ابتدا بگویم که ایشــان واقعاً زحمت 
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می کشــد و نگاه مثبتــی دارد و االن هم چون 
آن بخش معاون ندارد ایشان با اینکه مسئول 
نیســت کمک می کند و پیگیر است. به ایشان 
گفتم از یــک طرف اعضای ســازمان از یک 
کمیسیون به یک کمیسیون دیگر رفته اند. در 
این آیین نامه جدید نماینده ســازمان وجود 
ندارد و من هم حضور رســمی ندارم. این هم 
یک اشکال اســت. کل این تیمی که می خواهد 
کار کند سه چهار نفر است و این طور نیست که  
تیم عریض و طویلی در کار باشــد. نکته ای که 
شاید نمی توانند وزیر را توجیه کنند این است 
که مســئولیت این مبالغ و وام وجوه اداره شده 
بر عهده خود وزارتخانه است. ما نمی خواهیم 
این مســئولیت را از وزارتخانه بگیریم. چیزی 
که می خواهیم بگوییم این است که ستاد هستیم 
و باید این اختصاص وجوه توزیع شــده باشد. 
درخواست هایی در ســفرهای استانی به وزیر 
داده شــده که االن سرنوشت شان مشخص 
نیست ولی سازمان پیگیر آنهاست. ما باید یک 
ساز و کار کارشناسی داشته باشیم که مشخص 
و چارچوب دار باشد. اوالً هر شخصی در آی تی 
کشــور از هر جایی تقاضــا می دهد باید عضو 
سازمان نظام صنفی باشد تا آن درخواست به 
عنوان یک تقاضای قابل قبول شناخته شود. من 

می گویم چرا تقاضاهایی که از شهرهای دیگر 
صورت می گیرد باید تا تهران بیاید؟ اگر ساز و 
کار درست وجود داشته باشد همان بررسی ها 
در اســتان مربوط انجام می شــود و سپس به 

تهران می آید و مهر و امضا می شود.
دورنمایی برای این واگذاری ها دارید؟

من تازه شــروع به کار کرده ام و زمان زیادی 
بــرای این پیگیــری دارم. توافق نامه ای هم با 
صندوق حمایــت از الکترونیک امضا کرده ام 
که کارشناسی کلی طرح هایی را که به آنها ارائه 
می شــود ما بر عهده بگیریم و این صندوق هم 
امسال بودجه اضافه ای گرفته است. یعنی هر 
جایی که خواستند پول به صنعت آی تی بدهند 
کارشناسی شود. این مســاله دوطرفه است. 
حداقل این است که جایگاه ها و افراد مشخص 

می شــوند. یعنــی وزارتخانه از ما خواســته 
کارشــناس هایمان را معرفی کنیــم و اگر هر 
مشــکلی در رابطه با این کارشناس ها به وجود 

بیاید، ما پاسخگو هستیم.
اکنون چقدر خــود را در این رابطه مســئول 

می دانید؟
وزارتخانه تا شــش ماه پیش نه وب ســایت 
داشت نه کسی پول گرفته بود نه کاری انجام 
شــده بود نه گزارشی داشت. االن حدود ۲8۰ 
پرونده بررسی شده است اگر کسی تایید نشده 
به این معنی نیســت که رد شده، ممکن است 
نقص پرونده یا ارائه ناقص یا هر مشکل دیگری 
داشته باشد. عده ای هم طرح داده اند، بررسی و 
تایید شده  به کمیته های مختلف رفته اند و االن 

هم وب سایت و گزارش دارند.
این فرآیند یکی از دســتاوردهای شماست، 
چقدر کیفیت این دســتاورد را حاصل تالش 

خودتان می دانید و مسئولیت را می پذیرید؟
من تنها نبودم مــا یک تیم بودیم. من می گویم 
وقتی مسئولیت کیفیت خوب یا بد را می پذیرم 
که اختیار بررســی کارشناســی هم دست ما 
باشــد. ما فقط فشــار آوردیم، کمک کردیم، 
قهر و آشــتی کردیم تا این کار صورت گیرد. 
نکته ای که باید بگویــم اینکه االن این دهمین 
مصاحبه من اســت و قبــل از آن هیچ کس 
نمی گفت آقای سعادت شما دو سال هر هفته 
چه جلسه ای می گذاشــتید؟ همین که کاری 
انجام می شــود همه توجه شان جلب می شود. 
پس این نشــانه خوبی اســت و یک دستاورد 
اســت. هرچند ایرادات بسیار زیادی وجودی 
دارد که باید برطرف شود. مسئولیت کیفیت 
هم وقتی کارشناسی دست ما باشد، با ما خواهد 
بود. ممکن است کســی اعتراض کند که چرا 
یک شــرکت وام گرفته و دیگری نگرفته. ما 
نمی توانیم جوابگو باشیم چون نمی دانیم ساز و 

کار چه بوده و پرونده را بررسی نکرده ایم.
خب به نوعی شــما همکاری کرده اید که این 
فرآینــد انجام بگیرد؛ چقــدر از نتیجه راضی 

هستید؟
تا اینجای کار هنوز برای قضاوت زود اســت. 
نه تنها ایراد بلکه ایرادات زیادی وجود داشته 
و دارد. امــا من می گویم در این دو ســال ما از 
هیچ چیــز کار را به جایی رســانده ایم که به 
مرحله عمل برسد. این ۵۰، ۶۰ پرونده ای که 
نتیجه گرفته و تا مرحله بانک رســیده، نتیجه 
کاِر اردیبهشت ماه تاکنون است. کاری که در 

دو سال انجام نشده بود االن انجام شده است. 
البته انتقاداتی هم وجــود دارد که این فرآیند 

سلیقه ای است و شفافیت ندارد.

بله چون اصاًل فرآیند نداشــت. االن یک کار 
برگه وجود دارد که نظر شــخص ثبت شــده 
و دلیــل رد یا تایید یک طرح توســط آن فرد 
مستند شده است. به جای یک یا دو نفر ۲۰ نفر 
در جلســات وجود دارد. قبول دارم هیچ چیز 
ســرجای خود نبوده اما االن یک وب ســایت 
و یک لیســت موجود است و شــما می توانید 
ببینید چه کســی و به چه دلیلی وام گرفته. به 
هر حال انتقاد وارد اســت و جنبه های مثبت و 
منفی وجود دارد. اما فــرض کنید هیچ اتفاقی 
نیفتاده بود و هیچ وامی پرداخت نشــده بود، 
آیا انتقادی وجود داشــت؟ البته که نه. اینکه 
یکســری اطالع دارنــد در این دو ســال چه 
اتفاقاتی افتاده به این دلیل اســت که ما اطالع 
داده ایم. وگرنه هیچ کس نمی دانســت و همه 
در شرکت هایشــان نشســته بودند و به کار 
خود می رسیدند تا اینکه خواستیم در جلسات 
شرکت کنند و آنها فهمیدند وامی در کار است. 
ما فضا ایجاد کردیم تا آنها بیایند و کار کنند اما 
حاال مدعی هســتند؛ باید پرسید شما دو سال 
پیش کجا بودید؟ زمان آقای احمدی نژاد که 
وزارتخانه یک ریال وام وجوه اداره شده نداده 
بودند و بودجه هم داشــت، شما کجا تشریف 
داشــتید؟ حاال که این قطار راه افتاده عده ای 
شروع کرده اند به ســنگ زدن. برای من اینها 
مهم نیســت، مهم این اســت که این قطار به 

مقصد برسد.
چون ســازمان خود را همراه این طرح دانسته 
طبیعتاً قسمتی از انتقاداتی که نسبت به فرآیند 

صورت می گیرد، متوجه سازمان است. 
ما از دو ســال پیش به طور رسمی و تلویحی 
درخواســت کردیم که این کار را به سازمان 
بدهید، آن زمان هم من فقط عضو ســازمان 
بودم. وقتی خودم مســئولیت گرفتم رســمًا 
و جدی تــر پیگیری می کنم تا این مســاله بر 
عهده سازمان باشد اما این بدان معنی نیست 
که ما بنشــینیم و تا آن زمان هیچ کاری انجام 
ندهیم. ما می توانستیم مثاًل دعوا کنیم که این 
چه وضعی اســت، چرا در طول سه سال هیچ 
وامی داده نشــده و از این جنجال ها به پا کنیم. 
اما هدف ما این نیست؛ دغدغه ما این است که 
این وام در یک فضای شفاف و سالم به صنعت 
تزریق شــود و در نهایت نتیجه بدهد. در این 
راه ممکن اســت خطا هم باشد. هدف من به 
شخصه این اســت که در یک تعامل متقابل 
وزارتخانه بپذیرد ایــن کار به نفع وزارتخانه 
و اهداف آن اســت ولی اگر نپذیرفت نباید 
بنشینیم و هیچ کاری انجام ندهیم. به نظر من 

تفاوت آدم ها اینجا مشخص می شود  

ما از دو سال پیش به طور رسمی و تلویحی 
درخواست کردیم که این کار را به سازمان بدهید، 

آن زمان هم من فقط عضو سازمان بودم. وقتی خودم 
مسئولیت گرفتم رسماً و جدی تر پیگیری می کنم

پرونده
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فرآیند ارزیابی در دوره دوم فراخوان چگونه 
انجام می گیرد؟

لدنــی: االن اتفاقی که افتاده این اســت که 
روال قبلــی ثبت نــام دیگر بــه کار گرفته 
نمی شود. در سیســتم قبلی فرم روی سایت 
قرار داشت و شــرکت ها خودشان انتخاب 
می کردند در کدام کارگروه بررســی شوند. 
سپس به کارگروه ها ارجاع می شد و کارگروه 
تشــخیص می داد موضوع حــوزه تخصصی 
کدام ارزیاب هاســت. ارزیــاب در یک فرم 
پنج صفحه ای نظر کاشناســی خــود را وارد 
می کرد و در مواردی کــه کار به بیش از یک 
ارزیاب ارجاع شــده  بود، معدل گیری انجام 

می شد.
تعــداد ارزیاب ها بســتگی به میــزان وام 

درخواستی داشت؟
لدنی: نه لزومًا. بســتگی به کارگروه داشت، 
گاهی نظــر کارگروه این بود کــه طرح باید 

توسط بیش از یک ارزیاب بررسی شود. 
غالمی: علتش این است که بعضی از طرح ها 
نیاز به بررســی های بیشــتر دارد، مثاًل یک 
شرکت ســخت افزاری ممکن است طرحی 
یک میلیونی داشــته باشــد اما برنامه تولید 
تعداد زیادی از یک ســخت افزار را دارد که 
مبلغ وام را چندین برابر می کند. ولی در مورد 
یک شرکت نرم افزاری اگر مبلغ زیادی برای 
یک ارتقا یا تولید یک نرم افزار درخواســت 
شــود، بنابراین الزم است چند ارزیاب آن را 
بررسی کنند. این مساله بستگی به پیچیدگی 
طرح دارد نه مبلغ درخواستی. بسیاری از این 
طرح ها مانند دیتاســنتر را ما به یک کارگروه 
تخصصی ســپرده ایم و زیرکارگروه هایی هم 

تشکیل شده است. 
در حال حاضر چــه تحولی در این روند اتفاق 

افتاده است؟
لدنی: روند ثبت نام متحول شــده اســت؛ 
االن با متقاضیــان به صورت تعاملی برخورد 
می شود، مثاًل به کسانی که ثبت نام می کنند 
قابلیت پیگیری، تکمیل مــدارک و اصالح 
می دهیــم. متقاضیــان می تواننــد روند را 
پیگیری کننــد و در جریان اینکه طرح در چه 
مرحله ای اســت، قــرار می گیرند. همچنین 
دلیل رد یا پذیرش طرح شرکت ها نیز اعالم 

می شود. 
غالمــی: در دور جدیــد دو کار خوب دیگر 
هم در حال انجام اســت؛ یکی اینکه آیین نامه 
استانی ابالغ می شــود که تصمیم گیری ها به 
خود اســتان ها واگذار می شود؛ این کار باعث 
می شود استان ها تشویق شــوند چون تا 1۰ 
شــرکت تقاضا نکنند وام داده نمی شود. در 
ضمن این کار سبب تمرکززدایی از تهران هم 
می شــود. کار دیگری هم که قرار است انجام 
شود این اســت که وام ارزان با شرایط آسان 
و فقــط با طرح تجاری تــا ۵۰ میلیون تومان، 
به شــرکت های نوپا یا اســتارت آپ که در 

پارک های فناوری هستند، تعلق بگیرد.
 آیا طی درخواســت هایی که بــرای وام های 
ســرمایه در گردش ارسال می شود، آنها را با 

سازمان های مربوطه چک می کنید؟
لدنی: خیر فعــاًل تصمیم داریــم اصل را بر 
صداقــت متقاضیان قرار دهیــم و برنامه ای 
بــرای درگیر کــردن ســازمان های دیگر 

نداریم.
ممیزی ها در کدام کارگروه انجام می شود؟

لدنی: دبیرخانه ممیزی هــای اولیه را انجام 
می دهد، سپس طرح به کارگروه فنی اجرایی 
می رود که ذیل کارگروه است و برای مواردی 
اســت که امکان دارد مشــکلی پیش بیاید و 

الزم باشد راه حل یا آیین نامه ای ارائه شود. 
بر اســاس برآورد خودتان مدت زمانی که از 
ابتدای ارائه درخواســت تا حصول وام الزم 

است، حدوداً چقدر است؟
لدنی: جواب این سوال خیلی سخت است چرا 
که برای پاســخ به آن دو مشکل داریم؛ یکی 
اینکه شــروع نکرده ایم و منتظریم ثبت نام ها 
تمام شود. مشکل دوم اینکه تا به حال این کار 
را نکرده ایم و ممکن است اشکاالتی به وجود 
بیاید که االن پیش بینی نشده و زمان بیشتری 

نیاز باشد.
غالمی: شــاید اگر بخواهیم حــدودی و کلی 
بگوییم حدود یــک ماه. البته به تعداد طرح ها 

هم بستگی دارد.
آیــا مبلغ وام توســط کارگروه کــم یا زیاد 

می شود؟
لدنــی: برای ایــن کار دو فیلتــر داریم. اگر 
آیین نامــه ما را خوانــده باشــید می بینید 
که یک ســقف از تــوان مالــی را می توانیم 
پرداخت کنیم. شــرکت ارزیابی می شــود و 
توان مالی شان بر اســاس اظهارنامه مالیاتی 
محاســبه می شــود. بر اســاس ایــن توان 
 مالی و درخواســتی که شــده، وام پرداخت 

می شود.
این فرآیند ارزیابــی چقدر قابل واگذاری به 

بیرون از وزارتخانه است؟
لدنی: ببینید در دور قبلی اتفاقی که افتاد این 
بود که ما ۲8۰ طرح را بررسی کردیم و بیش 
از 7۵ درصد این طرح ها عمدتًا به دلیل ارائه 
طرح تجاری ضعیف رد شدند. ولی در ارزیابی 
از بخــش خصوصی یا همان ســازمان نظام 
صنفی کمک گرفتیم. ما همیشه هدف مان این 
بوده که از بخش خصوصی استفاده کنیم چون 
دولت بازار را نمی شناسد. پیشنهاد داده ایم از 
توان نظام صنفی اســتفاده شود و این پیشنهاد 
در دست بررسی است. اینکه نظارت نهایی با 
ما باشد تا فرآیند ســالم باشد، حتمًا این گونه 
است اما من معتقدم حداقل بخشی از وظایف 
دبیرخانه می تواند واگذار شود و این کار خوب 
هم هســت اما به این شــرط که نظام صنفی 
در طرح هایی که می پذیــرد و ما رد می کنیم 

دبیرخانه را مسئول نداند  

دبیر کارگروه محتوای وام وجوه اداره شده:

8۰ درصد طرح های تجاری ایراد داشت
در ادامــه گفت وگوهــای متعــدد بــا مســئوالن و مطلعــان موضــوع وام وجــوه اداره شــده بــه طبقه ســوم 
وزارتخانــه می رســیم؛ جایی که  حامد لدنی جوان که ســمتش معــاون اداره کل توســعه فناوری و صدور 
خدمات فنی است، با رویی باز در کنار همکارش محمد غالمی دبیر کارگروه نرم افزار، از روند کارهای 
دبیرخانــه کمیته وام وجوه اداره شــده صحبت می کند و خبر از تحول و تغییــر مثبت در روند پیگیری و 
ارزیابــی طرح ها می دهد. لدنی دبیر کارگروه محتوا برای وام ها هم هســت و برخوردی باز، رســانه ای و 

دوستانه برای توضیح فعالیت های دبیرخانه دارد. 

کیهان لطفی
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منش چگونه وارد این جریان شد؟
واقعیت این اســت که منش وارد این جریان 
نشد؛ آقای ســلجوقی به دلیل تجربه ای که 
ما داشتیم از ما خواستند به این موضوع وارد 
شــویم و ما هم بدون اینکه چشمداشت مالی 
داشته باشیم وارد شدیم و تنها خواسته ما این 

بود که حق کپی رایت ما رعایت شود.
نیت شما چه بود؟

تنها اینکــه کار مردم راه بیفتــد. چون ۲8۰ 
فرم درخواســت وجود داشت که هیچ کس 
نمی دانســت می خواهد چه کار کند و ما سعی 
کردیم با کمــک ارزیاب هایی کــه از خود 
سازمان بودند و بر اســاس آیین نامه ای که 
وجود داشت، به فرآیند این ارزیابی ها کمک 
کنیم. جلســات توجیهی هم برگزار کردیم و 
دوستان در سازمان فناوری و اطالعات برای 
پروژه هایی که آقای ســلجوقی مسئول شان 

بودند، توضیحاتی ارائه کردند.
الگوی این کار چه بود؟

الگویی نداشــتیم. چرا فکر می کنید باید حتمًا 
الگویی داشته باشد؟ همین بارم بندی هایی را 
که برای وام وجوه اداره شده انجام گرفته بود، 
در نظر گرفتیــم و چارچوب هایمان را اضافه 
کردیــم و یادم نمی آید الگویــی در کار بوده 
باشد. شاید همین کار الگوسازی باشد. تقریبًا 
سعی کردیم روی اسلوب تکفا باشد. البته در 
تکفا کمی تفاوت هم بود، روش اصلی تکفا این 
بود که هر کس بر اســاس رتبه و امتیازی که 
می توانســت بگیرد پولی دریافت می کرد اما 
اینجــا تفاوت هایی وجود داشــت که ما آنها 
را لحاظ کردیم. در تکفا همــه کم یا زیاد وام 
می گرفتند ولی در اینجا ما امکان رد شــدن را 
هم در نظر گرفته ایم. ممکن است سهل گیرانه 
به نظر بیاید اما ۶۰ درصد از طرح ها در همان 

چارچوب هم رد شدند.
چرا تمرکز روی طرح های تجاری است؟

شــما وام را برای چه می گیرید؟ برای اینکه 
کاری انجام دهید. خب باید توضیح دهید که 

طرح تجاری تان چیست.
این الگو بــرای راه حل های بانکــی کاربرد 
زیــادی دارد اما این نگرانــی وجود دارد که 

شرکت ها به سمت طرح سازی بروند.

سهیل مظلوم:

وزیر همیشه حق وتو دارد 
نقطــه تالقی ســهیل مظلوم و موضوع وام وجوه اداره شــده، ســوای ارتبــاط تاثیرگذارش با بدنه وزارتخانه از ارائه مشــاوره شــرکت 
او بــا نام منش )مشــاورین نگاه شــگرف( در این پــروژه آغاز می شــود. طراحی الگوی ارزیابی شــرکت های متقاضــی برای دریافت 
وام به درخواســت خســرو ســلجوقی عضو هیات عامل ســازمان فناوری اطالعات و مســئول کارگروه محتوا وام وجوه اداره شــده، 
توســط شــرکت مظلوم انجام می گیــرد. نایب رئیس دوره اول ســازمان نظام صنفی تجربــه خود در طرح تکفا را محــور ورود به این 
موضــوع قــرار می دهد کــه در گفت وگوی پیش رو می توانیــد توضیحات این مرد ذی نفوذ صنف آی تــی را در خصوص ورودش به 

این موضوع و همچنین الگوی ارزیابی شرکت ها از نظر بگذرانید.  

ملیحه آگاهی

پرونده
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به هر حال شرکت پول می گیرد تا کاری انجام 
دهد. یکی از طرح هایی کــه از دل این ماجرا 
درآمد همین سیســتم تامین سرمایه است 
که به طرح اضافه شــده. ممکن است شرکتی 
اصاًل نخواهد طرح توسعه تجاری بدهد. گاهی 
شرکت ها قراردادهایی بســته اند و با کمبود 
منابع مالی مواجه می شــوند کــه این وام ها 
می توانند به این مساله اختصاص یابند و اگر 
پول دستش بیاید پروژه های کارفرماهایش 

را انجام می دهد و آن پول برمی گردد. 
این تامین ســرمایه به ویراست جدید اضافه 

می شود؟
وام هایی که االن روی سایت اضافه کرده اند 
دو نوع هســتند: یکی توســعه تجــاری که 
مبتنی بر طرح کســب و کار است و دیگری 
تامین سرمایه که شــرایط آسان تری دارد. 
می خواهم بگویم این کار درست است، بعضی 
شــرکت ها می خواهند همین کســب و کار 

فعلی شان را حفظ کنند و بهبود ببخشند.
ارزیاب هــا در ایــن الگو نقش کلیــدی ایفا 
می کنند. اما یکی از اشکاالتی که ممکن است 
در طرح باشــد این اســت که با وجود اینکه 
ارزیاب ها نقش بســیار کلیدی ای دارند اما 
شــرایط خاصی مانند ویژگی،  سمت یا زمینه 

فعالیت،  برای ارزیاب معین نشده است.
این سوال چند بخش دارد. اینکه این طرح به 
ارزیاب وابسته است، بله هست؛ چون بناست 
یک ارزیابی صــورت بگیرد. البته از این 11۰ 
امتیاز حدود ۶۰ امتیاز به توان شرکت و طرح 
کســب و کار برمی گردد که اینها اعداد ثابتی 
هستند. برای اینکه این مســیر را کوتاه کنیم 
سه ســطح مشــخص کردیم. گفتیم تا 1۰۰ 
میلیون تومان وام یک ارزیــاب و ۵۰ امتیاز 
الزم است و برای 1۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان 
دو ارزیاب و ۶۰ نمره و بــرای باالتر از ۵۰۰ 
میلیون سه ارزیاب و 7۰ نمره حداقل در نظر 
گرفتیم. اگر شــرکتی حتی طرح کسب و کار 
تقریبًا ســفید هم بدهد اما رتبه شورا و زمینه 
فعالیت را داشته باشد مستقل از ارزیاب نمره 
قبولــی را می گیرد. از طرفــی برای رقم های 
باالتر چــون تعداد ارزیاب ها زیاد می شــود 
اگر یکی هم خــارج از معمول و نُرم عمل کند 
آن سرارزیابی که جمع بندی می کند، متوجه 

می شود اشکالی در کار وجود دارد.
اینکه تعداد ارزیاب ها زیاد شود، گرفتن وام و 
جلب نظر آنها را برای رقم های بزرگ، سخت 
یــا غیرممکن نمی کند؟ چون ممکن اســت 

تشتت آرا زیاد شود.
ببینید من یــک مثال می زنــم؛ هرچند این 

مثال ربطی به این مســاله ندارد اما می تواند 
اصل موضوع را روشــن کند. وقتی کسی در 
خیابان با ماشین با یک عابر تصادف می کند و 
مرتکب قتل می شود یک قاضی بر این پرونده 
حکم می کند اما وقتی کسی یک نفر را با چاقو 
می کشــد برای جرم او پنج قاضی الزم است. 
به صورت مع الفارق می خواهم بگویم هر که 
بامش بیش برفش بیشتر. اتفاقًا برای کسانی 
کــه وام کم می خواهند این قضیه مشــکل تر 
اســت. مطمئنًا کســی که مثــاًل دو میلیارد 
وام می خواهد برنامــه محکمی برایش دارد 
چون به هر حال اینها بازپرداخت می شــوند و 

بالعوض نیستند.
مساله دیگر این اســت که برخی ارزیاب ها 
خودشــان در این حوزه فعال هستند و ممکن 
است طرح شــرکت خودشــان یا رقیب را 

ارزیابی کنند.
همیشه این سوال را داشــته ام که آیا زمانی 
که مــا رتبه بندی مــان را به شــورای عالی 
انفورماتیــک می دهیــم، باید فــرض کنیم 
کارمند آنجا محرم اســت اما همکارمان در 
صنف نامحرم اســت؟ وقتی طرح کســب و 
کارمان را به بانــک می دهیم که وام بگیریم، 
کارمند بانک محرم اســت امــا همکارمان 
نیســت؟ اینکه بگوییم دور شــو، کور شــو، 
گرهی از کار مــا باز نمی کنــد. ضمن اینکه 
فکــر نمی کنم در آن طرح هــا جزییات قابل 
افشایی وجود داشــته باشد. ولی اگر هم باشد 
 NDA در دنیا یک راه حل وجــود دارد آن هم
کــه   )Non-Disclosure Agreement(

اینجا رعایت شده است. 
یکی از گزینه هایــی که در این الگوی ارزیابی 
آمده گزینه »مشروط« است. به نظر می رسد 
مشروط بودن به این معنی است که ساز و کاری 

به وجود بیاید و پرداخت وام به تعویق بیفتد.
نه، فقط تساهل و تسامح صورت می گیرد. به 
هر حال آنچه از متقاضیان خواســته شده بود 
سواالت شــش دانگ یک طرح تجاری نبود. 
یعنی ممکن اســت چیزهایی در فکر متقاضی 
بوده باشد که یا در ســواالت خواسته نشده 
بود یا فرصت ارائــه آنها نبوده. اینجا ارزیاب 
می فهمد که شــخص احتماالً طــرح خوبی 
دارد و می دانــد چه می خواهد انجام دهد ولی 
مســتندات الزم را نتوانســته ارائه کند. در 
این حالت ارزیاب هــا می توانند بگویند طرح 
مشروط است تا مســتندات الزم ارائه شود 
و وام بتواند پرداخت شــود. تنها خواسته ایم 

بوروکراسی را کاهش دهیم.
این تســاهل و تســامح به این معنی است که 

خود ارزیاب مبلغ وام را کاهش دهد؟ 
ارزیاب می تواند پیشنهاد دهد ولی کارگروه 
باالیــی حق کاهش یا افزایــش مبلغ را دارد. 
ممکن است کسی درخواست مبلغی بدهد اما 

مبلغ کمتر یا زیادتر بگیرد.
اشکالی که وجود دارد این است که کارگروه 

تخصصی به کمیته ارزیابی پاسخگو نیست.
ببینید اساسًا این پاسخگو بودن کلمه درستی 
نیســت، چون کارگروه باالتر که شامل وزیر 
اســت به هر حال حق اینکه هر درخواستی را 
رد یا قبول بکنــد، دارد. در هر صورت اختیار 
در قبال مسئولیت خواهد بود و نمی توان برای 
آنها تعیین تکلیف کرد. اگر سلسله مراتبی هم 
نگاه کنید همیشه کارگروه باالیی حق وتو دارد 
و کارگروه پایینــی حق جرح و تعدیل. به طور 
معمول وقتی ارزیاب هایی برای این کار تعیین 
می کنید به نظرات آنهــا احترام می گذارید. 
در فرآیندی که االن هست این مساله وجود 
دارد و جا افتاده. در هر جلسه تعداد وام هایی 
که داده می شود بیشــتر می شود ولی یادمان 
باشد ۶۰ درصد وام هایی که رد شده در همین 

ارزیابی اولیه بوده است.
چقدر این رد شــدن ها را مربوط به مشــکل 

بیزینس  پلن ها می دانید؟
بی تعارف بگویم این طرح طوری نوشته شده 
که کسانی که تا 1۰۰ میلیون وام می خواهند 
در صورتی که توان مالی شــان جواب بدهد 
کار مشــکلی برای دریافت ایــن وام ندارند. 
البته بحث تامین سرمایه جداست. ولی وقتی 
کســی برای وام ۵۰۰ میلیونی تقاضا می دهد 
حتمًا باید یک طرح درســت و محکم داشته 
باشد و فکر نمی کنم بیزینس پلن ضعیف ارائه 
دهد. باالخره قرار است از سیستم دولتی پول 

بگیرند؛ باید مستندات درستی ارائه کنند. 
اگر کسی از شما توصیه  بخواهد، برای گرفتن 

وام چه روشی را پیشنهاد می کنید؟
خب بســتگی زیــادی به نــوع فعالیت آن 
شــرکت دارد. اگر یک شرکت قراردادهایی 
دارد که می تواند بر اســاس آنهــا تقاضای 
تامین سرمایه بدهد بســیار راحت تر است 
که خود را درگیر طرح تجاری )بیزینس  پلن( 

نکند و خیلی سریع تر نتیجه بگیرد  

اگر سلسله مراتبی هم نگاه کنید همیشه کارگروه 
باالیی حق وتو دارد
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خارج از محدوده

از مهم ترین مســائلی که این روزها در یکی 
تولیــد محصول مطرح شــده توجه به 
کاربران اســت. با توجه به تنــوع کاربران و تنوع 
محصوالت، کاربران بــا محصوالتی ارتباط برقرار 
می کنند کــه بهترین تجربه را بــرای کاربر ایجاد 
کند و کاربر با محصول بتواند سریع و راحت وظیفه 
مورد نظر خود را انجام دهد. بسیاری از محصوالت 
نرم افزاری و ســخت افزاری که امروز مورد توجه 
کاربران قرار گرفتــه به دلیل توجه به نیاز کاربران 
اســت.جهت ایجاد یک تجربه بهتر برای کاربران 
باید تجربه کاربری و طراحی کاربرمحور را در روند 

تولید محصوالت در نظر گرفت.

تجربه کاربری  چیست؟
به صورت کلی تجربه کاربری به درک، احســاس 
و واکنش یک شــخص در نتیجه اســتفاده از یک 
محصول یا نرم افزار گفته می شود. تجربه کاربری 
دربرگیرنده تمامی احساســات، ســالیق، باورها، 
رفتار و واکنش فیزیکی و روانی شخص قبل، بعد و 

حین استفاده از محصول است.

اجزای تشکیل دهنده تجربه کاربری
gg کاربرپژوهــی : تحقیق در مــورد نیازهای

کاربران اولین گام در تجربه کاربری است، در 
کاربرپژوهی انواع کاربــران و نیاز کاربران به 
دقت مورد بررسی قرار می گیرد تا محصول بر 

اساس نیاز کاربران طراحی شود.
gg کاربردپذیری : شــاخصه ای اســت که در

ادامه به توضیــح کامل آن خواهیم پرداخت و 
یکی از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده تجربه 

کاربری به شمار می رود.
gg معماری اطالعات : به هنر و علم سازماندهی

اطالعــات در وب ســایت ها، اینترانت ها، 
نرم افزارها و واســط های کاربــر معماری 
اطالعات گفته می شــود. معماری اطالعات 
عبارت است از طراحی ساختاری سامانه های 
اشــتراک اطالعات کــه با هــدف ارتقای 
یافت پذیری و کاربردپذیری انجام می شود. 
در معمــاری اطالعات چارچــوب چیدمان 
اطالعات تعریف می شود تا کاربر به سرعت 
و ســهولت به اطالعات مورد نظر خود دست 
یابــد. نمونه بارز عــدم توجه بــه معماری 

اطالعات مناســب را می توان در بسیاری از 
وب سایت های دولتی که وظیفه  اطالع رسانی 
به مردم را بر عهده دارند، مشــاهده کرد؛ این 
دسته از وب سایت ها با توجه به اینکه با طیف 
وســیعی از کاربران در ارتباط هستند ولی به 
چینش مناسب اطالعات در وب سایت توجه 
ندارند. به گونه ای کــه کاربر پس از مراجعه 
به وب سایت مورد نظر زمان زیادی را صرف 

یافتن مطالب مورد نظر خود می کند.
gg طراحــی تعاملــی : طراحی ســامانه های

اینتراکتیو بــرای ارتباط و تعامــل بهتر بین 
کاربران با محصوالتی است که مردم روزانه 
با آنها ســر و کار دارند، طراحی تعاملی با در 
نظر گرفتن عوامل کاربردپذیری محصوالت 
به گونــه ای طراحی می شــوند که اســتفاده 
محصــول از دیدگاه کاربر راحت و آســان و 
کاربردی باشــد. هدف اصلی طراحی بهبود 

تجربه کاربری است.
gg طراحی رابط کاربری : یک واســط بین کاربر

و محصول اســت که مشاهده و لمس می شود 
و کاربر مســتقیماً با آن در ارتباط خواهد بود. 
بسیاری از محصوالت ســخت افزاری دارای 
یک رابط کاربری گرافیکی هســتند تا کاربر 

بتواند از قابلیت های محصول استفاده کند.
gg اســتراتژی محتوا : در طراحــی محصول هر

متــن و واژه ای را کــه اطالعات مناســبی به 
کاربران ارائه دهد، محتوا می نامند. این محتوا 
می تواند به طور مثال شــامل یک متن راهنما 
برای استفاده از محصول یا یک گزینه به منظور 
هدایت کاربر جهت خرید در یک وب سایت 
باشد. در واقع استراتژی محتوا تعیین کننده این 
است که کاربر بهترین محتوا را در محلی که به 

دنبال آن می گردد، پیدا کند.

کاربردپذیری چیست؟
یکــی از مهم تریــن اجــزای تجربــه کاربری 
کاربردپذیری اســت. مردم روزانه با بســیاری 
از محصوالت ســخت افزاری و نرم افــزاری کار 
می کنند؛ ایــن محصوالت شــامل ابزارهای کار، 
دستگاه خودپرداز بانک، یک نرم افزار اتوماسیون 
اداری، نرم افزارهای موبایل، وب سایت ها و دیگر 
محصوالتی است که روزانه با آنها سر و کار داریم؛ 

که بســیاری از این محصوالت به منظور سهولت 
انجام کار و وظایف روزانه توسط کاربران طراحی 
و تولید شــده اند. کاربردپذیری شاخصه ای است 
که نشــان می دهد اســتفاده از یک محصول تا چه 
اندازه آسان و راحت است و آن محصول برای کاربر 
کاربردی است. به طور کلی کاربردپذیری عملکرد 
یک محصول اســت که رضایت کاربر و افزایش 

بهره وری را مورد ارزیابی قرار می دهد.

اصول کاربردپذیری
شاید خیلی زیاد اتفاق افتاده باشد که یک محصول را 
به خاطر کاربری آسان و امکانات مناسب انتخاب 
کرده باشــید تا بتوانید به  راحتی کارها یا وظایف 
خود را انجام دهید، رعایت برخی اصول در طراحی 
محصول باعث می شود کاربر سریع تر و راحت تر به 
هدف خود برسد و یک محصول کاربردی تر باشد تا 

مورد توجه کاربر قرار گیرد.
برخی از مهم ترین این اصول عبارتند از:

1. یادآورپذیری : به خاطر آوردن اســتفاده از 
یک محصول چقدر راحت است، که باعث می شود 
کاربر در اســتفاده با به خاطر آوردن سریع نحوه 

استفاده از محصول به هدف مورد نظر خود برسد.
2. آموزش پذیری : نحوه آموختن استفاده از یک 
محصول چقدر آسان اســت، رعایت این مورد در 
کاربردپذیری باعث می شود کاربران در هر طیف 
ســنی به راحتی بتوانند از محصول استفاده کنند. 
برخی از دســتگاه های تلفن همراه یا وسایل خانگی 

نمونه بارز آموزش پذیری هستند.
3. امکانات : یــک محصول چه امکاناتی را برای 
کاربر فراهم کرده اســت تا کاربر بتواند سریع تر و 
راحت تر با یک محصــول کار کند و به هدف مورد 

نظر خود برسد.
4. کارایی : یــک محصول چقدر می تواند باعث 
افزایش بهره وری شود و به کاربر کمک می کند تا 

وظایف مورد نظر خود را انجام دهد.
5. اثربخشــی / کارآمدی : یــک محصول در 
زمینه ای که مورد استفاده قرار می گیرد تا چه اندازه 
اثربخش است و نیازهای کاربر را برآورده می کند.

6. یافت پذیری : طراحــی یک محصول چقدر 
کمک می کند کاربر سریع تر یک گزینه را پیدا کند. 
رعایت اصولی در طراحی یک محصول یا قرار دادن 
یک محصول در جای مناســب باعث می شود یک 

محصول سریع تر یافت شود.

آزمون کاربردپذیری 
یکی از مهم ترین اقدامات در بهبود تجربه کاربری 
انجــام آزمــون کاربردپذیری اســت، آزمون 
کاربردپذیری به آزمونی گفته می شود که توسط 
متخصص کاربردپذیری از کاربران جهت آگاهی 

مدیریت تجربه کاربری در تولید محصول را به رسمیت بشناسید

سرمایه گذاری به جای هزینه 

پرهام باغستانی
کارشناس تجربه کاربری
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از نحوه تعامل کاربران با محصول گرفته می شود، 
این آزمون توســط کاربران مشخص شده فعلی یا 
بالقوه محصول در مکانی مشخص با انجام تکالیف 
معین برگزار می شود تا ایرادهای محصول نمایان 

شود.
به طور مثــال روزنامه نیوریــوک تایمز هنگام 
راه اندازی نســخه آنالین روزنامــه با یک چالش 
بزرگ بــرای توجه بــه آگهی هــای موجود در 
وب ســایت مواجه شــد که بــا انجــام آزمون 
کاربردپذیری بــه بهترین طراحــی آگهی برای 
بیشترین کلیک منجر به خرید دست یافت. در این 
آزمون یافتند کاربران با چه رنگ و محتوایی ارتباط 

برقرار می کنند تا روی آگهی کلیک کنند.

اهمیت توجه به تجربه کاربری در تولید 
محصول

یکی از مهم ترین دالیل توجه بــه تجربه کاربری 
در تولید محصول کاهش هزینه های ســعی و خطا 
در تولید محصول اســت، به گونه ای که با رویکرد 
استفاده از تجربه کاربری می توان در ابتدا در مورد 
نیاز کاربران تحقیق کرد و سپس با تهیه نمونه اولیه  
و انجام آزمون کاردپذیری با کاربران مشــکالت 
طرح را مورد بررســی قــرار داد و در نهایت طرح 
نهایی را جهت پیاده ســازی به دست آورد. به طور 
مثال ماریسا مایر مدیر سابق تجربه کاربری گوگل و 
مدیرعامل فعلی یاهو با ایجاد بخش تجربه کاربری 
در گوگل موجب شــد میزان کاربــران گوگل در 
رقابت با سایر رقبا رشــد چشمگیری داشته باشد 
و گوگل بعد از موتور جست وجو روی محصوالتی 
نظیر نقشه گوگل و جی میل تمرکز کند که امروزه 
از جمله محبوب ترین محصوالت گوگل به شــمار 

می روند.
در ایران تعداد انگشت شــماری از شــرکت ها 
هستند که تجربه کاربری را در روند تولید محصول 
لحاظ کرده انــد، به طور مثال شــرکت چارگون 
تولیدکننده نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب 
در روند طراحی نســخه جدید محصول با توجه به 
تنوع کاربران نســخه جدید نرم افزار دیدگاه را با 
رویکرد طراحی کاربر محور طراحی کرده اســت، 
انجام تحقیق روی نیازمندی های کاربران، آزمون 
کاربردپذیری با انجــام مصاحبه با کاربران قبل از 
تولید محصول، تهیه نمونه اولیه از محصول، تجربه 
کاربران را محوریت تولید نســخه جدید دیدگاه و 

همچنین دیدگاه همراه قرار داد.
ولیکن متاســفانه در ایران عدم توجه به تجربه 
کاربــری در تولید محصول باعث شــده اســت 
بسیاری از محصوالت نرم افزاری و سخت افزاری 
و وب ســایت ها که با کاربران متنوعی در ارتباط 
هستند، کاربردپذیر نباشــند و کاربر هنگام کار با 

آنها با سردرگمی مواجه شود.

تجربه کاربری هزینه نیست
تجربه کاربری در واقع هزینه نیست و باید گونه ای 
سرمایه گذاری در تولید محصول محسوب شود، 
توجه به این موضوع ســبب می شــود هزینه های 
بعدی که نیازمند تولید یک محصول و نسخه های 
بعد آن و پیدا کردن مشــکالت اســت، به  شدت 
کاهش یابد و در نهایت منجــر به تولید محصولی 

شود که برای کاربر راحت تر است.
این موضوع ممکن اســت هزینه زیادی داشته 
باشد ولی مزیت توجه به تجربه کاربری این است 
که نتایج حاصل از آن قابل اندازه گیری اســت. به 
این دلیل که تجربه کاربری به صورت مســتقیم با 
کاربر در ارتباط است، سرمایه گذاری در این حوزه 
می تواند هزینه های پنهان در کسب و کار را که غالبًا 

بدون بازگشت است، به  شدت کاهش دهد.
سرمایه گذاری در تجربه کاربری به شما امکان 
می دهد از ابتدا در جریان نیازمندی های کاربران 
قرار بگیرید کــه این موضــوع می تواند منجر به 
افزایش فروش و احتمال مورد توجه گرفتن توسط 
کاربر را مهیا ســازد. همچنین سرمایه گذاری در 
تجربه کاربری باعث افزایش بهره وری می شــود، 
به گونه ای که می تواند منابع را تا ۴۰ درصد از تیم 
توسعه و برنامه نویسان و تا 1۵ درصد از پروژه های 
فنــاوری اطالعــات را کاهش دهــد و کارهای 
غیرضروری را به حداقل برســاند. نهایتاً توجه به 
تجربه کاربری و فراهم کــردن رضایت کاربران 
منجر به داشــتن کاربرانی وفــادار در بلندمدت 

می شود.

استراتژی تجربه کاربری
یک برنامه سطح باال برای رسیدن به اهداف تحت 
شــرایط عدم اطمینان است. اســتراتژی تجربه 
کاربری در واقع با اهداف تجاری در یک راستا قرار 
دارد تا به اهداف مشــترک مورد تجاری و تولید 
محصول دست پیدا کرد، استراتژی تجربه کاربری 
کمک خواهد کرد تا طبق یک نقشــه راه مشخص 
محصوالت کاربرمحور بر اســاس نیــاز کاربران 
تولید کرد. در بسیاری از شرکت های بزرگ مانند 
SAP که دارای طیف وسیعی از محصوالت و اهداف 
تجاری هستند، استراتژی تجربه کاربری به ایجاد 
هدف مشــترک کمک بین تیم محصول و تجاری 
کمک خواهد کرد تا محصول نهایی با دیدگاه تجربه 

کاربری طراحی شده باشد.

CUBI مدل
یکــی از مدل هایی کــه در تجربه کاربــری مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، مدل CUBI اســت که از سر 

 Content, User goals, Business واژه هــای
goals و Interaction تشــکیل شــده؛ در واقع 
این مــدل کمک می کند همه عوامــل کلیدی در 
طراحــی تجربه کاربــری در نظر گرفته شــود؛ 
به  گونــه ای که کاربــران به  نحوی بــا محصول 
 درگیر شــوند تا مشکالت کســب و کار حل شود

.)CUBI شکل( 

تیم تجربه کاربری
امروزه در بسیاری از شــرکت های بزرگ جهان 
نظیر گوگل، مایکروســافت، فیس بوک و غیره تیم 
تجربه کاربری در کنار تیم های طراحی و تولید یکی 
از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده تیم های محصول 
و مهندسی است. تیم تجربه کاربری وظیفه تحقیق 
در مورد نیازمندی ها و رفتار کاربران و تهیه نمونه 
اولیه و انجام آزمون کاربردپذیری را بر عهده دارد.

این تیم ها از افرادی با تخصص های، کاربرپژوه، 
تحلیلگر کاربردپذیری، معمــار اطالعات، طراح 
تجربه کاربری، طــراح بصری و طــراح تعاملی 

تشکیل شده است.

تجربه مشتری 
به تعاملی گفته می شود که بین یک مشتری و یک 
شــرکت برای یک محصول برقرار می شود. این 
تعامالت از مرحله جذب مشــتری شروع و تا پیدا 
کــردن محصول، نحوه  برخورد با مشــتری، نحوه  
خرید و ارائه خدمات پس از فروش توسط شرکت 
تولیدکننده محصول ادامه می یابد. در واقع بسیاری 
از تجربه هایی که هنگام خرید یا ارائه خدمات با آن 
مواجه می شوید به تجربه مشتری مربوط می شود.

به صــورت کلی تجربه کاربــری در تولید همه 
محصوالت نرم افــزاری و ســخت افزاری که با 
کاربران در تعامل بوده، و بسیاری از صنایع مختلف 
از خودروسازی تا تولید محصوالت خانگی و عالئم 

شهری مطرح است 

CUBI شکل
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رنج نامه

این روزها که شــما هم مثل بسیاری شاید 
دیگر از هموطنان مــان آرزوهایی 
رویاگونه از کاهش قیمت ارزهای خارجی در ایران 
دارید، خیال کهنه و نخ نما به نظر برسد ولی همین 
چند وقت پیش درست در آســتانه عید تصمیم 
گرفتم برای ســفر خارج کشــورم از ارز استفاده 
کنم. کمتر از یــک ماه به پایان ســال مانده بود و 
اگر نمی گرفتم فرصت آن ســالَم برای گرفتن ارز 
می سوخت. ویزایم را درست عصر روز چهارشنبه 
گرفته بودم. فردا یعنی پنجشــنبه بانک ها تا ظهر 
فقط باز بودند و جمعه شــب هم پرواز داشتم؛ پس 

همه شرایط برای فاجعه فراهم بود. 
طبیعتًا مانند هر نســل ســومی دیگری اولین 
کاری که شــب انجام دادم این بود که جست وجو 
کردم. مبلغ به نظرم خنــده دار بود؛ 3۰۰ دالر!؟ 
دوستم که شب خانه بود ترغیبم کرد صرف  نظر 
نکنم گفت این حق ماســت و به عــالوه می توانی 
آنالین هم بخری. طبیعتًا واژه شگفت انگیز آنالین 
کار خودش را کرد. آخر شــب کــه بقیه مدارک 
ســفر را فراهم کردم فقط یک بانک امکان فروش 
آنالین را داشــت: بانک ملت. در سایت همه چیز 
به نظر ســاده می رسید، شــش مرحله نهایی را 
طی می کردی که شــامل ثبت درخواست،  رسید 
ثبت درخواســت، ثبت اطالعات ارز و پرداخت 
و دریافت کد نهایی بود ولی سیســتم درست سر 
پرداخت دو بار گیر کرد. خوابم می آمد و استرس 
گرفتن ویزا خســته ام کرده بود. باالخره وقتی به 
قدم آخر رسیدم متوجه شدم هیچ مزیتی در کار 
نیســت فقط من  آنالین پول را پرداخت کرده ام 
و حاال باید دوباره شــخصًا در صف می ایستادم تا 
بروم ارز را بگیرم و فقط در حد نوشــتن یک فرم 
جلوتر بودم. هیچ فرآیندی واقعًا آنالین نشده بود، 
تازه دیگر چاره ای نداشتم، پول را داده بودم و باید 

خواهی نخواهی به بانک می رفتم.
فردا صبح زود که به شــعبه سپهبد قرنی رفتم 
مســئول باجه برخالف روال رایج اغلب شعبات 
بانک ملت خوش  برخــورد و مهربان بود. تمامی 
مدارک را که شــامل گذرنامه، ویزا و بلیت پرواز 
بود دید و با شــرمندگی گفت بلیت باید ممهور به 
اصل مهر باشد، در عوض او همه مدارکم را آماده 
می کند تا بــه محض آوردن بلیــت بتوانم ارز را 
بگیرم. آژانس فقط چند خیابان پایین تر است ولی 

پنجنشبه تنها فرصتم برای خریدن ارز هم هست 
پس با عجله ماشین می گیرم به آژانس می روم و 
با نسخه مهرشــده بر می گردم. این بار بالفاصله و 
حتی خارج از نوبت دوســت باجه نشین دست به 
کار می شــود و به سرعت روی کیبورد می کوبد تا 
3۰۰ دالری که پولش را هم پیشــاپیش داده ام، 
تحویل بگیرم ولــی ناگهان چهــره اش مبهوت 
می شود: شــما کارتتون رو اخیراً عوض کردید؟ 
جواب مثبت است. یک سال است که تاریخ کارت 
تمام شــده و مجبور بودم آن را عوض کنم. بنده 
خدا 1۰ باری تلفن شــعبه فلسطین شمالی بانک 
ملت را می گیرد و آنها جواب نمی دهند:»متاسفم 
فقط تا ســاعت 11:3۰ فرصت دارید که به بانک 
صاحب حســاب مراجعه کنید و بگویید شــماره 
کاربری شــما را دوبــاره باز کننــد. در غیر این 
صورت امروز نمی توانیم به شما ارز بدهیم و چون 
پروازتان برای جمعه است هم ارز و هم پول تان هر 

دو سوخت می شود.«
بانــک ملــت شــعبه فلســطین؛ در حقیقت 
انتقام گیری صاحــب کار قدیمی مــن به خاطر 
تاســیس یک نشریه جدید. این شــعبه فسقلی و 
اغلب نامنظم کابوس بانکداری مدرن و ســنتی 
من از بدو تاسیسش بوده. وقتی آژانس جلوی در 
بانک توقف می کند معلوم می شود چرا تلفن شان 
را جواب نمی دهند. گویا شــبکه قطع است و نیم 
دو جین مشــتری عصبانی دارند کارکنان بانک 
را تماشا می کنند که کامپیوترهایشان را دستمال 
می کشند و کیبوردهایشــان را با سر و صدا تمیز 
می کنند. چهار بار و برای چهار مدیر مختلف بانک 
مشــکلم را توضیح می دهم که می گویند شــبکه 
قطع است، کاری از دســت ما ساخته نیست. نیم 
ســاعتی که منتظر می مانم یکی دلش می سوزد 

و می گوید بانک ســامان روبه روی ما در خیابان 
ولیعصر هم خدمات ارزی دارد اگر شــما کارت 
ســامان دارید پــس می توانیــد از آن هم خرید 
کنید. به ســرعت به بانک ســفید و آبی می روم 
که یک مســئول خانم یونیفورم پــوش می گوید 
اصاًل ارز نداریم آقا اصاًل. به بانک ملت فلســطین 
بر می گردم در شــعبه بهم می خندند و فقط دختر 
جوانی با دلســوزی اجازه می گیرد یک بار دیگر 
شانســم را امتحان کند. معاون شعبه پشت چشم 
نازک می کند و اجــازه می دهد. دخترک چند بار 
که تالش می کند شــبکه قبــول می کند، خودش 
به شــعبه قرنی زنگ می زند ولی آنجا هم کســی 
گوشــی را برنمی دارد. یک ماشین دیگر می گیرم 
و به قرنی برمی گردم  ســاعت از 11 و نیم گذشته 
ولی مسئول باجه خودش ریسک کرده و با مدارک 
تکمیل شده من خرید را انجام داده به این امید که 
من منصرف نمی شوم. تشکر می کنم، عرقم را پاک 
می کنم و راهی صرافی ای می شــوم که قرار است 
ارز بخریم. از ظهر گذشته و صرافی تعطیل است 
و بقیه قیمت ها و شرایطی عجیبی برای فروختن یا 
اســکناس های خردتر دارند. مابه التفاوت خیلی 

بیشتر از ارزش 3۰۰ دالر است. 
به خانه که می رســم کم و بیش طنزآمیز خرید 
آنالین یورو را جست وجو می کنم. به راحتی سایتی 
پیدا می شــود که ارز را در منزل تحویل می دهد و 
به همان نرخ رند بازار هم هست. یک ساعت بعد 
که پیک یوروها را تحویل می دهد چمدانم را برای 
رفتن به بارســلون می بندم و بــه این فکر می کنم 
که برای درک اختالف الزم نیســت از تهران تا 
بارســلون پرواز کنید؛ همین فاصله فردوســی تا 
قرنی هم برای درک اختــالف مثاًل خصوصی با 

خصوصی کافی است  

چرا دریافت یک سهمیه این قدر دشوار است

ارز مناسبتی 



باشگاه مدیران

یک روز با مسعود صفاری مشهورترین دبیر شورای عالی انفورماتیک هنر کارمند نبودن47

چگونه باغ پونیشا محل رشد فریلنسرها شد  آزادراهی برای آزادکارها52

یک روز در مشهورترین ونچر کپیتا ل فناوری قهوه و سرمایه54
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مسعود صفاری متولد 25 تیرماه 1332 در تهران 
اســت؛ زمانه رویدادهای بزرگ سیاســی.  اصالتًا 
کاشــانی هســتند ولی پدر تجارتخانه ای در بازار 
آهن تاسیس می کند و به تهران اسباب می کشند. 
داســتان بزرگ خانواده هــم خالــی از تراژدی 
نیست. پدرش شیفته پزشــکی بوده است و حتی تا 
دیپلم داروســازی اش را نیز در پایتخت می گیرد 
ولی اوضاع خانــواده که در پی تالطم های ســال 
1320 تغییر می کند، ناچار به کاشــان بازمی گردد 
و  »حجــره ای« می شــود؛ شــغلی که بــا روحیه  
دانش آموخته اش سازگار نیســت. هرچند دیگر 
فرصت بازگشــت به طبابت فراهم نمی شود ولی 
دست کم در آستانه تولد پسر بزرگش به پایتخت 
اسباب می کشند تا برادران، فرزند ارشد و باقی نسل 
آینده فرصتی بیشتر برای رفتن دنبال رویاهایشان 
داشته باشــند:»هنوز هم پدرم دکتر خانواده  است. 

اطالعاتش را با مطالعه و تجربه جمع کرده است.«
برای درک زمانه  او کافی است بدانید یک ماه پس 
از تولدش بزرگ ترین کودتای تاریخ معاصر ایران 
اتفاق افتاده است و او به عنوان فرزند اول متولد سه راه 
امین حضور اســت. چند وقت بعد به سیدخندان 
که در آن زمان هنور بیرون شــهر اســت، اسباب 
می کشند و حاال بیش از 65 سال است که در همان 
خانه زیبای پدری زندگی  می کنند. شاید در توصیف 
نســل های متعدد فناوری ایران بد نباشــد بدانید 
این روزهــا مهم ترین مزاحمان خانــه پدری دبیر 
سرشناس شورای عالی انفورماتیک و از پیشگامان 
ورود اینترنت به کشور پیک های ساختمان مرکزی 
دیجی کاال هســتند که به اشــتباه در خانه بغلی را 

می کوبند. بازی زمانه است دیگر.

تقریباً هر ســه سال یک مدرســه عوض کرده. 
دبســتان را در نمونه یکتا خوانــده در ملک، بعد 
کودک امروز در همان ســیدخندان و بعد مدرسه 
مشهور ورزشــی ها یعنی ایران مهر جنب ورزشگاه 
امجدیه و بعد می رود مدرسه سرشناس خوارزمی. 
ایران مهر یک مدرسه ورزش محور با سابقه تربیت 
کردن تیم های ملی مختلف اســت ولی با رسیدن 
به نزدیکی کنکور طبیعتــاً جذب رقیب البرز یعنی 
خوارزمی می شود که مدرســه ای با سابقه تربیت 
کردن مشاهیر سیاســی پس از انقالب است:»من 
همیشــه شــاگرد اول یا دوم کالس مان بودم ولی 
واقعاً هیچ وقت درس نمی خواندم. همیشــه برایم 
تفریح و خوشــگذرانی اهمیت بیشتری داشت. در 
کل عالقه ای به کار بیــرون از کالس یا خود درس  
خواندن نداشتم و حتی یک کالس کنکور هم نرفتم. 
بیرون از کالس خیلی شیطون بودم با وجود ریزجثه 

بودن به محض درگیری می زدم و می خوردم.« 
در ریاضی و فیزیک مهارتی ذاتی دارد ولی در بقیه 
دروس به ویژه حفظیات اهل درس  خواندن نیست. 
خودش را سیاســی نمی داند، تنها خاطره اش از آن 
دوران هم شــلوغ  کردن و سنگ زدن در تظاهرات 
مشهور شــرکت  واحد اســت که اعتراف می کند 
فقط شلوغی  را دوست داشته و نمی دانسته جریان 
از چه قرار است. در آستانه دانشگاه رفتن به تدریج 
کتابخوان می شود، از رمان به تدریج به نوشته های 
سیاسی می رســد و هنوز هم خاطره چارلز دیکنز، 
تولستوی و مارک تواین را زیر دندان دارد:»همیشه 
تفاوت خودم را با کسانی که فقط سیاسی خوانده اند 
احســاس می کردم و می کنم. خواندن داســتان 
یک نگاه انســانی و تنوع دیدگاه بیشــتری دارد. 

ادبی خوان ها یک خطی فکر نمی کننــد.« رفتن به 
دانشــگاه و کنکور دادن برایش نقطه تحول خاصی 
اســت. برای اینکه دلهــره  درس را کنار بگذارد به 
یک جمع بندی فلسفی می رسد:»یک روز خیلی فکر 
کردم به این نتیجه رسیدم که دلهره اینکه فردا چه 
می شود و امتحان چه می شود بیخود است چون هیچ 
کدام آخر تاریخ و زندگی نیست. همین زندگی مرا 
عوض کرد چون فهمیدم تلخ ترین اتفاقات هم رخ 
داده و باز مردم زندگی کرده اند. حتی فردای کربال 
هم مردم زندگــی کرده اند پس هیچ ضرب االجلی 
همیشــگی نیســت.«  طی یکی از شــیطنت های 
همیشــگی اش در ســرخوردن از نرده خانه پایش 
را درســت قبل از کنکور می شکند و حتی 10 دقیقه 
هم دیر به جلســه امتحان می رسد ولی باز هم برق 
دانشــگاه تهران قبول می شــود. یکی از دایی های 
جوانش که تنها چند سال بزرگ تر است در خانه یک 
کارگاه کوچک الکترونیک دارد که در آن ابزارهای 
ساده ترانزیستوری می سازند. او که دانشکده فنی 
قبول می شــود عالقه آینده مسعود هم مشخص 
شــده. دوازده ترم هم در شکوه درس خوانده و زبان 

انگلیسی اش حرف ندارد. 
رشــته ای که قبول شده فوق لیســانس یکسره 
است و برای خالص شدن از آن با لیسانس مجبور 
می شــود 144 واحد را که گذرانده درخواســت 
مدرک کارشناســی بدهد. هدفش این اســت که 
برود دکترایش را در خارج از کشور بگیرد و چندان 
دانشگاه  های داخلی را قبول نداشته. هم کالسی های 
مشهور در دانشــکده فنی کم ندارد؛ از زنگنه وزیر 
مشــهور نفت گرفته تا مشــهورترین چهره های 
جنبش دانشجویی. اهل دسته بندی خاصی نیست 
و به قولی خودش را محدود نکــرده ولی برقی  ها را 
که از سال سوم به امیرآباد می فرستند محیط آرام تر 
می شود:»در دانشگاه درسم یکهو افت کرد، با وجود 
اینکه در دبیرستان جزو شاگردان خوب بودم. شاید 
بیشتر اهل منابع درسی و تمرین های مشخص بودم 

در حالی که دانشکده فنی چنین فضایی نداشت.« 
چهار آبان 55 دانشکده فنی را با گرفتن پذیرش 
از آمریکا با یک دنیا خاطره و یک مدرک لیسانس 
ترک می کند. چهار ســال لیسانســش را به دلیل 

یک روز با مسعود صفاری مشهورترین دبیر شورای عالی انفورماتیک

هنر کارمند نبودن
کمتر دولتمردی را می توان در رده باالی مدیریت فناوری اطالعات کشــور دید که به اندازه مســعود 
صفــاری موثــر و در عین حال مهجور باشــد؛ دانش  آموخته میشــیگانی که تقریبًا تمامــی عمرش مبارز 
خســتگی ناپذیر اینترنت، قوانین و بخش خصوصی بوده اســت و از شــورای عالی انفورماتیک گرفته تا 
مرکز فیزیک نظری، سازمان تنظیم مقررات و حاال هم حوزه استارت آپ ها میدان مبارزه اش بوده اند. 
مفاهیمی مانند ســازمان نظــام صنفی، جرائم آی تی، کپی رایت، شــاخص های فــاوا و رتبه بندی عماًل 
در زمان وی تعریف یا بازتعریف شــده اند و حاال شــما فقط مدیر ســالخورده دقیقــی را می بینید که به 
دور از جنجال یک عمر کار کرده و تنها عشــق باقیماند ه اش ســرمایه گذاری خطرپذیر اســت.   تمامی 
ایــن شــش صفحه و حتــی باقی صفحات باشــگاه مدیران بــرای بازگشــایی صندوق کارهــای وی کافی 
نیســت ولی شــاید هنوز هم پرســش بــزرگ این باشــد که چگونــه دولت از پــی دولت مــی رود و پرونده 

مدیرانی بــا چهار دهه تجربه فقط خاک می خورد.

47

peivast.com

شماره 26  مرداد 1394  

خانواده
خانواده ما سیاسی نبودند. شاید 
پدرمــان مــا را خیلــی الی زرورق 
بــزرگ کــرد. حتــی مــداد و پاک کــن 
را می رفــت خــودش از یــک مغازه 
خاص در بازار می خرید و همیشه 
بــه این فکر کرده ام کــه اگر به جای 
خالــه و عمــه بیــن بچه هایــی کــه 
پابرهنه در خیابان بازی  می کردند 
بــزرگ می شــدیم شــاید تربیــت 

و خلــق و خویمــان چیز دیگــری  بود.  من همیشــه در مواجهــه با تیپ های 
شــخصیتی پیچیــده خیلــی ســاده لوح بــودم و راحــت حرف دیگــران را 
بــاور می کنــم که شــاید ناشــی از تخــس نبــودن مــا در دوران بچگــی بود. 

آرش برهمند



انحالل های سیاسی کالس ها در چهار سال خوانده 
و حاال هدف اولیه اش دانشــگاه مشهور میشیگان 
در ان آربر اســت که یکــی از 10 دانشــگاه برتر 
جهان در زمــان خودش به شــمار می آید و برای 
دانشــجویان رشــته برق جذابیتی مضاعف دارد. 
همان تالطم های درسی و سیاسی باعث شده است 
معدل مسعود خیلی نباشــد و وقتی باالخره یکی از 
آشــنایان پیگیر کارش در خود میشیگان می شود، 
او را به شکل مشروط به دانشگاه کاالمازو برای یک 
دوره می فرســتند تا در صورتی که نمره A+ گرفت 
در ان آربر پذیرفته شــود. نمره الزم را می گیرد و 
مشخص است پایه  درسی در دانشگاه فنی آن قدر 

باالست که به راحتی نمره  باالیی می آورد.
وقتی در دانشــگاه محبوبش پذیرفته می شــود 
دوباره سرگرمی هایش را شــروع می کند آن هم 
در رشــته الکترونیــک و کامپیوتر؛ این رشــته به 
نوعی نیای رشته ســخت افزار فعلی است. خودش 
اعتراف می کند خیلی هم اهل درس خواندن نبوده و 
اجتماعات سیاسی دانشجویان ایران خارج از کشور 
و کنفدراســیون و انجمن اسالمی برایش جذاب تر 
اســت. با دخترخاله اش در همــان آمریکا که در 
حال گرفتن فوق لیســانس اقتصاد اســت، ازدواج 
می کند و در سال 58 فوق لیسانس شان را می گیرند 
که انقالب در اوج اســت. خودش بیشتر در شاخه 
تبلیغاتی و پروپاگاند جنبش اســالمی در میشیگان 
فعال اســت و ابراهیم یزدی و شــهریار روحانی را 
از نزدیک می شناســد. بارها مصاحبــه می کند و 
فیلم های کشــتار تظاهراتی مانند 17 شــهریور را 
در سراســر آمریکا نمایش می دهند. آشنایی اش 
با مســعود داوری نژاد رفیق و همکار همیشگی اش 
هم بــه همین ســال های آخر حضــور در آمریکا 
بازمی گردد. شریعتی و مطهری اسم های تکراری 

خاطراتش از آن سال ها هستند. 
بورس دکتــرا را از برخی دانشــگاه های آمریکا 
و حتی اســترالیا می گیرد ولی در همان دانشــگاه 
سختگیر میشیگان به علت نمراتش بورس دریافت 
نمی کند. سازمان دانشجویی به دالیل ایدئولوژیک 
منحل می شــود و چنان پیگیر اخبــار داخلی ایران 
هســتند که قانع می شــوند حاال نظام مدیریتی و 
اجرایی کشــور نیاز به آنها دارد:»توصیه عمومی 
برگشــتن به ایران و شــروع به کار از پایین ترین 
رده های اجرایی بود، برای همین به کشور بازگشتیم 
و البته چون برخالف بقیه ما رویکرد حزبی نداشتیم 
دار و دسته ای هم برایمان تشکیل نشده بود. خیلی 
از دوســتانی که بعدها اصالح طلــب و دموکرات 
شــدند تا پیش از چشــیدن طعم اقلیت خودشان 
اهل بگیر و ببند و بســتن راه دیگران بودند.«  بدون 
حب و بغض باور دارد بسیاری از چهره های سیاسی 
بعدها آموخته اند باید بــه اقلیت ها هم بها داد ولی 

خودش بعد از مدت ها همکاری با نهادهای متعدد 
ســرانجام راهی یکی از بخش های فنی صدا و سیما 
می شود؛ پیش از آنکه راهی این نهاد شود از معلمی 
گرفته تا ناظر انتخاباتی را انجام می دهد و سرانجام 
سه ســال آینده درســت در میانه جنگ تحمیلی 
در زمینه تیونینگ و توســعه شــبکه صدا و سیما 
استخدام می شود:»حقیقتش من به خاطر تعلقم به 
کار رسانه ای و سیاسی به نیت واحد خبر وارد صدا 
و سیما شدم ولی بعدها که دیدند زبانم خوب است 
و کار فنی هم بلد هســتم مرا به البراتوار فرستنده ها 

فرستادند.«
 از 60 تا 63 کارهای مختلفی از ترجمه راهنماهای 
فرســتنده ها گرفته تا کار تحقیقاتی در البراتوار را 
انجام می دهد و راه اندازی نهایی مراکز در بسیاری 
موارد بر عهده آنهاست. در این مدت سراسر ایران 
را می گردد و حتی داوطلبانــه به مناطق جنگی هم 
می رود:»یکی از ســخت ترین ماموریت ها بیرون 
کشــیدن مرکز برون مرزی خسرو آباد آبادان بود 
که عراقی هــا دکل 200 متــری اش را زده بودند. 
تجهیزات خیلی گران قیمت بود و هنوز خرمشــهر 
هم آزاد نشــده بود. زیر خمپاره و آتش دشــمن 
رفتیم آنها را طی یــک هفته جمع کردیم و با کمک 

رزمنده ها برگشتیم.« 
خاطراتــش از این دوره تمامی ندارد؛ از اشــتباه 
فرســتادن موج تلویزیون عراق روی مرکز صدا و 
سیمای دزفول گرفته تا حمله به پاسگاهی در مهاباد. 
هنوز در صدا و سیماست که به پیشنهاد پسیان مدیر 
فنی یکی از پروژه های مهندسی معکوس مرکز تلفن 
دیجیتال به دوران طالیی مرکز تحقیقات مخابرات 
زیر نظر برات قنبری و محمد انتظاری وارد می شود. 
روی جزییات فنی تولید داخلی یک مرکز تلفن جدید 
دوهزارشــماره ای کار می کنند که از زبان ماشین تا 

جزییات یک ترانک را دربر می گیرد. 
به یک ســال نمی کشــد که از مرکز تحقیقات 
خارج می شود چون به قول خودش دنبال تاثیرات 
ملی تر برای کارهایش است:»آقای قنبری همیشه 

نیروهایش را تشویق می کرد که در فضای تجاری 
کار کنند و آنها را ظرفیت ســازی برای کشــور به 
حساب می آورد نه تداخل. هنوز هم همین دیدگاه 
ظرفیت سازی را دارد.« خیلی درگیر دعوای میان 
غرضی و مخابرات با مرکز تحقیقات که یکی طرفدار 
جهــش در فناوری و دیگری تکیه بــر توان داخلی 
است، نمی شود ولی برداشت خودش را از مدیران 

وقت مخابراتی کشور دارد. 
توســط داوری نژاد کــه از شــیکاگو یکدیگر را 
می شناسند اولین بار به ســازمان برنامه و بودجه 
دعوت می شود:»شاید خیلی ها بگویند ما دوستیم، 
که هســتیم ولی همه دوران کاریمان با هم اختالف 
سلیقه و دیدگاه داشــتیم. ایشان هم منتقد صریح و 
بی محابایی هســتند و خود من هم آدم خودداری 
نبودم اما در این ســال ها با هم خوب جور شــدیم. 
مسعود آدمی تاکتیکی است ولی من تکنیکی. وقتی 
می خواهد ایده هایش را که ناب هم هســتند پیاده 
کند می رود مستقیماً حتی با خود کدنویس هم حرف 
می زند و ســر یک خط دستور سر شاخ می شود ولی 
من در ســتاد مدیریت و اجرا حواسم جمع تر است 
و همه جا با هم نانوشته همین تقسیم کار را داشتیم. 
من وسواس و نظم بیشتری دارم و هنوز به هم کمک 

می کنیم.« 
از 63 تا 65 معــاون بودجه اســتان ها در دروه 
مدیریت روغنی زنجانی است و هنوز با داوری نژاد 
کار نمی کند. خواســتش برای مدیریت و آموختن 
در این دوره بروز می کند. همان نظم و وسواســش 
باعث می شود یکی از موفق ترین بخش های سازمان 
برنامه و بودجه وقت را اداره کند و اســم و رسمی به 
هم بزند تا جایی که به وی مناصبی همچون مدیریت 
امور بین الملل ســازمان یا ســایر موارد پیشنهاد 
می شود که باز هم نمی پذیرد. مهم ترین فعالیت های 
آن دوره اش چند کار مدیریتی پژوهشــی اســت. 
با داوری نژاد فلوچــارت مالیاتی کشــور را تهیه 
و سیســتم ســنتی ممیزی مالیاتــی را بازنگری 
می کنند:»متوجه شدیم 95 درصد مؤدیان مالیاتی 
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یک روز یک مدیر

دانشکده فنی
اســتاد مشــهوری داشــتیم به نام م ه شــفیعی ها که ما همیشــه بهش می گفتیم من هستم محمدهادی 
شــفیعی ها. بعدهــا ایشــان جــزو چهره هــای ماندگار هم شــد. امتحــان اولــش را که گرفت همه شــدیم 
صفــر تا پنج. همه رفتیم اعتراض کردیم و شــلوغ کردیم ولــی خوب که داد و فریاد کردیم همه مان را 
ســاکت کرد و با طمأنینه گفت پسران من اینجا دانشــکده فنی است اگر می خواهید مهندس بشوید 
بدانید برای شماها فقط جواب مهم است نه راه حل. اگر می خواهید از راه حل نمره بگیرید بروید آن 
طرف خیابان دانشــکده علوم. نمی شــود فردا خانه بسازید روی سر مردم خراب شود بعد بگویید آخ 
ببخشید راه حلم درست بود. حتی تقلب هم بکنید باید جواب را درست دربیاورید. بعدها هم یک بار 
دیگر به ما گفت این اختالفی که شــما درمی آورید ضریب خطا نیســت ضریب بی ســوادی شماست. 

دولت این همه خرج شما کرده است که با یک بنا فرق داشته باشید.

سوابق تحصیلی:  فوق لیسانس الکترونیک و کامپیوتر از دانشگاه میشیگان، لیسانس مهندسی برق از دانشگاه تهران
 سوابق مدیریتی:  دبیر شورای عالی فناوری اطالعات، عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مدیر دفتر برنامه ریزی فلزات غیرآهنی

سال تولد: 1332
محل تولد:  تهران 



مؤدیان خرد هستند و می توان برای مالیات آنها به 
صورت خودکار حدودی تعیین کرد. به این ترتیب 
ممیزان آزاد می شوند که روی مؤدیان بزرگ تمرکز 
کنند. تعیین فلوچــارت بازرگانی خارجی هم اقدام 
دیگرمان بود.«  پیشــنهاد مدیریت برق و انرژی یا 
بین الملل را نمی پذیرد چون به رغم روحیه مناسبش 
برای این کار احســاس می کنــد تجربه الزم برای 
راهبری دستگاه های اجرایی را ندارد و معتقد است 
سازمان به علت فقدان اشراف در این زمینه ها گاهی 
به جای مدیریت به ورطه زورگویی نزول می کند، 
برای همین به جای صعــود به راس هرم مدیریت 
کشور می خواهد به مدیریت صنعتی مهاجرت کند. 
در پایان یک جلســه داغ با حضور روغنی زنجانی از 
ســازمان برنامه و بودجه می رود و ایستگاه بعدی 
برای مدیریت فنی، شــرکت ملی مس سرچشمه 

می شود. 
اولین چالش اصلی در مس سرچشــمه است که 
توســط آمریکایی ها و آلمانی ها طراحی شده ولی 
راه اندازی آن بــه انقالب خورده و در زمان صفاری 
مدتی است بازگشایی شــده است؛ سدی که برای 
ذخیره کردن باطله کارخانه طراحی شده نیمه تمام 
است که تاسیسات شروع به کار می کنند و به تدریج 
نشت می کند و حتی اهالی با این آب آلوده کشاورزی 
می کنند. تالش ها برای ممانعت به جایی نمی رسد 
و تزریق ســیمان هم جلوی نشــت را نمی گیرد تا 
باالخره بفهمند ســد درست روی یک گسل است. 
یک شــهرک نیمه کاره دیگر را تمام می کند و سر 
فرصت یک فراخوان برای پیمانکاری طرح می دهد 
تا باالخره سد تکمیل می شود. سرانجام در حال عقد 
قرارداد برای آب بندی سد با پیمانکاری فرانسوی 
هستند که یکی از کارشناسان خبره شرکت بندآب 
خالقیت فوق العاده ای بــه خرج می دهد که با خود 
باطله ســد را آب بندی می کند؛ در کنار عملیات 

پیگینگ لوله ها و چند مین فریم در مرکز کامپیوتر. 
روند صنعتی شــدنش با رفتن به دفتر طرح های 
فلزات غیر آهنــی در وزارت صنایــع ادامه پیدا 
می کند و مسند جدیدش کاماًل ترکیبی از حضورش 
در ســازمان های برنامه و بودجه و صنایع است و 
دورنمایی کامل از امکان سنجی و تصمیم گیری در 
این حوزه زیرساختی از کشور به دست وی می دهد. 
حضورش در مجامع و مباحث حسابداری او را برای 
حرفه های بعدی اش آبدیــده می کند. فرآیندی 
بودن این صنعت که چرخه استخراج تا محصول را 
مانند صنعت نفت شامل می شود برایش یک تجربه 
باارزش است. بســیاری از طرح ها و کارخانه های 
امروز کشــور در همــان دوره فــاز مطالعاتی یا 
بررسی های اولیه شان با همراهی کارشناسان شرقی 
و ابزارهای غربی شروع می شود و بعدها برای کشور 
میراث می ماند. دوران ماندنش در این دستگاه نیز 

طوالنی نیســت. با تغییر دولت و رفتن محمدرضا 
آیت اللهی محرز می شود که نمی تواند با تیم جدید 
کار کند. باالخره دعوایش می شود و می آید بیرون. 

مدتی در وزارت نیرو روی همان طرح المپ های 
کم مصرف کار می کند ولی ارتباطش را ســر چند 
همکاری مشترک با سازمان برنامه و بودجه حفظ 
کرده است تا به مرز مسئولیت بزرگش در دبیرخانه 
شــورای عالــی انفورماتیک برســد. او مانند یک 
سخت افزاری تمام عیار طی تمامی این سال ها بیشتر 
تجربه اش روی زبان های ماشین از فورترن گرفته تا 
اسمبلی است و حتی پروژه اش در مرکز تحقیقات را 
هم در همین راســتا انجام داده و وقتی با داوری نژاد 
مدیر انفورماتیک روغنی زنجانی که هنوز در دفتر 
تلفیق کار می کند گپ هایی طوالنی مدت می زنند 
به تدریج به این نتیجه می رســند که بازنگری در 
شورای عالی انفورماتیک می تواند بسیار برای این 
بخش از صنعت مفید باشد، این می شود که مسعود 
صفاری در تیر سال 69 به مسندی می رود که بیشتر 
شرکت های فناوری وی را به آن عنوان می شناسند. 
وقتی پای صفــاری به دبیرخانه شــورای عالی 
انفورماتیک می رسد عماًل یک نهاد نیمه جان است. 
اوج دورانــش را در زمان مذاکره با شــرکت های 
خارجی مانند آی بی ام پس از انقالب سپری کرده 
است و حاال بیشــتر یک عنوان بوروکراتیک است 
تا شــورایی نقش آفرین:»داوری نژاد ایده هایی که 
آی تی را در کشــور زنده کند و دنبال گســترش 
فعالیت شــرکت های آی تی و ارتباط آنها با بازار 
بین الملل بود و می خواست سطح تقاضا و استاندارد 
در بازار را باال ببرد. موضوعاتــی مانند کپی رایت 
و جزیره ای بودن شــبکه های حیاتی کشــور جزو 
دغدغه های ما بود و می خواستیم وضعیت نرم افزار 
کشور را ارتقا دهیم و زیرساخت حقوقی و قضائی را 

در این باره شفاف کنیم.« 
مشخص اســت رابطه صفاری با زنجانی چندان 
رویایی نیســت ولی با میانه داری داوری نژاد کارها 
روی ریل می افتد. اولین جلســات با حضور 9 عضو 
قانونی برگزار می شود و صفاری از همان ابتدا با این 
رویکرد جلو می رود که جلســات را با دستور جلسه 
از پیش تعیین شده به سمت نتایج ملموس هدایت 
کند. چهره هایــی همچون الهی، طالبــی، اتفاقیان، 
 چراغی و غیره اســم های مشــهور شــورای عالی 

انفورماتیک هستند. 
قــدم اولش، طــرح طبقه بندی شــرکت های 
انفورماتیک را با اکــراه می پذیرد و مصوب می کند 
که یکی از مهم ترین چهره های تدوین پیش نویس 
آن مسعود مرتضوی مدیرعامل شرکت پویاست. 
بــا پادرمیانــی زنجانی رتبه بندی شــرکت های 
انفورماتیک در شورا می ماند، به ویژه که او مخالف 
تعیین صالحیت اســت و فقط به طبقه بندی اعتقاد 

دارد:»معاونت مهندســی وقت ســازمان برنامه 
هنگامی که من برای مداوای پدرم در سازمان نبودم، 
برنامــه را عوض کرد من هم فکس را در هتل دیدم 
به سازمان که برگشتم با داوری نژاد دعوا کردم که 
چطور اجازه دادی طــرح تبدیل به قانون مناقصه و 
پیمانکاری شــود. برای همین توانستیم 80 درصد 
مصوبــه را برگردانیم و 20 درصــدش ماند که تا 
همین امروز هم مایه تاســفم اســت آن تغییر 20 

درصدی.« 
خبرنامه یکی از رکن های فعالیتش در شــورای 
عالی انفورماتیک اســت؛ آن را به تدریج تبدیل به 
ویترین شورا می کند تا تمامی فعالیت ها و برنامه های 
شورا در آن منتشر شود:»خبرنامه انفورماتیک در 
حقیقت زیربنای شــفافیت ما بود چون باور داشتم 
هر جا کاری مخفی و پنهانی انجام شود، سرانجامی 
جز رانت و فساد نخواهد داشت و من هم مچ گیری 
بلد نیســتم. هر کاری می کردیم در شورا از نامه  ها 
و مجوزها گرفته تــا پروژه های بــزرگ را در آن 
اطالع رسانی می کردیم. اصرار داشتیم که ما کسی 
را تعیین صالحیــت نمی کنیم و فقط نظر می دهیم. 
تصمیم با خود دســتگاه است؛ مجوزی در کار نبود، 
مثاًل ناصر ســعادت در آن زمان اصرار داشــت 
مینی تل فرانسوی را به ایران بیاورد. ما برآوردمان 
این بود که اینترنت گزینه بهتری است و ایشان هم 

خیلی اصرار داشت که حیثیتی است.« 
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رتبه بندی 
یکی از بحث های رایج ما در مورد رتبه بندی 
شــورا ایــن بــود کــه بایــد ایــن کار بــه گونه ای 
انجــام بشــود کــه ســطح ســود شــرکت های 
نرم افــزاری باال برود و به ســبب فاکتورهای 
موجــود دوبــاره صــرف توســعه پایــگاه 
دانــش، رفــاه برنامه نویســان و به کارگیــری 
نیروی انســانی متخصص بشــود کــه نروند 

بــا آنها ویال و ماشــین بخرنــد. پس دنبــال آن نبودیم کــه از طریق مناقصه 
شــرکت های انفورماتیــک را وادار کنیم به حداقل ســود رضایت بدهند و 

این با فرهنگ دولتی چه در آن زمان و چه حاال جور درنمی آمد. 

درس
مــن اصــاًل بچــه درســخوانی نبــودم. هیــچ وقــت مشــقم انجام نشــده 
نمی مانــد ولی کاری هم مازاد بــر تکلیفم انجام نمی دادم. یک روز صبح 
زود رســیده بودیــم خوارزمی بــا یکی از آشــنایان که هــم کالس بودیم 
احوالپرســی می کردیــم، هــر دومان بچــه بودیــم ولی وقتــی گفتم من 
درســی را کــه دوســت نداشــته باشــم مشــق هایش را انجــام نمی دهــم 
بــه من گفت: اگر ســر پیچ شــمرون یکی از تاکســی ها به ماشــین اســتاد 
دانشــگاه بگیرد صحنه دعوا را شــاگرد شوفر مدیریت می کند یا استاد 
دانشــگاه؟ به نظر من مدیر صحنه شاگرد شوفر است که می آید پایین 
فحش را می کشــد به همه. استاد دانشگاه هم اسیر ادبیات او می شود. 
حرفــش ایــن بــود کــه مــن نبایــد عکس العملــی بــا رویدادهــای اطرافــم 
روبــه رو شــوم. نبایــد به راحتــی درگیــر بحث یک نفر شــد. همین شــاید 

جهت تحصیل و زندگی مرا عوض کرد.



یکــی از بزرگ ترین اختالفــات در این دوره هم 
که ســرانجام بر حضور وی در شورا تاثیری کلیدی 
می گذارد، ماجرای جنجال برانگیز شرکت خدمات 
انفورماتیک اســت که با هم ســویی قدرتمندانه 
بانک مرکزی و داده پردازی تاســیس می شــود. 
در دوران تصــدی زنجانی که قیمــت ارز تغییری 
رادیــکال را تجربه می کند توزیع ارز برای ســایر 
شــرکت های فناوری به محاق می رود. شــرکت 
خدمات انفورماتیک که با ال ســی بزرگی در حال 
فعالیت است مورد سوال سازمان برنامه از نوربخش 
و ســپس عادلی قرار می گیرد:»سوال ما این بود که 
اگر شــرکت خدمات یک شرکت برای فعالیت در 
بازار است باید با قوانینی مانند سایر شرکت ها کار 
کند و باید در طبقه بندی حضــور یابد، نباید دارای 
رانت باشد، اگر هم بخش آی تی بانک مرکزی است 
دیگر نباید در ســطح بازار با دیگــران رقابت کند. 
خودش نمی تواند فروشــنده باشد و باید رگوالتور 
باشد. این بحث چندین ماه ادامه پیدا کرد، باالخره 
آقای نوربخش رضایت داد آنها شــرکت باشــند 
چون شــرکت خدمات انفورماتیک داشــت به 
بانک ها بخشنامه می داد. شرکت خدمات که وارد 
طبقه بندی شــد اختالفات به داخل شورا آمد و با 

همراهی آقایان طالبی و الهی ادامه داشت.« 
خبرنامه به تدریــج تریبونی بســیار قدرتمند 
می شــود و نشــان می دهد خط فکری صفاری و 
داوری نژاد به کدام ســمت می رود، شاخص های 
انفورماتیک را برای اولین بار پس از انقالب تدوین 
و منتشــر می کند و جزییات تصمیمات شورا را نیز 
انتشــار می دهد. قدم بعدی حقــوق انفورماتیک 
است. دو کمیته یکی برای کپی رایت و دیگری برای 

مســائل حقوقی و جرائم رایانه ای تشکیل می شود 
که هر دو روســایی کاماًل سرشــناس و البته اغلب 
منتقد یکدیگر دارند. موضوع اول بســیار حساس 
بود و برداشــتی وجود داشت که حقوق مصنفان که 
از پیش از انقالب تدوین شــده، در دوران معاصر 
دیگر صادق نیست. در کنار مطالعه سعی می کنند 
نظــرات جامعه انفورماتیک را به نظرات شــرعی 
در این خصوص نزدیک کنند و با اعضای شــورای 
نگهبان تک به تک از آیت اهلل یزدی گرفته تا خزعلی 
به تدریج دیدار و آنها را با خود همراه می کنند. تجربه 
خود صفاری در زمینه آیین نامه نویســی به اینجا 
می رســد که قانون مولفان و مصنفان قبلی را زنده 
کنند تا نیازی به گیر کردن آن در راهروهای مجلس 
نباشــد. شــکایت دکتر صنعتی از طرف شرکت 
نرم افزاری سینا آنها را به جایی می رساند که بتوانند 
همان قانون را با تکیه بر برنده شــدن زرنگار دوباره 
فعال کنند. ابتدا در قالب الحاقیه ای به قانون مصنفان 
قانون کپی رایت را به مجلس می خورانند تا با حداقل 
حساسیت به صحن برود و همان قانون قبلی شامل 
نرم افزار شــود ولی در حقیقت ماجرا حتی جالب تر 

هم می شود. 
یکــی از پروژه های جانبی صفــاری نظام جامع 
انفورماتیک است که در حقیقت تالشی است برای 
تاسیس نظام مهندســی در صنعت آی تی کشور 
و ســازمان هایی مانند نظام مهندسی ساختمان یا 
نظام پزشکی را الگو قرار داده که در کنار رگوالتوری 
بخش خصوصی نقش رابط با بدنــه دولت و حتی 
تعامــالت بین المللی را ایفا کنــد و ماهیتی علمی، 
تخصصی و انتظامی داشــته باشــد. مشخص بود 
در بحبوحــه درگیری دولــت با کانــون وکال و 
درگیری هایی بــا کارگران معدن چنــدان با یک 
ســازمان مردم نهاد کاماًل مستقل موافقت نخواهد 
کرد:»کارشناس خبره ای به ما توصیه کرد شما که 
کپی رایــت را در کنار همان قانون قبلی گنجانده اید 
برای نظام صنفی هم همین کار را بکنید. یک بند به 
قانون اضافه شد که با هدف ساماندهی بازار نرم افزار 

خیلی بی سر و صدا این نهاد را هم مصوب می کرد.« 
بعدها می خوانیم که عمر مدیریتش در شــورا به 
این جریان قد نمی دهد ولی خودش همچنان پیگیر 
آن اســت تا با تغییرات پیشــنهادی حسن حبیبی 
تصویب می شــود:»اگر می دانستم این جریان چند 
سال طول می کشد و خودم دیگر در شورا نیستم در 
همان مدت کوتاه تصویبش را یک ســاله از مجلس 

می گرفتم.« 
گام بزرگ بعدی برای وی و دبیرخانه شورا حقوق 
جزائی رایانه ای اســت که در قالــب یک کارگروه 
دیگر پیگیری می شود. قوه قضائیه اصرار دارد همان 
قوانین سنتی قابل تسری به حوزه فناوری هم هستند 
و استدالل های آنها درباره تفاوت ماهوی یا سندیت 
امور جزائــی در حوزه رایانه ای بــه نتیجه چندانی 
نمی رسد:»مفاهیم بســیاری مانند اصل صالحیت 
سرزمینی، دریغ شدن اصل مال از صاحبش و حتی 
مفهوم سند و ســندیت در این فضا تفاوت فاحشی 
داشت و سعی کردیم با درگیر کردن بزرگان حقوقی 
به پیش نویس الیحه مرتبط برســیم ولی دیگر از 
شورا رفتم. تفاوت کمیته کپی رایت با جرائم این بود 

که اینها نتیجه گرا ولی آنها فرآیندگرا بودند.« 
تدوین جدول تولیدات سی کی دی و اس کی دی 
هم از موارد مورد مناقشه اســت که دائماً از سوی 
اعضای شــورا به دبیرخانه ارجاع داده می شــود. 
سرانجام با حضور محمدجعفر الری مدیر کل برق 
و الکترونیک وزارت صنایع و علی معینی سرپرست 
تیم کارشناسی جدول تولید در این زمینه را تدوین 
می کنند. ســر ماهواره زهره هم به اختالفات جدی 
درباره اقتصادی بودن طــرح با غرضی می خورند 
که در نهایت با تحریم شدن برادران مشهور مدانلو 
ماجرا از طناب کشی میان سازمان برنامه و غرضی 

خارج می شود. 
اینترنت هم در زمان خــودش ماجرای غریبی 
اســت. زیر نظر بزرگ ترین برادران الریجانی در 
مرکــز فیزیک نظری ابراهیم نقیب زاده مشــایخ، 
رئیس فعلی انجمــن انفورماتیک، یک خط 9600 
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استعفا
دبیرخانــه شــورا در زمان من فعال شــد و ما همیشــه با دســتور جلســه به شــورا می آمدیم و بــرای همین 
جلســات پرشور و دارای نتیجه عملی بود. کســی غیبت نمی کرد و همیشه پر از خبر بود. بعد از اختالف 
با شرکت خدمات انفورماتیک انعکاسش را در جلسات شورا دیدیم که ما را به خودسر بودن متهم کرد 
و شــورا دو دســته شــد. در همین حین آقای زنجانی رفت و میرزاده به شــیوه عجیبی آقای داوری نژاد را 
برداشت. من تا شش ماه بعد در شورا باقی ماندم و روحیه آقای میرزاده سر ماجراهای سهمیه ارز فرق 
داشــت. در یکی از جلسه های شــورا که همه به ما حمله کردند، میرزاده خیلی محکم پشت سر ما درآمد 
و حتی بعدها به خیلی از نماینده ها زنگ زد و عوض شان کرد. با این وجود من با رویکرد ایشان مخالف 
بودم و وقتی دیدم مدیرعامل ایران ارقام را یک شبه بدون اطالع من که رئیس هیات مدیره اش بودم 
عوض کرده اند بالفاصله استعفا کردم. رویکرد مدیریت ما فرق داشت و زنجانی هم چنین آدمی نبود. 

اینترنت
من همیشــه اعتقاد داشتم اینترنت به دالیل بسیاری مهم ترین شریان 
نجات کشــور اســت و برای آن دالیل مذهبی و غیرمذهبی دارم که حاال 
جای باز کردن آن نیســت ولی فکر می کنم از آزادی بیان گرفته تا آزادی 
اقتصــادی و بســیاری از مــوارد دیگــر در کشــور در گــرو آزادی اینترنــت 
است. برای همین همیشه و در هر شرایطی سعی کردم مدافع اینترنت 

پرسرعت در کشور باشم و آن را حفظ کنم. 



از دانشــگاه وین می گیرند کــه ورود اینترنت به 
کشور اســت و مجوز تجهیزاتش را دبیرخانه شورا 
صادر می کند. غرضی به دنبال تاســیس شرکت 
دیتاست و سابقه ذهنی ســازمان برنامه در مورد 
رفتار تمامیت گرای غرضی از فکس گرفته تا سایت 
ســنجش از راه دور مردآباد به آنها اثبات کرده بود 
ورود وزیر مشــهور به اینترنت هم می تواند پایان 
رقابت در اینترنت باشــد. جنــگ روانی غرضی 
و البته صدا و ســیما بر ســر قیومیت اینترنت پای 
شورای انفورماتیک را به ماجرا می کشاند که با هر 
دو مخالف اســت. قابل پیش بینی است که این بار 
هم زور دبیرخانه به وزیر پســت و تلگراف و تلفن 
در مجلس نرسید ولی دست کم بخش خصوصی با 
اینترنت آشنا شد تا بازار اولیه اینترنت کشور بیرون 

از مخابرات شکل بگیرد. 
ماجرای غرضی و اینترنت هنوز ســر دراز دارد. 
وقتی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک استعفا 
می دهد با وســاطت سیاوش شهشــهانی به مرکز 
فیزیک نظری می رود که شــریان حیاتی اینترنت 
کشور است. در آنجا غرضی جلوی گرفتن اینترنت 
پرسرعت از اینتل ست را گرفته است و به پیشنهاد 
صفاری و همراهی داوری نژاد ماهواره از یوتل ست 
اینترنت می گیرد که اولیــن 64 کیلوبیت بر ثانیه 
ایران است. ندا رایانه هم از آنجا پهنای باند می گیرد 
و دانشگاه ها از اینترنت آن استفاده می کنند. مشغول 
تدوین استاندارد ها و سایر موارد است که سازمان 
برنامــه از وی دعــوت می کنند بــه داده پردازی 
برود:»هیچ عالقه ای به داده پردازی چه سازمانش 
و چه ارکانش نداشتم برای همین گفتم اگر اینترنت 
بخش غیردولتی را سازمان برنامه حمایت می کند 
برویم آنجا شــروع به کار کنیم. میرزاده عالقه مند 

بود و گفت باشه.«
تفاهم نامه داده پردازی با فیزیک  نظری در دقیقه 
90 شکســت می خورد. اجالس سران کشورهای 
اســالمی که باید در تهــران برگزار شــود نیاز به 
اینترنت دارد و کار به برات قنبری واگذار می شود. 
قنبری این امکان را به داده پــردازی می دهد که با 
امضای صــادق خرازی آنتن داده پــردازی بدون 
اجازه مخابرات ترخیص شــود و بعــد از اجالس 
به ســفارتخانه ها، ارگان ها و مراکز آموزشــی به 
تدریج اینترنــت می دهند. احتیــاط می کند که 
حساســیت های اخالقی و سیاســی رعایت شود و 
اینترنت را به کندی منتشر می کند:»چندین نفر از 
خانم های بخش مان در داده پردازی را گذاشته بودم 
که لیست سایت های نامناســب را دربیاورند و به 
من بدهند تا خودمان فیلترش کنیم. حمایت آقای 

الریجانی واقعاً کلیدی بود.« 
یک ســالی به وزارتخانه ها و شرکت های معتبر 
اینترنت می دهد تــا طرح داوری نــژاد هم برای 

اینترنت پرســرعت منطقه ای به گوشش می رسد 
و حتی برای گرفتن نمایندگی شــرکت فیلیپینی از 
فروشــنده منطقه ای هم اقدام می کنند اما تعلل آن 
را عقیم می گذارد  تا به خروجــش از داده پردازی 
بخورد. پیش از رفتن از داده پردازی یک سیســتم 
آنالین برای قوانین و مقررات با اســتفاده از کراس 
لینک نیز در داده پــردازی راه می اندازد که دارای 
موتــور جســت وجوی کلمــه ای و مفهومی هم 
هســت. تنها مشتری این موتور شــهرداری بود و 

تالش هایش برای توسعه آن به نتیجه نرسید. 
مرحوم خادم که به جای مســیح قائمیان می آید 
احساس می کند دوره کاری اش در داده پردازی تمام 
شده. گزارشات از تاثیرات سوء اینترنت سرانجام به 
بیت رهبری می رسد و برای تصمیم گیری به شورای 
عالی انقالب فرهنگی ارجاع داده می شود. صفاری 
که احساس می کند گزارشــات بر پایه حسن نیت 
نبوده، نامه ای در دفاع از اینترنت و مزایای آن تنظیم 
می کند و به امضای چندیــن مدیر تراز اول فناوری 
ایران از محمود جراحی و فریدون قاسم زاده گرفته 
تا خادم و داوری نژاد می رســاند تا به بیت فرستاده 
شود. پیش از این هم در یک جلسه مشترک به اتفاق 
قاسم زاده از اینترنت در نگاه هاشمی رفسنجانی دفاع 
کرده اند:»آقای هاشــمی خیلی دقیق بود، من گفتم 
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کشور است که. بقیه را از کجا آوردید؟!«
رفتن اینترنت زیر دست شــورای عالی انقالب 
فرهنگی او را بــه مرد اول فنــاوری اطالعات این 
روزها یعنی نصراهلل جهانگرد می رساند که آن زمان 
دبیر شــورای عالی اطالع رسانی است. صفاری که 
متن مستندات شــورا به دستش می رسد احساس 
می کند متن مروج انحصار و امنیتی شدن اینترنت 
اســت برای همین طی یک سفر به ITU  در آفریقای 
جنوبی بــا معتمدی وزیر وقت پســت و تلگراف و 
تلفن همسفر می شــود. در آن ســفر به معتمدی 
توصیه می کنــد وزیر همه صنعت باشــد نه فقط 
مخابرات، که بحث را به اینترنت می کشــاند:»به 
تهران که برگشــتیم به اتفاق آقای سعیدی نایینی 
رفتیم پیش آقای معتمدی. به ایشان گفتیم دیدگاه 
آقای جهانگرد با ما یکی نیســت. این شد که نامه را 
به آقای هاشمی دادیم و بعدها هم در جلسه انجمن 
آقای جهانگرد گفت کــه در کلیت با نظر ما موافق 
است ولی در جلسات شورای عالی انقالب فرهنگی 
دست تنهاست. در شــورای برنامه ریزی برنامه 
چهارم توســعه با جهانگرد و قنبری دوباره بر سر 
یک میز بودیم که ایشان گفت نظرشان تغییر کرده 
اســت. حرف کلی من در همه این نامه ها و جلسات 
این بود که شــورای عالی انقالب فرهنگی دغدغه 
فرهنگی دارد ولــی اینترنت هم دارای ظرایف فنی 
اســت که آنها نادیده گرفته می شوند، ضمن  آنکه 

تمرکز امــور در دولت لزوماً بــه معنای امن بودن 
صد درصد آن نیست.«  ســال 78 از داده پردازی 
بیرون می آید و چند کار مشاوره ای انجام می دهد. 
مدتی هم در انجمن کامپیوتــر عضو هیات مدیره 
است و نشریه نگاشت را منتشر می کند. به شرکت 
مخابرات پیشــنهاد یک مرکز تبــادل دیتای ملی 
می دهد که از جیکس در ســطح جهان الهام گرفته 
شده ولی به نتیجه نمی رسد. قدم بعدی اش به عنوان 
نماینده داده پردازی حضور در کنسرسیوم تالیاست 
که تشکیل تعاونی رفسنجان اولین سیم کارت های 
اعتباری کشور اســت:»خدا رحم کرد که ما برنده 
نشدیم. وقتی اســناد مزایده را با حضور کارشناسی 
از زیمنس بررسی کردیم دیدیم RFP طرح بسیار 
مشکل دارد و این سیستم اشتراک سود با مخابرات 
ممکن نیســت ولی هر چه من در این زمینه هشدار 
دادم باز ســوال هایی باقی  ماند.« در نهایت تعاونی 
رفســنجان که برنده می شــود پیش بینی می کند 

شکست بخورد که درست هم از آب درمی آید.
تالیا آغــاز ورود صفاری به بحث تنظیم مقررات 
اســت؛ با دعوت به کار داوری نژاد کاری تحقیقاتی 
را شروع می کنند که در زمان معتمدی معماری اش 
پایه گذاری می شــود هرچند کار پژوهشــی آنها 
منجر به مستقل بودن رگوالتوری می شود ولی در 
نهایت به این جمع بندی می رسند که برای تمکین 
شرکت هایی مانند مخابرات حضور وزیر ارتباطات 
اجتناب ناپذیر است. با دریافت کمک های بیرونی از 
کشورهایی مانند مالزی خودش هم به عنوان عضو 
حقیقی در کمیسیون عضو می شــود. پروانه هایی 
مانند شــرکت های PAP و sap در این زمان صادر 
می شوند که هر چند بعدها شــاید به خطا می رود 
ولی معتقد اســت با نهایت دقت تنظیم شده اند. با 
تغییر دولت و روی کار آمدن محمد ســلیمانی به 
جای معتمدی عبدالمجیــد ریاضی بارها به عنوان 
جانشین وزیر راهی کمیسیون می شود ولی صفاری 
و دیگــران وی را مطابق قانون بــه عنوان رئیس به 
رسمیت نمی شناسند. ســرانجام در این اختالفات 
صفاری در آغاز دولت احمدی نژاد برای همیشــه 
از مســندهای دولتی کنار گذاشته می شود تا امروز 

منتقد وایمکس،  واگذاری مخابرات بماند.
آنچه از وی می شناسیم یکی از موسسان صندوق 
ســرمایه گذاری های خطرپذیر و نماینده صندوق 

سرمایه گذاری اینجازات است  
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تاجری
از شــورا کــه آمدیــم بیرون بــا آقــای داوری نژاد حــرف زدیــم و دیدیم ما 
نمی توانیم وارد کار خصوصی بشــویم چون همه اطالعات شرکت ها 
و اطالعات دســت خودمان است پس تصمیم گرفتیم چند سالی صبر 
کنیــم و بــا هم قرار گذاشــتیم. خیلی هــا چنین مرامی ندارنــد و حتی در 
حین دبیری شــورا، خانواده شــان شــرکت تاســیس می کنند. به تدریج 
ایــن روال بــرای مــن پروســه شــد کــه بــه عنــوان مشــاور و مدیــر پــروژه 
در طرح هــای ملــی کار کنــم و ایــن بــرای مــن باقــی مانــد وگرنــه مخالف 
شرکت داری نبودم. البته اهل این هم نیستم که در یک جلسه با دیگران 

بجنگم و بیشتر اخالق پدرانه داشتم. 
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استارت آپ

پرندگان نام خیابانی بود که ما را به محل باغ 
قراری که فکر می کردیم مشــابه محل  
کار بســیاری از اســتارت آپ هایی است که تا به 
حال به آنها سر زده ایم، می رســاند. اما مثل اینکه 
قرار بــود این بار حیرت زده شــویم؛ حیرت زده از 
اینکه واقعاً به خانه باغی می رویم تا صدای پرندگان 
مدام گوش هایمان را غرق در نوای دلنشــین خود 
کنند و نظاره درختان و منظره سرســبز آن منطقه 
چشــم هایمان را از زیبایــی پرطــراوت طبیعت 

سیراب کنند. 
جذابیت اســتارت آپ این شــماره پیوســت 
صرف نظر از نوع کســب و کار، بیشــتر در منش 
و ســبک زندگی موســس آن نهفته اســت. این 
اولین باری اســت که بخش اســتارت آپ باشگاه 
مدیران پیوســت مهمــان روســتایی در یکی از 
شهرهای شمالی کشور می شود؛ روستای »خاجان 
چاردانگ« در نزدیکی شهر رشت و در جاده ای که 
این شهر شــمالی را به بندر انزلی ارتباط می دهد؛ 
مشــاهده عینی مفهوم دورکاری در روستایی در 
نزدیکی رشت با کسب و کاری که بیش از 63 هزار 

فریلنسر و تعداد قابل توجهی پروژه و کارفرما را به 
هم ارتباط داده اســت، از یک تصور معمولی بسیار 

فاصله داشت. 
پس از ورود بــه کوچه ای که یــک اتومبیل به 
زحمت از آن رد می شــد و ســایه بان آن درختان 
سر به فلک کشیده پرطراوت روستایی بود، کم کم 
متوجه شــدیم این بار با فضای بسیار متفاوت تری 
نسبت به اســتارت آپ های گذشته ای که مهمان 
آنها بوده ایم، مواجه هســتیم. اســتقبال موسس و 
مدیرعامل پونیشــا مثل خودش ساده و صمیمانه 
بود. پوشــش ســاده  و راحتش کمی تعجب ما را 
بیشــتر کرد. تعجب از این بابت که کم کم داشتیم 
به این نتیجه می رسیدیم که فضای کسب و کاری 
که در این اســتارت آپ می خواهیــم با آن مواجه 
شــویم بســیار متفاوت تر از آن چیزی است که 
همیشه با آن رو به رو بودیم. پیچیدن بارنی و نورا به 
دســت و پایمان باز بر این حیرت افزود؛ سگ های 
دوست داشــتنی ای که کم کم به حضور ما عادت 

کردند و به قولی با ما دوست شدند.
پــس از اینکه نیمــا توضیحاتــی در خصوص 

مهاجرت به روســتای خاجان چاردانگ داد، ابتدا 
تصورمــان این بود کــه می خواهیــم در منزل او 
درباره استارت آپ پونیشا صحبت کنیم اما خیلی 
سریع این تصور نقش بر آب شــد. در واقع منزل 
نیما نورمحمدی به گونه ای محل کار استارت آپ 
پونیشا نیز محسوب می شود و نیما و همسرش همه 
کارهای مربوط به پونیشــا را از منزل باصفایشان 
در روســتای »خاجان چاردانگ« در نزدیکی شهر 
رشــت مدیریــت و هدایت می کنند. روشــنک 
علی طلب همســر نیمــا نورمحمدی اســت که 
فعالیت هایی را که به ارتباط مشتریان و کارفرمایان 

مربوط می شود، انجام می دهد. 
هر چنــد دکل بلندی بــرای دریافت اینترنت 
پرســرعت در وســط حیاط بزرگ خانه نقلی نیما 
نصب شــده بود و چهره این خانه بــاغ  را کمی در 
نظر ناخوشایند کرده بود اما اینکه نیما و همسرش 
در نقطــه ای دور از پایتخــت و در فضایی رویایی 
توانســته اند چنین فعالیتی آغاز کنند را می توان 
مدیون همین اینترنت دانســت. بارنی و نورا مدام 
در حال شــیطنت هســتند و گاه و بی گاه نیز سری 
بــه گفت وگوی مــا می زنند. ایوان خانــه را برای 
گــپ و گفت با نیمــا انتخاب می کنیــم و صدای 
قورباغه هایی که در استخر نیمه ساخته پونیشا در 
گوش مان زمزمه می کننــد، طراوت طبیعت یک 
روستا را بیشتر در نظرمان متجلی می سازد. جریان 
زندگی اش شــنیدنی اســت؛ از زمانی که در 19 
سالگی از دانشگاه انصراف می دهد و سربازی اش 
را می خرد گرفته تا زمانی که در آژانس با ماشینش 
کار می کند و سرنوشــت زندگی اش به طور کلی 
متحول می شــود.  نیما نورمحمدی متولد 1358 
اســت و پیش از راه اندازی استارت آپ پونیشا در 
شب یلدا ســال 90، راه اندازی وب سایت آی هوم 
)ihome.ir( را هــم در پیشــینه فعالیــت خود 
دارد. آی هوم وب سایتی اســت که نیما به همراه 
دوســتانش در ســال 87 راه اندازی کرده و در آن 
مردم می توانند ملک مورد نظر خود را برای خرید، 
اجاره و رهن راحت تر و سریع تر پیدا کنند. اما اکنون 
نیما بیشتر تمرکزش را روی پونیشا گذاشته است. 

در 19 ســالگی به خاطر خرید سربازی از رشته 
کامپیوتر در دانشــگاه آزاد انصــراف می دهد  و 
مشغول کار در آژانس می شــود و در کنار این کار 
به شــدت به مطالعه زبان انگلیسی می پردازد:» ما 
از اول هم بچه درســخوان نبودیم و به محض اینکه 
اعالم شد ســربازی قابل خرید است بالفاصله از 
تحصیل انصراف دادم و سربازی ام را خریدم و پس 
از آن ماشین پدرم را برداشتم و در آژانس شروع به 
کار کردم.« در حین صحبت با نیما بارنی و نورا هم 
دور و بر ما می پلکند و نیما گه گاهی مجبور می شود 
صدایشــان کند تا کمتر شــیطنت کنند. صدای 

چگونه باغ پونیشا محل رشد فریلنسرها شد

آزادراهی برای آزادکارها 

نیما نورمحمدی در قلب روستایی در نزدیکی شهر رشت پونیشا را مدیریت می کند

زمینه کاری: بستری برای اشتغال فریلنسرها
 مدیرعامل:  نیما نورمحمدی

نیروی انسانی:  3 نفر
 سال تاسیس: 1390

پونیشا

س: علیرضا قدیری
عک
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پرنــدگان و قورباغه ها هم از بیــرون حیاط رنگ 
دیگری به حال و هوای گفت وگوی ما می دهد.

بیانش در تعریف خاطرات کاری  بسیار سلیس 
و روان است و هر آن در گفته هایش می توان منتظر 
اتفاقی تازه و غیرمنتظره بود:»من که راننده آژانس 
نبودم، به خاطر همین نوبتم را دیر می دادند،  الیی در 
می کردند و مســیرهایی که هیچ  کس نمی رفت به 
من می دادند. یک بار نمی دانم چه شد که مشتری 
خارجی به من دادند. چون معموالً مشتری خارجی 
به من نمی دادند و دفعاتی هم که این اتفاق می افتاد 
کاماًل غیرمعمول و شانسی بود. من با مشتری خوب 
رفتار می کردم ولی بقیه راننده ها وقتی یک مسافر 
خارجی می دیدند تلکه اش می کردند. ولی چون من 
آن زمان به صورت فشــرده کالس زبان می رفتم 
و عالقه ام این بود که با یک فرد خارجی انگلیســی 
صحبت کنم، یا پــول نمی گرفتم یــا همان کرایه 

مصوب را می گرفتم.« 
در این بین با آقای اســتوارت که اهل آفریقای 
جنوبی بود آشــنا می شــود و کم کم استوارت از او 
خوشش می آید و پس از اینکه او را راننده شخصی 
خود می کند کارهای بیشتری به وی می سپارد. به 
محض ثبت شرکت نسله در ایران در سال 1998 
نیما وارد این مجموعه می شود. بسته بندی سرالک 
فارســی را برای اولین بار برای این شرکت طراحی 
می کند و طی 10 سالی که در شرکت نسله در حوزه 
بازاریابی و فروش فعالیت می کند به ســمت مدیر 
برندینگ نائل می شود. نیما در شرکت نسله برای 
گذراندن دور ه های آموزشی جمعاً سه بار به کشور 
ترکیه، هفت ماه دوبی، یک ماه آفریقای جنوبی و دو 
ماه به سریالنکا سفر می کند:»نسله برای من بسیار 
خوب بود چون دائماً به کشورهای خارجی می رفتم 

و زبانم هم خیلی پیشرفت کرد.« 
نیمــا تجربه اش در نســله را بــرای راه اندازی 
استارت آپ خود بســیار موثر می داند و باور دارد 
برای هر کسب و کاری مقوله کاهش هزینه ها بسیار 
حائز اهمیت است که او این موضوع را به خوبی در 
نسله فرا گرفته. حدود یک سال و نیم مدیر توسعه 
فروش منطقه ای نسله می شود و به همین خاطر در 
شهر رشت مستقر می شود و مدیریت فروش نسله 
را در استان های آذربایجان شرقی و غربی،  زنجان، 
گیالن و بخشی از مازندران بر عهده می گیرد. وقتی 
از رشــت به تهران بازمی گردد حال و هوای رشت 
او را رها نمی کند و مدام فکرش در این شــهر سیر 
می کند و اولین جرقه های خروج از شهر تهران آن 
زمان در ذهنش می درخشــد. یک سالی که رشت 
زندگی می کند به این جمع بندی می رسد که برای او 
رشت بهترین شهر ایران است. از همین رو روستای 
خاجان چاردانگ را انتخاب می کند که در عین حال 
که حال و هوای روســتایی دارد به شهر نیز نزدیک 

است و حدود 10 دقیقه تا رشت فاصله دارد.
وقتی از او می پرسم چه شد از نسله آمدی بیرون؟ 
خیلی سرضرب و صریح می گوید:»از نسله اخراجم 
کردند.« برای دو ثانیه سکوت حکمفرما می شود و 
به یکباره همه با هم قهقهه می زنیم. همین جا به این 
نتیجه رسیدم که نوشتن داستان زندگی نیما در کنار 
مفیدتر بودن می تواند بسیار جذاب تر از پرداختن 

صرف به داستان استارت آپش باشد. 
آخرین مدیر نیما در نسله یک فرانسوی بود و او 
معتقد اســت زور می گفته ولی از طرفی نیما جرات 
نداشــته از این شــرکت نامدار بیرون بیاید:»آن 
موقع حقوق بگیر بــودم و حقوق خوبی هم دریافت 
می کردم و برای آن برنامه ریزی داشــتم و جرات 
نداشتم از شرکت بیرون بیایم. دلم می خواست ولی 
نمی توانستم.« در نهایت به این جمع بندی می رسد 
که کاری کند اخراج شود و مجبور به ترک شرکت 
شــود:»هر کاری را که می گفتند انجام نمی دادم. 
می گفتند برو مسافرت، می گفتند فالن کار را انجام 
بده، انجام نمی دادم تا نهایتاً عذرم را خواستند.« یک 
سال از بیمه بیکاری اش استفاده می کند و بعد به کار 
می چســبد. اولین اســتارت آپ خود را با نام -آن 
زمان- آی هوم در سال 87 راه اندازی می کند اما این 
برای او تازه اول ماجراست. سه سال طول می کشد 
این کسب و کار به نقطه سر به سری برسد و به خاطر 
آن دردســرهای زیادی متحمل می شود:»اولین 
تجربه من خیلی تجربه ســختی بــود، به هر دری 
می زدم به درآمد نمی رســیدم. کم کم داشــتم 
بی خیال کار آفرینی می شدم و می خواستم به دنبال 
یک شــغل بروم که به تدریج آی هــوم به درآمد 
رســید.«  تجربیات بســیاری در راه اندازی اولین 
کســب و کار خود به دســت می آورد و طرح های 
تجاری مختلفی را برای رسیدن آی هوم به درآمد 
امتحان می کند ولی نهایتاً به نتیجه ای که دلخواهش 
بود نمی رســد و به همین خاطر آرام آرام تصمیم 

می گیرد طرحی دیگر دراندازد. 
طرح نو او در نهایت به پونیشــا منجر می شود. 

اما داستان پونیشــا برای نیما بسیار متفاوت آغاز 
می شود. حدود 9 ماه در قالب یک تیم دونفره روی 
توسعه پونیشا کار می کند و پس از باال آمدن سایت 
در ماه اول 24 هــزار تومان تراکنش مالی را تجربه 
می کند:»این برای من خیلی معنا داشــت. چرا که 
در اولین کسب و کاری که خودم راه انداخته بودم 
تا ســه سال هیچ پولی به دســت نیاورده بودم ولی 
در پونیشــا طی اولین ماه 24 هزار تومان تراکنش 
مالی داشتیم.« پس از بازخوردی که نیما در ماه اول 
نمایش وب سایتش در اینترنت به دست می آورد، 
مصمم می شود این کسب و کار را با جدیت بیشتری 
پیش برد. کمتر از یک ســال پونیشا به نقطه سر به 
سری می رســد و هزینه های خود را از درآمدش 
پوشش می دهد. پس از توسعه وب سایت و رسیدن 
پونیشا به سود، با توجه به اینکه سیستم کاری پونیشا 
به شکلی است که با مشتری ارتباط مستقیم ندارد، 

نیما تصمیم می گیرد از تهران خارج شود. 
یکی از بدی هــای دورکاری را طوالنی شــدن 
زمان انجــام پروژه ها می داند و بــه همین خاطر 
برای پروژه های مهم که امکان برون ســپاری آنها 
را ندارد، در محیطی متمرکــز با همکارانش جمع 
می شــود:»برای تغییراتی که می خواســتیم روی 
وب ســایت پونیشــا اعمال کنیم حدود سه ماه در 
آپارتمانی در انزلی مشــغول به کار شدیم و پس از 
اتمام آن پروژه باز به خاجان چاردانگ بازگشتیم.« 
به نظر می رســد نیما نورمحمدی توانسته الگوی 
دورکاری بــه معنــای واقعــی را در خصــوص 
استارت آپ پونیشا پیاده سازی کند و حال باید دید 
آیا می تواند این الگوی کاری را تا آینده ای نســبتًا 

بلندمدت ادامه دهد. 
کم کم هوا رو بــه تاریکی می گذارد و خنک تر هم 
می شود. صداهایی که از پرندگان می شنویم با گذر 
به تاریکی جنس شان عوض می شود و در حالی که 
تعلقی احساســی به فضای گرم خانه باغ نیما پیدا 
کرده بودیم، ندای بازگشــت به پایتخت ما را فرا 

می خواند  

  پونیشا در یک قاب
نام پونیشــا از ابتدای نام های پویا، نیما و شایان گرفته شده اســت؛ افرادی که قرار بود در راه اندازی پروژه ای پیش از 
پونیشــا با یکدیگر به همکاری بپردازند. این وب سایت در پایان نیمه سوم فصل پاییز سال 90 راه اندازی شده و تا االن 
بیش از 63 هزار نفر فریلنســر در این وب سایت عضویت دارند و حدود 500 پروژه در آن توسط کارفرمایان به ثبت 
رسیده اســت. در واقع پونیشا بستری برای برون ســپاری پروژه هایی از جنس برنامه نویسی، طراحی، ترجمه و غیره 
است. البته به طور دقیق تر می توان گفت هر پروژه ای که به شکل برون سپاری و دورکاری قابل انجام باشد در گستره 
فعالیت های این وب سایت می گنجد. در بخشی از این وب ســایت فریلنسرهای برتر معرفی می شوند. برای مثال بر 
اساس آخرین آمار ذکرشده در این وب سایت پردرآمدترین فریلنسر خردادماه 94 برای سه پروژه مبلغ یک میلیون 
و 800 هزار تومان درآمد کسب کرده اســت. همچنین از ابتدای راه اندازی پونیشا پردرآمدترین فریلنسر پونیشا از 
ابتدا تاکنون بیش از 23 میلیون تومان برای 41 پروژه دریافت کرده است. با توجه به اینکه ذکر شهر محل سکونت در 
ثبت نام فریلنســرها در وب سایت پونیشا اجباری نیست، آمار دقیقی از تعداد تهرانی ها و دیگر شهرها وجود ندارد اما 
به گفته مدیرعامل و موسس پونیشا بهترین فریلنسرهایی که در پونیشا کار می کنند، هیچ  یک تهران نیستند و معموالً 

در شهرهای دیگر مثل تبریز، مشهد، اصفهان، ارومیه و غیره زندگی می کنند.

مسعود شفیعی برزی
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یک روز در مشهورترین ونچر کپیتا ل فناوری 

قهوه و سرمایه
تردیدی نیســت در یک دهه اخیــر هیچ نهاد ســرمایه گذاری ای در حوزه فناوری 
اطالعــات و ارتباطات کشــور به اندازه گروه ســرمایه گذاری ریســک پذیر ســراوا 
موثر نبوده است. این ونچر کپیتال جوان، جمع و جور و اغلب کم سر و صدا نه تنها 
ظرف سه سال توانســته جمعی از بزرگ ترین استارت آپ  های حوزه فناوری ایران 
همچون دیجی کاال و کافه بازار را به ســبد ســهامش اضافه کند بلکه در عین حال 
به نحوی انکارناپذیر فرهنگ، تبلیغات و اهداف جامعه استارت آپی ایران را هم با 

شتابی بی سابقه دگرگون کرده است. 

ادبیــات بین المللــی، بــاال رفتــن اعتماد به نفــس و ترغیــب بازارها و صنایــع غیر از 
فنــاوری بــه ســرمایه گذاری در اســتارت آپ  های تکنولــوژی طی ســال های اخیر 
بدون شــک از شیوه ها و ابزارهای هوشــمندانه موسس و مدیرعامل این مجموعه، 
سعید رحمانی و تیم کوچک ولی دانش آموخته اطرافش تاثیر پذیرفته است. برای 
بازشــناختن گروهی که بسیار حرف و شــاید هم انتقاد از آنها شنیده اید ولی کمتر 
این نوشــته ها درباره خودشــان بوده، یک روز گرم تابســتانی راهی کمپ کوچک 

سراوا در پردیس شدیم. شما هم در این شرکت گردی داغ همراه ما باشید.

س: مانی لطفی زاده
عک
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مســیر اتوبان بومهن تــا پردیس را تمام 
فرصت داریــم درباره ســراوا حرف 
بزنیم. مشخص اســت در ایران با شتاب گرفتن و 
حتی به روایتی تب  باالیی که برای اســتارت آپ  ها 
وجود دارد، مثل بیشــتر کشــورهای فعال در این 
زمینه، شرکت های سرمایه گذاری، شتاب دهنده ها 
و تامین کننــدگان ســرمایه هایی بــرای ایــن 
اســتارت آپ ها هم به وجود آمدنــد و به تعامل 
با شــرکت های جوانی پرداختند کــه در این راه تا 
رسیدن به موفقیت نیاز به حمایت های چندجانبه 
داشتند. سراوا یکی از شرکت های سرشناسی است 
که چندین شرکت و اســتارت آپ  را طی مراحل 
بنیانگذاری در میانه راه توسعه و پس از ثبات مورد 

حمایت قرار داده است. 
حمایت های سراوا تمام مسائلی را دربر می گیرد 

که یک اســتارت آپ  از مرحله ثبت تا ورود به بازار 
و پس از آن در پشــتیبانی خدمات با آنها دست به 
گریبان است. از نظر محیط شرکت و فضای فیزیکی 
این شرکت فضایی دارد که کاماًل با کلیشه های رایج 
فضای اداری در ایران متفاوت اســت. البته اینکه 
شرکت های ایرانی فعال در زمینه فناوری اطالعات 
که درگیر با روزآمدی و در ارتباط با پیشــروان این 
صنعت هســتند، با دیگران و صنایع دیگر متفاوت 
باشند و سر و شــکل به روز داشته باشــند، دور از 
انتظار نیست اما دقت و تعهد به اجرای این شیوه ها 
در خدمت هدف در هر شــرکتی متفاوت اســت. 
در این زمینه می توان ســراوا را یکی از بهترین های 

مدرن سازی محیط اداری دانست.
 ساختمان سه طبقه این شــرکت یک ساختمان 
بســیار زیبا و چشم نواز اســت که هر چند در میان 

غول هــای پردیس چندان به چشــم نمی آید ولی 
باز بســیار به تنهایی جذاب اســت. گفته می شود 
معماری ساختمان حتی برنده یک جایزه بین المللی 
هم شده است. نور طبیعی تقریباً در تمام ساعات روز 
ساختمان را روشن می کند و مناظر بیرون شرکت 
از پشــت نمای شیشــه ای از هر جهت قابل دیدن 
هستند؛ هرچند داخل ساختمان ناچار هستید تمام 
مســیر طبقات از طبقه سوم تا طبقه زیر همکف را با 
تنها با استفاده از پله ها طی کنید. صندلی ها و میزهایی 
که در هر محیط قابل اســتفاده در طبقات گذاشته 
شده اند، زیبا و دارای رنگ های متفاوت هستند که به 
نوعی کارکرد آن بخش را متمایز می کند. کارمندان 
شرکت و حتی مدیر آن اتاق و میز مشخصی ندارند 
و بیشــتر کارمندانی که ضرورت حضور در پشت 
میزشــان را ندارند، می توانند در جایی که دوست 

  
سراوا 

زمینه کاری:  زمینه فعالیت سرمایه گذاری روی شرکت های استارت آپ
نیروی انسانی:  1200 نفر    سال تاسیس: 1391
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دارند به انجام کار خود بپردازند.  

قلمروهایی که وجود ندارند
در طبقات مختلف این شرکت زیرمجموعه هایی 
از سراوا مستقر هستند؛ مثاًل در طبقه همکف حدود 
45 نفر از کارمندان دیجی کاال مشــغول کارند و بنا 
بر آشنایی قدیمی حال و احوالی با اسما کروبی مدیر 
محصول این شــرکت می کنیم. می گوید به غیر از 
دوری راه پرسنل مشــکل دیگری ندارند و در واقع 
از این فضای بزرگی که در اختیارشــان قرار گرفته، 
خوشــحال هســتند. البته او در این فضای وسیع و 
متنوع از نظر راندمان کاری اثر قابل توجهی به لحاظ 
رشد یا افت احساس نکرده ولی مشخص است دور 
بودن افراد از محیط شــهر و دور از دسترس بودن 
محیط تست و بازخورد حداقل اثر منفی بر کار آنان 

نداشته است.
در طبقه دوم کارمندان ANETWORK اســتقرار 
یافته اند. شایان شــلیله مدیرعامل این شرکت رو 
به گســترش را دم در دیدیم که داشت برای یک 
جلسه به تهران برمی گشت. اتاق پروژه و سرورهای 
شــرکت ها هم در این طبقه وجود دارند. فروردین 
سال گذشته  ای-نتورکی ها کار خود را با حدود پنج 

پرسنل در این طبقه آغاز کردند و اکنون با تقریباً 37 
نفر به فعالیت خود ادامه می دهند. در طبقه سوم هم 
دپارتمان منابع انسانی، روابط عمومی، CTO، مالی و 
حقوقی مشغول فعالیت هستند. اما افراد شرکت در 
تمام طبقات یا در کافی شــاپ شرکت که در طبقه 
زیرهمکف قرار دارد، در حال نوشــیدن نوشیدنی 
یا خوردن میوه با لپ تاپ های خود مشغول کارند. 
فضاهای بازی و وقت گذراندن کارمندان با یکدیگر 
زمان صرف غذا که در داخل شرکت تهیه می شود، 
بسیار شلوغ و پرجنب و جوش است و از نظر محیط 
کاری می توان سراوا را یک محیط پرنشاط دانست، 
به عالوه کــه روی تابلو اعالنات زمــان برگزاری 
کالس های پیالتس نیز دیده می شــود و پوشیده از 

نوشته ها و شعارهای الهام بخش است.

زدن به سیم آخر
گفت وگو با موسس سراوا کار آسانی نیست. سعید 
رحمانی که نامش با این شرکت گره خورده، مدیری 
کاماًل اجتماعی و احساسی است. رئیس دفترش به 
زحمت برنامه جلسات متعددش را تنظیم می کند 
و در اتاق ها که قدم می زنــد همه می خواهند چند 
کلمه ای گپ بزنند. وقتی باالخره در یکی از اتاق های 
خلوت تر محبوسش می کنیم، روحیه ساختارشکن 
او باز خودش را نشــان می دهد. می پرسیم هدف 
قلبی اش از تاسیس ســراوا چه بوده ولی چندین بار 
بغض می کند. بی خیال مصاحبه کردن می شویم و 

فقط گپ می زنیم.
 مدیرعامل ســراوا می گوید این نــوع مدرنیزه 
کردن محیط کار حتی در اروپا هم برای بســیاری 
شــرکت ها انجام نشده و بســیار ساختارشکنانه 
است. ســعید رحمانی بنیانگذار سراوا تا چند سال 
پیش یکی از میلیون ها ایرانــی مهاجری بود که در 
خارج از کشــور به کار و فعالیت مشغول هستند و 
بسیاری از آنها پست های کلیدی در شرکت های 
بــزرگ دارنــد. او می گویــد در حاشــیه یکی از 
کنفرانس هایی که در ترکیه برگزار می شــد، طی 
صحبتی دوســتانه این ایده به ذهنش رســیده که 
پس از 33 ســال به کشور بازگردد و فعالیت خود را 
با حمایت از اســتارت آپ  های داخلی شروع کند. 
رحمانی می گویــد بزرگ ترین تصمیم زندگی اش 
را گرفته و در شــرایطی که تحریم های بین المللی 
علیه ایران هر روز بیشتر می شده »به سیم آخر زده 
است«. هر چند همیشه تصمیم داشته روزی به ایران 
برگردد و البته هدفش از اجرای این طرح ثروتمندتر 
شــدن نبوده چون این نوع روش سرمایه گذاری از 
سخت ترین و دیربازده ترین روش هاست و نظر به 
تجربه جهانی، به زمانی حدوداً هفت ساله نیاز دارد 
و معموالً ســرمایه گذاری های دیربازده در ایران 
آن هم روی جوانان و اســتارت آپ ها شاید چندان 

صورت نمی گیرد. 
در روش کار ایــن نوع ســرمایه گذاری میزان 
ســهامی که هر فــرد دارد، دارای اهمیت چندانی 
نیست بلکه مهم این اســت که بهترین روش ها از 
طریق همفکری، مشــورت، انتقال دانش و راه های 
اینچنینی پیدا شــود و در نهایــت کل مجموعه در 
جهت یک هــدف حرکت کننــد. در واقع روش 
حمایتی از این مجموعه های نوپا این اســت که همه 
نیازها پوشــش داده شــوند و »حمایت« به معنای 
واقعی صورت بگیرد. این نیازها ممکن اســت در 
هر مرحله از رشــد اســتارت آپ  متفاوت باشند و 
روش حمایــت در هر مرحله تاثیرگذاری اســت. 
این تاثیرگذاری بدین معناست که اعتماد و تعامل 
و در کنار هم بودن روش کار است نه تحکم و اعمال 
قدرت. در کنار این تاثیرگذاری الزم است به نوعی 
فرهنگ ســازی هم انجام پذیرد؛ فرهنگ سازی در 
رابطه با ســرمایه گذاری، مدیریت و حتی رسانه ها 
و دید مردم بــه این نوع فعالیت هایــی که در این 
اســتارت آپ ها و بلندپروازی ها صورت می گیرد. 
هرچند رحمانی معتقد اســت فرهنگ کارآفرینی 
همیشه در ایران وجود داشته اما طی دهه اخیر آنچه 
در ایران مشاهده می شود این است که نوع تمرکز 
روی فناوری هــای جدید چنــدان مطلوب نبوده. 
اکنون در یکی دو سال اخیر زیاد شدن استارت آپ  ها 
و اشــتهای شــروع فعالیت جدید و متحول کننده 
نشان دهنده میلی است که به تحول وجود دارد و باید 
گفت هنوز برای قضاوت کردن در مورد نتیجه نهایی 
زود اســت. در حقیقت اگر قرار است این تالش ها 
به نتیجه برســند و از بین تجربه ها، درست ترین ها 
به سر منزل مقصود برســند، باید یک عزم جدی 
و همه جانبه وجود داشــته باشــد؛ افرادی که در 
بخش خصوصی و دولتی و رســانه ها فعال هستند 
این دغدغه را داشته باشند و نیروی الزم به این کار 
اختصاص یابد. از نظر او سه سال پیش نماد این دسته 
فعالیت ها در مراکز رشــد و پارک های فناوری و 
دانشــگاه ها به صورت آکادمیک و به اصطالح پای 
تخته ای خالصه می شد و در واقع حلقه بین تجارت و 
دانش و ایده یک حلقه مفقوده به حساب می آمد که 
اکنون دیگر وجود دارد و این بخش را به بازار متصل 

کرده است. 
گاهی ممکن اســت به نظر بیایــد ارزش گذاری 
اســتارت آپ ها کمی بیش از حد واقعی است ولی 
ســعید رحمانی فکر می کند باید نیمــه پر لیوان را 
دید:»اگر از من بپرســید در ایران چه کرده ام باید 
بگویم من هیچ کاری غیر از یک خرق عادت انجام 
نداده ام؛ اینکه به جوانان و ایده هایشــان فضا بدهیم 
و آنها را بــاور کنیم تا بتوانند پیشــرفت کنند و به 
باورها و آرزوهایشان جامه عمل بپوشانند. بعضی 
از این جوان ها االن 30، 35 ســاله هســتند و دیگر 

رحمانی مهم ترین انگیزه اش از بازگشت به ایران را کمک به جوانان ایرانی می داند
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چندان جوان به حســاب نمی آینــد، بلکه در 10، 
20 ســال آینده همین ها افرادی هستند که باید در 
پست های کلیدی کشور و دستگاه های حکومتی و 
سیاستگذاری قرار بگیرند؛ اگر آنها اشتباه می کنند 
یا زمین می خورند وظیفه ماســت که دست شان را 
بگیریم تا حداقل دیگر در یک زمینه دو بار شکست 
نخورند. در همه کشورهای توسعه یافته نیز وضع به 
همین منوال است. در رابطه با ایجاد اعتماد به نفس 
و خلق ارزش مبناهای علمــی و روش های خاصی 
وجود دارد که سراوا همیشه استفاده کرده و می کند. 
اما در واقع ارزش یک شــرکت را بازار و ارزش این 
استارت آپ ها را سرمایه گذارها تعیین می کنند و 
ما هم حداقل نظر دو یا ســه سرمایه گذار داخلی یا 

خارجی را جویا می شویم.«
روش درآمدی سراوا برداشت سود نیست و این 
کار را اصاًل جایز نمی داند. چون به نظر مدیران این 
شرکت همه سود باید به شرکت ها برگردد تا رشد 
کنند. روش این است که ارزش های ایجادشده در 
شرکت ها به بورس برود تا به یک نقطه عطف برسد. 
اما چون اصوالً ساز و کار بورس در حال حاضر به این 
نوع فعالیت شرکت ها باور ندارد این کار کمی دشوار 
است و به همین دلیل گفته می شود سرمایه گذاری 
در این صنایع زودبازده نیست و نباید برای رسیدن 
به نتیجه شــتاب کرد. خلق ارزش یــا کارآفرینی 
یک تجربه اســت و حاصل کار حداقل در یک بازه 
زمانی کوتاه نیست. رحمانی معتقد است اینکه یک 
مجموعه اســتارت آپی فکر کند ارزش زیادی در 
دوره کوتاهی پیدا کرده، فکر مسمومی است که نباید 
در خود مجموعه ها یا از جانب حمایت کننده ها وجود 
داشته باشد. اینکه شرکت های استارت آپی موفق 
امروز چند سال پیش کجا بودند و اکنون کجا هستند 
حاصل کار مداوم، جذب سرمایه و جذب نیروهای 
مناســب اســت. می رویم با مدیران بخش های 

مختلف صحبت کنیم.

فکرها و آدم ها
ریحانه خلیل پور بخش منابع انسانی سراوا را اداره 
می کند و به طور مشــخص با تجربه کار بین المللی 
دارای روحیه ای هم افزاســت. او هــر روز در یک 
شــرکت حضور می یابد تا در مورد مسائل نیروی 
انســانی و برنامه ریزی جذب بــه آنها کمک کند. 
کارهایی مثل تدویــن آیین نامه انضباطی و حضور 
و غیــاب و جذب و ریزش کارمنــدان، گروه بندی 
نیروها، ارزیابی عملکرد، هدفگذاری ساختار حقوق 
و دســتمزد، آموزش و جایگزین پروری، کارگاه ها 
و فعالیت های خارج از شــرکت کارمندان از جمله 
وظایف او به شمار می رود. اولین کاری که سراوا در 
مورد یک استارت آپ  انجام می دهد این است که از 
نظر منابع انسانی میزان ریسک را ارزیابی می کند و 

بررســی می کند که آیا مدیران این شرکت توانایی 
و پتانسیل رشــد مجموعه را دارند یا نه. این روند از 
طریق ممیزی و سپس مصاحبه با همه افراد کلیدی 
انجام می گیرد و گزارش آن به دست هیات مدیره 
می رســد تا کارهایی که باید صورت پذیرد بر طبق 

اولویت دسته بندی شود. 
البته در مورد اســتارت آپ ها و به طور کلی هر 
شرکتی مســاله جذب نیروی انســانی، مساله ای 
است که بسیار به شــخصیت مدیران و بینش آنها 
بستگی دارد و از نظر خلیل پور نباید اراده یک مشاور 
یا مســئول در این موارد تحمیل شود، بلکه او تالش 
می کند حامی مدیران باشد و اعتماد و اطیمنان آنها 
را به دست آورد؛ اعتمادی که او باور دارد االن دیگر 
به وجود آمده است و در آینده بیشتر هم خواهد شد. 
ضمن اینکه در هر شرکت یا هر استارت آپ  به دلیل 
تفاوت های تیمی و فردی و هدفگذاری، نحوه تعامل 

باید متفاوت باشد. 
 معموالً اســتارت آپ ها در آغاز کار جمع های 
دوستانه ای هستند که مساله منابع انسانی چندان 
برایشان تعریف شده نیســت. گاهی به دلیل اینکه 
مدیر جــوان و تــازه کاری در راس کار قرار دارد، 
مقاومت هایی در مقابل روش های جدید و جدی تر 
صورت می گیرد که معموالً در برابر اعمال قدرت 
نتیجه عکس می دهند. گاهــی باید اجازه داد روش 
غلط پیش گرفته شــود و حتی در صورتی که هزینه 
آن کمرشکن نباشد، شکست بخورد. این مشکل در 
مورد استارت آپ های تثبیت شده کمی مشکل تر 
است؛ ممکن است بزرگ تر شدن شرکت ها در یک 
بازه زمانی کوتاه مدت باعث ریزش بعضی نیروهای 
برگزیده و ایجاد تنش هایی بشــود که کلیت کار را 
در معرض خطر قرار بدهــد. به همین دلیل یکی از 
دغدغه های سراوا آموزش و توانمندسازی مدیران 
است تا مقاومت شــرکت ها یا وابستگی آنها کمتر 
شــود. نکته ای که در این موارد حائز اهمیت است، 
اینکه گاهی درگیر شدن و پیگیری تیم منابع انسانی 
سراوا باعث وابسته شدن مجموعه ها و عدم احساس 
نیاز بــه تغییر و تقویت نقاط ضعف آنها می شــود؛ 
مساله ای که خلیل پور فکر می کند به دلیل ماهیت 
نحوه کار بخش منابع انسانی گاهی اجتناب ناپذیر 

است اما تالش دارد از میزان آن بکاهد.

وکیل مدافع استارت آپ 
یکــی از مســائلی کــه می توانــد گریبان گیر 
شــرکت های نوپا و استارت آپ ها شود، معضالت 
و پیچ و خم هــای قانونی اســت. گروه های جوان و 
خالق کارآفرین ممکن است لزوماً مهارت و امکان 
مواجهه با تمام این مسائل را نداشته باشند و از نظر 
حقوقی قادر به اســتیفای حقوق یا ثبت ایده و چنین 
مواردی نباشــند. یکی از انواع مشاوره و حمایتی که 

سراوا در مورد شرکت ها به کار می گیرد، راهنمایی 
و پیگیری مســائل حقوقی اســت؛ به خصوص در 
مورد اســتارت آپ هایی که دپارتمان های اداری و 
قانونی آنها به درســتی شکل نگرفته و اساساً ممکن 
است بسیاری از آنها به ضرورت وجود زیرساخت 
و ساختار درســت و محکم در ابتدای کار پی نبرده 

باشند.
حامده اخوان مدیر حقوقــی اخوان می گوید:»ما 
در همان وهله اول که مرحله تنظیم قرارداد اســت، 
دســت به ابداع زده ایم چون پیش از این در ایران 
این نوع ســرمایه گذاری رواج نداشــت و به نوعی 
ناچار شــدیم قوانین حقوقی و بندهای قرارداد را از 
قراردادهای خارجی بگیریم و بومی ســازی کنیم؛ 
به نحوی که ســاختار قانونی و حقوقی ما سازگار و 
تطبیق پذیر باشــد و در نهایت بــه تحقق اهداف و 

ماهیت این نوع سرمایه گذاری هم کمک کند.«
کار راســتایی آزمایی حقوقــی در ابتــدای 
سرمایه گذاری انجام می شود و به طور جامع همه 
ابعاد حقوقی یک اســتارت آپ  و همــکاری با آن 
بررســی می شود. در این شــرایط ممکن است هر 
مجموعه دچار ضعف های حقوقی باشــد: مثاًل از 
نظر نظام قراردادها نتوان ساز و کار محکمی در آن 

خلیل پور سعی دارد به وابستگی شرکت ها در زمینه منابع انسانی به سراوا کمک کند
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دید. گاهی حتی در صورت نیاز، الزم است شرکت 
جدیدی تاســیس شــود تا فعالیــت بلندمدت 
مجموعه دچار اشــکاالت حقوقی نشود. با شروع 
سرمایه گذاری هر کدام از این تیم ها تمام کارهای 
حقوقی از جمله ثبت شرکت، ثبت صورت جلسات 
و قراردادها را به ســراوا می ســپارند. مساله مهم 
دیگر موضوع حمایت از حق مالکیت فکری تیم ها 
و مجموعه های اســتارت آپی اســت. تیم حقوقی 
سراوا سعی می کند از نشان تجاری و حقوق مالکیت 
فکری دفاع کند و بــه رصد دیگر فعاالن این حوزه 
بپردازد تا اگر جایی حقوقی از زیرمجموعه ها نقض 
می شود، اقدامات الزم برای پیگیری آنها صورت 
گیرد. هرچند مشاوره حقوقی و انجام مراحل قانونی 
خدمتی است که به راحتی می تواند توسط دیگران 
در خارج از مجموعه هم صــورت گیرد اما کاری 
کــه از لحاظ حقوقی برای شــرکت های مجموعه 
انجام می شــود، می تواند بســیار کارآمد و مفید 
باشــد. چرا که به دلیل تمرکز و فعالیت مجموعه 
روی مساله فناوری و اطالعات خدمات ارائه شده 
جامع و تخصصی اســت. تیم حقوقی سراوا شامل 
اعضایی اســت که هر کدام در یک حوزه فعالند و 
به عنوان یک تیــم از همه جنبه های حقوقی درگیر 
این زمینه اطالع دارند و بر آن مســلط  هســتند؛ 
امکانی که با توجــه به نو بودن حــوزه، از این نظر 
کمیاب یا نایاب است. مسائل مالی استارت آپ ها 
در صورتی که به درستی مدیریت نشود می تواند 
بسیار مشــکل آفرین باشد چرا که اساساً مدیریت 
منابع مالی و میزان دریافت و پرداختی که باید انجام 
گیرد، به خودی خود دشــواری ها و پیچیدگی های 
زیادی دارد. در واقع همان دوســتانه بودن فضای 
شــکل گیری ایده و برداشــتن اولین گام ها باعث 
می شود در حوزه حقوق و دســتمزد، مقاومت ها و 
ســوال هایی به وجود بیاید که پیاده کردن قوانین 
و قبوالندن نظام های حســابداری را کمی دشوار 
می کنــد. در ابتدا کار به این نحو اســت که با ورود 
شــرکت ها به آواتــک و نوآوا مشــاوره هایی در 

مورد حساب ها و ســاز و کار اختصاص سرمایه و 
مسائل مالی انجام می شــود و با توسعه شرکت ها 
کار به جایی می رســد که این دپارتمان ها در خود 

شرکت ها شروع به کار می کنند.
حوریــه فراهانــی مدیــر بخش مالی ســراوا 
می گوید:»گاهی به شــرکت ها فشار می آوریم که 
این دپارتمان را در شــرکت خود به وجود بیاورند 
و برای تکمیل آن نیرو اســتخدام کنند چون واقعًا 
در مراحلی نیروهای محدود ما نمی توانند همیشه 
به تمام امور رســیدگی کنند. بعد از مدتی ما دیگر 
باید از فاز اجرا بیرون بیاییم و نقش یک سهامدار را 
داشته باشیم که کار نظارت را بر عهده دارد. اما این 
کار به معنی تحکم بر مجموعه ها نیست بلکه هدف 
این اســت که به یکپارچگی در استانداردها برسیم 
و سپس بر درست اجرا شــدن آنها نظارت کنیم و 
مطمئن شویم استراتژی های مالی کالن درست به 

کار گرفته می شوند.« 

تجربه  به کار بردن
مهم ترین هدفی کــه تمام اســتارت آپ ها در 
راســتای آن به وجود آمده اند ارائه محصولی است 
که در نهایت قرار است در اختیار مصرف کننده قرار 
گیرد. طراحی این محصول از اصولی پیروی می کند 
که بر اساس چند ســوال بنا می شوند؛ سواالتی مثل 
اینکه چه کسانی قرار است از محصول استفاده کنند؟ 
هدف استفاده از محصول چیست؟ چگونه محصول 
به کار برده می شــود؟ ندا گلشــنی مدیر طراحی 
محصول سراوا می گوید:»از نظر طراحی تیم هایی که 
ما با آنها در تعامل هستیم، می توانیم بگوییم به یک 
درک جهانی رسیده اند. یعنی فهمیده اند محصول 
بهتر تنهــا دارای کدهای بهتر یا ویژگی فنی بهتری 
نیست؛ تیم ها به این نتیجه رسیده اند که باید ببینند 
کاربر زمان استفاده از محصول پشت دستگاه خود، 
چه احساس و نگرانی ای دارد و این نگرانی ها را هنگام 
طراحی و توسعه در نظر بگیرند. این مساله هم از نظر 
ظاهری و هم به لحاظ تجربه ای که به کاربر می دهد، 

در نظر گرفته می شود.«
به این منظور طی جلســاتی که بــا تیم ها برگزار 
می شود عالوه بر مدیران محصول، توسعه دهنده ها و 
افراد شاغل در قسمت پشتیبانی نیز حضور می یابند. 
حضور این افراد به دلیل اینکــه دائماً با کاربران در 
تماس هستند و از نظرات منفی و مثبت آنها اطالع 
نزدیک تر و ملموس تری دارند، دید خوبی از تجربه 

کاربران به دست می دهد.  
از آنجایی که بنیانگذاران بیشــتر استارت آپ ها 
در ابتدا توســعه دهنده بوده اند شاید گاهی در نظر 
گرفتن یــک کاربر غیرحرفه ای که ممکن اســت 
آشــنایی چندانی با دنیای فناوری هم نداشته باشد 
کمی برایشان دشوار بنماید. این موضوع غیرقابل 

پیش بینی نیســت چون احتماالً بیشتر افرادی که 
اطراف افراد فنی تر وجود دارند، کاربران ماهرتری 
هستند که شاید مشــکالت و گالیه های کاربران 
دیگر را ندارند. برای همین تست هایی در آزمایشگاه 
به صورت کنترل شده انجام می گیرد تا هم مدیران 
و بنیانگذاران و هم توسعه دهنده ها مشاهده کنند که 
کاربران در کدام مراحل و تحت چه شــرایطی، چه 
مشکالت و دشواری هایی دارند و این پیچیدگی ها 
را در مراحل بعدی توسعه در نظر بگیرند. در نهایت 
تالش ها حول این محور است که استارت آپ  هایی 
شــکل بگیرند که بیش از اینکه بر پایه ویژگی های 
تکنیکی باشند، بر پایه ویژگی های خود محصول بنا 
شده باشند و در این راستا تمام تیم های فنی و توسعه، 
طراحی، بازاریابی و پشــتیبانی محصول در خدمت 

این هدف قرار گیرند.

دورنمای آینده
البته تمام شرکت هایی که با سراوا سر و کار دارند 
با وجود تفاوت هایی که ممکن اســت با هم داشته 
باشند، شــرکت هایی تکنولوژی محور هستند. اما 
مســاله ای که باعث به وجود آمدن بخشی به نام 
تکنولوژی در سراوا شده، مشکالتی است که بر سر 
راه توسعه این شرکت ها به وجود می آید. یعنی وقتی 
توســعه به جایی می رسد که تعداد کاربران و حجم 
کاربری افزایش زیادی پیدا می کند دیگر نمی توان 
مانند گذشته با روش های پیشین به ارائه خدمات 
پرداخت. در واقع استارت آپ ها زمان ورود به بازار 
را کاهش می دهند ولی همه آنها لزوماً به تحوالتی که 
در بازه رشــد احتمالی رخ می دهد و زیرساخت ها و 
ساختارهای الزم، فکر نمی کنند. در این شرایط زمان 
پاسخ دهی با افزایش ترافیک، باال می رود و کارایی 
کاهش می یابد و در نهایت به روی گردانی کاربران 
از سیستم می انجامد. برای اینکه دوره رشد بالفاصله 
با افول کاربران مواجه نشود، مجموعه ها نیاز دارند 
از جایی کمــک بگیرند. در حقیقــت اصلی ترین 
کمکی که می تواند صورت گیرد این اســت که از 
ابتدا چشم انداز رشــد و حجم و اندازه های آن برای 

مجموعه های جوان بازنمایی شود.
ســهیل مقدم مدیــر بخش تکنولوزی ســراوا 
می گوید:»تمــام حمایتی که از یک اســتارت آپ  
صــورت می گیرد تزریق پول نیســت بلکه مقدار 
زیادی از آن طرز فکری است که باید به بنیانگذاران 
آموخته شود. برای این هدف باید به این مساله فکر 
کرد که مثاًل طی سه یا شش ماه آینده شرکت در چه 
جایگاهی قرار خواهد داشت و عماًل از این سیستم ها 
آزمون هایی گرفته شود که زیر بار سه ماه آینده قرار 
گیرند. بعد معکــوس کار کنیم و ببینیم برای اینکه 
مثاًل طی ســه ماه آینده در این جایگاه قرار بگیریم، 

باید چه کارهایی انجام دهیم.« 

جلسه مدیر و کارمندان گاهی به کمک ویدئو کنفرانس انجام می گیرد
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دولت  الکترونیکی

دولت در جلســه 10 خرداد خود به هیات 
برگزاری انتخابات به صورت کاماًل 
الکترونیکی رای مثبت داد و تصویب کرد تا یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی و خبرگان 
رهبری به صورت کاماًل الکترونیکی برگزار شــود. 
رئیس جمهور در این جلســه اعالم کرد:»موضوع 
برگــزاری الکترونیکی انتخابات از خیلی وقت پیش 
مطرح بوده و بــا توجه به اجرای آزمایشــی آن در 
تعدادی از حوزه ها در انتخابات قبلی مجلس شورای 
اسالمی و کسب آمادگی های الزم، اجرای الکترونیکی 
انتخابات مهم اســت.« اما این اولین باری نیســت 
که دولت تصمیم می گیرد انتخابــات را در ایران به 

صورت الکترونیکی برگزار کند. 

اولین تالش ها از سازندگی شروع شد
اولین تالش ها برای برگزاری انتخابات الکترونیکی 
به دولت سازندگی باز می گردد و دور دوم انتخاب 
هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور.  در آن 
زمان هنوز اینترنت به شــکل فعلی فراگیر نبود از 
همین رو تصمیم گرفته شــد ابتدا از طریق دستگاه 
فکس اقــدام به خوانش آرا کنند امــا این روش به 
دالیل مشــکالت فنی قابل اجرا نبــود و پس از آن 
روش خوانش نوری برگه های رای پیش بینی شد. 
هر چند این روش اجرایی شــد و پیــروز انتخابات 
اعالم، اما میــزان آرای باطله در این انتخابات زیاد 
بود و نتیجه آن شمارش دســتی آرا در دوره  های 
آتی بود. با فراگیرتر شــدن اینترنــت و ابزارهای 
الکترونیکــی در دنیا، بحث برگــزاری انتخابات 
به صورت الکترونیکی نیز داغ تر  شــد و با روی کار 
آمدن دولت اصالحات دوباره از ســر گرفته شد. 
اولین تالش ها برای برگــزاری انتخابات در دولت 
اصالحات به ســال 77 و انتخابات شــورای شهر 
بازمی گــردد.  در این دوره از انتخابات دولت موفق 
شــد شــمارش آرا را به صورت الکترونیکی انجام 
دهد، هر چند شمارش سنتی نیز در کنار آن صورت 

می گرفت.
به گفته مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور 
دولت اصالحات، دســتگاه هایی برای شمارش آرا 
تهیه شده بود که تعرفه های کاغذی را بدون دخالت 
دست شــمارش می کرد و قرار بود از این دستگاه ها 
در همه حوزه های سراســر کشور استفاده شود ولی 
چون نخســتین مراحل انتخابات مدرن و احتمال 

اشــتباه در آن بود، همزمان آرا به صورت دســتی 
نیز  شــمارش می شد اما نتیجه شــمارش دستی و 
الکترونیکی تفاوت محسوســی نداشته است. مبلغ 
در این زمینه گفته است:»شمارش آرا در انتخابات 
شوراهای شهر اول و دوم در دولت اصالحات هم به 
صورت الکترونیکی انجام شده است منتها متناسب 
با اقتضائات انتخابات شوراها که با انتخابات مجلس 
متفاوت بوده است. این تجربیات اولیه می توانست 
در دوره های بعدی کامل تر و جامع تر شــود اما با 

مخالفت شورای نگهبان عملیاتی نشد.«
در آن زمــان دولت وقت تصمیــم گرفت این 
تجربه را به صورت جدی تر در دوره ششم مجلس 
شورای اسالمی نیز پیاده کند. سال 78 اولین تالش ها 
برای اجرای الکترونیکی انتخابات ششــمین دوره 
مجلس شــورای اسالمی از ســوی وزارت کشور 
صورت گرفت اما شــورای نگهبان با آن موافقت 
نکــرد. درآن زمــان تالش وزارت کشــور برای 
متقاعد کردن شــورای نگهبان جهت اســتفاده از 
تجهیزات الکترونیکی، با جلو کشاندن بحث حقوقی 
و ساختاری که شورای نگهبان به آن اشاره کرده بود، 

بی نتیجه ماند.
دولت در انتخابات مجلس ششم آماده بود بخشی 
از شمارش آرای انتخابات را به صورت الکترونیکی 
انجام دهد و حتی همه تست ها و هماهنگی های الزم 
با شورای نگهبان نیز انجام شده بود اما دو روز مانده 
به انتخابات، شــورای نگهبان منصرف شد. در این 
خصوص مبلغ گفت:»ما حتــی تعرفه های الزم را 
برای دستگاه های شــمارش آرا چاپ کرده بودیم 
و مشکل بودجه هم نداشــتیم چون ساز و کارهای 
کم هزینه ای با توجه به همــان امکانات موجود در 

کشور تدارک دیده بودیم.«
این موضوع بار دیگر در سال 80 برای انتخابات 
ریاست جمهوری مطرح شد اما شورای نگهبان به 
عنوان نهاد ناظر بر انتخابات به دلیل عدم اطمینان از 
کارکرد نرم افزار ارائه شده برای شمارش آرا اعالم 
کرد این انتخابات هم باید به شکل گذشته و با حضور 
رای دهندگان پای صندوق های رای و شمارش آرا 

به صورت دستی صورت گیرد.
پیگیری این موضوع از ســوی وزارت کشــور 
همچنان ادامه داشــت و برای برگزاری انتخابات 
در سال 84 نیز تالش هایی در راستای الکترونیکی 
شــدن انتخابات صورت گرفت اما شورای نگهبان 

مجدداً با آن مخالفت کرد.  برای اولین بار به صورت 
جدی تر »مصطفی پورمحمدی« وزیر کشور دولت 
احمدی نژاد از احتمال الکترونیکی شدن انتخابات 
مجلس هشتم در اســفندماه 86 خبر داد. گفته وی 
انتقادهای وسیع رسانه ای به همراه داشت و شورای 

نگهبان نیز از چنین پیشنهادی استقبال نکرد.
طی آن انتخابــات فقط در 13 شــهر که تعداد 
نمایندگان آنها بیش از ســه نفر بــود، مراحلی از 
انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد و وزیر 
کشــور بعد از انتخابــات گفت:»تجربه انتخابات 
رایانــه ای روش انتخابات ما را دگرگــون و نظام 
انتخابات کشــور را تســهیل کرد.«    در انتخابات 
ریاست جمهوری 88  جسته و گریخته صحبت هایی 
درباره الکترونیکی شــدن انتخابات مطرح شد اما 
انتخابات الکترونیکی به وزارت کشــور محصولی 
هم نرســید.  هرچند »صــادق محصولی« پیش از 
آن گفتــه بود:»در صورت تایید شــورای نگهبان، 
انتخابات ریاســت جمهــوری رایانــه ای برگزار 
می شود.« اما این شورا، نرم افزار طراحی شده وزارت 
کشــور برای انتخابات رایانه ای را تایید نکرد و در 
نهایت بر اساس توافق مجری و ناظر انتخابات تنها 
بعضی فرآیند های انتخابــات به صورت رایانه ای 

برگزارشد.
آخرین روزهای سال 89 »مصطفی محمد نجار« 
چهارمین وزیر کشــور دولت احمدی نــژاد نیز از 
برگزاری انتخابات مجلس نهم به شیوه الکترونیکی 
خبــر داد و وعــده کرد:»انتخابــات مجلس نهم 

می تواند صد درصد الکترونیکی برگزار شود.«
اما ایــن اتفاق نیفتاد و فقــط در برخی حوزه های 
انتخاباتی اقداماتی برای الکترونیکی کردن انتخابات 
صورت گرفت. مشاور وزیر کشور و رئیس کمیته 
فناوری اطالعات ســتاد انتخابات کشــور در آن 
زمان گفت:»استفاده از امضای دیجیتالی مهم ترین 
تحــوالت ایــن دوره از انتخابات مجلس اســت. 
25 فرآینــد انتخابات را به  صــورت الکترونیکی 

برنامه ریزی کردیم.«
اقدامات صورت گرفته وزارت کشــور منجر به 
برگزاری انتخابات الکترونیکی در 14 حوزه انتخابیه 
شــد. در مرحله دوم انتخابات نیز همین روند ادامه 
داشت و انتخابات در هفت حوزه انتخابیه به صورت 

الکترونیکی برگزار شد.
پس از این تجربه وزارت کشور امیدوار بود بتواند 

تاریخ نگاری برگزاری انتخابات الکترونیکی در ایران

انتخابات الکترونیکی با صندوق های شیشه ای

بهناز توحیدی
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انتخابات یازدهمین دوره ریاســت  جمهوری را به 
صورت الکترونیکی برگزار کنــد اما این تجربه به 
همان 14 حوزه انتخابیه ای که انتخابات مجلس در 

آن الکترونیکی برگزار شده بود، محدود شد. 
نهمین دوره مجلس شورای اســالمی در حوزه 
انتخابیه فســا، شــهر بابک، مبارکــه، بندرانزلی، 
بروجن، دامغان، تویســرکان، علی آباد، اسفراین، 
شبستر، خمین، پاکدشت، ابهر، خرمدره و اردکان 
الکترونیکی برگزار شــده بود و در یازدهمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری نیز در این حوزه های 
انتخابیه به صورت کاماًل الکترونیکی برگزار شد و 
در حوزه های دیگر فقط مرحله اخذ رای الکترونیکی 
نبود. در اسفندماه ســال 93 وزیر کشور اعالم کرد 
انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی )دهمین دوره 
انتخابات مجلس( الکترونیکی برگزار می شــود و 
این موضوع در 10 خرداد به تصویب هیات دولت 

رسید. 
طی گزارشــی که از سوی وزارت کشور در مورد 
فرآیندهای برگزاری انتخابات کاماًل الکترونیکی 
برای اخــذ رای در روز برگــزاری انتخابات تهیه 
شــده، آمده اســت:»مردم در شــعب اخذ رای 
الکترونیکی نخست باید به دستگاه مجری مراجعه 
کنند و شناســنامه و کارت ملی خــود را تحویل 
دهند. مدارک رای دهندگان پس از اســتعالم در 
دســتگاه الکترونیکی ناظر شــورای نگهبان، ثبت 
و ضبط می شــود. پــس از ثبت و ضبــط مدارک 
مراجعه کنندگان در دســتگاه مجری، یک کارت 
تعرفه الکترونیکی برای افراد صادر می شــود که 
ایــن کارت مجوز یک بــار رای دادن را به آن فرد 
می دهــد. رای دهندگان پــس از دریافت کارت 
تعرفه به سراغ دســتگاه الکترونیکی صندوق اخذ 
رای می روند و همانند دســتگاه عابربانک، کارت 
را وارد دســتگاه می کنند که با ورود این کارت به 
دســتگاه، مجوز رای دادن به دارنــده کارت داده 
می شود. پس از وارد کردن کد نامزد مورد نظر در 
سیستم، تصویر وی روی سیستم مشاهده می شود 
که با تایید نهایی نسخه ای از اخذ رای چاپ و برای 
رای دهندگان صادر می شــود. رای دهندگان باید 
این برگه رای چاپ شــده را در داخل صندوق اخذ 
رای )زیر دســتگاه( که هیچ گونــه راه نفوذی نیز 
ندارد، بیندازند. پس از اخــذ رای، کارت تعرفه از 
دستگاه خارج می شــود و افراد با تحویل دادن این 
کارت به دســتگاه مجری، مدارک خود را تحویل 
می گیرند. رای ها در حافظه دستگاه ثبت می شود و 
پس از پایان ساعت اخذ رای پلمب دستگاه شکسته 
و اطالعات حافظه موجود در دستگاه روی دستگاه 

صورت جلسه می شود.«
یکی از مشــکالتی که بــرای الکترونیکی کردن 
انتخابات الکترونیکی وجود دارد، بودجه آن است. 

بررســی های صورت گرفته از سوی وزارت کشور 
نشــان می دهد برای جایگزینی 95 هزار صندوق 
رای سنتی به صندوق های الکترونیکی به اعتباری 

حدود 400 میلیارد تومان نیاز است. 
ســید حســین هاشــمی اســتاندار تهران نیز 
در خصــوص برگــزاری انتخابــات الکترونیکی 
گفت:»حاضریم هزینه های برگزاری الکترونیکی 
انتخابات در تهران را از منابع داخلی اســتان تامین 
کنیم تا این موضوع به مرحله اجرا درآید. به وزارت 
کشور پیشنهاد داده ایم تا رایانه هایی را که به منظور 
برگزاری الکترونیکی انتخابات تهیه خواهد شــد 
به صورت اقســاط در اختیار مجریــان انتخابات 
قرار دهند تا نگهداری این رایانه ها برای مسئوالن 

دستگاه های اجرایی مشکالتی ایجاد نکند.«
با وجود تمام امیدواری ای که در وزارت کشــور 
برای برگزاری انتخابات به صــورت الکترونیکی 
وجود دارد، رئیس ســتاد انتخابات کشــور اعالم 
کرده است:»در صورت تایید شورای نگهبان قصد 
دارد 30 درصد از انتخابات را شامل 9 کالنشهر به 
صورت تمام الکترونیکی برگزار کند، در این صورت 
شــاهد انجام هر 25 فرآینــد انتخابات به صورت 
الکترونیکی در بیش از 10 هزار و 500 شــعب اخذ 

رای خواهیم بود.«
25 خــرداد نامه ای از ســوی شــورای نگهبان 
در جواب به نامه وزارت کشــور بــرای برگزاری 
انتخابــات به  صورت الکترونیکی بــا این مضمون 
منتشر شد:»با توجه به محدودیت زماني تا انتخابات 
هفتم اسفندماه الزم است جزئیات طرح برگزاري 
انتخابات الکترونیکي یعني حوزه هاي انتخابیه مورد 
نظر، تعداد صندوق هاي راي، امنیــت نرم افزار و 
سخت افزار، شبکه و زیرساخت ها و غیره با توجه به 
امکانات واقعي و مشــکالت دوره گذشته و شرایط 

جدید به  صورت رســمي در اختیار این شورا قرار 
داده شود تا پس از بررســي جوانب مختلف طرح 
نسبت به برگزاري انتخابات الکترونیکي و کیفیت 
آن اظهار نظر الزم صــورت گیرد. و در مورد اینکه 
در 30 درصد شعب اخذ راي )9 کالنشهر( انتخابات 
الکترونیکي برگزار شود؛ شورای نگهبان موافق است 
ولی در مورد جزئیات این انتخابات من جمله امنیت 
آن، تعــداد صندوق ها و غیره بررســی هایی باید 

صورت گیرد.«
سخنگوی شورای نگهبان پس از انتشار این نامه 
گفت:»در صورت اعالم جزئیــات و برگزاری در 
مقیاســی محدود ممکن است بتوان کنترل و ایمنی 
آن را تضمین کرد تا در انتخابات آتی مجلس بتوان 

انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کرد.«
پس از تصمیم هیات دولت مبنــی بر برگزاری 
انتخابــات به  صــورت الکترونیکــی همه تصور 
می کردند انتخابــات الکترونیکی قرار اســت به  
صورت سراسری در کشور برگزار شود اما با انتشار 
این اخبار تا حدودی تصور تغییر یافته اســت. هر 
چند هنوز شــورای نگهبان نظر قطعی خود را برای 
برگــزاری انتخابات الکترونیکی اعــالم نکرده اما 
به نظر می رســد با کلیات آن موافقت کرده است. 
سخنگوی شورای نگهبان در یک اظهار نظر رسمی 
اعالم کرد:»در صورتی که ایمن بودن دستگاه های 
برگزاری انتخابات الکترونیکی احراز شود، ما موافق 
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی هستیم 
و نظارتش نیز ممکن اســت.« از سویی رئیس ستاد 
انتخابات شهرســتان تهران اعالم کرد برگزاری 
انتخابات الکترونیکی در تهران و کالنشهرها قطعی 
شــده اســت. با این وجود باید تا اعالم نظر نهایی و 
قطعی شــورای نگهبان برای برگــزاری انتخابات 

الکترونیکی منتظر ماند  
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دولت  الکترونیکی

رســمی مجمع جهانی اقتصاد گزارش 
حکایــت از ضعــف فناوری 
اطالعات ایران در دولت  الکترونیکی، توســعه و 
جذب فناوری در ســطوح باالدستی کشور دارد و 
مقایســه آن با نتایج سایر کشورهای منطقه نشان 
می دهــد کارکرد های ابزارهای نوین در ســطح 

خرد یا شهروندی باقی مانده است. 
گزارش یادشــده که همه ســاله به همت تیم 
همکاری و رقابت اجالس داوس و برنامه همکاری 
صنعتــی برای فنــاوری اطالعــات و ارتباطات 
تهیه می شــود، هرچنــد بیانگر پیشــرفت قابل 
تحسین ایران نسبت به ســال های قبل در برخی 
حیطه هاســت اما در مجمــوع از عقب ماندگی 
محسوس ایران در به کارگیری و توسعه مبتنی بر 

فناوری اطالعات خبر می دهد. 
در مقدمــه این گزارش مرجــع مجمع جهانی 
اقتصاد تاکید شده است که تاثیر فناوری اطالعات 
و ارتباطات به عنوان یــک »صنعت چندوجهی« 
فراتر از یک بــازار یا حتی رونــق اقتصادی یک 
کشور است و در حقیقت نه تنها پیشران اقتصادی 
بلکه به روایتی پیشــران اجتماعی و فرهنگی یک 

ملت نیز به شمار می آید. 
در مجموع رتبه آمادگــی محیطی ایران برای 
استفاده و به کارگیری فناوری اطالعات 93 است. 
نمره ای که ایران در این طبقه بندی کسب کرده، 
3/7 از 7 اســت. در این رتبه بندی از نظر آمادگی 
سیاســی در رده 100 و از نظــر آمادگی محیط 

تجاری در رتبه 86 دنیا قرار گرفته ایم. 
شــاید مایه تفاخر باشد که کشــورهایی مانند 
هائیتی، آلبانی، پرو و  غیره در رتبه های پایین تری 
از ایران قرار گرفته اند ولی با نگاهی به باالی جدول 
در این تقسیم بندی ســنگاپور با نمره 5/9 از 7 در 
رتبه اول دنیا قرار گرفته اســت و پس از سنگاپور 
به ترتیب کشورهای زالندنو، فنالند، انگلستان و 

هنگ کنگ قرار دارند. 
در ایــن طبقه بنــدی ترکیه با وجود شــباهت 
زیادش با ایران از نظر جمعیتی و وســعت در رتبه 

44 قرار گرفته است. 
همچنین ایــران از نظر آمادگی برای توســعه 
فناوری اطالعات و ارتباطات بــا نمره 4/5 رتبه 
86 را به خود اختصاص داده کــه یکی از معدود 
رتبه های زیر یکصد کشــورمان اســت. در این 

طبقه بندی از نظر زیرســاخت رتبــه 97، از نظر 
قیمت رتبــه 46 و از نظر مهــارت رتبه 85 را به 
دســت آورده ایم. پنج کشور برتر در این شاخه از 
گزارش به ترتیب فنالند، تایوان، ایسلند، سوئد و 
نروژ هســتند. ترکیه در این تقسیم بندی رتبه 41 
را به خود اختصاص داده است. از نظر زیرساختی 
نیــز در رده 53 اما از نظر قیمتــی در رده 8 جهان 
قرار می گیرد. از نظر مهارتی نیز در رتبه 80 قرار 
دارد. مقایســه آمادگی الکترونیکی ایران و ترکیه 
نشان می دهد اگر قیمت ارائه خدمات زیرساختی 
در ایران به صورت قابــل توجهی کاهش یابد، از 
نظر رتبه بنــدی در این بخــش وضعیت بهتری 
خواهیم داشــت، چرا که فاصله ما با ترکیه در این 
بخش بیشتر به دلیل تفاوت قیمت ارائه خدمات 

در ایران و آن کشور است.
در این رده بندی از نظر آمادگی شــبکه ای در 
رتبه 96 قرار گرفته ایم. البته از این نظر در مقایسه 
با گزارش منتشرشده در سال 2014 تقریبًا 8 رتبه 
ارتقا پیدا کرده ایم. رتبه ایران در ســال 2014 در 
این گزارش 104 اعالم شــده بود. اما این رتبه با 
وجود برنامه های توسعه ای که برای ایران در نظر 
گرفته شده اســت رتبه مناسبی نیست و باید طی 
ســال های آتی ارتقا یابد. در ایــن طبقه بندی نیز 
همچنان ســنگاپور رتبه اول را کسب کرده است. 
ترکیه از نظر زیرســاخت شــبکه ای در رتبه 48 
قرار گرفته و کشــورهایی مانند نامیبیا، ونزوئال، 
پاکســتان و غیــره در رتبه هــای پایین تری در 

مقایسه با ایران قرار دارند.
به نظر می رســد به دلیــل توســعه نیافتگی 
زیرساخت کشور است که هنوز فناوری اطالعات 
و ارتباطات نتوانســته نقش بســزایی در توسعه 
سیاســی و اقتصادی داشــته باشــد. این گفته با 
اعدادی که در جــدول رده بندی آمده اســت، 
مطابقــت دارد. به  طوری که ایــران از نظر تاثیر 
فناوری بر توسعه کشور از میان 143 کشور رتبه  
116 را با نمره 3 به خود اختصاص داده اســت. بر 
اساس همین رده بندی تاثیر فناوری اطالعات در 
توسعه سیاسی با نمره 2/7 رتبه 110 و در توسعه 
اقتصــادی با نمــره 3/2 رتبه 115 را به دســت 

آورده ایم.
این در حالی اســت که رتبه کشور ترکیه در این 

طبقه بندی 59 است. 

همین تاثیر در بخش اســتفاده نیــز نمود پیدا 
کرده اســت. جداول طبقه بندی نشــان می دهد 
رتبه ایران در میزان استفاده از فناوری اطالعات 
و ارتباطات در کشور 108 است. این نشان از کم 
بودن اســتفاده یا کم بــودن کاربردهای فناوری 
اطالعات و ارتباطات در کشور دارد. در این جدول 
بیشترین میزان اســتفاده به استفاده های شخصی 
اختصاص یافته اســت. رتبه ایران در این بخش 
100 است. در بخش اســتفاده تجاری با 29 رده 
کاهش رتبه 129 را به خود اختصاص داده ایم و در 

بخش استفاده دولتی نیز رتبه 109.
مقایســه این ارقام نشــان می دهد بــا وجود 
تالش هایی کــه بیش از یک دهه برای توســعه 
فناوری اطالعات و ارتباطات صورت گرفته است 
و با وجود شــعار دولت ها مبنی بر توســعه دولت 
 الکترونیکی، هنوز فنــاوری اطالعات و ارتباطات 
در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور تاثیر بسزایی 
ندارد و میزان استفاده یا کاربرد فناوری اطالعات 
و ارتباطــات خود مؤید این گفته اســت. در اصل 
برای محقق شــدن هدف ســند 1404 و تبدیل 
ایران به کشــور اول منطقه باید قدم های بلندی 

برداشته شود. 
با این وجود برای توســعه فناوری اطالعات و 
ارتباطات فقط توســعه زیرساخت کافی نیست، 
بلکه بخش های مختلف کشــور از نظر سیاســی 
و حقوقــی باید آمادگی الزم را برای اســتفاده از 
فنــاوری اطالعات و ارتباطات کســب کنند، از 
همین رو در این گزارشــی که تهیه شده به تاثیر 
مجلس به عنوان مرکــز قانونگذاری در تدوین 
قوانین پرداخته شده اســت. در این زمینه ایران 
با نمره 3/6 از 7 در ســطح متوســط جهان قرار 
دارد. مجلس ســنگاپور بیشــترین تاثیر را در 
تدوین قوانین دارد و رتبــه یک را در این جدول 
از آن خود کرده اســت. قطر و امارات متحده نیز 
جزو 10 کشــور اول در این رتبه بندی به شــمار 
می روند. در ایــن رتبه بندی ترکیه رتبه 28 را به 
خود اختصاص داده اســت. پس از بررسی نقش 
مجلس در تدوین قانون این گزارش به بررســی 
میزان ارتباطــات قوانین با فنــاوری اطالعات 
و ارتباطــات پرداختــه اســت. در این گزارش 
مشــخص شــده نه تنها در بخش زیرساخت و 
اســتفاده چندان پیشــرو نیســتیم بلکه ارتباط 

چرا شاخص های فناوری اطالعات ایران رشد محسوسی نمی کنند 

روی مرز صدتایی ها 

هادی بانی
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قوانیــن با فنــاوری اطالعــات و ارتباطات نیز 
ضعیف است.

 در ایــن طبقه بندی با نمــره 3/3 رتبه 104 را 
به خود اختصاص داده ایــم. در این جدول ترکیه 
رتبه 58 را در اختیار گرفته اســت. در اصل با این 
طبقه بندی می توان به این نتیجه رسید که فناوری 
اطالعات و ارتباطات هنوز به بخش تدوین قوانین 
کشــور راه نیافته و قوانینی کــه تاکنون برای این 
بخش از سوی مجلس تدوین شــده، اندک بوده 

است.
یکی دیگر از شــاخص هایی که مورد بررســی 
قرار گرفته اســت تا وضعیت کلی کشــورهای 
مختلف از نظر تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات 
در توســعه اقتصادی کشــور مورد بررسی قرار 
گیرد، در دســترس بودن یا اســتفاده از آخرین 
تکنولوژی های به کار گرفته شــده است. در این 
رتبه بندی ایران در رتبــه 122 قرار دارد و پس 
از ایران هیچ کشــور ثروتمنــدی وجود ندارد. به 
نظر می رســد تحریم های اقتصادی طی چند سال 
گذشته در این بخش تاثیر مســتقیم داشته، چرا 
که در ســال های گذشــته به دلیل تحریم های 
اعمال شــده علیه ایران دسترســی بــه آخرین 

فناوری ها به سادگی مقدور نبوده است.
یکی دیگــر از شــاخص های مورد بررســی 
قرارگرفته میزان پوشــش شــبکه موبایل است. 
در ایــن بخش ما بــا پوشــش 96 درصدی در 
رتبه 97 دنیا قرار گرفته ایم. 38 کشــور پوشش 
100 درصــدی دارند و 45 کشــور بیش از 99 
درصد در کشورشان پوشــش موبایل دارند. از 
همین روســت که با وجود اینکه وضعیت توسعه 

موبایل در ایران تقریبًا بهتــر از بخش های دیگر 
اســت اما در رتبه بندی بین المللی این وضعیت 
نمود پیدا نمی کند؛ چرا که بســیاری از کشورها از 
توســعه یافتگی خوبی در این بخش برخوردارند. 
همچنین ایران از نظر توسعه باند پهن نیز در رتبه 
121 قرار دارد. متاســفانه از نظر امنیت سرورها 

نیز در رتبه 24 قرار گرفته ایم.
یکی از شــاخص هایی که در این گزارش مورد 
بررسی قرار گرفته، میزان اســتفاده شهروندان 
کشــورهای مختلف از شبکه های اجتماعی است. 
در این بررســی ایران در رتبــه 141 قرار گرفته 
اســت. البته با توجه به فیلتر بودن بســیاری از 
شــبکه های اجتماعی در ایران ایــن رتبه چندان 
دور از ذهن نیست. چرا که ایرانی ها برای استفاده 
از این شــبکه ها باید از فیلترشکن استفاده کنند و 

فیلترشکن نیز کشور مبدأ را تغییر می دهد. 
میزان استفاده از تکنولوژی های جدید یا جذب 
فناوری در ســطح بنگاه ها برای توســعه کسب  و 
کارها یکی دیگــر از شــاخص های مطرح برای 
توسعه کشور به  شمار می آید. در این بخش ایران 
اصاًل از وضعیت خوبی برخوردار نیست. ایران از 
میان 143 کشــور رتبه 131 را به خود اختصاص 
داده اســت. این جدول رده بندی نشان می دهد 
توسعه کســب  و کارها در ایران هنوز به صورت 
ســنتی صورت می گیرد و هنــوز از فناوری های 
جدید برای توســعه آن بهره ای نمی برند. همین 
وضعیت در بخــش رده بندی کشــورها از نظر 
توســعه تجارت الکترونیکــی در بخش B2B نیز 
خود را نشــان می دهد. رتبه ایران در این بخش 
132 اســت و پــس از ایران کشــورهایی مانند 

بولیوی، هائیتــی، میانمار، الجزیــره و غیره قرار 
دارند. 

تقریبــًا 10 ســال از عمــر قانــون تجارت 
الکترونیکــی در ایــران می گــذرد. همچنیــن 
بسیاری از زیرســاخت هایی که برای گسترش 
و اســتفاده از تجــارت الکترونیکی الزم اســت 
نیز فراهم شــده اما هنوز کســب  و کارها به این 
ســمت حرکت نکرده اند؛ به تازگی حرکت هایی 
در این بخش صــورت گرفته اســت و برخی از 
استارت آپ ها برای توسعه و راه اندازی کسب  و 
کارهای جدید خود به استفاده از محیط اینترنت 
رو آورده اند. به نظر می رســد در صورت موفق 
شدن اســتارت آپ های تازه شکل گرفته و فعال 
شاید تا چند ســال آینده این وضعیت تا حدودی 
بهبود یابد. البته در بخــش B2C وضعیت ایران 
تا حدودی بهتر بــوده و رتبه کشــورمان 116 
است. این نشان می دهد کسب  و کارهایی نیز که 
تاکنون در بخش تجارت الکترونیکی شکل گرفته  
و از اینترنــت به عنوان بســتر فعالیت خود بهره 
برده اند، بیشــتر در بخش فروش نهایی یا ارتباط 
با مصرف کننده بوده اند و هنوز تجار برای ارتباط 
با یکدیگر به این محیط اطمینــان پیدا نکرده اند 
و همچنــان ارتباطات ســنتی را بــه ارتباطات 

الکترونیکی ترجیح می دهند. 
در یکی از جدول هــای رتبه بندی این گزارش 
بــه برنامه کشــورها بــرای توســعه فناوری 
اطالعات و ارتباطات اشــاره شــده و کشورها 
را از ایــن منظر طبقه بندی کرده اســت. در این 
جدول کشــورها از این منظر که تا چه حد برنامه 
مدون و روشــنی برای توسعه فناوری اطالعات 
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و ارتباطات دارند، طبقه بندی شده اند. باالترین 
نمره 7 اســت و به کشــوری اختصاص می یابد 
که برنامه کامل و جامعی برای توســعه فناوری 
اطالعات و ارتباطات در دستور کار خود داشته 
باشــد. در این طبقه بندی امارات متحده عربی 
با نمــره 6/1 بهترین نمره را کســب کرده و در 
رتبــه اول قرار دارد. پس از آن ســنگاپور، قطر، 
روآندا و لوکزامبــورگ قرار می گیرند. ایران در 
این طبقه بندی با نمــره 3/3 در رتبه 111 قرار 
گرفته اســت. این نشــان می دهد با وجود تعدد 
نقشه راه های ترسیم شده و سندهای مختلفی که 
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات نوشــته 
شــده، هنوز برنامه روشــنی که توسعه فناوری 
اطالعــات و ارتباطات را هدف گرفته باشــد، 
تدوین نشــده اســت. پس از ایران کشورهایی 
مانند زیمبابــوه، آفریقای جنوبی، صربســتان، 
پاکســتان و غیره قرار می گیرند. در این جدول 

طبقه بندی ترکیه در رتبه 57 قرار گرفته است.
همچنین از نظــر ارزیابی کیفی خدمات آنالین 
دولــت ایــران از یــک، نمــره 0/37 را به خود 
اختصــاص داده و رتبــه 84 را در اختیــار دارد. 
فرانسه در این زمینه اولین کشور است و تمام یک 
امتیاز را کســب کرده؛ فرانسه تنها کشوری است 
که در این بخش نمــره کامل را گرفته و ترکیه نیز 
با نمره 0/56 رتبــه 53 را به خود اختصاص داده 

است.
شــاخص موفقیت دولــت ایــران در ارتقای 
فناوری اطالعــات نیز در این گزارش 3/6 از یک 
اعالم شده است. رواندا و امارات متحده عربی به 
ترتیب کشــورهای اول و دوم این رده بندی را به 
خود اختصــاص داده اند. رتبه ایران 108 برآورد 

شده و ترکیه در رتبه 68 قرار گرفته است. 
همچنین ایران در استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات و کارایی دولت رتبه 79 را دارد. در این 
رتبه بندی به بررســی وضعیت استفاده دولت از 
فناوری اطالعات برای ارتقای ســرویس دهی به 
شهروندان پرداخته شده است. طبق بررسی های 
صورت گرفته نمــره ایران از هفــت 3/9 بوده و 
امارات متحده عربی تقریبًا بهترین کشور در این 

زمینه است. ترکیه در رتبه 40 قرار دارد.
همچنین در جدول میزان کارایی و مشــارکت 
الکترونیکی دولت ها در ارائه خدمات الکترونیکی 
به شهروندان شان ایران در رتبه 100 قرار گرفته 

است. 
مقایســه این ارقام با یکدیگر نشــان می دهد با 
وجود فعالیت هایی که طی ســال های گذشــته 
صورت گرفته، هنوز ایران نتوانسته از نظر توسعه 
و به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات جزو 

100 کشور اول دنیا قرار گیرد  
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بازار داغ کارت

که الکترونیکی شدن ارائه خدمات در زمانی 
دســتور کار قرار گرفت، بازار کارت 
در ایران نیز داغ شــد. شرکت هایی شکل گرفتند که 
یا خود را تولیدکننده کارت می دانستند یا فناوری های 
وابســته به آن را ارئه می کردند یا واردکننده کارت 
به شــمار می آمدند. اگر به تعــداد کل کارت های 
صادرشــده نگاهی بیندازیم دلیل داغ بودن این بازار 

خود را نشان می دهد. 
حدود 350 میلیون کارت بانکی در دســت مردم 
است، حدود 40 میلیون کارت ملی که باید هوشمند 
شــوند و به این تعداد باید ســایر خدماتی که روی 
کارت ارائه می شوند را نیز اضافه کرد؛ مانند کارت 

سوخت یا کارت پایان خدمت.
طبق برآوردهای صورت گرفته حداقل هزینه  یک 
کارت دو هزار تومان است. یک محاسبه سرانگشتی 
نشــان می دهد تعویض کارت های بانکــی تقریبًا 
700 میلیارد تومان هزینــه دارد و اگر به این میزان 
کارت های ملی و ســایر کارت های فعال در کشور را 
بیفزاییم این رقم چندبرابر می شود. با این وجود خیلی 
طبیعی است که فعاالن این بازار چندان عالقه ای به 

تغییر روش ارائه خدمات نداشته باشند و همیشه 
به گونه ای عمل کنند تا این بازار داغ بماند. 

حال سوال اینجاست که آیا تغییر تکنولوژی 
در سطح جهان موجب می شــود بازار ایران 
نیز در آینده ایــن تغییر را تجربه کند یا این 
دوره گذار چقدر طول خواهد کشید؟ طبق 
گفته مدیران بانک مرکزی طی یک سال 
گذشــته همه چیز تغییر کرده است؛ در 
این صورت طبیعی اســت بازار ایران 

نیز تغییر کند
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در یک رتبه بندی  ســال 2015 که از ایران 
سوی citigroup  صورت گرفته است 
از نظر خدمات دیجیتالی از میان 90 کشور دنیا در 

رتبه 84 قرار دارد.
طبق این رده بندی نام ایران در کنار کشــورهایی 
مثل تانزانیا، ونزوئال، موزامبیک و اتیوپی قرار گرفته 
است. مقایسه رتبه بندی امسال و سال گذشته سیتی 
گروپ نشان می دهد ایران طی سال گذشته نه تنها 
پیشــرفت نکرده بلکه چهار رتبه  نیز تنزل داشته 
اشت. این رتبه بندی با توجه به چهار اصل پشتیبانی 
دولت و بازار، زیرساخت مالی و فناوری، راه حل های 
پول الکترونیکی و تمایل به اتخاذ روش الکترونیکی 

در کشورهای مربوطه، صورت گرفته است.
90 کشــور بررسی شــده در این گزارش از نظر 
چگونگی پیشرفت و مرحله ای که پول الکترونیکی 
سپری کرده اســت به چهار دسته تقسیم شده اند؛ 
کشــورهایی کــه در مرحله آغازین )یــا حداقل 
آمادگی( قرار گرفته اند، کمترین میزان آمادگی را از 
خود نشان داده اند. بیشترین آمادگی در کشورهایی 
کــه در این مجموعه قرار گرفته انــد، در حد خیلی 
متوسط گزارش شده اســت. پیشرفت های جزئی 

ایجادشده در این کشورها ناشی از سرمایه گذاری ها 
در زیرســاخت فناوری های ارتباطاتی و اطالعاتی 
)ICT( اســت که متاســفانه عموماً در مقابل ســد 
رگوالســیون قرار می گیرند و نتیجه این وضعیت، 
ســرمایه گذاری بــر بخش خصوصــی در چنین 
کشورهایی اســت. در هر حال همان طور که انتظار 
می رود، این کشــورها در کشاکش و تالش هستند 
)در میان کشــورهای زیرمجموعه این گروه، فقط 
ونزوئال توانســته اســت تا حدود کمی پیشرفت 

حاصل کند(.
مرحله بعدی بــا عنوان در حال  ظهور، شــامل 
کشورهایی می شود که توانسته اند )نه همگی شان( 
از نفوذ و قابلیت های ICT بهره ببرند. پیشرفت هایی 
که در راســتای آمادگی در این کشورها انجام شده 
اســت، حاصل نوآوری های داخلی و سازماندهی 
فعالیت های تجاری اســت )در کشــورهایی مثل 
غنا و جامائیکا(. اینجاســت که می توان گفت بازار 
داخلی خالق و محیطی قانونــی می تواند به ظهور 

فناوری های جدید مثل پول الکترونیکی کمک کند.
مرحله انتقالی )گذر( و در نهایت کاماًل آماده نیز 
جزو دو دسته آخر هستند که بر اساس میل کاربران 

به استفاده از پول الکترونیکی و تکامل صنعتی  کشور 
مورد نظر، در این دسته قرار گرفته اند.

این دســته بندی با توجه به آمادگی کشورها از 
لحاظ زیرســاختی انجام پذیرفتــه؛ بدین معنا که 
کشورها طبیعتاً برای به کارگیری پول الکترونیکی 
باید آمادگی الزم را داشته باشــند و این آمادگی، 

پیش فرض الزم و ضروری اقدام هاست.
روندی که 90 کشور بررسی شده در این سال ها 
طی کرده اند، آرام و تدریجی بوده اســت اما با این 

مزیت که پایداری خود را حفظ کرده اند.
ایران در بین این دســته بندی در گروه اول و در 
کنار کشــورهایی مثل چاد، اتیوپی، مالی، پاکستان، 
کامــرون، اوگاندا، نیجریه و تونس قــرار دارد. این 
در حالی اســت که کشورهایی مثل سریالنکا، هند، 
گواتماال، الســالوادور، مکزیک، یونان، غنا و ویتنام 
کمی جلوتر هستند و الاقل توانسته اند در دسته بندی 
دوم خودشــان را جای دهند. کشورهایی دیگر نیز 
مثل عربستان، چین، چک، اسپانیا، ترکیه، برزیل و 
آفریقای جنوبی با قرار گرفتن در زیرمجموعه سوم 
در حال گذر به مرحله کامــاًل آماده برای ارائه پول 

دیجیتالی هستند.

پول الکترونیکی راهی برای تجربه اقتصاد توسعه ای

ایران از گردونه توسعه جامانده است

مینا پاکدل
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پول الکترونیکی، قد علم کرده در برابر پول 
نقد

ادامه دوام پول نقــد در جامعه امروز تردیدآمیز به 
نظر می آید. از ســویی نمی توان تاثیر مخربی را که 
در جلوگیری از ارائه خدمــات فراگیر دارد، انکار 
کرد و از سویی دیگر همه شواهد دست به دست هم 
داده اند تا ثابت کنند دیجیتالی شدن پول همان قدر 
که برای افراد مفید است، مزایایی نیز برای دولت ها و 

شرکت ها دربر دارد.
پــول دیجیتالی توانســته اســت در بازارهای 
  POS و P2P توســعه یافته، در قالب پرداخت های
خودی نشان دهد. این سیستم پولی جدید سه مزیت 
کلی را برای افراد به ارمغان آورده اســت. نخست 
قدرتی است که این سیستم در ارائه خدمات فراگیر 
دارد؛ قدرتی که لحظه به لحظه و با مرور زمان بیشتر 
می شود. می توان گفت از مهم ترین مزیت ها و فواید 
پول الکترونیکی، همین دسترسی به خدمات مالی 
است. بر اســاس تحلیل ها و تحقیقاتی که صورت 
گرفته، استفاده از سیســتم پول الکترونیکی باعث 
شده است 220 میلیون نفر وارد بخش مالی رسمی 
شوند؛ این امر موجب می شود یک تریلیارد دالر از 
بخش غیررسمی اقتصادی، به بخش رسمی راه پیدا 
کند. عالوه بر این ورود افراد به بخش مالی رســمی 
موجب می شود هزینه های تراکنش هایشان حدود 

600 میلیارد دالر کاهش یابد.
 مزیت دوم این اســت کــه با اســتفاده از پول 
الکترونیکی، از ایجاد هزینه های پنهان و پشت پرده 
)ســرقت، تقلب، هزینه تامین امنیت، نگهداری و 
حمل  و نقل  پول نقد( جلوگیری می شــود. آشکار و 
مبرهن است که وقتی پول به شکل دیجیتالی انتقال 
می یابد )یا به شکل الکترونیکی در جریان است(، جلو 

مسائلی از این دست گرفته می شود.
عمومــاً پول نقــد را بی ضرر می دانیــم اما نکته 
فراموش شــده این اســت که پول نقد همیشه در 
معرض دزدی و ســرقت است. اینجاست که تاثیر 
اجتماعی پول دیجیتالی پا بــه میدان می گذارد و از 
دیگر روش ها جلو می زند. امروزه بر اساس گزارش 
Master Card حدود 90 درصد تراکنش ها در هند 
به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد. این آمار در 

آلمان 67 درصد و در آمریکا 55 درصد است.
مزیت ســوم پول دیجیتالی این است که با تغییر 
شکل تراکنش ها از دســتی به دیجیتالی، در رفتار و 

رویکرد مشتری تغییر ایجاد می شود.

تجویز نسخه یکسان
بالطبع بازارهای مختلف از نظر شــرایط فرهنگی با 
یکدیگر متفاوتند و همین باعث می شود تنوع بسیار 
باال باشد. از این  رو نمی توان نسخه پول الکترونیکی 

را به شکل یکسان برای همه کشورها تجویز کرد.

برای مثال M-pesa در کنیا بســیار موفق عمل 
کرده است. تقریباً 83 درصد کنیایی ها از این روش 
در 15 میلیارد دالر پرداخت های خود )25 درصد 
GDP کل کشور( در ســال استفاده کرده اند. این در 
حالی  است که پرداخت همراه چنین موفقیتی را در 
این کشور به همراه نداشــته است. همین روش در 
هند و پاکستان بر عکس کنیا اصاًل مورد قبول واقع 
نشده اســت. دالیل بســیاری در این رابطه وجود 
دارد که چرا کنیایی ها از M-pesa بســیار استقبال 
کرده اند؛ نخســتین دلیل وجود سیستم ID در این 
کشور است که KYC را پشتیبانی می کند. دلیل دوم 
به این برمی گردد که بازار مسلط کنیا، M-pesa را 
پیشنهاد می دهد. دلیل سوم رگوالسیون موجود در 
این کشور اســت و در نهایت اینکه هزینه واگذاری 

وجه داخلی در این کشور باالست.
نمی توان فرهنگ و بافت کشورها را در تاثیری که 
بر بــازار می گذارند، از یاد برد؛ مثاًل در آلمان و ژاپن 
این نگرش وجود دارد که همراه داشــتن پول نقد به 
جای کارت، سبب جلوگیری از ولخرجی می شود؛ 
یا در ژاپن تعصبی فرهنگی در برابر بدهکاری وجود 
دارد که باعث می شود کمتر از کارت های اعتباری 

)debit card( استفاده کنند.
بافت نیز پابه پای فرهنگ، تاثیرات خود را بر جای 
می گذارد؛ مثاًل در فیلیپین آمار مهاجران بســیار 
باالست؛ این مهاجران عموماً می خواهند به حساب 
خانواده  های خود در وطن شــان پــول واریز کنند؛ 
در نتیجه آمار باالی این افراد و خواسته هایشــان، 
راه حل های گوناگون واریز وجه  در این کشور امتحان 
شده اســت. درک و توجه به این مســاله که یک 
کشور چه بن مایه های فرهنگی و بافتی دارد، کمک 
می کند متوجه شویم تا چه حد برای راه حل های پول 
الکترونیکی آمادگی دارد و کــدام  راه حل ها برای 

پیاده شدن مناسب ترند.

سیر تصاعدی خواست های مشتری در روند 
پرشتاب دنیای امروز

رفتار کاربران و مشتریان را سلسله مراتبی تصاعدی 
شکل می دهد: نیازهای اصلی، ارزش تولید و تجربه 
مشتری. در واقع اولین موضوعی که ذهن مشتریان 
را مشــغول می کند، نیازهای اولیه شان است. پس 
از اینکه ایــن نیازها کم کم برطرف شــد یا الاقل 

دشــواری های رفع نیازهای ابتدایی از بین رفتند، 
انتظارات آنها بیشتر می شود و تکامل می یابد. بدین  
ترتیب است که ارزش و پیچیدگی محصوالت برای 
کاربران مهم می شود و کم کم تجربه آنها پا به وسط 

ماجرا می گذارد.
مشتریان وقتی در ســطح نیاز هستند، به امنیت 
پول پس اندازشــده و انتقال آن توجه می کنند. اما 
کم کم در سلســله مراتب مذکور از ســطح نیاز به 
ســمت ارزش می روند و دیگر رفع نیازهای اصلی، 
باعث ایجــاد رضایت در کاربران نمی شــود. آنها 
از فرآیندهای پیچیده بانکی اســتقبال می کنند تا 
بتوانند آینده مالی شــان را مدیریت کنند. بعد از 
مرحله رفع نیاز و ارزش، نوبت به سومین و آخرین 
مرحله یعنی تجربه می رســد که مشتری در نظام 
بانکداری طــی می کند. کاربــران در این مرحله 
اســت که از تجربه کردن نوآوری های انجام شده 
در سیســتم بانکی لذت می برند و ترجیح می دهند 
با گوشی های هوشمندشــان فرآیندهای بانکی را 
انجام دهند. آنها تنها با چند کلیک خرید می کنند، 
وســایلی را که می خواهند سفارش می دهند، بلیت 
ســینما یا کنســرت تهیه می کنند و بدین  ترتیب 
اســت که ســرعت انجام کارهایشــان افزایش 
می یابد و وقت شان کمتر تلف می شود. راه حل های 
پــول الکترونیکی نیــز در ایــن زیرمجموعه قرار 
می گیرد؛ راه حل هایی که تمرکزشان بر آسودگی و 
خواست های مشــتری در جهانی است که شتابش 
بسیار بیشــتر از تمامی دوران است و اگر لحظه ای 

درنگ شود، از دنیا جا می ماند.
کاربرانی که در کشــورهایی زندگی می کنند که 
در مرحله آغازین قرار دارنــد، هنوز هم برای رفع 
نیازهای اصلی شــان در نظام بانکی و مالی دست  و 
پا می زنند. کاربران کشــورهای در حال گذر و در 
حال  ظهور ســطحی از ارزش را تجربه می کنند و از 
تسهیالت استفاده می کنند و این کاربران بازارهای 
کاماًل آماده هســتند که از تجربه هایشــان لذت 
می برند و گزاره هایی کاماًل شخصی و آزاد در دست 

دارند تا بر اساس خواسته شان از آنها استفاده کنند.
همان طور کــه نیازهای کاربــر تغییر می کند و 
از سطحی به ســطح دیگر ارتقا می یابد، انتظارات 
مشــتری نیز از چیزی که تجربــه می کند، باالتر و 
باالتر می رود. برای پاسخگو بودن به این انتظارات 

سیتی گروپ )CitiGroup( شــرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی و چندملیتی است 
که مقر اصلی آن واقع در منهتن نیویورک است. این شرکت با داشتن 16 هزار شعبه در 140 
کشور در سراسر جهان، بزرگ ترین شبکه ارائه خدمات مالی و بانکداری جهان را دارد و در 
این کشورهای تحت پوشش، خدماتی مثل بانکداری اختصاصی، مدیریت سرمایه گذاری و 
انواع خدمات بیمه، کارت های اعتباری و غیره را انجام می دهد. سیتی گروپ نخستین بانک 
تجاری در دنیا بود که پرداخت و انتقال وجه از هر حســاب به حســابی دیگر را آغاز کرد و 

می توان گفت به نوعی خود آغازگر انقالبی در عرصه  بانکداری بود.

CitiGroup  
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پرونده

و تجربه ها می بایست قابلیت هایی جدید ایجاد کرد. 
به  این  ترتیب چاره ای نیست جز اینکه از ابزارهای 
ابتدایی که صرفــاً می توانند نیازهای ابتدایی کاربر 
را رفع کنند، به سمت ابزارهایی رفت که پاسخگوی 

انتظارات و خواسته های کاربر باشند.
پیاده کــردن روش پــول دیجیتالــی عموماً با 
چهار مانع مواجه اســت: دولت و پشــتیبانی بازار، 
زیرساخت مخابراتی و مالی، وجود راه حل های پول 

دیجیتال و میل کاربر به این روش.
بین این چهار اصل، روندی طبیعی طی می شــود. 
حمایت و پشــتیبانی دولت در قالب رگوالسیون از 
پیش شرط ها هســتند. راه حل های پول دیجیتالی 
می خواهند از این پیش شــرط های ضروری رهایی 
یابند و بــه  این  تریب تجربه ارزش-نیاز را شــکل 
دهند. تفکر کلی در این رابطه این است که رغبت و 
میل مشتری به استفاده از پول دیجیتالی در تکامل 
حس مشتری از نیاز به ارزش و بعد به تجربه ایجاد 

می شود.

ایجاد پلتفرم ها برای رفع نیازهای مشتری
اولین بار که کاربر با سیســتم پول الکترونیکی آشنا 
می شــود، طبیعتاً با محصوالتی روبه رو خواهد شد 
 .)P2P که نیازهای اولیه اش را برطرف کنند )مثل
در این مرحله میزان تراکنش ها چندان باال نیست 
و دسترســی به بازار برای موفقیت کافی اســت. 
مخابرات در این مرحله نقشــی مهــم ایفا می کند، 
چون دو قابلیت انکارناپذیر دارد؛ اول اینکه نفوذی 
تکذیب ناپذیر در بازار دارد و در درجه دوم می تواند 
شــبکه ها را آن قدر ارتقا دهد تا مردم به  آســانی 
واریزهای اینترنتی شــان را انجام دهنــد. در این 
مرحله باید توجه داشــت کاربر به دنبال این است 
که نیازهای اولیه اش بر اساس سطح اولیه تکنولوژی 

موجود رفع شود.
وقتی این نیازها رفع شــدند، کاربر طبیعتاً تن به 
همین ســطح از رفع نیازهای خــود نمی دهد و در 
جســت وجوی ارزش باال در قالب بهترین راه حل 
است. این روند وقتی شــدت بیشتری می یابد که 
رقابت نیز بیشتر شــود. اضافه کردن ارزش بیشتر 
به چه معنایی اســت؟ راه حل هایی مثل سپرده ها و 
ارائه وام، اهدای جوایز، باال بردن انعطاف سیســتم، 
بهتر کردن محصوالت و غیره از جمله فعالیت هایی 
است که در مرحله ارزش انجام می گیرند. موفقیت 
در این مرحله وابسته به نوآوری و کارآمدتر کردن 
محصوالت اســت؛ به عبارت دیگر بسیار اهمیت 
دارد که محصول فعلی را کارآمد کنیم و ارتقا بخشیم 
تا بتواند همه نیازها را پوشش دهد، نه فقط نیازهای 

اولیه کاربر را.
آخرین مرحله در این رونــد را می توان »تجربه 
اقتصــادی« نامگذاری کرد. در ایــن مرحله نکته 

کلیدی، ارائه بهترین و آســان ترین راه حل اســت 
که در عیــن  حال یکپارچه هم باشــد. موفقیت در 
این مرحله وابســته به این اســت که پلتفرم های 
دیجیتال افزایش یابند، با اکوسیستم یکپارچه شوند 
و در نتیجه حس رضایت در مشتری به وجود آید. 
طبق گزارش و تحلیل های citigroup بخش های 
دیجیتال امــروزه تمرکز بیشــتری دارند، از نظر 
یکپارچگی باال هستند و پیش بینی می شود در آینده 

نیز سیر خود را به بهترین شکل ادامه دهند.
هر صنعتی در کشــورـ  چه مخابرات، چه بخش 
عمومی و چه موسســه های مالی )به  ویژه بانک ها( 
ـ می توانــد مجموعه ای از خدمــات مختلف را در 
زمینه پول دیجیتالی ارائه دهد که کارآمد باشــد. 
مثاًل مخابرات می تواند شــبکه های داخلی اش را 
ارتقا بخشــد و خدماتی ارائه دهد که به بهتر پیاده 
کردن پول دیجیتال یاری رساند. در واقع مخابرات 
می تواند زیرساختی مناسب برای هر چه بهتر ارائه 
دادن پول دیجیتال فراهم آورد. این امر به دلیل نفوذ 
تلفن های هوشــمند در جهان امروز و اهمیت باالی 

شبکه است.
مراحل ابتدایی آمادگی در پول دیجیتالی این است 
که نیازهای اولیه مشــتری را که قباًل با نظام بانکی 
کالسیک برطرف می شــد، با تلفن  همراه برطرف 
کنیم؛ مثل نقل  و انتقــاالت از طریق موبایل به جای 
رفتن به شــعب بانکی. آنچه در ایــن مرحله بدان 
نیاز اســت، پلتفرم ارتباطاتی وایرلس، تلفن  همراه 
هوشمند، راه حل های مدیریتی ابتدایی، KYC )مثل 
داشــتن ID( و شبکه اســت تا به کمکی این عوامل 

تراکنش ها انجام پذیرد.
دولت ها می بایســت فضایی را فراهم آورند که 
نفوذ کارت های بانکی و مالی مشــتری ها بیشــتر 
شــود و همچنین تراکنش ها در نظام پول دیجیتالی 

سرعت بیشتری یابد.
در هر حال بدیهی اســت ایجاد اکوسیستم پول 
الکترونیکی یکپارچــه و کارآمد به عوامل مختلف 
بستگی دارد؛ از شبکه ها گرفته تا خدمات ارائه شده 
در سیستم های مالی مختلف. گزاره بدیهی دوم نیز 
این است که با توجه به سرعت رشد بازار در اقتصاد 
امروز، نیاز به خدمات دولتی پول دیجیتالی بیشــتر 

حس می شود.
بر اساس گزارش GSM، 13 نوآور پول همراه در 
بازارهای در حال ظهور بیشتر از یک میلیون مشتری 
دارند. در بازارهای نوظهور کشورهای کنیا، تانزانیا، 
اوگانــدا، زیمبابوه، کامرون، کانگــو، گابون، زامبیا 
و ماداگاسکار خیلی بیشــتر از حساب های بانکی، 
 )mobile money accounts( حساب پول همراه
موجود اســت. در این بازارها پرداخت با کارت 20 
درصد افزایش یافته اســت؛ افزایــش آمار به این 
دلیل است که دولت از چنین برنامه هایی پشتیبانی 

می کند.
راه حل های POS تلفن  همراه از ســال 2010 به 
بازار عرضه شــده اند و امروزه تقریباً 40 درصد از 
تجارت های کوچک و بزرگ از این سیستم استفاده 
می کنند و در ســال 2014 حدود 30 میلیارد دالر 
تراکنش از طریق این نظام ها صورت پذیرفته است.

احتمال می رود در ســه تا پنج سال آینده، میزان 
دستاوردهای تجارت از 175 میلیارد دالر به 250 
میلیارد دالر برسد؛ این میزان از تغییر معلول استفاده 
کاربران از سیســتم پول الکترونیکی است. احتمال 
می رود این رقم بسیار بیشتر از این حد باشد؛ زیرا پول 
دیجیتالی در بسیاری از کشورها با استقبال زیادی 

مواجه شده است.

حرف آخر
الگوهای تجاری در راستای موفقیت بیشتر به دنبال 
راه هایی هستند که نظر کاربران و مشتریان را جلب 
کنند. به  این  ترتیب راه حل ســاده می نماید: تطبیق 
الگوی تجارت و استراتژی تولید تا بنا بر نیازهای هر 
بازار پیش رود. اما واقعیت شاید کمی دشوارتر از امر 
ذهنی در این مورد به نظــر بیاید. زیرا در واقعیت و 
شــرایط تاریخی و جغرافیایی است که خواسته ها، 
امیال و نیازهای کاربران مطرح می شــود و از سویی 
دیگر در زمینــه و بافت فرهنگی هر کشــور تاثیر 

می گذارد.
دیجیتالی کردن پول می تواند باعث ترقی اقتصاد 
شود و فواید بســیاری را برای دولت ها، کاربران و 

تجارت های مختلف به ارمغان آورد.
آنچه در بحــث دیجیتالی کــردن پول مطرح 
می شود، لزوم تن دادن به این عزیمت است؛ انگار 
باید برخاســت، باروبنه بست و راه افتاد. در سفری 
که پیش  رو داریم، مســاله این نیســت که تا کجا 
می توانیم دورتر برویم؛ پرســش اساسی توجه به 
این نکته است که چرا و چگونه می بایست صنعت 
را با خود همراه کنیم و آیــا اصاًل همه  این تکاپوها و 

تالش ها می ارزد؟
از سویی دیگر پرسشــی مهم در این میان مطرح 
می شــود: ایران به کجا می رود؟ در حالی  که اکثر 
کشــورها در رتبه بندی های خود ســیر صعودی 
داشته اند یا الاقل یک یا دو پله نزول کرده اند، ایران 
چهار درجه پایین آمده اســت. آیا در گزارش سال 
2016، این رقم شــش یا هفت پله خواهد بود یا نه؟ 
آیا رگوالســیون، دولت و مخابرات نمی خواهند پا 
به این مسیر طوالنی بگذراند و ترجیح می دهند در 
گوشه  کنارهای ابتدایی مسیر بایستند به تماشا؟ و 
آیا کاربران و مشتریان در ایران، همچنان در مرحله 
آغازین احساس رضایت خواهند کرد و صرفاً تن به 
رفع شدن نیازهای اولیه و ابتدایی شان در نظام بانکی 

می دهند؟  
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  مزایای قابل توجه و اساسی پول الکترونیکی

پتانسیل تاثیر تغییر سهم
سود به دست آمده در بازار

به جریان افتادن1 تیلیارد دالر آمریکا در بخش اقتصاد رسمی

100 میلیارددالر افزاریش 
برآوردشده در جمع آوری مالیت

کاهش هزینه های عملیاتی

120 میلیارد دالر آمریکا
کاهش میزان هزینه نقدی در بازار خرد 

)خرده فروشی(

185 میلیارد دالر آمریکا
مزایای پرداخت های الکترونیک دولتی

1000 میلیارد دالر آمریکا

500 میلیارد دالر آمریکا

715-250 میلیارد دالر آمریکا

قطعی

محتمل

درحال پیشرفت

افزایش ورود 220 میلیون نفر به بخش مالی رسمی

صنعت چگونه و درچه زمانی می بایست سرمایه گذاری هایش را انجام دهد؟

نقش کلیدی همکاری
 پیاده سازی خدمات 

پول الکترونیکی 
موفق، نیازمند وجود 

اکوسیستم هایی است که 
قدرت صنعت را افزایش 

دهند.

تجویز نسخه یکسان در مورد 
همه مناطق، مناسب نیست.
فرهنگ و بافت تاثیر مهمی بر 

میزان آمادگی بازار دارند.
 خدمات مالی

دولت

مخابرات حمل ونقل

خرده فروشی

تجربه

ارزش

نیاز

رفتار کاربر تحت تاثیر 
سلسله مراتبی صعودی است.

انتقال از سطح نیاز به سطح ارزش و 
بعد به سطح تجربه در کاربر، ملزم 
این است که تغییراتی اساسی در 
خدمات ارائه شده به مشتری )که 

در سطح نیاز قرار دارد( ایجاد 
شود و به این ترتیب تجربه هایی 

دست  اول برای مشتری فراهم شود 
یا پلتفرم هایی ایجاد شوند که این 

امکان را فراهم بیاورند.

پیش شرط ها

رغبت و میل افراد

دولت و حمایت بازار زیرساخت فناوری

راه  حل های 
پول الکترونیکی
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پرونده

هوشــمند )Smart Card( بــه کارت 
عنــوان روشــی ســودمند در 
بســیاری از پروژه های ســازمانی و ملی در دنیا 
استفاده می شــود. این فناوری در ترکیب با سایر 
 ،)Fingerprint( فناوری ها همچون اثر انگشــت
گواهینامه الکترونیکی )Digital Certificate( و 
امضای دیجیتال )Digital Signature( می تواند 
ارائه خدمــات الکترونیکی مختلف را امکان پذیر 
کند. اما در عین حال باید بــه کاربردهای کارت 
هوشمند آگاه بود تا با استفاده نابجا از این فناوری، 
هزینه هــای اضافی بــدون فایده را بــه پروژه ها 
تحمیل نکرد. در این نوشــته ســعی می شــود تا 
حدودی مشــکالت رایج عدم استفاده صحیح از 

کارت هوشمند در پروژه ها بررسی شود.
در ابتدا شــاید بهتر باشد مشــخص شود که 

دقیقًا منظور از کارت هوشمند چیست. هم اکنون 
بســیاری از مردم با کارت های مختلف سر و کار 
دارند؛ از کارت مترو گرفته تا کارت ســوخت یا 
کارت های بانکی. اما کارت هوشمند نوع خاصی 
از کارت بوده که دارای تراشــه )Chip( است. این 
تراشــه در واقع یک رایانه کامل است که شامل 
 ،)RAM( حافظه موقت ،)Processor( پردازنده
حافظه پایــدار )EEPROM(، ورودی و خروجی 
)I/O( و سایر امکانات الزم بوده و می تواند کدهای 
برنامه نویسی شــده را اجرا کند. کارت هوشمند 
می تواند از نوع تماسی )Contact( یا بدون تماس 
)Contactless( باشد. در بسیاری از موارد کارت 
هوشمند با سایر کارت ها مانند کارت های حاوی 
نــوار مغناطیســی )Magnetic Stripe( )اکثر 
کارت های بانکی(، کارت های RFID )بسیاری از 

کارت های دانشــجویی یا سازمانی( یا کارت های 
شناسایی عادی PVC اشــتباه گرفته می شود. در 
حالی کــه هیچ یک از کارت هــای مذکور دارای 
تراشــه هوشــمند نبوده و قادر به اجرای برنامه 

نیستند.
کاربردهای کارت هوشمند بازه وسیعی دارد و 
چه بســا در مواردی به درستی استفاده نمی شود. 
برای بررسی این موضوع الزم است کاربردهای 
اصلی کارت هوشــمند را بهتر بشناســیم. یکی از 
کاربردهای اصلی کارت هوشــمند، احراز هویت 
)Authentication( اســت. در این نوع کاربرد، 
پروژه یا سیستم مورد نظر نیاز به شناسایی کاربر 
به صــورت الکترونیکی دارد. بــرای نیل به این 
هدف، شناســه ای از کاربر یا اطالعات هویتی او 
روی کارت هوشــمند قرار می گیرد و از آن برای 

استفاده درست و نادرست از کارت هوشمند
حسین رضایی قلعه

مدیر تحقیق و توسعه شرکت پندار 
کوشک ایمن
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احراز هویت کاربر اســتفاده می شود. ساده ترین 
و پراســتفاده ترین کارت هوشــمند از این نوع، 
سیم کارت تلفن همراه است. در عین حال می توان 
برای شناســایی دقیق تر کاربــر، کلیه اطالعات 
هویتی وی را روی کارت قرار داد که پروژه کارت 
ملی هوشمند از این قسم است. حتی جهت احراز 
هویت دقیق تر ممکن اســت اثر انگشــت کاربر 
نیــز روی کارت قرار گیــرد. در عین حال کارت 
هوشــمند می تواند اطالعــات اختصاصی یک 
سامانه را نیز در خود نگهداری کند. بدین ترتیب 
داده های خاص ســامانه روی کارت هوشــمند 
قرار می گیرد و از کارت به عنوان رســانه ای برای 
 )Offline( انتقال اطالعات بــه صورت برون خط
اســتفاده می شــود. کارت هوشــمند سوخت از 
این دســت اســت و تراکنش های سوخت روی 
تراشه آن ذخیره می شــود. نوع دیگر استفاده از 
کارت هوشــمند، اســتفاده در زمینه رمزنگاری 
)Cryptography( است. به طور مثال گواهینامه 
الکترونیکی کاربر می تواند روی کارت هوشــمند 
قرار گیــرد و برای امضای دیجیتــال تراکنش یا 
هر نوع داده دیگر مورد اســتفاده واقع شود. بدین 
ترتیــب با شــناخت کاربردهــای کالن کارت 
هوشمند، می توان به استفاده های نادرست یا نابجا 
از آن نیز پی برد. این اشــتباهات در ادامه شــرح 

داده شده اند.
اولین اشتباه رایج، اســتفاده از کارت هوشمند 
برای ذخیره تمام یا بخشــی از داده های کاربران 
اســت، در حالی که می توان ایــن اطالعات را به 
 )Online( سادگی از طریق ســامانه های برخط
به دســت آورد. در بســیاری از پروژه ها تصور 
طراحان این اســت که باید اطالعــات کاربران 
روی کارت های هوشــمند ذخیره شــود که این 
امر مشــابه ایجاد پایگاه داده ای توزیع شــده در 
کارت های هوشــمند است. این در حالی است که 
در چنین شرایطی به روزرســانی داده های کاربر 
روی کارت هوشــمند پس از صدور، نشــدنی یا 
بسیار دشوار خواهد بود. همچنین هرگز نمی توان 
از کارت هوشمند به عنوان مرجع نهایی داده های 
کاربران استفاده کرد و پایگاه داده متمرکز بهترین 
مرجع برای این داده ها به شمار می رود. داده های 
کاربران تنها بدین منظور روی کارت هوشــمند 
قــرار می گیرد که در صورت عدم دسترســی به 
سامانه برخط یا پایگاه داده متمرکز، از این داده ها 
به صورت برون خط استفاده شود. از طرف دیگر 
کارت هوشــمند دارای حافظه بسیار محدود در 
حدود 72 تا 128 یا حداکثر 256 کیلوبایت است 
و قادر به ذخیــره داده های حجیم مانند تصاویر یا 
فایل های بزرگ نیست. از این حافظه محدود، تنها 
برای نگهداری داده های ضروری مانند اطالعات 

کلیدی و کلیدهای رمزنگاری استفاده می شود.
دومین اشــتباه رایج، استفاده از کارت هوشمند 
برای احراز هویت کاربران در سامانه هایی است 
که نیازمند چنین ســطح امنیتی نیستند. استفاده 
از کارت هوشــمند نیازمندی های سخت افزاری 
و نرم افزاری و به تبــع آن هزینه های خاص خود 
را دارد و در صورتی که به سطح اطمینان و امنیتی 
باال نیاز نیســت، می توان از روش های دیگر مانند 
رمز ایســتا، رمز پویا )OTP( یــا روش های دیگر 
بهره برد. عمومًا احراز هویت با کارت هوشــمند 
در شرایطی ســودمند خواهد بود که رمز عبور و 
روش های مشــابه، دچار مخاطره امنیتی باشند 
و داده هــا یا خدمات ســامانه، ارزش کافی برای 

حمالت هکرها را داشته باشد. 
ســومین اشــتباه رایج، بارگذاری برنامه های 
پیچیده و زمان بر روی کارت هوشــمند اســت. 
اگرچه کارت هوشــمند می تواند کدهای برنامه 
اختصاصــی را اجرا کنــد اما منابــع محدودی 
بــرای اجرای برنامه ها دارد و تنهــا باید عملیات 
ضروری و حیاتی روی آن اجرا شود. به طور مثال 
رمزنگاری یا امضای دیجیتــال داده که نیازمند 
کلیدهای محرمانــه )Private Key( یا خصوصی 
)Secret Key( اســت، باید روی کارت اجرا شود 
تا کلیدها به فضای حافظه رایانه منتقل نشــوند. 
اما نباید پردازش اطالعات معمول برنامه ها را بر 

عهده کارت هوشمند گذاشت.
با اشــاره به اشــتباهات رایج و اســتفاده های 
نادرست از کارت هوشــمند، بهتر است مروری 
بر کاربردهای صحیح کارت هوشمند نیز داشته 
باشیم. به طور کلی شــاید یکی از پراستفاده ترین 
کاربردهای کارت هوشــمند، استفاده از آن برای 
تشــخیص هویت و احراز اصالت کاربران است. 
در این روش کاربر باید از کارت هوشــمند خود 
برای ورود به یک ســامانه یــا دریافت خدمات 
اســتفاده کند. این روش جایگزین نام کاربری و 
رمز عبور اســت و اصطالحًا بــه آن احراز هویت 
 )Two-Factor Authentication( دوعاملــه
اطالق می شود. هر ســامانه نرم افزاری می تواند 
با چنیــن قابلیتی بدون اســتفاده از نام کاربری با 
امنیتی به مراتب باالتر از رمز عبور، کاربران خود 

را شناسایی کند. 
به بیان دیگر اســتفاده از کارت هوشمند جهت 
هویت بخشــی به کاربران در فضــای دیجیتال، 
روشی ســودمند اســت. بدین ترتیب اطالعات 
کاربــر روی کارت هوشــمند قــرار می گیرد و 
می توان او را بــه صورت دیجیتــال از راه دور یا 
حضوری شناسایی کرد. شــایان ذکر است برای 
شناســایی کاربر یا احراز هویت وی، سامانه های 
برخط یــا پایگاه داده متمرکــز نمی توانند کمک 

شــایانی داشته باشــند، چرا که پیش از اتصال به 
این سامانه ها و دریافت هر نوع خدمتی، باید ابتدا 

کاربر شناسایی و احراز هویت شود. 
همان طور که پیش از این ذکر شد استفاده مهم 
دیگر از کارت هوشــمند، ذخیره داده های خاص 
اســت. در این زمینه داده هایی که الزم است به 
صورت برون خط در سامانه های مختلف استفاده 
شــوند، روی کارت قرار می گیرند یا ممکن است 
برنامه ای اختصاصی نیز روی کارت اجرا شــود تا 
این خدمات را فراهم آورد. در این زمینه می توان 
به پروژه کارت ســوخت یا کارت سالمت اشاره 

کرد.
کارت هــای هوشــمند امــروزی عمومًا در 
دو اندازه ملی یا ســازمانی مورد اســتفاده قرار 
می گیرند. کارت هوشــمند ســوخت، گذرنامه 
الکترونیکــی، کارت ملی هوشــمند، گواهینامه 
رانندگی هوشــمند و امثالهم از انواع کارت های 
هوشــمند با کاربرد در اندازه های ملی هستند. از 
طرف دیگر بسیاری از ســازمان ها نیز از کارت 
هوشمند برای کاربردهای سازمانی خود استفاده 
می کنند. در چنین شــرایطی از کارت هوشمند 
 )Multi-Purpose( به صــورت چندمنظــوره
اســتفاده می شــود. بدین معنی کــه یک کارت 
واحد برای کاربر )کارمند، مشــتری، شهروند یا 
مشترک( صادر می شود و او می تواند از این کارت 
برای دریافت بازه وســیعی از خدمات اســتفاده 
کند. این کارت واحد می تواند به صورت همزمان 
دارای نوار مغناطیســی، کارت هوشمند تماسی، 
کارت هوشمند بودن تماس، بارکدهای دوبعدی، 
اطالعات هویتی مانند مشخصات فردی و تصویر 
چهره، داده هــای بیومتریک مانند اثر انگشــت 
و ســایر داده های اختصاصی ســازمان باشــد. 
بدین ترتیب می توان هزینه های ســازمان را در 
صدور و اســتفاده از انواع کارت ها و دستگاه های 
رمزنــگاری کاهــش داد، چرا کــه از طرفی به 
خرید تجهیــزات ســخت افزاری و نرم افزاری 
کمتری نیاز اســت و از طرف دیگــر هزینه های 
صــدور و نگهــداری کارت کاهــش می یابد. 
چنین کارتی می تواند بــه صورت همزمان برای 
کنترل تردد پرســنل، دسترســی های فیزیکی 
به ســاختمان، حضــور و غیاب، دسترســی به 
رایانه های ســازمان، دسترسی به شبکه، ورود به 
سامانه های نرم افزاری، امضای دیجیتالی، کارت 
شناسایی سازمانی و بسیاری دیگر از کاربردهای 
دیگر مورد اســتفاده قرار گیــرد. البته در چنین 
شــرایطی پیروی از استانداردهای تعامل پذیری 
)Interoperability( الزامــی اســت تا تمامی 
ســخت افزارها و نرم افزارهای سازمان بتوانند از 

چنین کارتی استفاده کنند  
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پرونده

روند رو به رشــد به کارگیری کارت های آیا 
الکترونیکی در ایران، با روند مشــابه در 
جهان تطابق دارد؟ آیــا روش های نوین پرداخت 
الکترونیکی، جایگزین پرداخت با کارت می شود؟ 

موانع توسعه این روش ها در ایران چیست؟ 
بر اســاس گزارش جهانی پرداخت در ســال 
2014، رشــد تراکنش های غیرنقدی از ســال 
2008 تا ســال 2012 بالغ بر 7/6 درصد رشــد 
داشته و در کشــورهای در حال توسعه این رشد با 
شدت چشمگیر 18/3 درصد در حال رشد است. 
تراکنش هــای غیرنقد شــامل تمامی روش های 

پرداخت الکترونیکی اعم از کارت های الکترونیکی 
و روش های موبایلی و اینترنتی می شــود. نمودار 1 

نشان دهنده این روند رشد در جهان است. 
به کارگیــری کارت های الکترونیکــی نیز در 
جهان با متوسط رشــد 13/6 درصد در سال رو به 
رشــد است و در حالی که طی ســال 2011 حدود 
58 درصــد از کل پرداخت های غیرنقد توســط 
کارت های الکترونیکی بوده این نسبت در سال بعد 
از آن  )2012( به 61 درصد افزایش یافته است. اما 

علت این امر چه می تواند باشد؟ 
علــت اصلی آن رونــد رو به رشــد روش های 

پرداخت موبایلــی و اینترنتی مبتنی بر کارت های 
الکترونیکی است، حتی وقتی روند کسب و کارهای 
اینترنتی ســرعت می گیرد کمــاکان کارت های 
الکترونیکی، خصوصاً برای پرداخت های با مبلغ باال 

با اقبال مواجه خواهد بود. 
پرداخت موبایلی تا پایان ســال 2015 سالیانه 
60/8 درصد رشد خواهد داشــت و این در حالی 
اســت که رشــد پرداخت های اینترنتی مبتنی بر 
پی سی نیز طی همین مدت حدود 16 درصد رشد 
خواهد داشت. نمودار 2 این رشد را در قالب تصویر 

نشان می دهد.
قابــل توجــه اســت که هــر چند این رشــد 
پرداخت های موبایلی هــم در حوزه پرداخت های 
بانکی و هم غیربانکی صورت می گیرد ولی رشــد 
در بخش غیربانکی 82/7 درصد اســت که ظهور 
فرصت ها در این حوزه را نشــان می دهد. از جمله 
این فرصت ها ظهور و رشــد شــیوه های پرداخت 

پنهان اعم از موارد ذیل است:
gg کارت های با شــارژ مجــازی: این کارت ها

که ممکن است بدون جســم فیزیکی کارت 
نیز باشــند توسط شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات الکترونیکی ارائه می شوند و صرفاً روی 
پایانه های فروشگاه های طرف قرارداد بسته 

. )Close Loop(هستند
gg و   Bit-coinپول مجازی: این پول هــا از جمله

Ripple در حال رشد بسیار زیادی هستند به 
طوری که صرفاً در خصوص بیت کوین تعداد 
تراکنش ها از 35000 عدد در سال 2012 به 
بیش از 60000 در سال 2013 رسیده است. 

gg کیــف الکترونیکی پول خرد: این سیســتم
که بــه صورت پیش پرداخــت عمل می کند 
در مجموعه هایــی مانند اســتارباکس و نیز 
فروشــگاه های اینترنتی به ســرعت در حال 
افزایش اســت. گوگل و اپل هــم به صورت 
گسترده در این حوزه با به کارگیری تکنولوژی 
NFC و جایگزینــی موبایل به جای کارت های 

الکترونیکی، نقش ایفا می کنند. 
gg انتقــال الکترونیکی غیربانکــی: مهم ترین

نمونــگان پرداخت از طریق Paypal  اســت 
که در آن پرداخت توســط شــرکت واسط 

غیر بانکی مدیریت می شود. 
همان طــور که مالحظــه می شــود موبایل در 

مقایسه روند جهانی به کارگیری روش های پرداخت غیرنقد با ایران
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نمودار شماره )1( روند رو به رشد بکارگیری روش های پرداخت غیر نقدی )الکترونیکی( در جهان
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حوزه پرداخت های الکترونیکی در حال حاضر در 
دو نقش حضور یافته اســت، یکی بــه عنوان ابزار 
دریافت که در این خصوص نقــش POS را بازی 
می کند و دیگــری در حوزه پرداخــت که نقش 

کارت های الکترونیکی را ایفا می کند. 
اســتفاده از موبایل برای پرداخت های اینترنتی 
در نقش درگاه اینترنتی نیــز نمونه هایی از کاربرد 
موبایل به عنوان POS اســت. در خصوص استفاده 
از نرم افزارهــای بانکی مبتنی بــر موبایل جهت 
پرداخت ها مانند پرداخت قبوض، خرید شــارژ 
و حتی انتقال کارت بــه کارت موبایل می تواند در 
آن واحد هم نقش POS و هم نقش کارت پرداخت 
را ایفا کند، بدین جهت ایــن نرم افزارها می توانند 

کامل ترین نوع خدمات را پوشش دهند. 
در فضای کســب و کار ایران روند به کارگیری 
کارت های الکترونیکی از ســال 1392 به 1393 با 
رشدی در حدود 21 درصد مواجه بوده است. طی 
این مدت تعداد کارت هــای الکترونیکی از 268 
میلیون به حدود 319 میلیون عدد بالغ شده است. 
این افزایش ناشی از ورود بازار ایران به اولین مرحله 
توسعه سیستم های پرداخت الکترونیکی است که 
طی آن کارت ها که معمول ترین ابزارهای پرداخت 
الکترونیکی هستند، توسعه می یابد ولی کانال های 
دریافت کماکان عمدتاً محدود به پایانه های فروش 
است. روش های نوین مبتنی بر اینترنت و موبایل 
هرچند در حال توسعه  هستند ولی هنوز در مرحله 
ظهور در کشور قرار دارند و فرصت ها برای توسعه 

و به کارگیری آنها پیش روست. 
اما چرا در ایران کماکان همه فعالیت های توسعه 

پرداخت های الکترونیکی مبتنی بر کارت است؟ 

مشاهده می شود علت اصلی این است که فضای 
کســب و کار ایران در حال بلوغ اســت و از طرفی 
هنوز آمادگی فرهنگی برای اســتفاده و اطمینان به 
روش های نوین از جمله روش هــای الکترونیکی 
مبتنی بر اینترنت و موبایل مهیا نیســت و از طرف 
دیگر زیرساخت های الزم از بعد فنی شامل ضریب 
نفوذ و کارایی شبکه های مخابراتی و اینترنتی و نیز 
از بعد قوانین، مقررات مدون و شفاف که از توسعه 
این روش های نوین به مقدار الزم پشــتیبانی کند، 

فراهم نیست. 
در چنین شــرایطی برخی اقدامــات متهورانه 
و قابل تقدیــر در فضای کســب و کار رخ داده؛ از 
جمله ســایت های موفق داخلی که عرصه فروش 
کاال و خدمات را بــه صورتی موفق، کاماًل اینترنتی 

کرده اند مانند: ســایت دیجی کاال، ســایت چاره، 
ســایت بامیلو و حتی ســایت های قــوی فروش 
خودرو از جمله پورتال جامع خودرو کشــور و نیز 
ســایت های قوی ارائه دهنده خدمات نوین بانکی 
ماننــد WWW.abplus.ir  که مجهز به ســامانه 
هوشــمند تحلیل و بودجه بندی هزینه های فردی 
اســت و نیز نرم افزارهای قوی بانکــی مبتنی بر 
موبایل مانند همــراه کارت بانک آینده که تمامی 
سیستم عامل های IOS، اندروید و ویندوز را مطابق با 
برترین های دنیا پشتیبانی می کنند. توجه و حمایت 
از این موارد می تواند سرعت عبور از مرحله فعلی 
پرداخت الکترونیکی و رسیدن به مرحله نوین آن 
را که با به کارگیری تکنولوژی های جدید اســت، 
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زمانی  که نقشه راه گذشته تقریباً به انتهای خود 
رسیده بود، برنامه ریزی برای نقشه راه آتی یا به 
قولی نقشه 1400 در دستور کار قرار گرفت. 
نقشه راه قبلی با دو ســال تاخیر یعنی سال 92 
تقریباً به اتمام رسید. از آن زمان حدوداً دو سال 
می گذرد. طبق برنامه ریزی ها تا پایان ســال 
1400 یعنی شش ســال دیگر باید به اهداف 
پیش بینی شده در نقشــه 1400 دست یابید. 
تاکنون چه اقداماتی برای محقق شدن اهداف 

صورت گرفته است؟
در حقیقت برنامه قبلی امســال به پایان رسید. 
پروژه چکاوک آخرین سامانه پیش بینی شده 
در برنامه قبلی بود که امســال راه اندازی شد. 
اما در کنار سامانه هایی که برنامه قبلی بود چند 
ســامانه دیگر بر مبنای مقتضیات و نیازمندی 
بانک  مرکــزی راه اندازی شــد، مانند پورتال 
ارزی و سپام. این ســامانه ها در نقشه راه وجود 
نداشتند. نقشــه راه در اصل مســیر ما را در 
10 سال آینده مشــخص می کند. همان طور 
کــه می دانید برنامه قبلی بر حــوزه نظام های 
پرداخت تمرکز داشــت و برنامه کنونی کل 
فعالیت های بانک مرکزی را دربر می گیرد. در 
این نقشه راه ما به دنبال این هستیم که ساختار 
اطالعاتــی بانک مرکزی مدرن را شناســایی 
کنیم. باید بدانیم بانک مرکزی مدرن نیازمند 
چه سامانه هایی است و این سامانه ها باید دارای 
چه ساختاری باشــد؛ سپس این سامانه ها را در 
قالب پروژه ها طی چند ســال آینده راه اندازی 

کنیم.
در اصل رویکرد کلی نقشه راه به صورت کامل 

تغییر کرده است.
بله دو تفاوت اصلی بین این دو نقشــه راه وجود 
دارد؛ یکی وسعت و برد آن است. نقشه راه قبلی 
فقط به نظام های پرداخت توجه داشــت ولی 
االن کل عملکرد بانــک مرکزی را مورد توجه 
قرار می دهیم و نکته دوم، در نقشــه راه جدید 
فقط به سامانه و سیســتم نمی پردازیم بلکه به 
تغییر در فرآیندهــا و روش های انجام کار هم 

می پردازیم.
 شما می گویید بیشــتر روی کل ساختار بانک 
مرکزی و تبدیل بانــک مرکزی به یک بانک 
 مرکزی مدرن تمرکز شده است، اما در نقشه ای 
که روی ســایت بانک  مرکزی وجود دارد و در 
همایش گذشــته نظام های پرداخت نیز ارائه 
شــد، بر ایجاد ســامانه های متعددی تمرکز 

شده بود.  
بیشتر آنها ســامانه های داخلی هستند و برای 
انتقال وجه یا شبکه سازی به کار می روند مثل 
ساتنا و شتاب و غیره. از سویی سامانه های فعلی 

ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی: 

همه چیز در یک سال تغییر کرد
انجام دادن گفت وگو درســت ســر ظهر یک روز گرم تابســتان آن هم در ماه رمضان کار آســانی نیســت؛ هم برای مصاحبه کننده و 
ســخت تر از آن برای مصاحبه شــونده. ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی بعد از یک جلســه فشرده به مصاحبه 
رســید و تقریبًا دیگر توانی برایش باقی نمانده بود. وقتی به او گفتم کلی ســوال در ذهنم هســت که نمی دانم از کجا شــروع کنم 
و کــدام را مطرح کنم، گفت:»شــما هر چه بپرســید من جــواب می دهم.« همین اتفاق هــم افتاد. در ادامــه می توانید متن کامل 

گفت وگو با وی را بخوانید:  

مهرک محمودی
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نیز به روز می شــوند، به طور مثال در نقشه راه 
باید ســاتنا و پایا در هم ادغام شوند و سیستم 
انتقال وجه یکپارچه شــود زیرا سامانه جدید 
که در دنیا به کار گرفته می شود ادغامی از این 
دو است و اجرای آن از دو ساعت به پنج دقیقه 
می رسد؛ برای مشــتری انتقال وجه در ساتنا 
باشــد یا پایا، تفاوتی ندارد چون این یک مساله 
درون بانکی اســت و او فقط به دنبال پرداخت 
یا انتقال پول خود اســت. بحث بعدی ما بر سر 
کارت بانک ها و شــتاب و تطبیق آنها بر اساس 
اســتانداردهای بین المللی است. در این بحث 
چه تحریم ها برداشــته شــوند چه برداشته 
نشــوند باید کل ســاختار کارت ها منطق بر 

استانداردهای جهانی باشد.
از سویی بحث موبایل و ارائه خدمات پرداخت 
روی آن دیگر جدی اســت و در نقشه راه یک 
برنامه مشــخص برای آن در نظر گرفته شده 
است. زمانی ما باید به سمت کارت بانک های 
هوشــمند می رفتیم که این بحــث با توجه به 
تغییرات تکنولوژیکی متوقف شد، به  خصوص 
با پیشــرفت گوشــی های هوشــمند و ارائه  
 google و Apple pay ســرویس هایی مانند
pay ؛ در سطح جهانی دیگر لزومی به حرکت به 

سمت کارت های هوشمند نیست.
با توجه به مدت زمان طی شده برای پیاده سازی 

نقشه راه چه اقداماتی صورت گرفته است؟
تاکنون ســه وظیفه برای بانک مرکزی در نظر 
گرفته شــده؛ اول سیاست پولی است که بحث 
حفظ ارزش پول را دربر می گیرد، دوم نظارت 
بانکی و ثبات پولی است که به امنیت در سیستم 
بانکی توجه دارد و سوم سیستم های پرداختی 
است. این ســه وظیفه هر بانک مدرنی است و 
بقیه وظایف در چارچــوب بانکداری تجاری 
هستند یا برای دستگاه های دیگر در نظر گرفته 
شده اند. کل فلسفه نقشه راه این است که به این 
سه وظیفه رسیدگی شــود و به تدریج وظایف 
دیگر را که زمان بر هستند، به دستگاه های دیگر 
واگذار کند؛ به عنوان مثال بانک مرکزی توزیع 
پول  نقد را بر عهده خود بانک ها گذاشت ، بانک 
مرکزی اســکناس را در تهران چاپ می کند و 
بانک ها آن را در شهرستان ها توزیع می کنند. 
اتفاقاً این پروژه موفقی هم بود. در نقشــه راه به 
چنین مسائلی پرداخته شده که چگونه باید این 
وظایف را بر عهده دیگر دستگاه ها سپرد. چون 

این تغییرات یک شبه قابل انجام نیست.
برنامه اجرایی این نقشه مشخص شده است؟

 در مورد نحوه اجرایی کردن این نقشه باید گفت 
20 تا 22 استراتژی وجود دارد که طرز فکرها 
و مسیر حرکت را مشخص می کنند. از بین این 

استراتژی ها در حدود 56 پروژه استخراج شده  
که همه آن پروژه ها فناوری اطالعات نیستند و 
نیمی از آن مربوط به بازنگری، تجدید ساختار و 
به روزرسانی مقررات و آموزش و غیره است و 
نیمی دیگر، پروژه هایی است که باید در سه فاز 
راه اندازی شوند؛ در ابتدا پروژه های مربوط به 
زیرســاخت بانکی و نظارت بانکی را عملیاتی 
می کنیم بعد به سمت سیاست پولی و خدمات 
بانکــی می رویم و همزمان با ایــن پروژه، نظام 
پرداخت و واگذاری خدمات را نیز مورد بررسی 
قرار می دهیم. در این سه فاز که تکمیل هر کدام 
دو تا سه ســال به طول می انجامد، نقشه راه نیز 

تکمیل خواهد شد.
اگر بخواهیــم زمانی بــرای آن تخمین بزنیم 
می توانیم بگوییم اجرایی کردن نقشــه راه تا 

سال 1404 به طول خواهد انجامید.
خیر، نقشه راه 10 ســاله است. برنامه ریزی ما 
برای تکمیل پروژه ها شــش تا هفت سال است 
و ما امیدوار هســتیم تا سال 1400 برنامه را به 
پایان ببریم؛ اما در همه نقشه راه ها امکان دارد 

که بیش از موعد مقرر طول بکشد.
 یکی از بحث هایی که مطرح کردید و این روزها 
خیلی به آن توجه شده، تغییر روش پرداخت از 
کارت به موبایل است. این پروژه چندین سال 
است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد 
اما متاسفانه هنوز به ســرانجام نرسیده. حتی 
اواخر سال گذشــته یا اوایل امسال اعالم شد 
سپاس به سرانجام رسیده اما دوباره کار متوقف 
شد. طبق گفته شما در نقشه  به این مقوله توجه 
جدی شده اســت؛ در این صورت چرا تاکنون 
قدم های برداشته شده به نتیجه نرسیده است؟ 

البته سپاس و موبایل ربط مستقیمی به یکدیگر 
ندارند.

مگر ســپاس زیرســاخت پرداخت از طریق 
موبایل نیست؟

سپاس زیرســاخت کیف پول بود و ربطی به 
موبایل ندارد. در آن مقطع زمانی که ســپاس 
تقریباً به پایان رســیده بود و می توانســت به 
مرحله اجرا برســد، بحث Apple pay  پیش 
آمــد؛ در Apple pay دو اتفــاق رخ داد: یکی 
اینکه کارت ها روی گوشــی های هوشــمند 
 Apple مجازی سازی بشــوند و دیگری اینکه
pay از Nfc که در مورد ادامه حیاتش شــک 
وجود داشــت، اســتفاده کرد و به نوعی آن را 
احیا کرد. بنابراین با توجه بــه این اتفاق ها، ما 
اگــر اجرایی کردن برنامه هــای قبلی را ادامه 
می دادیــم، با توجــه به تغییــرات عظیم در 
دنیا هزینه هایمان را به هــدر می دادیم؛ پس 
برنامه هایمــان را تغییر دادیم ولــی به دلیل 

تحریم ها نمی توانســتیم از Apple pay بهره 
ببریم، پس تصمیم گرفتیم ســاختاری بومی 

منطبق بر استانداردهای دنیا بسازیم.
پس پروژه کیف پول هم کامالً تغییر می کند؟

دو ســال پیش که با شــما در مورد کیف  پول 
مصاحبه می کردم نمی توانســتم به راحتی در 
مورد گوشی های هوشــمند و NFC  با قاطعیت 
صحبت کنم امــا االن می توانــم در مورد این 
مسائل اظهار نظر کنم؛ چون این تغییرات ایجاد 
شده و اگر ما به عمد بخواهیم این تغییرات را در 
نظر نگیریم، عماًل برای یک پروژه منسوخ شده 
هزینه  کرده ایم. در حالی که اگر برنامه ای برای 
موبایل داشته باشیم، هزینه های سخت افزاری 
کاهش می یابــد، چون دیگر نیــازی به چاپ 
کارت و نصب دســتگاه خودپرداز نیست و از 
ســویی وقتی پروژه ای راه اندازی می شود طی 
اندک زمانی در اختیار مــردم قرار می گیرد؛ 
بنابرایــن با تغییراتی که ایجاد شــده، ما نیز به 
سمت و سوی این مســیر بین المللی رفتیم و به 
تازگی نیز بحثی در مجامعی  چون نمایشــگاه 
 secure موبایل بارسلون مطرح شــده به نام
element که اکنون روی آن کار می کنیم تا به 

جایگاه و موارد استفاده اش در ایران پی ببریم.
فناوری در دنیا به ســرعت در حال تغییر است 
و ما باید همگام با پیشــرفت دنیا پیش برویم. 
اگر تعلل کنیم مرتب فناوری تغییر می کند و ما 

همیشه درجا می زنیم.
نکته  اصلی این اســت که تغییرات تکنولوژی 
ســریع رخ می دهد اما این تغییــرات، انقالبی 
نیســتند؛ به عنوان مثال کارت های هوشمند 
اوایل دهه 90 میالدی معرفی شــدند و تا االن 
هم رواج داشته اند. ویزا و مستر به تازگی اعالم 
کرده انــد قصد دارند در ســال 2017 صدور 
کارت را متوقــف کنند و همه ســامانه های 
بانکی روی موبایل قابل دســترس شــوند. تا 
سال 2017 سه سال فاصله هست پس با اینکه 
تکنولوژی تغییر سریعی می کند اما تغییرات در 
زیرساخت های اصلی به سرعت رخ نمی دهد. 
همان طور که می بینید تغییر از ســمت کارت 
هوشمند به گوشی تلفن همراه بیش از 20 سال 
طول کشیده است. به تازگی تمامی فناوری ها در 
یک حرکت انقالبی به سمت ابزار گوشی های 
هوشمند رفته اند. در مورد گوشی هوشمند نیز 
شــاید در آینده از لحاظ فــرم تغییر کنند و به 
حالت پوشیدنی یا به صورت عینک درآیند اما 
اصل قضیه این است که اگر بتوانیم از ابزارهای 
موجود به عنوان سیستم پرداخت بهره ببریم، 

به یک تغییر انقالبی دست یافته ایم.
پس به نظر شــما تقریباً یک دهه زمان داریم تا 
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بتوانیم با تکنولوژی روز همگام شویم چون عمر 
فناوری های جدید حداقل 10 سال است.

کســی نمی تواند پیش بینی کند و زمان دقیقی 
اعالم کند. اما عمر تغییرات انقالبی کمتر از 10 

سال نیست.
تمامی مواردی که شما به آن اشاره کردید باید 
روی یک اصل سوار شــود و آن اصل کارمزد 
است. نمی توانیم سرویس های جدید را بدون 
کارمزد و بــا روش فعلی راه انــدازی کنیم و 
امیدوار باشیم که پیشرفت خواهد کرد. تاکنون 
اجرای طرح هایی کــه برای کارمزد پیش بینی 
شده به نتیجه نرسیده است، برای آن راه حلی در 

نقشه راه دارید؟
بحــث کارمزدها کمــی پیچیده اســت و ما 
روند اســتانداردهای بین المللــی را در پیش 
نگرفتیم. متاســفانه خدمات بانکی ما متاثر از 
ارزان فروشــی و کم فروشی اســت و این نگاه 
اشــتباه وجود دارد که باید ایــن خدمات را 
ارزان ارائــه دهیم تا مردم جذب شــوند؛ لذا 
نمی توان این مساله را به آســانی تغییر داد و 
اگر قصد تغییر داشته باشیم با مقاومت روبه رو 
می شویم. بنابراین باید برنامه ای داشته باشیم 
تا به تدریج این ســاختار را پیــاده کنیم. نکته 
اصلی این است که اگر تحریم ها برداشته شود 
و قرار باشد کارت های بین المللی در ایران نیز 
کار کنند پذیرندگان باید کارمزد ســنگینی 
بابــت آن بپردازند. در اصل اگر قرار باشــد 
کارت های بین المللی روی POS فروشــگاه ها 
کار کنند و در شاپرک به چرخش درآیند باید 
کارمزد بسیار ســنگین و در حدود دو درصد 
از پذیرندگان و صاحبــان پایانه های فروش 
دریافت کنیم و اگر فروشــنده از پرداخت آن 

امتناع کند، دســتگاه او کارت های بین المللی 
را قبول نمی کند. بنابرایــن برای تطبیق با این 
روند بین المللی باید در سطح خرده فروش ها و 
فروشندگان آمادگی به وجود آوریم. اما نکته 
اصلی در مقاومت پرداخــت کارمزد، رکود 
بی سابقه در این دو ســال بود و این باعث شد 
فروشندگان تحت فشار قرار گیرند. کارمزد 

هر چقدر هم که کم باشــد اما بر فشار روانی 
فروشــندگان می افزاید و موجب می شود در 
برابر آن مقاومت کنند. اگر از این رکود خارج 
شــویم می توانیم به راحتی از فروشــندگان 

کارمزد بگیریم.
پس بانک مرکزی باید صبــر کند تا وضعیت 

اقتصادی تغییر یابد؟
 به عقیده ما فشــار ناشــی از رکود بــر بازار و 
خرده فروش ها یکی از عوامل محدودکننده در 

وضع کارمزد فروشنده است.
پس سرویس های جدیدی که وارد بازار شدند 

نیز به همین سرنوشت دچار می شوند؟ 
بین سیســتم جدید و قدیم تفاوت وجود دارد؛ 
برای سیســتم های جدیدی که از ســال 87 
معرفی شــدند، کارمزد تعییــن کردیم مانند 
سیستم ســحاب و مانده گیری ها. اما در مورد 
سیســتم های قدیم که کارمزد نداشــتند اگر 
االن بخواهیم کارمزد تعیین کنیم دچار مشکل 

می شویم.
پس طبق گفته شــما اگر سرویس های جدید 
موبایلی راه اندازی شــوند، از ابتــدا برای آن 
کارمــزد در نظر گرفته می شــود و از این نظر 

مشکلی به وجود نمی آید؟
بله. متاسفانه در گذشته نظرات اشتباهی وجود 
داشــت که باید خدمات الکترونیکی رایگان 
باشــد تا در میان مردم جا باز کند؛ این اشتباه 
هزینه زیادی نیز در پی داشت. در هر صورت 
مردم به این ســرویس ها روی می آوردند اما 
مسئوالن عجله داشــتند که حتماً شش ماهه 
به نتیجه برسند. در حقیقت سرمایه گذاری ای 
که در سال 83 شروع شد، تا سال 87 به نتیجه 
نرســید و تراکنش خودپردازها زیاد نبودند 
اما به طور ناگهانی در ســال های 88 تا 89 رشد 
کرد. واقعیت این است که رفتار مردم در قبال 
تغییرات تکنولوژی یک شــبه تغییر نمی کند 
و نیاز به زمــان دارد. و این تجربه گران قیمتی 
بود که نشــان داد نمی توان عــادت مردم را با 
ارزان فروشــی یک شــبه تغییر داد. در اصل 
تورم افزایش یافــت و ارزش ریال کاهش پیدا 
کرد، قیمت کاالهای وارداتی سه برابر شد ولی 
اسکناســی که مردم از دستگاه های خودپرداز 
می گرفتنــد ثابت ماند و دیگر ارزشــی برای 
مبادالت نداشت؛ مگر برای استفاده  های خرد. 
در نتیجه مردم ناچار شــدند از کارت استفاده 
کننــد و این ربطی بــه ارزان فروشــی و غیره 
نداشــت. در اصل می خواســتیم یک کودک 
زودتــر از 9 ماه به دنیا بیاید اما در این خصوص 
ما کاری نمی توانیم انجــام دهیم، طول زمانی 
که تولد یک بچــه نیاز دارد 9 ماه اســت. این 

ارزان فروشــی ها و مفت فروشــی ها که تصور 
می شــد در جذب مردم تاثیر بگــذارد نه تنها 
باعث پیشرفت نشد بلکه سبب شد دستگاه ها 
ضرر هم بکنند. در اصل آن قدر به مادر ویتامین 
تجویز کردیم تا کودک زودتر به  دنیا بیاید اما 
این اتفاق نیفتاد؛ نه تنها زودتر به  دنیا نیامد بلکه 

مسموم هم شد.
موضوع احراز هویت نیز یکــی از موضوعاتی 
اســت که هنوز نتوانسته ایم برایش جوابی پیدا 
کنیم و به نظر می رســد بــا ورود فناوری های 
جدید و ارائه ســرویس ها روی گوشــی این 
موضوع از اهمیت جدی تری برخوردار خواهد 
شد. دو سال پیش اعالم شد امضای الکترونیکی 
یا نماد عملیاتی شده است اما به نظر نمی رسد 

این پروژه موفق بوده باشد؟
االن نماد عملیاتی اســت و در همین اتاق بغلی، 

این سرویس به متقاضیان ارائه می شود.
درست است وقتی من هم وارد ساختمان شدم 
اتاق نماد را دیدم اما از روند کلی کار مشخص 

است که این پروژه چندان موفق نبوده.
نماد هم به سرنوشــت ســپاس دچار شد. در 
نماد هیچ ابزاری وجود نداشــت تا آن را روی 
گوشی های هوشمند استفاده کنیم و االن بیشتر 
افرادی که می خواهند کار بانکی انجام دهند از 
تبلت و گوشــی خود استفاده می کنند؛ بنابراین 
باز هم این تکنولوژی منسوخ شد. البته بعضی 
شرکت ها که بیشتر از لپ تاپ یا کامپیوترهای 
میزی بهره می برند می توانند از آن اســتفاده 
کنند؛ اما واقعیت این اســت که دیگر عمومی 
نیســت. ولی راهکاری که بــرای آن در نظر 
گرفتیم همان secure element اســت که 
روی گوشــی ها و تبلت ها مورد اســتفاده قرار 

می گیرد.
البته هنوز ماهیت secure element مشخص 
نشــده. ما دو ســال اســت نماد را راه اندازی 
کرده ایــم، طی ایــن دو ســال در صرافی ها، 
حساب های دولت و خزانه داری کل کشور از 
آن اســتفاده می کنیم اما برای عموم گسترش 
ندادیم چــون نمی خواســتیم مــردم برای 
تکنولوژی ای که دو ســال دیگر کارایی ندارد، 

هزینه ای پرداخت کنند.
پس می توان نتیجه گرفت ابزارهای بانکی در 
وضعیتی واقع شده اند که نیاز به یک بازنگری 
دارند؟ این طور که به نظر می رســد تغییرات 

زیادی در پیش است.
بحث امضای دیجیتال و گواهی های دیجیتال 
وجود دارد امــا اینکه روی کــدام ابزار مورد 
اســتفاده قرار گیرند هنوز مورد بحث اســت. 
به طور مثال ما تشــکیالت امضای دیجیتال را 

بحث کارمزدها کمی پیچیده است. خدمات بانکی 
ما متاثر از ارزان فروشی و کم فروشی است و این 

نگاه اشتباه وجود دارد که باید این خدمات را ارزان 
ارائه دهیم تا مردم جذب شوند
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داریم ولی هنوز نمی دانیم آن را روی توکن مورد 
استفاده قرار دهیم یا دستگاه های دیگر و تا زمانی 
کــه نتوانیم در این مــورد تصمیم گیری کنیم 

نمی توانیم سرویسی ارائه دهیم.
چه زمان این تصمیم گیری به نتیجه می رسد؟

وقتی بحث secure element به نتیجه رسید.
شاید این بحث شش ماه یا یک سال طول بکشد 
تا نتیجــه دهد. در حالی کــه هم اکنون نیاز به 

وجود این ابزارها حس می شود.
بله درست است.

تا این زمــان می خواهید پروژه هــا را متوقف 
کنید؟

واقعیت این است که شــما االن می خواهید از 
مشتری یک میلیون تومان بگیرید و یک سال 

بعد بگویید آن را دور بینداز. 
 البته امضاها یک ساله هستند.

عمر مفید توکن ها 10 ساله است. تاریخ انقضای 
امضا یک ساله اســت که می توان آن را تمدید 
کرد. ســخت افزار تغییر نمی کند. تا زمانی که 
این موضوعات مشخص نشود، نمی توان کاری 
انجام داد. مساله این اســت که ما این سال ها 
سرویس را ارائه نکردیم؛ شش ماه یا یک سال 
هم روی آن سال ها. در  حقیقت هزینه های این 
سرویس ها بسیار ســنگین است. اگر  تصمیم 
گرفته شــود که از این سرویس در مدت یک 
سال استفاده شــود باید 200 میلیارد تومان 
هزینه کرد. آیا مــی ارزد؟ هم اکنون بانک ها 
با otpهای خود و ابزارهای دیگرشــان امنیت 
سیســتم را برقرار کرده اند. ما فراد بزرگی در 
اینترنت بانک ها نداریم و خوشــبختانه اتفاق 
عجیــب و غریبی هم نیفتاده اســت. بنابراین 
دلیلی نمی بینیم برای یک ســال 200 میلیارد 

تومان هزینه کنیم. 
200 میلیارد تومان از طرف مشــتری هزینه 

می شود یا بانک ها؟
تفاوتی ندارد. حتی اگر از طرف مشــتری هم 
هزینه شود، این پول به دلیل پرداخت های ارزی 
اســت و هزینه مملکت به هدر می رود. چرا که 
هزینه اصلی بــرای واردات توکن باید صورت 
گیرد. اگر در اینترنت بانک با مشــکل حادی 
روبه رو بودیم و بر اســاس بررســی ها متوجه 
می شــدیم این میزان هزینه کردن به صرفه 
است، حتماً این هزینه را تقبل می کردیم؛  اما در 

حال حاضر مشکلی نداریم. 
دو سال پیش که نماد راه اندازی شد شما اعالم 
کردید برای پرداخت هــای باالی 15 میلیون 
تومان باید از امضای الکترونیکی استفاده شود.

در بخشــنامه این گونه نیســت. در آن گفته 
شده حتماً یک عامل سخت افزاری باید وجود 

داشته باشــد، در اصل OTP بانک ها در شرایط 
فعلی همان کار را انجــام می دهند. در اصل ما 
می خواســتیم افراد با یک نام کاربری و پسورد 
نتوانند بیش از 15 میلیون تومان جا به جا کنند.  

پس از این گفته ها می توان نتیجه گفت تقریبًا 
تمام کاربردهای بانکی در دو سال آینده باید 
تغییر کنند، بدین صورت که در آینده از کارت 

استفاده نکنیم و خدمات بر گوشی ارائه شود؟
قطعاً. گوشــی های هوشمند طی یک سال اخیر 
گسترش زیادی یافته اند. شاید یک سال پیش 

من این حرف را نمی زدم.
طبق گفته وزیــر ارتباطــات االن 20 میلیون 

گوشی هوشمند در شبکه فعال است.
تلگرام، وایبر و شبکه های OTT که در یک سال 
اخیر به  وجود آمده اند به شدت رشد کرده اند. 
از پیرزن خانه دار گرفتــه تا یک کودک از این 
بستر اســتفاده می کنند. OTTها فشار آوردند 
تا جایی که حتی کســانی  که هیچ اعتقادی به 
گوشی هوشمند نداشــتند، فقط به وسیله آن 
زنگ می زدند و پیامک می فرســتادند، برای 
اینکه بتوانند جوک ها را بخوانند مجبور شده اند 
از کاربردهای گوشــی های هوشمند استفاده 
کنند. این یک ســال خیلی چیزها تغییر یافته؛ 
واقعیت این است که شــما باید از این ابزارها 
استفاده کنید. باید خدمات را روی این ابزارها 
بدهید اگر به این ترتیب عمل نکنید، شکست 

می خورید. 
در این صورت برنامه بخش  نظام های پرداخت 
بانــک مرکزی یا فنــاوری اطالعــات بانک 
مرکزی برای اینکه از این بــازار عقب نماند، 

چیست؟
اینکه مــا بازار را رها کنیــم و هر کس بخواهد 
بدون در نظر گرفتــن secure element یک 
اپلیکیشــن بانکی بدهد مانند وضعیتی است 
که االن هم وجود دارد. کاربرد اپلیکیشن های 
بانکی هم اکنون بســیار محدود است و تقریبًا 
قابلیت اســتفاده ندارند. طبق تجربه ای که در 
سطح بین الملل است ما یک اسپانسر برای کل 
شــبکه نیاز داریم، مثل خود اپل؛ تا استاندارد 
مشــخصی وضع کند و secure element را 
برای همه به  صورت مشــترک پیاده  ســازد. 
قواعد آن اپلیکیشنی را که بانک ها باید روی آن 
کار کنند مشخص و کاربردهایی را نیز روی آن 

معرفی کند.
ما چنین فردی را در ایران نداریم.

چرا نداریم؟
ما اپل نداریم.

شما اپل ندارید اما باید اپل را شبیه سازی کنید. 
یعنی االن رگوالتورها باید وسط بیایند و چنین 

چیزی را طراحی کنند؟
نکته اصلی این است که ما چنین نهادی نداریم 
اما چنین بحثی مطرح اســت که بانک مرکزی 
باید الزاماتــی را بگوید و فرد یــا نهاد دیگری 
secure element را پیاده ســازی کنــد. 
هم اکنون در حال مذاکره هســتیم تا مشخص 

شود جای secure element  کجاست.
پس ممکن اســت جای آن رگوالتور باشد یا 
بانک یا بانک مرکزی یا حتی هر نهاد دیگری؟ 

بله، حالت هــای مختلفی وجود دارد و شــما 
راه حل های متنوعی برای آن دارید. هر کدام از 

راه حل ها نیز مزایا و معایب خود را دارند.
پس وظیفه ای به وظایف بانک مرکزی افزوده 

می شود.
نه وظیفه بانک مرکزی هست. 

اما  این وظیفه بانک مرکزی آمریکا نیســت. 
بانک مرکزی آمریکا تصمیــم نگرفته چنین 
تغییری ایجاد کند. این سرویســی اســت که 

اپل داده. 
بیایید اندازه ها را با هم مقایســه کنیم. خود اپل 
بیشــتر از کل تولید ناخالص ملی ما می ارزد. 
یعنی اگر به کشــورهای دنیا نگاه کنید اپل از 
کل کشــورهای دنیا بزرگ تر است. پس وقتی 
اســتانداردی را وضع می کند اســتانداردش 
دوفاکتو می شــود )الزم االجرا(. نیازی نیست 
بانک مرکزی دخالتی در این قضیه داشته باشد. 
ما مبدع تکنولوژی نیستیم و خود اپل پی هم به 
ایران نمی آید. باید چه کاری انجام دهید؟ خود 
اپل را هم که ندارید؟ انحصار هم که نمی توانید 
برای یک شــرکت خصوصی در داخل ایران 
ایجاد کنید. مجبورید بدنــه ای ایجاد کنید از 
موجوداتی که می توانند این شــبکه را به وجود 
آورند. حالت های مختلفی وجود دارد. در اصل 

ما می خواهیم شبیه سازی کنیم. 
این کاری که می خواهیم انجــام دهیم خیلی 
پیچیده تر از کاری اســت که اپــل انجام داده 

است.
نه. چرا؟

آنجا یک ساختار اســت و خودش آمده یک 

اگر اجرایی کردن برنامه های قبلی را ادامه 
می دادیم، با توجه به تغییرات عظیم در 
دنیا هزینه هایمان را به هدر می دادیم؛ پس 
برنامه هایمان را تغییر دادیم
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استاندارد پیاده کرده...
خیر آنجا هم پیچیدگی های خاص خودش را 
دارد. مثاًل اپل پی برای گوشــی های اپل است، 
روی گوشــی های اندرویــدی کار نمی کند؛ 
مجبورند سراغ گوگل پی بروند. هدف ما این 
است که مجموعه ای از اســتانداردها داشته 
باشیم تا بتوانند روی همه گوشی ها کار کنند. 
خوشبختانه این تسلط بازار در سمت ما وجود 
ندارد. نکته بعد این اســت که اپــل باید در 
200 کشور با دو هزار اپراتور مختلف فعالیت 
کند و گاه هماهنگی  آنها دشواری های خاص 
خود را دارد. به همین خاطــر کل تکنولوژی 
را روی گوشــی اش برده اســت. در حالی که 
لزومی ندارد ما نیز همــان کار را انجام دهیم. 
ما می توانیم از چیزهای بیرون گوشی استفاده 

کنیم.
بحث پیچیده ای اســت. هنوز برایم جا نیفتاده 

قرار است چه اتفاقی بیفتد.
واقعیت این است که چون در فاز بررسی است 
و بسیار بحث پیچیده  و متنوعی است  نمی توانم 
به ضرس قاطع توضیح دهم که قرار است چه 

اتفاقی بیفتد.
فارغ از این موارد یکی از موضوعاتی که در این 
مدت مطرح شــده، برنامه بانک مرکزی برای 

واگذاری شرکت های وابسته به خود است...
خیر مــن این مطالــب را تکذیــب می کنم؛ 
مصوبات بانک مرکزی هم مشــخص کرده 
است باید شأن حاکمیتی شــرکت ها تقویت 

شود.
یعنی بخش رقابتی شان کمرنگ شود؟

به طور طبیعی شرکت ها هم وجه رقابتی و هم 
حاکمیتی دارند؛ انتظاری که ما از شــرکت ها 
داریم این اســت که شــأن حاکمیتی را صد 
درصد حفظ کنند و اگر فضایی ایجاد شد، وارد 
رقابت  شوند. بسیار هم مراقب هستیم که شأن 
حاکمیتی به خاطر رقابت خدشــه دار نشود. 
در طول ســال های گذشته برخی از بانک هایی 
که با شــرکت خدمات انفورماتیک سر و کار 
داشــتند پس از مدتی از خدمات توسن بهره 
بردند، اگر می خواستیم از قدرت خود استفاده 
کنم اجازه چنین کاری را نمی دادیم؛ اما واقعیت 
این اســت که انتخاب پیمانکار برای بانک یک 
بحث رقابتی است و بانک مرکزی نباید در این 

موضوع مداخله کند.
اما بحث اینجاســت که اگر شرکت حاکمیتی 
صرف باشــد، دیگر درآمدی نخواهد داشت 
و بــرای اجرای پروژه ها بایــد از دولت بودجه 
بگیرد. اینجاست که شاید کار بانک مرکزی 
سخت شود یا اجرایی شدن پروژه ها با مشکل 

مواجه شود.
ما بدون کمک دولت شــبکه هایمان را توسعه 
داده ایم و از درآمدی که شبکه کسب می کند 
برای توســعه خودش هزینــه می کنیم. نکته 
اصلی این اســت که برای تمام این شبکه هایی 
که  مشــاهده می کنید نه تنها از دولت کمک 
نگرفتیم بلکه به دولت مالیات نیز پرداخته ایم 
و درآمدزایی هم کرده ایم. بــه نظر ما الگوی 
موفقی است که یک مجموعه حاکمیتی داشته 
باشیم تا هم تفرق در تصمیم گیری ها رخ ندهد 
و هم مکانیســمی برای دریافــت پرداخت ها  
فراهم آوریم تا شــبکه خودش پول مورد نیاز 
را کســب کند. هم اکنون نیز درآمدهایی که 
داریم برای راه اندازی پروژه هاست و از بانک 
مرکزی یا دولت کمــک نگرفته ایم؛ ما برای 
کسب درآمد از بانک ها درخواست کردیم تا 
ســرویس هایی به مردم ارائه دهند و در قبال 
آنها پولی به عنوان کارمزد دریافت کنند. گاه 
اگر پولی هم نگرفتند برایشــان به صرفه است 
چرا که از رســوب پول در حساب ها استفاده 
می کنند. بابت ســیال بودن پول ها در شبکه 
باید هزینه هایــی پرداخت کنند؛ این هزینه ها 
برای شبکه استفاده می شوند نه برای جیب من. 
هزینه تمام سامانه هایی که بر اساس نقشه راه، 
راه اندازی شــده اند از درآمدزایی خود شبکه 
به دست آمده اســت. به نظر ما هزینه کرد و 
پروژه هایمان باید افزایش یابد؛ در طول مسیر 
سیســتم پرداخت ما به لحاظ کاربری بسیار 
پیشرفته شــد ولی از نظر فناوری و زیرساختی 
مشــکل زیادی دارد. باید برای آن حســابی 
هزینه کنیــم. زیرســاخت ها و تخصص ها و 

فناوری ما فرسوده شده اند.
20 سال از عمر آنها گذشته است.

زیرســاخت ما مثل راه آهن و جاده ای می ماند 
که پر از دست انداز و چاله شده است.

درســت مثل مشــکلی که مخابرات نیز با آن 
مواجه است.

درســت است. تا االن گاو شــیرده بوده است. 
از االن بــه بعد هزینه اســت. شــما باید کل 
زیرساختی را که 20 سال از عمر آن می گذرد، 
بازسازی کنید؛ اگر این کار را انجام ندهید کل 

شبکه پرداخت تان کهنه و متالشی می شود. 
هزینه این بازســازی را نیز باید خودش تامین 

کند؟
بله باید هزینه اش را خودش تامین کند. اصوالً 
این تفکر که دولت پول دهد تا کاری انجام شود، 
تفکر موفقی نبوده اســت. اتفاقاً این مدل خیلی 
موفقی بود و یک حــوزه و یک بخش اقتصادی 
روی پای خود ایســتاد، با پول خودش شــبکه 

را درســت کرد و با پول خودش هم شــبکه را 
راهبری کرد. 

جهت تغییرات زیرســاختی برای شــرکت، 
الزامی وجود دارد؟

بله
برنامه ای برای آن تدوین می شود؟

پروژه هایی که اجرا می شود، به سبب قراردادی 
است که بین بانک مرکزی و شرکت خدمات 
انفورماتیک عقد می شود و در آن قرارداد ما به 

آنها می گوییم چه کاری انجام دهند.
شاید شرکت خدمات قصد داشته باشد روی 
زیرساخت های قدیمی سامانه راه اندازی کند.

 بر اســاس معیارها، KPIهایــی وجود دارد که 
می گویــد باید چه  کند مثــاًل در مورد موبایل 
و موضوعاتــی که در مــورد آن با هم صحبت 
کردیــم، ماموریت هایی برایشــان تعریف 

می شود که باید طبق آن عمل کنند. 
در اصل باید بعضی چیزها را تغییر دهند؟

این خارج از بحث رقابتی اســت، ما در بخش 
رقابتی شرکت هیچ دخالت و حمایتی نمی کنیم 
و نباید هم ایــن کار را انجام دهیم. اما در بحث 
حاکمیتی، مشــتری و کارفرما ما هســتیم، ما 
در خواســت می کنیم و بر اساس عملکردش 
پرداختــی صــورت می گیــرد. بنابراین اگر 
معیارهــای مطلوب ما را پیــاده نکنند طبیعتًا 

پرداختی هم صورت نمی گیرد.
اگر شــرکت خدمات نتوانست یا نخواست بر 
اساس خواست شما زیرساخت را تغییر دهد، 
بانک مرکزی می تواند پروژه اش را به شرکت 

خدمات ندهد؟
ما تاکنون چنین بحث هایی نداشــته ایم و فکر 
هم می کنم نداشته باشــیم. در حقیقت فلسفه 
وجودی شــرکت حاکمیتی و تفــاوت آن با 
شــرکت رقابتی در این اســت که اگر شما در 
شــرکت های حاکمیتی بــه جمع بندی برای 
اجرای طرحی می رســید باید اجرا شود؛ اما و 
اگری در کار نیست. اما در شرکت رقابتی بحث 
به صرفه بودن پروژه ها مطرح است. در بحث 
حاکمیتی بحث صرفه مطرح نیســت، اگر به 
این جمع بندی رسیدیم که برای مملکت الزم 
اســت، باید انجام شود. دیالوگ ما می صرفد یا 
نمی صرفد وجود ندارد. ایــن دیالوگ بخش 
خصوصی و بخش رقابتی است. حتی در مورد 
آمریــکا وقتی پروژه آپولو مطــرح بود صرفه 
اقتصــادی آن مطرح نشــد. در ناســا هم هر 
پروژه ای به دلیلی اجرایی می شود و بحث صرفه 
اقتصادی آن مد نظر قــرار نمی گیرد. این در 
مورد زیرساخت هایی که بانک مرکزی برای 

نظام مالی کشور الزم دارد، نیز صادق است  

پرونده
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حقوق  فناوری

»جنبش زنان از همــان ابتدا با دیدی انتقادی و 
اغلب با خشم به آنچه آن را تبعیض جنسیتی در 
رسانه ها می گویند، واکنش نشان داده است.« 
ژانت بائر
»ترفندهــای زنانــه«، »خانم زیبــای خونه«، 
»چقدر خوشــگلم«، »بانویار«، »دوران قاعدگی 
من«، »آشپزی خانم ها«، »تقویم بانووی«، »تقویم 
قاعدگــی روزهــای صورتی«، »تقویــم زنان« و 
»بانو« هم اســامی چند نرم افزار »زنانه  ای« است 
که با جست وجویی ســاده می توان در کافه بازار 
پیدایشــان کرد. نرم افزارهای تلفــن همراه این 
روزها دائمًا در حال رشــد کمی و توسعه نفوذ در 
میان مردم هســتند و کافه بــازار یکی از جاهایی 
اســت که می توان ایــن نرم افزارهــا را در آن 
جست وجو کرد. به عبارت دیگر بازار محلی برای 
عرضه و فروش برنامه های اندرویدی ا ست که به 
 طور ویژه به کاربران ایرانی سرویس دهی می کند. 
مروری به این نرم افزارها بــه ما می گوید تمرکز 
آنها بر وضعیت های خــاص زنانگی چون دوران 
قاعدگی، لباس های زنان و تزیینات خانه و آشپزی 
است. همین موضوع باعث شده بوی کلیشه های 
جنسیتی از این نرم افزارها بلند شود. شاهد مثال ما 
برای این امر معرفی نامه هایی اســت که بابت این 
نرم افزارها نوشته شده اســت. مثاًل »با گسترش 
این اپلیکیشــن ها در موضوعات زنانه، می توان به 
سادگی و ناخودآگاه از بروز اختالالت زنانه مطلع 
شد. اســتفاده از این اپلیکیشن ها عالوه بر زنان به 
مردان نیز توصیه می شــود؛ چرا که به واسطه آن 
تشخیص قاعدگی و درک تاثیرات فیزیولوژیک 
بر زنان برای همسرشــان میســر خواهد بود«. یا 
»شــما می توانید از روزهای صورتــی به عنوان 
دفترچه یادداشت شخصی استفاده کنید. نوشتن 
یادداشــت در روزهای صورتی، بــا انگیزه های 
مختلفی می تواند دوران قاعدگی شــما را برایتان 
جذاب کند. روزهــای صورتی این امکان را فراهم 
می کند تا با اســتفاده از الگوی امنیتی، از دسترسی 
دیگران به اطالعــات شــخصی تان جلوگیری 
کنید، همــان چیزهایی کــه در روزهای صورتی 
ثبت می کنیــد«. ما در این گــزارش ابتدا مفهوم 
کلیشه های جنسیتی را بررسی کرده  و پس از آن با 
یکی از برنامه نویسان این نرم افزارها گفت وگویی 

انجام داده ایم. 

کلیشه های جنسیتی چیست؟
اولین بــار در دهه 1920 والتر لیپمن نویســنده 
آمریکایــی، اصطالح کلیشــه را بــه کار برد و 
می خواست با اســتفاده از آن مردمی را توصیف 
کند که افــکاری در ذهن دارند و این افکار به هیچ 
وجه قابل تغییر نیســت. کلیشــه های جنسیتی، 
زیرمجموعه مفهوم جنسیت اســت و به معنای 
مجموعــه ای از باورهــای فرهنگــی و اجتماعی 
مشترک که یکسری ویژگی های خاص به زنان و 
مردان اعطا می کند. می دانیم که دو واژه »جنس« 
و »جنسیت« در معنا تفاوت زیادی دارند. جنس 
بــه واژه التین Sex گفته می شــود و منظور از آن 
خصوصیات بیولوژیک است. اما جنسیت ترجمه 
التین Gender اســت و به صفت های اکتســابی 
و اجتماعی گفته می شــود. نقش های جنســیتی 
برخالف جنس، تحت تاثیــر تغییرات اجتماعی 

قرار دارند و هر لحظه می توانند تغییر کنند. 
شاید برایتان عجیب باشــد اما کلیشه ها قبل از 
به دنیا آمدن یک فرد و حتی از زمان انعقاد نطفه، 
فرد را دربر می گیرد. درســت همــان زمانی که 
می فهمیم داریم بچه دار می شــویم و فکر می کنیم 
»اگر دختر باشد، باید برایش لباس صورتی، قرمز، 
سربند صورتی، عروســک باربی و غیره بخریم و 
اگر پسر باشد، لباس هایش باید آبی، سبز پررنگ، 
خاکستری، قهوه ای و وســیله های بازی اش حتمًا 
باید ماشین، تفنگ و غیره باشد«. دختر یا پسر شما 
در ســن کم، آن قدر با این کلیشه ها آشناست که 
حتی می تواند آنها را به هم ساالن و بعضًا بزرگ تر 
یا کوچک تــر از خودش هم بیامــوزد. این درک 
و شــناخت از جنســیت خود، چیزی است که تا 
پایان عمر همراه او خواهد ماند. از این روســت که 
می گویند بازتولید کلیشه ها از خود این کلیشه ها 
موثرتــر و مفیدتر واقع می شــوند. خانواده، گروه 
دوســتان، جامعه، نهادهای آموزشی و اجتماعی 
و در نهایت از همه مهم تر رســانه ها، نقش بسیار 
مهمی در بازتولید این کلیشه های جنسیتی بازی 

می کنند. 
کلیشه های جنســیتی زمانی مهم می شوند که 
آن را به مثابه ابزاری در جهت سرکوب و منفعل 
کردن زنــان به کار ببریم و مدام این اندیشــه را 
بازتولید کنیم که »زن، جنســی است که نیازمند 
کمک اســت«. در نهایــت این کلیشــه ها، مانع 

بهره مندی زنان و مــردان از فرصت و نقش های 
برابر در خانه و اجتماع می شــود؛ همان چیزی که 
می تواند در قالــب زنانه یا مردانه بودن یک رفتار 

بیان شود. 
»زنانه« یــا »مردانه« بودن یکــی از مهم ترین 
کلیشه هایی است که همه جا می تواند گریبان گیر 
»جنس« شود. اما زنانه یا مردانه بودن یک رفتار 
چیســت؟ زنانه یا مردانه بودن یک رفتار بیش از 
هر چیز تعریف فرهنگــی و اجتماعی دارد. یعنی 
آن قدر که به فرهنگ و اجتماع یک فرد بســتگی 
دارد، به جنس او بســتگی ندارد. به جمالت زیر 

دقت کنید:
مردان انســان هایی عاقل، منطقی، فعال، دارای 
اعتماد به نفس باال، شــجاع، قوی، باهوش و غالبًا 
مســتقل هســتند. در مقابل، زن ها انسان هایی 
احساساتی، کم عقل، دارای اعتماد به نفس متوسط 
یا پایین، وابســته به جنس مــرد، جنس ضعیف، 
ترسو و منفعل هستند. این توصیفات به تصریح یا 
تلویح، حتی در کتاب های درسی، در صحبت های 
عادی مــردم در اجتماع و حتــی در فعالیت های 
مدنی مشاهده می شــود و مدام در حال بازتولید 

شدن هستند. 

نقش رسانه ها در بازتولید کلیشه ها
شــاید مهم ترین نقش در بازتولید کلیشــه های 
جنسیتی را رســانه ها بازی کنند؛ رسانه هایی که 
شــکل و رنگ و روی آنها هر لحظه در حال تغییر 
اســت. بازنمایی جنسیت در رسانه می تواند نمود 
کامل نگرش مردســاالرانه باشــد، از آن جهت 
که با استفاده از کلیشــه ها مدام در حال مشخص 
کردن نقش زنان هســتند، چه در خانواده چه در 
اجتماع. حتی کار تا جایی پیش می رود که رسانه ها 
ابتــکار عمل را در دســت می گیرنــد و اقدام به 
»کلیشه سازی« می کنند. کلیشه سازی پدیده ای 
نه چندان نوظهور در زندگی اجتماعی اســت و به 
خوبی ثابت شده کلیشه ها می توانند قضاوت های 
اعضــای گروه های اجتماعی را تحــت تاثیر قرار 

دهند.
رســانه ها همیشــه در کانون نقد فمینیســتی 
قــرار داشــته اند و بازنمایــی، همــواره یکی از 
نبردگاه های مهم برای فمینیســم روزگار معاصر 
بوده است. گفتمان فمینیســتی لیبرال، رادیکال و 

نرم افزارهای زنانه، کلیشه ساز یا فرصت؟
ثمین چراغی



83

peivast.com

شماره 26  مرداد 1394  

سوسیالیستی، متفق القول در خصوص ارتباطات 
وجه مشترکی دارند: رســانه ها ابزار اصلی انتقال 
ارزش های کلیشه ای و مردساالری در مورد زن 
و زنانگی هستند. در حقیقت همواره به عنوان ساز 
و کارهای کنترل اجتماعی عمل می کنند. جنبش  
زنان تنهــا درگیر مبارزه ملمــوس درباره حقوق 
و فرصت هــای برابر برای زنان نیســت، بلکه در 
مناقشه ای بر سر تعریف زنانگی و بعضًا مردانگی 

نیز در گیر و دار است. 
بــا ورود تکنولوژی هم نه تنهــا برابری محقق 
نشــد، بلکه تکنولوژی خودش بــه تنهایی غول 
کلیشه ســازی و بازتولید قرار گرفت. اینترنت 
فرصت ها و چالش های زیــادی در اختیار زنان 
قرار داده اما برخــی معتقدند با ورود تکنولوژی، 
ابزارگرایــی زنان رنگ و بــوی دیگری به خود 
گرفــت و کلیشــه های جنســیتی وارد عرصه 
مجازی شد؛ استفاده های ابزاری که تا جایی پیش 
رفت که توانست در جهت منافع اقتصادی مورد 
اســتفاده قرار بگیرد. شــبکه های اجتماعی مثل 
فیس بــوک، نرم افزارهایی مثــل تلگرام و وایبر 
که مدام در حل بازتولید کلیشــه های جنسیتی 
و نگرش مردساالرانه هســتند، نمود عینی این 

سخن است. 
با ظهور و توسعه تلفن های هوشمند، حال دیگر 
می توان به قاطعیــت گفت یکی از رســانه های 
مهم جهان، نرم افزارهای این تلفن ها هســتند. در 
ابتــدای این گزارش شــمه ای از آنچه در محیط 
اصلی ترین بازار نرم  افزارهای اندرویدی در کشور 

می گذرد، دیدیم و اکنون می خواهیم از نظرگاه یک 
برنامه نویس این نرم افزارها به آن بپردازیم.

زیاد سخت نگیرید
در این زمینه بــا یکی از ســازندگان نرم افزارها 
صحبت کردم. این سازنده که یکی از برنامه های 
زنانه پرطرفدار را به دست دارد، خودش یک مرد 

است و البته نخواست نامی از او به میان بیاید. 
برنامه او چنــد گزینه دارد: انتخــاب پارچه، 
خوشبو کردن فضا، تزیین سفره، سریع تر آشپزی 
کن، شــناخت گوشــت و مرغ، دانســتنی های 
تخم مــرغ، از بین بــردن بوی پیــاز، رفع چربی، 
راه های ســریع مرتب  کردن خانــه و غیره. در 
توضیح منابع نوشــته شده »بســیاری از نکات 
حاصل تجربه افراد متخصص و حدود 60 ترفند 
آن کپی شده از سایت های عمومی و بدون مشکل 

کپی برداری است«.
وقتی از آقای سازنده علت ساخت این نرم افزار 
را جویا شــدیم، گفت:»من دوســت داشتم برای 
زن های ایران کاری انجام دهم. به هر حال خانم ها 
چون کارشــان این است، مدام در حال پرس  و جو 
یا جست وجو در اینترنت برای چیزهای مختلف 

خانه هستند. خواستم به آنها کمکی کرده باشم.«
او چیزی از کلیشــه های جنســیتی نمی داند. 
وقتی توضیح کلیشه های جنســیتی را می فهمد، 
می گوید:»نه به نظر من این طور نیســت. خب از 
قدیم االیام زنان با خانه و آشــپزخانه ســر و کار 
داشــتند و درست اســت که االن تا حدی تقسیم 

وظیفه شده اما باز هم محیط خانه برای زنان است. 
شما هم سخت نگیرید. خانم های زیادی از برنامه 
من استفاده می کنند. من هم منتقد تبعیض هستم 
اما نرم افزار من کاماًل در جهت رشد خانم هاست. 
به هر حال نمی شود نقش  زنان و مردان را مثل هم 

دانست.« 
ســازنده این نرم افزار زنانــه چیزهای جالب 
دیگری هم می گوید:»اپلیکیشــن مــن دارد به 
یکی از محبوب ترین نرم افزارها تبدیل می شــود. 
من از زمانی که خواســتم این نرم افزار را بسازم، 
نکات مهمی را جمع بندی کــردم. اینکه خانم ها 
چه چیزهایی این روزها برایشــان مهم تر است و 
در خانه و آشــپزخانه با چه چیزهایی بیشتر سر و 
کار دارند. از برنامه ای که ساختم پول خوبی جمع 

می کنم و روز به روز بهتر می شود.« 
همین گفته پای یک مســاله دیگــر را به میان 
مــی آورد. ابزارگرایــی زنان در جهــت منافع 
اقتصادی این روزها به یکی از معضالت مدرنیته 
تبدیل شــده اســت، هر چند جامعه ایران یکی از 
جوامع در حال گذار است اما گاهی بدترین وجوه 

مدرنیته در آن خودنمایی می کند. 
حال بهتر اســت از دید دیگری به نرم افزارهای 
شیک تلفن همراه تان نگاه کنید. آیا این نرم افزارها 
می توانند گامی در جهت افزایش مشارکت زنان 
در عرصــه عمومــی و کاهــش ابزارگرایی آنها 
بردارند؟ برنامه نویســی که با او صحبت کردیم 
در مقابل این پرسش ســکوت کرد. شما چه فکر 

می کنید؟  
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حقوق  فناوری

نوشــته ایــن شــماره حقوق موضوع 
عمومی فناوری اطالعات، نقد 
و بررسی عملکرد حکومت ایران در زمینه حاکمیت 
الکترونیکــی با رویکرد به اصــول حقوق عمومی و 
قوانین مصوب است. در ابتدایی ترین بخش بحث 
در خصوص این موضوع، شــاید بهتر باشد توضیح 
کوتاهی در خصوص حاکمیــت الکترونیکی ارائه 
شود. حاکمیت الکترونیکی گذشته از جزییاتی که 
می تواند آن را از مفاهیم مشابه تفکیک کند، به طور 
کلی به معنای اســتفاده و بهره برداری از تکنولوژی 
اطالعات و ارتباطات در راستای ارتقای توانایی های 
قوای مقننه، قضائیه و مجریه اســت. این افزایش 
توانایی قوای دولتی با اســتفاده از فناوری اطالعات 
و ارتباطــات می توانــد نتایجی به دنبال داشــته 
باشد. یک دســته از این نتایج، تسهیل کننده روابط 
دولت با مردم و همچنین ارائه آســان تر، سریع تر و 
همگانی تر خدمات دولتی از طریق استفاده از فناوری 
الکترونیکی است. دســته دیگر مربوط به تسهیل 
روابط بخش تجاری با دولت و تسهیل روابط کسب 
و  کار اســت. و دسته سوم از این نتایج تسهیل کننده 

روابط بخش های مختلف دولت یا یکدیگر است. 
بر اســاس این چارچوب ترسیم شــده در ادامه 
به بررســی قوانین مصوب در جمهوری اسالمی 

ایــران می پردازیم. به نظر می رســد از بین نتایج 
حاصله از برقراری اصول دولــت الکترونیکی در 
ایران، فربه ترین و چشــمگیرترین بخش حداقل 
در قوانیــن مصوب، مربوط به دســته اول از نتایج 
حاصله و تسهیل خدمات رســانی در بخش های 
مختلف دولتی به مردم اســت. یکی از اصلی ترین 
قوانیــن مصــوب جامــع در این خصــوص که 
چارچوب های نســبتاً مفصلی در مقایسه با سایر 
قوانین فراهم آورده، قانون برنامه پنجم توســعه 
اســت. به نظر می رســد اصلی ترین ماده مندرج 
در ایــن مورد ماده 46 اســت. در اولین ماده فصل 
مربوط فناوری اطالعات به منظور بسط خدمات 
دولــت الکترونیکی، صنعت فنــاوری اطالعات، 
ســواد اطالعاتی و افزایش بهره وری در حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگــی دولت موظف به 
انجام اقداماتی شــده اســت. در این راستا وزارت 
ارتباطات موظف شده نســبت به ایجاد و توسعه 
شــبکه ملی اطالعات و مراکــز داده داخلی امن و 
پایدار و با پهنای مناســب اقدام کند و از این طریق 
نه تنها ظرفیــت بخش های عمومــی غیردولتی، 
خصوصی و تعاونــی ارتقا می یابد بلکــه مطابق با 
این مــاده، 60 درصد خانوارها و کســب  و کارها 
می توانند به شبکه ملی اطالعات و اینترنت متصل 

شوند. عالوه بر این کلیه دستگاه های اجرایی مکلف 
شــده اند به شــبکه ملی اطالعات متصل شوند و 
پایگاه های اطالعاتی خود را تکمیل کنند. در راستای 
گسترش همکاری بین بخش های مختلف دولتی 
)دسته دوم نتایج(، دستگاه های اجرایی موظف به 
ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعالمات بین 
دستگاهی و واحدهای تابعه آنها، با استفاده از شبکه 

ملی اطالعات و رعایت امنیت، هستند. 
جدا از ماده 46 این قانون که بســتر اصلی را برای 
اشــاره به ضرورت و بیــان چارچوب های اصلی 
شکل گیری حاکمیت الکترونیکی فراهم کرده است، 
در موارد بســیار دیگری نیز بــه تبیین چگونگی و 
تکلیف ارائه خدمــات الکترونیکی در بخش های 
مختلف دولت پرداخته اســت. بیشــتر این موارد 
البته شامل تکلیف به ارائه خدمات الکترونیکی به 

مردم است. 
در بند 14 ماده 19 دولــت در حوزه آموزش و 
پرورش مکلف به به کارگیری فناوری اطالعات و 
ارتباطات در کلیــه فرآیندها جهت تحقق عدالت 
آموزشــی و تســهیل فرآیندهای موجود و ارائه 
برنامه های آموزشی و دروس دوره های تحصیلی 
به صورت الکترونیکی شــده اســت. عالوه بر این 
در ماده 35، وزارت بهداشــت در راســتای ارائه 
خدمات الکترونیکی ســالمت مکلف به استقرار 
ســامانه پرونده الکترونیکی ســالمت ایرانیان و 
ســامانه های اطالعاتی مرکز سالمت شده است. 
بانک مرکزی نیــز در ماده 90 مکلف اســت به 
ارائــه خدمات به صــورت الکترونیکــی و احراز 
صحت اســناد و مدارک ارائه شده از طریق سامانه 
الکترونیکی بپردازد. ســازمان امور مالیاتی نیز در 
ماده 120 موظف به تســهیل ارائــه اوراق مورد 
نیاز مؤدیان مالیاتی و همچنیــن ابالغ این اوراق و 
صدور گواهی الکترونیکی شده است. در این قانون 
دولت مجاز اســت تا پایان ســال اول برنامه نقشه 
جامع دولت الکترونیکی را بــه گونه ای تهیه کند 
که ارائه خدمات دولتی ممکــن در پایان برنامه از 
طریق ســامانه الکترونیکی انجام پذیرد. عالوه بر 
دســتگاه های اجرایی به طور کلی و وزارتخانه ها و 
سازمان های مذکور پیشین، وزارت کشور، سازمان 
ثبت اسناد و امالک و ثبت احوال نیز به طور خاص 
موضوع مقرراتی در راستای تسهیل ارائه خدمات 

الکترونیکی واقع شده اند. 
اما همان طور که پیشــتر بیان شــد، حاکمیت 
الکترونیکی فراتــر از قوه مجریه، به ســایر قوا نیز 
تســری پیدا می کند. ماده 211 قانون برنامه پنجم 
توســعه که به بیان کلی حقــوق قضائی اختصاص 
دارد، در قســمت هایی به وظایــف مربوط به قوه 
قضائیه در شکل گیری دولت الکترونیکی پرداخته 
است. به منظور افزایش ســرعت و کارایی در ارائه 

حاکمیت الکترونیکی در ایران؛ چشم اندازی از حقوق عمومی

سایه بانی برای همگان

شیرین برومند
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خدمات حقوقی و قضائی، قــوه قضائیه موظف به 
انجام اقداماتی شده که عبارتند از: ایجاد، گسترش 
و ارتقای سامانه های عملیاتی و توسعه سطح استفاده 
از فنــاوری اطالعات و ارتباطات به ویژه ســامانه 
مدیریــت پرونده های قضائــی، راه اندازی مرکز 
ملی داده هــای قوه قضائیه، اجرا و تکمیل ســامانه 
مدیریت امنیت اطالعات، عرضه خدمات حقوقی 
الکترونیکی به مردم، اســتفاده از فناوری اطالعات 
در برقراری ارتبــاط بین مراجع قضائی و ســایر 
نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور، سازمان زندان ها و سازمان پزشکی 
قانونی. همچنین به قوه قضائیه اجازه داده شده اسناد 
و اوراق پرونده هــای قضائی را کــه نگهداری آنها 
ضروری است، با استفاده از فناوری های اطالعاتی 
روز به اســناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به 
امحای آن اقدام کند. جدا از این اقدامات که بیشتر 
ســامانه های اداری قوه قضائیــه را دربر می گیرد، 
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی موظف 
است نسبت به ایجاد سامانه های الکترونیکی برای 
اجرای محکومیت های حبــس و قرارهای تامینی 
اقدام کند. ایــن امر می تواند امکانات جدید را برای 
قانونگذار و دولت در وضــع مجازات و اجرای آنها 

ایجاد کند که تا پیش از آن ممکن نبوده است. 
اما اگر از مواردی که در قانون به منظور تســهیل 
ارائه خدمات دولت به مردم، به عنوان دســته اول 
از نتایجی که ایجــاد حاکمیت الکترونیکی به دنبال 
خواهد داشــت، گذر کنیم؛ باید بــا در نظر گرفتن 
هدف ارتباط با بخش کســب  و کار کشور و روابط 
تجاری، به ماده 48 قانون برنامه پنجم توســعه هم 

اشاره کرد که بیان می دارد:
»به منظور توســعه دولت الکترونیکی، تجارت 
الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت 
بخشــیدن به اســناد الکترونیکی و کاهش اسناد 

کاغذي اقدام هاي زیر انجام مي شود:
الفـ  وزارت بازرگاني نســبت به توسعه مراکز 
صدور گواهــي الکترونیکــي و کاربــرد امضای 
الکترونیکي به نحــوي اقدام می کند کــه تا پایان 
سال ســوم برنامه ســامانه هاي خدماتي و تجاري 

الکترونیکي بتوانند از این ابزار استفاده کنند.
بـ  سند الکترونیکي در حکم سند کاغذي است 
مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز 

باشد.
جـ  در هــر موردي که به موجــب قانون، تنظیم 
اوراق یا اســناد و همچنین صدور یا اعطای مجوز، 
اخطار و ابالغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، 
انجام الکترونیکي آن با رعایت مفاد قانون تجارت 

الکترونیکی مجاز بوده و کفایت می کند.«
باید توجه داشــت قانون برنامه پنجم توسعه به 
عنوان جدیدترین قانون برنامه توسعه، بسترهای 

قانونی نســبتاً خوبــی در رابطه با الــزام دولت در 
مفهوم کالن به ایجاد زیرســاخت های حاکمیت 
الکترونیکی فراهم ســاخته اســت. با مرور قوانین 
جدیدتری که در حوزه های مختلف تصویب شده 
اســت، می توان ردپایی را از تســهیالتی که نتیجه 
شکل گیری حاکمیت الکترونیکی هستند، پیگیری 
کرد. برای نمونه می توان به قانون مدیریت خدمات 
کشوری اشــاره کرد که در حال حاضر جامع ترین 
و اصلی ترین قانون اســتخدامی کشــور محسوب 
می شــود. مواد 36 تــا 40 این قانون بــه فناوری 
اطالعات و خدمــات اداری اختصــاص دارد. به 
موجب ماده 37 این قانون »دســتگاه های اجرایی 
موظفند با هدف بهبود کیفیــت و کمیت خدمات 
به مــردم و با رعایت دســتور العمل های ذی ربط 

اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند: 

اطالع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه 1 
ارائه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و 

مدارکی که متقاضی باید ارائه کند. 

ارائه فرم های مورد نیاز جهت انجام خدمات 2 
از طریق ابزار و رسانه های الکترونیکی 

ارائــه خدمات بــه شــهروندان به صورت 3 
الکترونیکی و حــذف لزوم مراجعه حضوری 

مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت.«
ماده 38 نیز مشخصاً به ایجاد دفاتر ارائه خدمات 
الکترونیکی در مراکز شهرستان ها به منظور تسهیل 

و سهولت در ارائه خدمات به مردم اشاره دارد.
همچنین در میان قوانین دیگری که نسبتاً جدید 
هســتند، به مواردی از این قبیــل برمی خوریم. به 
عنوان مثال در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون 
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به 
ارائه خدمات الکترونیکی، ابالغ و تقدیم دادخواست 
با اســتفاده از فناوری های جدید الکترونیکی اشاره 
شده اســت. این قوانین اگرچه مشخصاً به تشکیل 
دولــت الکترونیکی و لوازم آن مربوط نمی شــود 
اما می توان اثرات بسترســازی های الزم در ایجاد 
امکانات جدید را در آنها مشاهده کرد. چنین اثراتی 
البته می تواند زمینه ســاز تحــوالت جدی در هر 
حوزه ای را فراهم آورد. به عنوان مثال، مقنن در ماده 
62 قانون مجازات اسالمی جدید که در سال 1392 
به تصویب رسید، مقرر داشــته است:»در جرائم 
تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند 
در صورت وجود شــرایط مقرر در تعویق مراقبتی، 
محکوم به حبــس را با رضایــت وی در محدوده 
مکانی مشخص تحت نظارت سامانه )سیستم( های 
الکترونیکی قــرار دهد.« همان طــور که مالحظه 
می شود، ابزارهای جدید می تواند امکانات وسیع و 

بی شماری در اختیار دولت ها قرار دهد. 
بــا نگاهی اجمالی کــه در اینجا بــه قوانین ناظر 
بر شــکل گیری حاکمیت الکترونیکی داشــتیم، 

می توان نکاتی چند بیان کرد. اول آنکه بر اســاس 
تقســیم بندی ای کــه در ابتدا از الگوهــای ایجاد 
حاکمیت الکترونیکی بیان شد، رویکرد قانونگذاران 
ایرانی بیشــتر بــر ارائه خدمات دولــت به مردم 
با اســتفاده از فناوری هــای الکترونیکی معطوف 
بوده اســت و ارتقای دو الگوی دیگر یعنی استقرار 
همکاری های بین دولتی )دولــت در مفهوم کالن 
اینجا مدنظر اســت نه صرفاً قوه مجریه( و ارتقای 
رابطه دولت و بخش تجارت، نســبتاً مغفول مانده 
است. این مســاله ممکن است دالیل زیادی داشته 
باشد که شاید منطقی ترین آن احساس نیاز بیشتر و 
پررنگ تر در حوزه خدمت رسانی به مردم است. به 
عبارت دیگر حوزه خدمات، حوزه ای بسیار بااهمیت 
اســت؛ به گونه ای که اولین تاثیــرات به کارگیری 
ابزارهای نوین در حاکمیــت، در این حوزه نمایان 

می شود. 
نکته دوم آنکه ایجاد دولــت الکترونیکی اصوالً 
پروسه ای زمان بر و نیازمند شکل گیری بسترهای 
الزم ابتدایی در هر کشــوری است. قانونگذاری در 
این حوزه نیز ناچار به توجه به این الزامات است. به 
عبارت دیگر همان طور که بدون وجود ساختارهای 
الکترونیکی و اینترنتی الزم، نمی توان دولت را مکلف 
به توســعه حاکمیت الکترونیکی کرد، بدون وضع 
قوانین پایه و اولیه در راســتای توسعه زیربناهای 
فناوری الکترونیکی کشور، قانونگذاری های کالن 
و جامــع بی معنا خواهد بود. به نظر می رســد یکی 
از نقدهای جــدی بر قوانین موجــود در این حوزه 
نیز همین باشــد؛ قوانینی که بدون به دنبال داشتن 
آیین نامه های دقیق و جزیی اجرایی و بدون در نظر 
گرفتن نابرابــری در ظرفیت های مناطق مختلف 
کشور در بهره مندی از خدمت رسانی الکترونیکی، 
صرفاً به بیان آرمان هــا و ضرورت های مربوط به 
شکل گیری دولت الکترونیکی پرداخته است. شاید 
این خود یکی از دالیلی باشــد که بخشی از قوانین 
مربوط به ایــن حوزه بالاجرا باقی مانده اســت. از 
دیدگاه حقوق عمومی، پــس از خطوط کلی که در 
قانون برنامه پنجم توسعه تعیین شده است، نوبت 
به تدویــن و تصویب مقــررات تخصصی، دقیق و 
جزیی در قالب قانون یا آیین نامه می رســد تا از این 
طریق بتوان اجرای قوانین و خط مشــی های کلی را 

تامین کرد. 
در هر صورت نباید از نظر دور داشت که توسعه 
دولت الکترونیکی، گسترش و ارتقای توان فناوری 
الکترونیکی و خدمت رسانی های نوین به مردم در 
درجه اول و تا حد زیادی وابسته به توان فنی موجود 
در کشــور چه به لحاظ فناوری نوین و چه به لحاظ 
صیانت و حفظ امنیت این فضاهاست. بدیهی است 
بروز و ظهور هرچه پررنگ تر یــک پدیده جدید، 

قانونگذار را ملزم به تنظیم آن خواهد کرد  
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آن سو

هنگام که ایزاک آســیموف نویســنده  آن 
داســتان های علمی تخیلی، عضویت در 
هیات علمی دانشگاه بوســتون را کنار گذاشت تا 
به صورت تمام وقت به نوشــتن در مورد روبات ها 
و داســتان های هیجان انگیز پیرامون آنها بپردازد، 
شاید تصور نمی کرد روزی روبات ها همراه انسان ها 
و حتی گاهی بدون کمک بشــر، به انجام دسته ای از 

وظایف انسانی بپردازند. 
اندیشه  ساخت ابزاری که با هوش و قدرت حافظه  
باالی خــود، در انجام محاســبات و کارهای دقیق 
همراهی مناسب برای انســان باشند، طی سالیان 
اخیر دغدغه  بشر بوده است. در این میان یک کشور 
آسیایی سردمدار صنعت طراحی، ساخت و تولید 
روبات هاست؛ صنعت روباتیک در ژاپن بیش از هر 
کشور دیگری اهمیت دارد. در سال 2009 بیش از 
یک چهارم از یک میلیون نفری که در سراسر جهان 
در این حوزه مشــغول به کار هستند، متعلق به ژاپن 
بوده اند. طبق آمارها و برنامه های ارائه شده، تا سال 
2025 درآمدی هفتاد میلیارد دالری حاصل از این 

صنعت در انتظار ژاپن خواهد بود.
تنوع محصوالت روباتیک ژاپن بسیار زیاد است؛ 
از مدل چهارپا -حیوانی- گرفته تا وسایل نقلیه. اما 
مدل ویژه و خیره کننده  این دســته از محصوالت، 
روبات انسان نما اســت. بدون شک ژاپن در زمینه  
ساخت این نمونه از روبات ها با اختالف قابل توجهی 
نســبت به دیگر کشــورها، در مرتبه  نخست قرار 

می گیرد.

روبات انسان نما چیست؟
روبات انسان نما روباتی اســت که بر اساس شکل 
بدن انسان و شبیه به او، در راستای اهداف کاربردی 
مانند تعامل با ابزارها و محیط انسانی، همچنین برای 
اهداف آزمایشــگاهی مانند حرکت دو پا یا مقاصد 
دیگر طراحی می شود. به طور کلی روبات انسان نما 
شامل یک نیم تنه، سر، دو بازو و دو پا است، با این حال 
برخی روبات ها ممکن است تنها مانند بخشی از بدن 
انســان -به عنوان مثال از کمر به باال- شبیه سازی 
شده باشــند. برخی از روبات های انسان نما نیز تنها 
بر اساس ســر و برای تکرار حرکات و ویژگی های 
صورت انســان به ویژه چشــم ها و دهان طراحی 

شده اند. 
هدف اولیه از طراحی روبات انســان نما، تحقیق 

برای ســاخت اُرتز و پروتزهای با کیفیت و کاربرد 
مناسب تر برای مشکالت انســانی بوده است. به 
عنوان نمونه می توان به پروتزهای پا برای بیماران 
دچــار اختالل ماهیچــه ای عصبی، ارتــز مچ پا و 
پروتز ساعد اشــاره کرد.  عالوه بر اهداف تحقیقی، 
روبات های انســان نما برای انجام برخی وظایف 
انسانی مانند یاری رســاندن به افرادی که نیازمند 
کمک هســتند مانند بیماران یا اشخاص سالمند، یا 
انجام دادن کارهای دشــوار و خطرناک نیز توسعه 
داده شده اند. همچنین مشاغلی چون پذیرش، کارگر 
خط تولید خودرو یا کارهایی از این دست برای این 
نوع روبات ها مناسب است. به طور کلی از آنجا که 
روبات ها به گونه ای طراحی می شــوند که بتوانند 
ابزارها و وســایلی را که برای استفاده  انسان ساخته 
شــده اند، به کار بندند؛ به لحاظ نظری تا زمانی که 
مجهز به نرم افزار مناسب باشــند، هر کاری را که 

انسان قادر به انجام آن باشد، می توانند اجرا کنند. 
روبات های انسان نما، به ویژه نمونه هایی که دارای 
الگوریتم هوش مصنوعی هســتند، می توانند برای 
ماموریت های اکتشافی فضایی خطرناک یا بسیار 
دوردست مورد اســتفاده قرار بگیرند. نکته  مثبت 
این کاربرد آن است که کســی روی زمین منتظر 
بازگشــت روبات ها یا دل نگران حــال آنها هنگام 

انجام ماموریت نیست.
مواد اولیه و اصلی یک روبات عبارتند از حســگر، 
برنامه ریزی و هدایت. حســگر وسیله ای است که 
به اندازه گیــری خواص مرتبط بــا محیط اطراف 
می پردازد. حســگرها را می توان با توجه به فرآیند 
فیزیکی که طبــق آن عمل می کنند یا بر اســاس 
نوع اطالعاتی که مورد ســنجش قــرار می دهند، 
طبقه بندی کرد. بر اساس مورد دوم، می توان به سه 
دسته حسگر اشاره کرد: حسگر اطالعات عمقی-
تحرکات درونی-، حسگر محرک بیرونی و عملگر 
مکانیکی. حسگر اطالعات عمقی، موقعیت، جهت و 
سرعت حرکت بدن و مفاصل انسانی را اندازه گیری 
می کند. حسگر محرک بیرونی خود شامل چندین 
حســگر از جمله المســه، بینایی و صوتی می شود. 
مجموعه ای از حسگرهای المسه، اطالعات حاصل 
از لمس اشیا توسط روبات را گردآوری می کند. به 
عنوان مثال در روبات دســت سایه، در زیر پوست 
پلی یورتان نوک هر انگشت، ردیف های 34تایی از 
حسگرهای المسه قرار گرفته است. حسگر بینایی 

به پردازش اطالعاتی که از طیف الکترومغناطیسی 
برای تولید تصویر به دســت می آیــد، می پردازد. 
روبات های انســان نما از این حسگر برای شناسایی 
اشــیا و تعیین خواص آنهــا اســتفاده می کنند. 
حســگر صوتی نیز بــرای شــنیدن گفت وگوها و 
اصوات محیطی و به عنوان جایگزین گوش انســان 
مورد اســتفاده قرار می گیرند؛ و در نهایت عملگر 
مکانیکی، مســئول حرکت در روبات است. از آنجا 
که روبات های انســان نما، حرکات انسانی را تقلید 
می کنند لذا در آنها از عملگرهایی که مانند عضالت 

و مفاصل کار می کنند، استفاده می شود.
پس از حســگرها، برنامه ریزی و هدایت از دیگر 
مبانی مهم روبات ها به شمار می آیند. تفاوت اساسی 
میان روبات های انســان نما و دیگر انواع روبات ها 
این اســت که حرکت در این دسته از روبات ها باید 
همانند انسان باشد. برنامه ریزی ایده آل برای تحقق 
این مساله می تواند بدین ترتیب باشد که دقیقاً مانند 
انسان، حرکت روبات هنگام یک راه رفتن معمولی 
منجر به مصرف حداقل انرژی شود. به همین علت 
مطالعات در حــوزه  دینامیــک و هدایت این نوع 

سازه ها دارای اهمیت باالیی است.
آنچنان که گفته شــد ژاپــن در زمینه  طراحی و 
تولید روبات های انسان نما رقیبی سرسخت برای 
کشورهای دیگر بوده است. گرچه اندیشه  ساخت 
این نوع روبات در آثار ادبی و تصویری این کشــور 
از ســالیان دور شــکل گرفته بود اما اولین روبات 
انســان نمای ژاپنی در ســال 1973 ساخته شد. 
در ژوئن 2014 از ســه روبات انســان نما در موزه  
میرائیکان -موزه  آینده- پرده برداری شــد که از 
لحاظ شــباهت به انســان بی نظیر هستند. هر سه 
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روبات به شــکل مونث و در سه رده  سنی، کودک، 
جوان و بزرگسال طراحی شده اند. 

یکی از معروف ترین روبات های انسان نمای ژاپن 
که توسط شرکت هوندا ساخته شــده، آسیمو نام 
دارد. این روبات که می تواند با حداکثر سرعت شش 
کیلومتر بر ساعت بدود، توانایی ترجمه حرکات و 
حاالت چهره  انســان را دارد و می تواند به صورت 
مستقل پاسخ دهد. داخل سر آسیمو سه میکروفن 
جاسازی شده است که به او امکان دریافت پیام های 
صوتی و همچنین امکان تشخیص صدا را می دهد. 
حسگر فراصوتی، لیزرهای فروسرخ و دوربین هایی 
که در قســمت میانی بدن آســیمو قرار دارند، با 
تشخیص اشیا تا فاصله سه متری به او کمک می کنند 
تا به راحتی در محیط حرکت کند. آسیمو تنها روبات 
انسان نماست که می تواند مستقل و بدون کمک از 

پله باال و پایین برود. 
در ژوئن 2015 اولین روبات  انســان نمای ژاپنی و 
البته جهان، به مرحله صنعتی و فروش رسید. پیپر اولین 
روبات کمکی است که ماهانه قریب به هزار واحد از 
آن تولید می شود. این روبات اولین نمونه ای است که 
می تواند به احساسات انسانی واکنش نشان دهد و حتی 
به صورت مستقل دارای احساس باشد. او اطالعات 
خود را از طریق حســگرهای لمســی و دوربین های 
موجود دریافت می دارد و بر اســاس احساسی که از 
آنها کسب می کند، رفتارش تغییر می کند. با وجود 
تالش های گسترده و مطالعات انجام شده در راستای 
طراحی و تولید روبات- ســرباز یا به عبارت دیگر 
روبات های انســان نمایی که به جای نیروی نظامی 
انسانی به میادین جنگ اعزام می شوند، هنوز چنین 

طرحی به مرحله  عمل نرسیده است. 

با عنایــت به مطالب فــوق و تنــوع روزافزون 
روبات های انسان نما، وجود قوانینی در جهت تنظیم 
طراحی، ســاخت، تحصیل و کاربرد این دســته از 
روبات ها الزم به نظر می رســد. با این حال تاکنون 
چنین امری محقق نشده است. به طور کلی می توان 
گفت قوانین روباتیک مجموعه ای از قوانین، مقررات 
یا اصولی هستند که به عنوان یک چارچوب اساسی 
برای پی ریزی رفتار روبات -به ویژه روبات هایی با 
درجه ای از اســتقالل- تهیه می شوند. گرچه برخی 
اصــول و قواعد توســط عده ای از نویســندگان و 
محققان به صورت کلی بیان شده اما از منظر حقوقی، 
به شــکل خاص در حوزه  روبات های انســان نما 

هیچ گونه قاعده ای وضع نشده است. 
یکی از شناخته شده ترین مجموعه  قوانین مرتبط 
با روبــات ، در دهه  1940 میالدی توســط ایزاک 
آسیموف تدوین شده؛ این موارد بدین ترتیب است: 

gg یک روبات نباید با ارتکاب عملی یا خودداری
از انجام عملی باعث آسیب دیدن انسان شود.

gg یک روبات باید از فرمان های انسان ها تبعیت
کند مگر اینکه آن فرمان ها در تعارض با قانون 

نخست باشد.
gg تــا هنگامی که قانون نخســت یــا دوم زیر پا

گذاشته نشده اســت، روبات باید وجود خود را 
حفظ کند و در بقای خود بکوشد.

در سال 2011 شورای تحقیقات علوم مهندسی 
و فیزیکی و شــورای پژوهشی علوم انسانی بریتانیا، 
به صورت مشــترک مجموعه ای از اصول اخالقی 
را برای »طراحان، سازندگان و کاربران روبات« به 
همراه هفت »پیام در سطوح باال« منتشر کردند. این 
موارد بر اســاس دستاوردهای کارگاه تحقیقاتی در 

سپتامبر 2010 تهیه شدند. 
gg روبات ها نباید تنها یا در درجه  اول برای کشتن

یا آسیب رساندن به انسان طراحی شوند.
gg انســان ها، و نه روبات ها، مســئول شــناخته

می شــوند. روبات ها ابزاری هستند که برای 
دستیابی به اهداف بشر طراحی شده اند.

gg روبات ها باید به شــیوه ای طراحی شــوند که
ایمنی آنها تضمین شود.

gg روبات هــا اشــیای مصنوعی هســتند؛ نباید
به گونه ای از آنها اســتفاده کــرد که کاربران 
آسیب پذیر توسط احساسات یا وابستگی مورد 
هدف قرار گیرند. همیشه باید این امکان وجود 

داشته باشد که انسان به روبات دستور بدهد.
gg همیشــه باید این امکان وجود داشته باشد که

افرادی از لحاظ قانونی مســئول اعمال روبات 
شناخته شوند. 

گرچه در حوزه  روبات های بدون سرنشین مانند 
هواپیماها و اتومبیل های بدون سرنشین، در سطح 
ملی و بین المللی قواعدی تنظیم شــده است اما در 
بخش روبات های انســان نما شــاهد خالء قانونی 
هستیم. استناد به ســه اصل آسیموف نیز کافی به 
نظر نمی رسد؛ اگرچه خود می تواند بنیادی مناسب 
برای تدوین اصول دیگر باشــد. به عنوان مثال اگر 
یک روبات انســان نما موجب آســیب رسیدن به 
انسان شود، طبق اصول کلی، کاربر انسانی مسئول 

اقدامات او خواهد بود. 
یکــی دیگــر از تالش هــای صورت گرفته در 
راســتای تدوین اصطالحات جامع برای ارزیابی 
قانونی پیشرفت های تکنولوژیکی در حوزه  صنعت 
روباتیک، عمدتاً توسط کشــورهای آسیایی بوده 
است. این پیشرفت ها نشــان دهنده   نیاز به تفسیر 
دوباره  معاصر از قانون و اخالق در زمینه  روباتیک و 

بازبینی مجدد نسبت به قواعد حقوقی سنتی است. 
شــاید یکی از دالیلی که هنوز قواعدی در حوزه  
روبات های انسان نما تنظیم نشــده، این است که 
این روبات ها وابسته به انسان ها هستند؛ به عبارت 
دیگر استقاللی که در وسایل نقلیه  بدون سرنشین 
دیده می شود در این دسته از روبات ها وجود ندارد. 
از ســوی دیگر هدف اصلی طراحی ایــن ابزارها، 
کمک رسانی به انسان است و نقش حمایتی دارند؛ در 
حالی  که در روبات های دیگر، شاهد استفاده  نظامی 
و مرگبار هستیم. لذا اهمیت تدوین و تنظیم قواعدی 
برای ساماندهی طراحی، ساخت، تولید، تحصیل و 
کاربرد روبات های با استفاده  مرگبار از درجه  اهمیت 
باالتری نسبت به روبات های انسان نما برخوردارند. 
با این حال نمی توان با استناد به این موارد، از طراحی 
چارچوبی حقوقی برای این روبات ها چشم پوشــی 

کرد  
*عنوان کتابی علمی تخیلی از ایزاک آسیموف
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حقوق شهروندی

بیان به عنــوان یکــی از حقوق آزادی 
و آزادی هــای بنیادیــن آدمی، 
ارزشی خاص در نظام حقوق بشر دارد. هر تالشی 
برای افزایش مصداقی این آزادی ها بر اعمال و رفتار 
آدمی می تواند دست مستبدان را از شهروندانی که 
زبان ســبز و عملکردی خالف میــل حکومت ها 
دارند؛ کوتاه تر کند. افزایش مصادیق تحت شمول 
آزادی بیان یا با کاستن محدودیت های بیان مورد 
حمایت قابل دسترسی است یا با توسعه مفهوم و به 
تبع آن مصادیق »بیان«. در این مقاله تالش شــده 
اســت از طریقه دوم استفاده شــود. مبنای کار به 
صورت کلــی رای دادگاه تجدید نظری در ایاالت 
 متحده است که پسند کردن صفحات فیس بوک 
را مصداقی از آزادی بیان می داند. به نظر می رسد 
در عصر رسانه های اجتماعی، موضوعات جدیدی 

در عرصه جامعه وجود دارد کــه حقوق ناگزیر از 
صحبت در مورد این موضوعات است. 

اهمیت پرداختن به آزادی بیان 
در جهانی که حاال سخن از نسل سوم حقوق بشر به 
میان می آید، چه جای سخن از حق آزادی بیان است 
که در نسل اول آن قرار می گیرد؟ حقی که حاال دیگر 
حتی کمتر دیکتاتوری در جهان حاضر است بگوید 
آن را محترم نمی شمارد. به نظر می رسد در ابتدای 
تحقیق باید به این پرسش جواب داد و اهمیت بحث 
و گفت وگــو از آزادی بیان در جهان امروز را یادآور 

شد. 
ابتدایی ترین مساله در این خصوص ارزش های 
ذاتی است که آزادی بیان دارد. آزادی بیان با کشف 
حقیقت به توسعه جوامع کمک می کند، باعث خود 

شکوفایی فردی انسان ها و نیز جلوه ای از حق تعیین 
سرنوشتی است که آدمیان در اختیار دارند.

اگرچه در جهان امروز دیگر از لب دوختن مخالفان 
خبری نیست )یا حداقل به ندرت اتفاق می افتد( اما 
باز هم آزادی بیان به انحای مختلف نقض می شود. 
کافی است گزارش های سازمان های حامی این حق 
چون ماده 19 یا سازمان گزارشگران بدون مرز را که 
در زمینه آزادی مطبوعات فعال اســت، بخوانیم تا 
متوجه شویم باز هم آزادی بیان به انحای گوناگون 
نقض می شــود؛ هر چند به دلیل اتوریته نسل اول 
حقوق بر فضای افکار عمومی جهان کمتر دولتی زیر 

بار سنگین پذیرش این نقض می رود. 
از آن سو و در کنار این دلیل سه دلیل دیگر برای 
پرداختن به آزادی بیان در جهان کنونی وجود دارد:

اوالً با انتخــاب رویکرد امنیت محــور به جای 

الیک می کنم پس هستم 
مصطفی مسجدی آرانی
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آزادی محور توسط ایاالت  متحده آمریکا )به مثابه 
ســردمدار حقوق بشــر در جهان( پس از یازدهم 
ســپتامبر، عماًل حقوق و آزادی هــای فردی مورد 

تهدید و تحدید قرار گرفته است. 
ثانیاً با بحران اقتصادی سال 2009 ایاالت  متحده 
آمریکا و پس از آن نفوذ بحران به اروپا، عماًل نقش 
دولــت در عرصه اقتصادی و به تبع آن در ســایر 
نهادهای سیاسی و اجتماعی افزایش یافته  و همین 
موضوع از ســویی می تواند به تحدیــد آزادی ها 
بینجامد و از ســوی دیگر با افزایش احتمال فساد 
اداری و اقتصــادی در بدنه حکومت، نیاز به آزادی 

بیان را افزایش دهد.
ثالثاً ابزارهای جدید در فضای رســانه ای که به 
هر شــهروند اجازه داده یک تولیدگر محتوا باشد 
)در مقابل گذشته که جریان تولید محتوا در دست 
رســانه های اصلی یــا Main Streams و حداکثر 
در دست برخی رســانه های کوچک مستقل بود( 
اهمیت تضمین حق آزادی بیان را برای ابنای بشر 

بیش از پیش روشن می کند.  

راهبردهای توسعه شمول مصداقی آزادی 
بیان

در بحث آزادی بیان، اگر حتی به محتوای اصالحیه 
اول قانون اساسی آمریکا که یکی از مطلق ترین اسناد 
حقوقی در این زمینه است معتقد باشیم که می گوید 
آزادی بیان حتی با قانون کنگــره هم قابل تحدید 
نیست، الجرم باید بپذیریم در طول زمان دولت ها 
متوجه شــده اند آزادی بیان هم حــد و حدودی 
دارد. از ایــن رو گفتارهایی که به دیگران ضرر بزند 
یا اینکه موارد خالف اخالق را بســازد یا توزیع کند 
یا در صورتــی که بیانی تنفرآمیز باشــد، در قالب 
سخن نفرت آفرین قابل تحدید است. یک راهبرد 
برای توســعه مصداقی آزادی بیــان، تحدید این 
استثناهاســت تا موارد بیشتری از بیان ذیل آزادی 
بیان بگنجند. این راهبــرد در جای خود قابل  بحث 

است اما راهبرد این مقاله چیز دیگری است.

بررسی معنای لفظی و اصطالحی بیان
کلمــه آزادی بیان در لغت فارســی معادلی برای 
عبارت Freedom of Expression گرفته شــده 
 Freedom of اســت. در عین  حال عموماً عبارت
Speech را نیز به همیــن عنوان یا به عنوان آزادی 

سخن ترجمه می کنند. 
به این ترتیب روشــن می شود از منظر ادبی کلمه 
بیان تاب این را دارد که فراتر از ســخن، به ســایر 

کنش های آدمی نیز تسری پیدا کند.
اما چگونه است که معنای اولیه آزادی بیان یعنی 
آزادی سخن را رها می کنیم و به آزادی بیان  کردن 
با رفتار و گفتار می رســیم. این پیشرفتی است که 

بشر در طول زمان به آن رسیده و به مرور فهمیده 
ممکن است برخی حرکات و سکنات آدمی بیش 
از یک سخن ساده نمود داشته باشد. در عین  حال با 
این امر تالش شده آثار مکتوب یا هنری هم تحت 
عنوان آزادی بیان بیایند و از آنها مراقبت شــود 
وگرنه کسی نمی توانســت از یک نقاشی منتقدانه 
دفاع کند، زیرا نقاشــی نوعی سخن گفتن نیست؛ 
تاسیس که در پیمان حقوق مدنی و سیاسی حقوق 
بشــر مورد توجه قرار گرفته و مــا در ادامه به آن 
خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر می توان گفت با 
پیشرفت فرهنگی انسان و کتبی شدن فرهنگ او یا 
رویکرد او به هنر بود که انســان از آزادی سخن به 
سمت آزادی بیان رفت و برای بیان های مختلف 

احترام قائل شد. 
در عین  حــال باید دانســت اســتفاده از کلمه 
 Freedom of بــه جــای Freedom of Speech
Expression نتیجه نامناسب دیگری هم دارد و آن 
این است که آزادی سخن عماًل برای عده کمی که 
تریبون دارند، امکان پذیر است در حالی  که آزادی 
بیان از هر کنــش آدمی ولو در قالب فراورده هنری 

حمایت می کند.
برخی بر این باورند که اگر آزادی بیان را با عبارت

Freedom of Expression  بیان کنیم آزادی های 
دیگری چون آزادی تجمعات و حتی آزادی مذهب 

در ذیل آن گنجانده می شوند.
در اینجا الزم است تعریفی هم از بیان صورت گیرد 
تا موضوع روشن تر شود. بیان در معنای مورد نظر ما: 
طریقه ای است که انسان ها به وسیله آن دیدگاه ها یا 
اندیشه خود را به دیگران منتقل می کنند، خواه یک 
دیدگاه و اندیشه سیاسی اجتماعی باشد خواه هنری. 
حال بهتر است به بیان پرونده قضائی مطرح شده 
بپردازیم و بگوییم چگونه با همراهی قاضی تجدید 
نظر این پرونده می خواهیم شمول مصداقی آزادی 
بیان را با توسعه شمول مفهومی بیان گسترش دهیم:

ماجرای پرونده
ماجرا این اســت که در بهار سال گذشته میالدی 
)2013( برای انتخاب یک کالنتر، رقابتی میان دو 
نفر از کارکنان باسابقه برپا بوده است. یکی از آنان به 
نام روبرتز 15 سال کالنتری شهر همپتون در ایالت 
ویرجینیا را بر عهده داشته و دیگری به همین میزان 
در رده های مدیریتی پایین تر خدمت کرده است. 
موسسه مورد اشــاره برخی خدمات عمومی را به 
نیابت از دستگاه های اجرای قانون آمریکا در حوزه 

زندان ها و غیره انجام می داده است. 
در جریان تبلیغات این دو نامزد برای به دســت 
آوردن رای کارکنان، شــش تــن از کارمندان به 
ســمت طرفی غیر از رئیس وقت شــرکت میل 
داشتند و به انحای مختلف این ماجرا را نشان دادند. 

یکی از این طرق این بوده که صفحه تبلیغاتی کمپین 
این رئیس در شبکه اجتماعی فیس بوک را پسند یا 
like کردند. البته این کار فقط توســط دو نفر از این 
کارمندان انجام شــده است و بقیه با اقداماتی چون 
شــرکت در مهمانی تبلیغاتی تمایل خود را نشان 
دادند. در همان زمان رئیس شرکت به روش های 
مختلف مســتقیم و غیرمســتقیم به این کارکنان 
می فهماند که چنین کاری برای آنان هزینه خواهد 

داشت.
با برگزاری انتخابات، رئیس وقت شرکت باز هم 
انتخابات را برنده می شود و پس از انتخابات، قرارداد 
عده ای از کارمندان من جمله این شش نفر را تمدید 
نمی کند. این افراد که از این کار متضرر شده بودند، 
با مراجعه به یک دادگاه عمــل خود را نوعی بیان و 
نیز نوعی تجمع دانستند که هر دو در حقوق اساسی 
ایاالت  متحده مورد حمایت قرار گرفته و از دادگاه، 
الزام این مدیر به اســتخدام و پرداخت خسارت را 

درخواست می کنند.
دادگاه بدوی به دالیل مختلفی کــه در ادامه به 
آن اشاره خواهد شــد این درخواست را نمی پذیرد 
اما دادگاه تجدید نظر با پذیرش این استدالل، بمبی 
خبری در محیط حقوق ایاالت  متحده ایجاد می کند 
مبنی بر اینکــه از این به بعد پســند کردن )الیک 
کردن( صفحات فیس بوک هم نوعی بیان و تحت 
حمایت اصالحیه اول قانون اساسی ایاالت  متحده 

به شمار می رود. 
قاضی در این پرونده با اســتفاده از توانایی تطبیق 
مصداق بر مفهوم و نیز با تفســیر موسعی از بیان در 
عصر رسانه های اجتماعی حکمی صادر می کند که 
باعث توســعه مصداقی آزادی بیان می شــود. در 
ادامه تالش می شود علل مخالفت دادگاه اول با این 
درخواست و علت موافقت دادگاه دوم مورد بررسی 

قرار گیرد.
دلیل اصلــی تفــاوت رای دو دادگاه در این بوده 
که یکــی الیک کردن یــک صفحه را بــه عنوان 
بیان شناخته و دیگری نشــناخته است. اما قضات 
چگونه به این مساله پرداختند؟ آن طور که در رای 
مشخص اســت قضات مرحله تجدید نظر برای 
رســیدن به آن حکم به یک موضوع شناسی دقیق 
دست زدند و با استفاده از قسمت توضیحات شبکه 
اجتماعی فیس بوک مشخص کردند که وقتی فردی 
یک صفحه را الیک یا پســند می کند، دیگران که 
)دوســتان فرد یا عموم مردم( می توانند ببینند این 
فرد فالن صفحه را دوســت دارد. در عین  حال اگر 
فردی پیامی را هم برای یک صفحه بگذارد دوستان 
او می توانند این پیام را مشاهده کنند و از این روست 
که این موضوع نوعی بیان کردن به شــمار می آید. 
بنابراین هم پســند کردن صفحــه فیس بوک این 
کمپین تبلیغاتی توســط یکی از خواهان ها )کارتر( 

الیک می کنم پس هستم 
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نوعی بیان و تحت شــمول آزادی بیان است و هم 
نوشتن پیامی توسط خواهان دیگر )مک کوی( مبنی 

بر ورود به این کمپین در فیس بوک.
قضات در این پرونده با تفکیک دو کارکرد الیک 
در فیس بوک یعنــی Connect و Enjoy به خوبی 
نتیجه گرفته اند در این زمینه هدف خواهان ها، این 
بوده که بگویند این صفحه را دوســت دارند و این 

نوعی بیان است. 
بنابرایــن آنچه برای دادگاه حائــز اهمیت بوده 
این اســت که کنش فرد در مقابــل انظار عمومی 
قرار گیرد و از این روســت که چنین کاری به زدن 
تابلوی تبلیغاتی در حیاط مقابل خانه تشبیه می شود 
و دادگاه با استناد به رایی در این زمینه، رای خویش 

را استوار می کند. 
در این زمینــه باید گفت بــرای قاضی چندین 
مساله مدخلیتی در شناســایی بیان نداشته است. 
نخست اینکه بیان چه میزان مخاطب دارد. از این 
رو در رای نیامــده که مثاًل فرد چون در فیس بوک 
پرمخاطب اســت، رفتار او بیان محاسبه می شود و 
چون کم مخاطب اســت بیان محاسبه نمی شود یا 
بالعکس. اساســاً تعریف بیان از منظر صادرکننده 
است نه دریافت کننده و مخاطب. با این وجود ابزار 
بیان برای دادگاه مهم نبوده است؛ اینکه فردی مثاًل 
با نقاشــی بیان کرده یا با حضور در یک مهمانی یا با 

پســند کردن صفحه فیس بوک.  صد البته بدیهی 
است برای مشــخص  کردن بیان، ارزش گذاری 
نیز معنایی ندارد. حق آزادی بیان از »حق داشتن« 
ســخن می گوید و نه از »حق بودن« و جای داوری 

ارزشی در جای دیگری است. 
با وجود این مســائل در دادگاه بــدوی و نیز در 
دادگاه تجدید نظر مســائل دیگری در رد یا قبول 

آزادی بیان وجود دارد.
یکی از آن مسائل موضوع »عمومی بودن« مساله 
اســت. گفته  شــده بیان تحت حمایت در آزادی 
بیان باید مربوط به عرصه عمومی باشد و از این رو 
بخشی از استدالل در مرحله بدوی این بوده که افراد 
در بیان خود منفعت شــخصی داشتند نه منفعت 
عمومی. این مســاله به خصــوص هنگامی مطرح 
می شود که مانند این مورد مســاله بیان و آزادی 

بیان در دل یــک مجموعه بخش خصوصی -چون 
پرونده مورد بحث- مطرح شود.

مساله دیگری که به آن پرداخته شده این است که 
آیا بیان مورد حمایت ارزشی باالتر از خدمتی که این 
شرکت دارد، می رساند دارد یا خیر. توضیح اینکه از 
آنجایی که کار این موسسه یک کار عمومی بوده این 
سوال مطرح می شود که گاهی اوقات بیان یک مساله 
از دل چنین موسســاتی می تواند باعث اختالل در 
آن خدمت عمومی شود؟ باید دید آیا چنین بیانی 
واقعاً ارزش بیان کردن را داشته است یا خیر. با این 
وجود و فارغ از این اســتدالل های فرعی و نیز رای 
نهایی پرونده در محکومیت کارفرما یا کارمندان، 
آنچه پرواضح اســت اینکه قاضی الیک کردن را 
نوعی بیان داشته و آن را تحت حمایت آزادی بیان 

آورده است. 
حال که این پرونده مورد بررســی قرار گرفت در 
اینجا بد نیست به سابقه چنین تصمیماتی در ایاالت  

متحده آمریکا اشاره شود. 

پرونده های مشابه در نظام قضائی ایاالت 
 متحده

برای نخســتین بار در ســال 1931 بود که دیوان 
عالی آمریکا رای داد هر گونه حرکت غیرکالمی یا 
سمبولیک ضددولتی به مثابه کالمی که نوشته شود 
یا به زبان آورده شود، مورد حمایت آزادی بیان قرار 
خواهد گرفت. در آن پرونده، دختر جوانی پرچمی 
قرمزرنگ که نشانه ای از حزب کمونیست بود، به 
عنوان نمادی ضددولتی به همراه داشــت و سوال 
اصلی از دیوان عالی این بود که قانون ایالت کالیفرنیا 
برای غیرقانونی دانستن این اقدام، ضد اصالحیه اول 

قانون اساسی آمریکا هست یا خیر؟ 
در پرونده دیگری طی ســال 1943 شــرکت 
نکردن در مراســم پرچم در مدرسه یا به طور کلی 
سکوت کردن و کنش نداشتن هم تحت شمول بیان 

آمد و مورد حمایت قانون اساسی قرار گرفت.
اما شــاید مهم ترین پرونده در این زمینه پرونده 
فردی به نام جانسون باشد که روزی در سال 1989 
برای اعالم مخالف با مقامات دولتی، پرچم ایاالت 
 متحــده را آتش زد و به زنــدان و جریمه محکوم 
شــد اما نهایتاً دیوان عالی آمریکا رای داد که کار او 
مصداقی از بیان و تحــت حمایت آزادی بیان بوده 
است. به این ترتیب همه رفتارهای آدمی به مثابه 
اینکه نوعی بیان اســت، آزاد شمرده می شود مگر 
اینکه محدودیت هایــی نظیر آنچه در آرای دیوان 
عالی آمریکا آمده و در این مقاله هم به آن اشــاره 
شــد، بیان را محدود کند یا اینکه نصوص قانونی 
چون بند دوم ماده 10 کنوانسیون اروپایی حمایت 
از حقوق بشر و آزادی های اساســی این بیان ها را 

محدود کند.

سه نکته آموزنده از پرونده مطرح شده
به نظر می رسد شبکه های اجتماعی در حال تبدیل 
شــدن به موضوعات جدید برای نظام های حقوقی 
هستند. شــبکه ای چون فیس بوک با بیش از یک 
میلیارد کاربــر، دنیای جدیدی ایجــاد کرده و به 
تبع این دنیای جدید، موضوعــات جدیدی برای 
قانونگذاری یا تصمیم گیری قضائی به وجود آمده 
که بیش از هر چیز نیازمند کار علمی در دانشگاه ها و 

پژوهشکده هاست. 
این گونه موضوعات حقوقی در بخش استخدامی 
به وضوح خود را نشــان داده اســت؛ آن هنگام که 
اســتانداردهای مختلف موسســات و نهادهای 
مختلف برای استفاده کارمندان شان از شبکه های 
اجتماعی را می نگریم یا وقتی خبر از اخراج ها و تعلیق 
کار برخی افراد به دلیل استفاده بد از این ابزار شبکه 

اجتماعی را می خوانیم.
در عین  حال ایــن پرونده بار دیگر اهمیت آزادی 
بیان در سراســر جهان و به طــور خاص در ایاالت 
 متحده آمریکا را نشان داد. آمارها نشان می دهد تا 
سال 2009، 62 رای در دیوان عالی ایاالت  متحده 

آمریکا در مورد آزادی بیان صادر شده است. 
در کنار این موارد نباید از آینده توسعه مصداقی 
آزادی بیان در جهان گذشــت. به نظر می رســد 
مدرنیته و فناوری در جهــان تنوعی در کنش های 
آدمیان به وجــود آورده اند که بعضــاً قابل احصا 
نیســت. از این رو بر اساس پیشــنهاد قبلی به نظر 
می رســد باید همه انواع کنش های آدمی را بیان به 
شمار آورد و با حساب قید و بندها به حمایت از آن 
رای داد. البته این موضوع به وجود قضات شجاع و 
بادانشی نیز نیاز دارد که از نص قانونی فراتر روند و 
بتوانند تفاسیر موســعی به نفع حقوق و آزادی های 

اساسی بشر داشته باشند.

نتیجه گیری
آزادی بیان به دالیل مختلف من جمله دالیل ذاتی و 
نیز وضعیت فعلی جهان اهمیت خاص خود را دارد. 
بر اســاس این اهمیت تالش برای توسعه مصداقی 
دایره شــمول آزادی بیان امری ممدوح است. این 
اتفاق با تفسیر موســعی از کلمه بیان میسر است؛ 
تفسیری که هم موارد ادبی و لفظی و هم اصطالح های 
قانونی و تصمیمات قضائــی به خصوص در ایاالت  
متحده آن را تایید می کنــد. پرونده اخیری هم که 
در این زمینه مطرح شد نشان داد پسند کردن یک 
صفحه می تواند مصداقــی از آزادی بیان و در پس 
اصالحیه اول قانون اساســی ایاالت  متحده محترم 
باشد. بر اســاس همه موارد گفته شــده پیشنهاد 
شده با یک اســتدالل منطقی نتیجه گرفته شود که 
همــه کنش های آدمی بیان اســت و با لحاظ قید و 

محدودیت های قانونی محترم است  

شبکه ای چون فیس بوک با بیش از یک میلیارد 
کاربر، دنیای جدیدی ایجاد کرده و به تبع این دنیای 

جدید، موضوعات جدیدی برای قانونگذاری یا 
تصمیم گیری قضائی به وجود آمده است



راه حل
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آنچهبهدستمیآورید
در صورتــی که ســازمان شــما از وجه ۱ 

بین المللی و کالس کاری باالیی برخوردار 
اســت و خود را مقید کرده اید تا از الیسنس های 
اصل استفاده کنید، با مهاجرت به نرم افزارهای 
آزاد بخــش زیادی از هزینه های شــما کاهش 
می یابــد. دیگــر نیازی نیســت بــا دور زدن 
محدودیت ها پول های هنگفتی برای الیســنس 
نرم افزارها بپردازید؛ بلکــه گزینه های رایگان 
زیادی پیش روی شماســت و تنهــا در صورتی 
که به پشتیبانی نیاز داشــته باشید، هزینه آن را 

پرداخت می کنید.

احتیاجی ندارید خــود را با نرم افزار تطبیق ۲ 
دهید. یکــی از مهم تریــن مفاهیمی که با 
گســترش نرم افزارهای آزاد فراگیر شد این بود 
که شما برده نرم افزار نیســتید بلکه نرم افزار در 
خدمت شماســت. در صورتی که یک ســازمان 
بــزرگ هســتید می توانیــد با اســتخدام چند 
برنامه نویس، نرم افزار آزاد را مطابق با ســلیقه و 

نیازهای خود تغییر دهید. 

اگر امنیت برای شــما حرف اول را می زند ۳ 
و بخش فنــاوری اطالعات یک ســازمان 
حساس را مدیریت می کنید شک نداشته باشید 
که باید بــه نرم افزاهــای آزاد مهاجرت کنید. 

نرم افزارهای متن باز به خاطر قابل مشاهده بودن 
کدهایشــان از امنیت باالیی برخوردار هستند. 
حتی اگر به این موضوع هم اطمینان ندارید کافی 
اســت چند برنامه نویس اســتخدام کنید و کد 
برنامه هایی را که برایتان حیاتی اســت، بررسی 
کنید. دفعه بعد وقتی اتفــاق ناگواری افتاد پیش 
از آنکه آن را بر گردن ســرویس های جاسوسی 
آمریــکا بیندازید، به این فکر کنید که چشــم به 

روی چه پیشگیری هایی بسته اید. 

هر نرم افزار آزادی به دلیل به همراه داشتن ۴ 
کد برنامه، خود یک دوره کامل آموزشــی 
بــرای برنامه نویســی و الگوریتم اســت. اگر به 
ارزش آفرینی در حوزه نرم افزار اهمیت می دهید 
و می خواهید افرادتان با شیوه برنامه نویسی آشنا 
شوند، بهترین کار این است که نرم افزارهای آزاد 
را ســرلوحه کار خود قرار دهید. شــما می توانید 
این برنامه ها را بهبود بخشــید و عالوه بر برطرف 
کــردن نیازهای خــود به صنعــت نرم افزار نیز 

خدمت کنید. 

بســیاری از نرم افزارهــای آزاد رابط ۵ 
کاربــری فارســی دارند. بــرای همین 
شروع کار با آنها بســیار ساده تر است. برنامه 
را می توانید در اختیار هــر فردی قرار دهید و 
نگران میزان دانش زبان انگلیســی او نباشید. 
حتــی می توانید در صورت لزوم نرم افزارهایی 
را که هنوز فارسی ســازی نشــده اند به کمک 
چند مترجم بدون نیاز به دانش برنامه نویســی 

فارسی کنید. 

به روزرسانی نرم افزارهای آزاد بسیار بهتر ۶ 
از نرم افزارهای انحصاری انجام می شــود. 
هم ســرعت توســعه این نرم افزارهــا در اکثر 
اوقات باالســت و هم هنگام انتشار نسخه جدید 
می توانید به سرعت با کمترین هزینه به آن نسخه 

به روزرسانی کنید. 

گاماول:مهاجرتبهیکسیستمعامل
آزاد

این گام نخســتین و دشــوارترین قدمی است 
کــه در پیش دارید. هر چند بــرای مهاجرت به 
نرم افزارهای آزاد می تــوان از این گام گذر کرد 
چون بسیاری از برنامه های متن بازی که تاکنون 
منتشر شده روی پلتفرم های مختلف قابل نصب 
است اما برای رســیدن به چهار هدف ذکرشده 
باید از یک سیســتم عامل آزاد اســتفاده کنید. 
برای مهاجــرت به یک سیســتم عامل متن باز 
انتخاب های زیادی دارید امــا قطعًا یک توزیع 
گنو/لینوکس بســیار ســاده تر و جاافتاده تر از 
سیســتم ها و معماری های دیگر است. پیشنهاد 
ما توزیــع Mint اســت. این توزیع به نســبت 

گامبهگامبرایمهاجرتیکسازمانبهنرمافزارهایمتنباز

آغازآزادی،پایانانحصار

امیرحسین حسینی پژوه

میزکار

نرمافزارهایموردنیازبرایمطالعهفایلهایPDF،ویرایشاسناد،دیکشنریونمایشویدئو

مهاجرت از نرم افزارهای انحصاری به نرم افزارهای متن باز کار ســاده ای نیســت. به عالوه اگر تصمیم داشــته باشــید یک ســازمان 
را بــا تعــداد زیادی کارمند به ســمت سیســتم عامل و نرم افزارهای آزاد ببرید احتمااًل بی اندازه دچار دردســر می شــوید اما ســودی 
کــه در آینــده از انجــام این کار به دســت می آورید، بســیار بیشــتر از دردســرهای احتمالی آن اســت. اعتماد و ســرمایه گذاری روی 
نرم افزارهای متن باز بی انتهاست زیرا توسعه این دسته از نرم افزارها در صورت کاربردی بودن هرگز متوقف نمی شود و در نهایت 
توســط گروه هــای کوچــک و افراد مســتقل ادامه می یابــد. این مقاله با توجه به مســتندات منتشرشــده ســازمان فنــاوری اطالعات 
تدوین شــده، بنابراین می تواند تا حدودی خیال شــما را از بابت استانداردهای تعیین شده راحت کند. ضمن اینکه این مقاله تنها به 
نرم افزارهای کاربردی می پردازد. در شــماره اســفندماه 92 مقاله کاملی از نرم افزارهای آزاد ســازمانی مانند ERP و CMS منتشــر 

شد که روی وب سایت آرشیو پیوست به نشانی itbin.ir نیز موجود است. 
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 Out of the( توزیع های دیگر بســیار آماده تر
box( بوده و به محض نصب آماده به کار اســت. 
کافی اســت فایل ایزوی این توزیع را از ســایت 
آن به نشــانی linxmint.com دریافت و آن را 
 pendrive یا Unetbootin با یک نرم افزار مثل
روی یک فلش قابل بوت کنید. بعد از بوت شدن 
دستگاه باید مراحل نصب را طی کنید. مهم ترین 
قسمت نصب پارتیشــن بندی است. در صورتی 
که آشــنایی کافی بــا این بخــش ندارید هرگز 
دست به پارتیشن بندی و فرمت درایوهای خود 
نزنید. اگر اطالعات مهمی روی دســتگاه ندارید 
یا آن را به تازگی خریده اید می توانید گزینه اول 
را انتخاب کنید. با انتخــاب این گزینه لینوکس 
مینت به صورت خودکار درایوها را تشــخیص 
می دهــد و پارتیشــن بندی می کنــد. امــا اگر 
می خواهید سیســتم عامل را کنار سیستم عامل 
یا اطالعات دیگر نصب کنید بــا انتخاب گزینه 
آخر به یک پارتیشن ext4 برای روت ) / ( و یک 
پارتیشــن swap احتیاج دارید. در صورتی که 
می خواهید بعد از به روزرسانی توزیع تنظیمات 
برنامه ها و اطالعات شــخصی شــما حفظ شود، 
یک پارتیشــن ext4 هم برای home بســازید. 
بعد از اینکه سیســتم عامل را نصــب کردید با 
یک بار ری اســتارت کردن وارد آن می شوید. 
در لینوکــس مینــت تقریبًا همه چیــز از پیش 
نصب شده اســت و به راحتی می توانید فایل های 
ویدئویی یا موزیک ها را پخش کنید. در صورتی 
که به نصــب برنامه ای احتیاج داشــتید از منو 
)که با فشــردن دکمه ویندوز هم ظاهر می شود( 

Software manager را انتخاب کنید. 

گامدوم:هماهنگیباشبکه
یکی از بزرگ ترین مشــکالتی که ممکن اســت 
بعد از مهاجــرت به یک توزیــع لینوکس با آن 
مواجه شــوید، شناسایی شــبکه ویندوزی است. 
اصوالً شــبکه کامپیوتــری در لینوکس و ویندوز 
ویژگی هــای متفاوتی دارد. با ایــن حال نرم افزار 
Samba کار را بــرای هماهنگــی شــبکه های 
ویندوزی و لینوکســی تا حدود زیادی ساده کرده 

است. 
اگر یک سازمان کوچک هســتید و شبکه شما 
به ســاده ترین شــکل ممکن طراحی شده یعنی 
کاربران دسترســی های خاصــی ندارند و همه 
به یک ســرور وصل می شــوند، کافی اســت در 
nemo  فایــل منیجر مینــت در بخش file وارد 
connect to server شــوید و با انتخاب گزینه 
windows share اطالعــات ســرور را وارد 
کنید. در فرم جدید بازشــده باید در بخش سرور 
 Domain name شماره آی پی سرور و در بخش

نام ورک اسپس شــبکه را بنویسید و در قسمت 
انتهایی نام کاربــری و رمز عبور ســرور را وارد 
کنید. این روش طبیعتًا بسیار ناامن است اما برای 
شــرکت های بســیار کوچک راه حل سریع و دم 
دستی ای است. در صورتی که برای هر رایانه هم 
نام کاربری و رمز عبوری تعریف شــده و هر فرد 
سطح دسترسی و هویت مشخصی در شبکه دارد، 

می توانید از همین بخش وارد شبکه شوید. 

گامسوم:یافتننرمافزارهایآزاد
جایگزین
اسناداداری

قطعًا یکــی از اولین ابزارهایی که یک ســازمان 
هنگام مهاجرت بــه نرم افزارهــای آزاد به آن 
نیــاز دارد، مجموعه های اداری و کار با اســناد 
اســت. کامل تریــن گزینه در میان بســته های 
نرم افزاری موجود لیبره آفیس اســت. این بسته 
اداری که چند ســال پیــش از نرم افزار محبوب 
openOffice جدا شــد، حاال به ســرعت هرچه 
تمام تر در حال پیشــرفت است. علت آن هم این 
بود که OpenOffice توســط شرکت اوراکل که 
دیدگاه های درخشــانی در رابطه با نرم افزارهای 
متن باز نداشت، خریده شــده بود. آخرین نسخه 
لیبره  آفیس را می توانید از ســایت آن به نشانی 
libreoffice.org دانلــود کنید. ایــن نرم افزار 
تمام نیازهای شــما را از ورد تا پاورپوینت و اکسل 
برآورده می کند. شاید در ابتدا ظاهر برنامه بیش 
از حد ساده به نظر برســد که البته در مقابل رابط 
کاربری آفیس مایکروســافت حرفی برای گفتن 

ندارد اما مدتی که با آن کار کنید، به قابلیت های 
بی شمارش پی می برید. بعد از اینکه برای اولین بار 
وارد برنامه شدید برای برای فعال سازی قابلیت 
 language و options راست به چپ وارد بخش
setting شوید و در قســمت language گزینه 
complex text layout را تیک بزنید. با این کار 
دو گزینه به تول بار اضافه می شــود و با کلیدهای 
 Ctrl+Shift+A و   ctrl+Shift+D ترکیبــی 
می توانید بین دو حالت راســت به چپ و چپ به 

راست جابه جا شوید. 
یکی از قابلیت های جدیــد این نرم افزار بخش 
سایدبار اســت. با کلیک روی فلشــی که در لبه 
سمت راست قرار دارد می توانید سایدباری را که 
حاوی تنظیمات بسیاری است نمایان کنید و با این 
کار از فضای کاری که در اختیار دارید، منطقی تر 
اســتفاده کنید. مجموعه نرم افزاری دیگری که 
به شما پیشــنهاد می کنیم calligra نام دارد. این 
مجموعه رابط کاربری زیباتری دارد اما بسیار نو 

بوده و بیشتر مناسب میزکار KDE است. 
دیکشنری

بــرای کارهای تحقیقاتی احتمــاالً قبل از هر چیز 
به یک دیکشــنری احتیاج دارید. هرچند گوگل 
ترنســلیت به عنــوان یک راه حل ســریع جای 
روش های دیگر را گرفته اما ممکن است همیشه 
به اینترنت دسترسی نداشته باشید یا ترجمه های 
ماشینی گوگل شما را راضی نکند. ابزارهای آزاد 
زیــادی برای این کار وجود دارد اما پیشــنهاد ما 
GoldenDict اســت. ایــن برنامه هم نســخه 
لینوکس دارد و هم روی ویندوز قابل نصب است. 

نرمافزارPitiviبرایویرایشفایلهایویدئوییومعادلآزادAdobe Premiereاست
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کافی اســت آن را از وب ســایتش دانلود کنید و 
ســپس در اینترنت به دنبال دیکشــنری هایی 
بــا پســوند mdx. بگردید. با کمی جســت وجو 
می توانیــد از لغت نامه های آریان پــور گرفته تا 
معین را پیدا کنید. بعــد از دانلود این فایل ها باید 
آنها را در یک پوشه قرار دهید، وارد گلدن دیکت 
شوید و با فشــردن F3 به قسمت تنظیمات بروید 
و مکان دیکشنری های دانلودشده را اضافه کنید. 
 scan یکی از قابلیت های خوب ایــن نرم افزار
popup است. کافی اســت این قابلیت را روشن 
کنید؛ حاال هر کلمــه ای را که درون هر برنامه ای 
انتخاب کنید، یک پنجره پاپ آپ باز می شــود و 
معنی آن بدون نیاز به اینکه وارد برنامه شــوید، 

نشان داده می شود. 
PDFمطالعهفایلهای

اگر در ویندوز هســتید پیشــنهاد مــا نرم افزار 
 foxit reader اســت. نرم افزار Sumatra PDF
نیز گزینه خوبی اســت اما متن باز نیست. اگر در 
لینوکس هستید نرم افزارهای پیش فرضی برای 
این کار نصب شــده  اما ممکن است نیازهای شما 
را برطرف نکند. در صورتی کــه میز کار KDE را 
برگزیده اید، خیال تان راحت باشــد؛ مجموعه ای 
از بهترین و کامل ترین نرم افزارها را در اختیارتان 
می گذارد. اما اگر در میز کارهای دیگر هم هستید 
می توانید خواننده پــی دی اف okular را نصب 
کنید. پس از بــاز کردن برنامه در ســمت چپ 
فهرســت کتاب، تصاویر بندانگشتی، ریویوهایی 
که روی کتاب انجام داده اید و بوکمارک های شما 

را نمایش می دهد. 

ایــن نرم افــزار قابلیت های بســیاری برای 
مطالعه و عالمت گذاری کتاب ها دارد. با دکمه 
F6 می توانید بخــش عالمت گذاری ها را فعال 
کنید. با این نرم افزار می توانید یادداشــت های 
پــاپ آپ بگذاریــد، های الیــت کنیــد، زیر 
قســمت های مهم خط بکشــید، کادر درست 
کنید یا یک بخش را به دلخــواه عالمت بزنید. 
همچنین می توانید تمام ایــن موارد را از بخش 
تنظیمــات و Annotations تغییر دهید و حتی 
قابلیت های عالمت گذاری بیشــتری تعریف 
کنید. با گزینــه Selection می توانید هر بخش 
از متن را که خواستید انتخاب و در قالب تصویر 

ذخیره کنید. 
یکی از مهم ترین خصوصیات نرم افزارهای میز 
کار KDE از جمله Okular این اســت که می توان 
برای تمام قسمت ها و ویژگی های برنامه میان بر 
 Setting تعریف کرد. برای این کار کافی است از
بــه configure shortcuts بروید. در صورتی 
که می خواهید از این نرم افزار برای ارائه استفاده 
 F5 کنید، باید بعد از باز کردن فایل با فشردن کلید

به حالت Presentation بروید. 
بخــش تنظیمــات ایــن نرم افــزار جزییات 
بســیاری دارد. یکی از جالب تریــن ویژگی های 
 Memory است. در قسمت performance  آن
usage می توانید تعیین کنیــد برنامه چه مقدار 
از حافظه شما را اشــغال کند. هر چقدر این میزان 
بیشتر باشد صفحات بیشتری در حافظه می ماند 
و راحت تر می توانید در یک کتاب بزرگ حرکت 
 Rendering کنیــد. همین طــور در قســمت

می توانید پردازش نوشــته ها و تصاویر را دقیق تر 
کنید که البته تمــام اینها به قدرت رایانه شــما 

بستگی دارد. 
مطالعهایمیل

شــاید این روزها کمی غریب به نظر برســد اما 
سال های پیش به خاطر محدودیت های فناوری 
وب و ســرعت اینترنــت، نرم افزارهای خاصی 
برای چک کردن ایمیل وجود داشــت. این روزها 
نیز اگر جزو کســانی هســتید که برای مدیریت 
ایمیل ها و مخاطبــان خود یا تقویــم از نرم افزار 
اوت لوک اســتفاده می کنید، بهتر اســت بدانید 
یک نرم افــزار معتبر بنام و صدالبتــه متن باز به 
نام Mozilla Thunderbird برای این کار وجود 
دارد که بــا هزاران افزونه ای که برایش نوشــته 
شــده، هیچ کــدام از کارهای شــما را نیمه تمام 
نمی گذارد. این نرم افزار که به تازگی ۱0 ســالگی 
خود را جشــن گرفته، محصول دیگر بنیاد موزیال 
)توسعه دهنده فایرفاکس( است و می توان آن را 
روی سیســتم عامل های ویندوز، لینوکس و مک 
نصب کرد. اگر تعداد زیادی حساب ایمیل دارید 
می توانید تمام آنهــا را در این نرم افزار بیفزایید و 
همه را یکجا چک کنید. سرعت این برنامه بسیار 
ســریع تر از راه حل های تحت وب است، بنابراین 
اگر اینترنت پرســرعتی هم ندارید این نرم افزار 
می تواند بسیار به شما کمک کند. تاندربرد دارای 
یک مرورگر داخلی اســت و می توانید صفحات 
وب را بدون رفتــن به برنامه دیگری داخل همین 

نرم افزار باز کنید. 
ایــن نرم افــزار به صــورت پیش فــرض از 
نوشته های راســت به چپ پشــتیبانی نمی کند 
 BiDi که برای حل این موضــوع می توانید افزونه
mail UI را نصب کنید. همین طــور تاندربرد به 
صورت پیش فرض تقویمی ندارد اما اگر به دنبال 
یک تقویم مناســب می گردید، می توانید افزونه 

Lightning را نصب کنید. 
نمایشویدئو

این روزها دیگر تماشــای ویدئو صرفًا یک تفریح 
به حســاب نمی آید. اگر می خواهید هنگام ارائه 
ویدئویــی را که از قبــل آمــاده کرده اید، برای 
دیگران نمایــش دهید یا حتــی می خواهید در 
وقت اســتراحت چند دقیقه ای به تماشــای فیلم 
مشغول شــوید پیشــنهاد ما نرم افزار فوق العاده 
smPlayer اســت. ایــن برنامه بــا امکانات و 
تنظیمات گسترده ای که دارد قطعًا شما را راضی 
می کند. اگر در شروع اولیه دچار مشکل شدید با 
 output driver و در تب ویدئو در بخش ctrl+p
ســعی کنید با امتحان گزینه ها بهترین نمایش را 
برگزینید. همچنین ممکن اســت با زیرنویس به 
مشکل برخورید؛ در این صورت دوباره به بخش 

میزکار

نرمافزارگیمپبرایویرایشعکسومعادلمتنبازفتوشاپاست
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تنظیمات بروید و در قسمت subtitle انکودینگ 
 UTF-8 یا CP1256 را روی یکــی از گزینه هــای
بگذارید. معموالً زیرنویس های فارســی با یکی از 

این دو استاندارد کدگذاری شده اند.  
Vlc یکی دیگر از معروف ترین پخش کننده های 
فایل های صوتی و تصویری اســت که با سرعت 
خوبی در حال توســعه است. این نرم افزار آزاد به 
خاطر چندســکویی بودنش طرفدارهای زیادی 
دارد و می توانیــد آن را روی لینوکس، ویندوز و 
مک نصــب کنید. بنابراین اگــر روی ویندوز هم 
هستید می توانید از نرم افزار قدرتمند VLC برای 

پخش ویدئو استفاده کنید. 
اگر در محیط کار قصد اســتراحت دارید هیچ 
چیز جز چند دقیقه موســیقی آرامش و انرژی را 
به شــما برنمی گرداند. جدا از اینکه در لینوکس 
هم می توانیــد از نرم افزارهــای آنالینی مانند 
اسپاتیفای اســتفاده کنید، تعداد زیادی نرم افزار 
برای پخش موســیقی وجود دارد. یکی از بهترین 
و کامل ترین آنها amarok اســت که شاید حتی 
هیچ نمونه ویندوزی ای به کاملی آن نباشــد. این 
نرم افزار عــالوه بر پخش آهنــگ از اطالعات 
موسیقی گرفته تا لیریک آن را هم به شما نمایش 
می دهد. اما اگر به دنبال نرم افزارهای ســاده تر 
و ســبک تری می گردیــد، مــا Clementine و 

audacious را به شما پیشنهاد می دهیم.
کارهایگرافیکی

همین ابتــدا اعتراف می کنیم کــه برای کارهای 
گرافیکی و تصویــری هیچ نرم افــزاری بهتر از 
فوتوشاپ و ایلستریتور ساخته نشده و نمونه های 
مشــابه قدرت این دو را ندارند. اما بهتر اســت 
یادآوری کنیم که این دو نرم افزار روی هم ماهی 
۴0 دالر هزینه دارند. پس اگر منصف باشــیم و 
نســخه های اصلی نرم افزارها را بخریم، آن وقت 
است که به قدرت Gimp پی می بریم؛ نرم افزاری 
که سال هاســت جای خالی برنامه های گرافیکی 
را در لینوکــس پر کرده و حتی برای کســانی که 
می خواهند روی وینــدوز کارهای گرافیکی انجام 
دهند اما حاضر به نصب فتوشاپ نیستند، تبدیل 
به گزینه مناســبی شده اســت. این نرم افزار به 
صورت پیش فرض روی مینــت و اکثر توزیع ها 
نصب اســت. اگر هم می خواهیــد طراحی های 
وکتور انجام دهیــد، بهترین گزینه برای شــما 

Inkscape است.
لینوکس و دنیــای نرم افزار آزاد برای برطرف 
کردن نیازهای خاص و حرفه ای نیز جایگزین های 
مناســبی دارند. اگــر یک شــرکت پویانمایی یا 
جلوه های ویژه دارید با اطمینان می توانیم بگوییم 
نرم افزار قدرتمنــد Blender را جایگزین مایا یا 
تری دی مکس کنید. این نرم افزار که تاکنون چند 

پویانمایی بلند نیز با آن ساخته شده، بعد از سال ها 
توسعه اکنون به جایی رســیده که می توان گفت 
رقیب سرســختی برای نمونه های انحصاری به 

شمار می آید. 
برای ویرایش فایل های ویدئویی نیز می توانید 
از pitivi اســتفاده کنید. ایــن نرم افزار کهنه کار 
در حال جمع آوری بودجه و در آســتانه تغییراتی 
اساسی اســت که قطعًا شرایط ویرایش فایل های 
ویدئویی را در لینوکس بســیار پیشرفته تر از حال 

حاضر می کند. 
مرورگراینترنت

این روزها مرورگرهــای اینترنتی از هر نرم افزار 
دیگری پرکاربردتر شــده اند زیرا بســیاری از 
کارهایی که تــا پیش از این برای انجام شــان به 
برنامه های خاصی نیاز بود، اکنون در مرورگرهای 
اینترنت و از طریق افزونه ها یا سایت های اینترنتی 
قابل انجام هســتند. بنابراین اگر فکر می کنید با 
مهاجرت بــه لینوکس به مشــکل برمی خورید 
مطمئن باشــید احتمالش بسیار پایین است. برای 
تمــام کارهایی که قصد داریــد انجام دهید، یک 
سرویس خوب اینترنتی نوشته شــده که نه تنها 
سریع است بلکه احتماالً بسیاری از پردازش ها را 
بر بستر ابر انجام می دهد. فایرفاکس، اُپرا و کروم 
از جمله مرورگرهایی هستند که روی لینوکس هم 
نصب می شوند. پیشــنهاد ما برای یک مرورگر 

آزاد فایرفاکس و کرومیوم است.
نرمافزارهایارتباطی

خوشــبختانه فراگیرترین و رایج ترین نرم افزار 
ارتباطی ایــن روزها یعنی تلگــرام کاماًل متن باز 
اســت. برای همیــن نســخه های مختلفی برای 
پلتفرم هــا دارد. پیشــنهاد ما این اســت که این 
نرم افزار را که امنیت باالتری نسبت به بقیه دارد، 
جایگزین روش های دیگر کنیــد. با این حال اگر 
می خواهیــد از پروتکل های اســتاندارد دیگری 
استفاده کنید، نرم افزار Pidgin و Kopete نیز در 

نوع خود بسیار کاربردی هستند. 
برنامهنویسی

می توانید مطمئن باشــید که لینوکس شما را در 
زمینه برنامه نویسی تنها نمی گذارد. محصوالت 
شرکت jetBrains که شامل محیط های توسعه 
مهمــی ماننــد phpStorm ، pyCharm و حتی 
به نوعی اندروید اســتودیو می شوند، نسخه های 
لینوکسی شــان هم موجــود اســت و می توانید 
بــه راحتی از آنها اســتفاده کنیــد. همچنین اگر 
کدهای ســبک تری می زنید یا ترجیح می دهید 
از محیط های توســعه اســتفاده نکنید، می توانید 
 kate یا geany ادیتورهای پیشــرفته ای ماننــد
را بــه کار برید. در کنار ایــن دو نرم افزار قدیمی 
 Sublime و Atom گزینه های جدیدتــری مانند

text نیز یافت می شود؛ همین طور نرم افزارهای 
ســاده تری ماننــد gedit و Kwrite هــم وجود 
دارد کــه می تواننــد جایگزین مناســبی برای 

Notepad++ باشند. 
 Xcode اگر می خواهیــد تحت دات نــت یا
برنامه نویســی کنید، حتمًا سری به فریم ورک 
Mono بزنیــد. این فریم ورک به شــما کمک 
می کنــد بــا زبان هایــی مانند #C هــم روی 
لینوکس برنامه نویســی کنید. هرچند شــاید 
با سیاســت های جدید مایکروســافت مبنی بر 
متن باز کردن دات نت و نرم افزارهای وابســته، 
دیگر نیازی به استفاده از فریم ورک های جانبی 

نیز نباشد  
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 LibreOffice Calc Microsoft Excel 

LibreOffice Impress Microsoft PowerPoint 

LibreOffice Base Microsoft Access 

Dia Diagrams, LibreOffice 
Draw

Microsoft Visio 
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Inkscape Illustrator 
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محصول ماه

رو بــه جلوی هــواوی و ســایر حرکت 
برندهای چینی در زمینه موبایل 
بی وقفه ادامه دارد. بعد از شــگفتی هایی که توسط 
شــیائومی در عرصه تلفن های هوشــمند شکل 
گرفت، هــواوی هم کم کم به خــود آمد و کالس 
محصوالتــش را یک پله باالتر بــرد. حاال در کنار 
محصوالت ارزان قیمت و رده متوسط، گوشی های 
رده باالی هواوی هم در حــال خودنمایی در بازار 
هستند. بعد از mate7 که با آن حسگر اثر انگشت 
دقیــق و بدنــه باکیفیتش حقیقتاً یــک محصول 
شگفت انگیز بود، حاال P8 با اصالحاتی در طراحی و 
رابط کاربری وارد شده تا بار دیگر با قیمت رقابتی 
خود معادالت بازار کشورهای در حال توسعه را به 
هم بریزد. حال کسانی که تا پیش از این برای خرید 
یک گوشــی باکیفیت و زیبــا محدودیت بودجه 
داشتند کم کم عطر p8 را از دور استشمام می کنند. 
بهتر اســت ابتدا از رابط کاربری شــروع کنیم، 
یعنی همان جایی که کاربر بیــش  از موارد دیگر با 
آن درگیر است. اگر بگوییم زیباترین و ساده ترین 
رابط کاربری گوشــی های اندرویدی در دستان 
محصوالت جدید هواوی اســت، بیراه نگفته ایم. 
هــواوی مدت ها طول کشــید تا از ظاهر زشــت 
ابتدایی اش به EMUI 3.1 برســد. خطوط ظریف، 
زوایای نرم و دایره ای و رنگ بندی مناســب همه 
از ویژگی های این رابط کاربری به شــمار می روند. 
هرچند این زیبایی تفکر متریــال گوگل را قربانی 
کرده و با آنکه p8 از نســخه ۵ اندروید اســتفاده 

می کند؛ اما هیچ شباهتی به اندروید ۵ ندارد.
صفحه قفل به تقلید از آی فــون طوری طراحی 
شــده که با کشــیدن انگشــت ها از پایین به باال 
می توان به ابزارهای مهمی مانند چراغ قوه، ضبط، 
ماشین حســاب و دوربین دسترســی داشت. از 
نکات برجســته صفحه قفل این است که هر بار آن 
را روشــن می کنید و دکمه آماده باش را می زنید، 
پس زمینه متفاوتی را به شــما نمایش می دهد. این 
ویژگی در عین سادگی کمک می کند هر بار سمت 
گوشــی خود می روید و می خواهید با آن کار کنید 
حس تازگی داشــته باشید. کلکســیون تصاویر 
انتخاب شــده حقیقتاً زیبا هســتند و هر چند وقت 
یک بار نیز به روزرســانی می شوند تا هرگز تصویر 

تکراری نبینید. 
بعد از بــاز کردن قفل با امضــای هواوی مواجه 

 App drawer می شــوید. یعنی همان النچر بدون
که هواوی از ابتدا روی آن پافشــاری کرد؛ تا جایی 
که اکنون می توان قاطعانه گفت سرعت کار کردن 
با آن از النچر پیش فرض گوگل بیشــتر است. در 
فلسفه این النچر درســت مانند iOS آیکون تمام 
اپ ها در صفحه اصلی قرار دارد. شاید در ابتدا این 
مساله آشفتگی به نظر رسد اما بعد از مدتی متوجه 
می شوید با این روش اپ ها را بهتر می توان مدیریت 
کرد، کافی است انگشــت خود را نگه دارید و آن را 
روی آیکون دیگری بیندازید تا یک پوشــه جدید 
درست شود.  باز هم اگر بگردید می توانید در گوشه 
و کنار تالش هواوی را برای تنوع بخشــی به رابط 
کاربری اش پیدا کنید. تم های زیادی روی گوشی 
قابل نصب اســت که از تکراری شــدن ظاهر آن 
جلوگیری می کند. همچنین به فروشگاه گسترده ای 
دسترســی دارید که می توانید از طریق آن ظاهر 
منوهــا و آیکون ها را به هر شــکلی که می خواهید 
درآورید. برای دسترسی به این قابلیت کافی است 

اپ themes را باز کنید. 

مثلمومدردستانشما
ابر هواوی یا همان Huawei cloud امکانات خوبی 
بر بســتر ابر در اختیار شــما می گذارد. این امکان 
برای مدیرانی که اطالعات حساســیت برانگیز و 
مهمی روی گوشــی های خود دارند، بســیار مفید 
است. اگر دوســت دارید از زیر سایه گوگل خارج 

شوید این برنامه می تواند گزینه خوبی باشد. با این 
نرم افزار می توانید شماره تلفن هایتان را با ابر هواوی 
ســینک کنید و حتی پیامک هــا و الگ تلفن های 
خود را نیز روی کالود هــواوی قرار دهید؛ امکانی 
که حتی گوگل هــم در اختیارتان نمی گذارد. حتی 
فراتــر از آن می توانید از یادداشــت ها، عکس ها 
و صوت هایی کــه ذخیره کرده اید نیز پشــتیبان 
بگیرید. یکی از قابلیت هــای خوب این برنامه این 
اســت که در صورتی که گزینه Phone finder را 
فعال کرده باشــید، می توانید با مراجعه به سایت 
cloud.huawei.com مکان تلفن خود را شناسایی 
کنید. این بخش همچنین امکان قفل کردن گوشی 
و حذف اطالعات از راه دور را نیز برای شما فراهم 

می کند. 
نرم افــزار Phone manager آچارفرانســه 
موبایل شماســت. ایــن برنامه کمــک می کند 
گوشــی تان را همواره در حالت بهینــه نگه دارید. 
مشــابه این برنامه بسیار اســت اما برنامه ای که 
هواوی درست کرده بســیار کامل تر و سریع تر از 
 phone accelerator نمونه های مشابه است. با
می توانید به سرعت رم را از برنامه های بالاستفاده 
خالی کنید. این برنامه حتی فایل های سیستمی را که 
رم شما را اشغال کرده نیز نشان می دهد و می توانید 
در صورتی که به آن نیاز ندارید، غیرفعالش کنید. 
با storage cleaner می توانید فایل های اضافه ای 
را که توســط برنامه ها به صورت ناخواسته روی 

P8تجربهکارباآخرینفرزندهواوی

رویـایاژدهــــا
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گوشی ذخیره شده اســت، پاک کنید. این برنامه 
در پیدا کردن فایل های حجیم نیز کمک شــایانی 

به شما می کند.
با گزینــه power saving باتری گوشــی خود 
را بهتر مدیریت کنید. هنگامــی که به این بخش 
می روید، ابتدا زمان باقیمانده از باتری را به شــما 
 power monitoring نمایش می دهد. با انتخاب
به شــما می گوید کدام برنامه ها در حال حاضر به 
صورت حریصانه ای از باتری اســتفاده می کنند. 
همین طور می توانید بــا راه حل هایی که پیش روی 
شــما می گذارد مدت زمــان شــارژ باقیمانده را 
افزایش دهید. این روش بسیار حرفه ای تر از روشی 
است که گوشــی های دیگر انجام می دهند. یعنی 
بدون اطالع حجم عظیمی از ویژگی ها را غیرفعال 
می کنند. مثــاًل می گوید »پنــج برنامه به صورت 
مخفیانه در حال تلف کردن باتری شــما هســتند 
اگر این اپ ها را ببندید عمر باتــری را یک دقیقه 
افزایش می دهید« یا در جایی دیگر اطالع می دهد 
که »بعد از اینکه صفحــه را خاموش می کنید ۲0 
برنامه همچنان در حال اجــرا باقی می مانند، برای 
ذخیره کردن باتری آنهــا را ببندید«. اگر هواوی 
این هوشــمندی را در رابــط کاربری جذاب تری 
قرار مــی داد، قطعاً می توانســت مفیدتر از اکنون 
باشــد. در ادامه هم می توانید پلن هــای از پیش 
تعیین شده ای را برای مدیریت باتری به کار گیرید. 
 background power-intensive apps در 
می توانید مقدار اســتفاده هر برنامه پس زمینه از 
باتری را با جزییات بســیار دقیقی ببینید. به جرات 
می تــوان گفت اگر تمام پلی اســتور را هم بگردید 
هرگز برنامه مدیریت باتــری ای به این دقیقی و با 

این گستره امکانات پیدا نمی کنید.
 Harassment filter در گزینه بعدی یعنــی
می توانید شماره های افراد را برای پیامک و تماس 
بالک کنید و یک بلک لیست را به راحتی مدیریت 
کنید. این قابلیت احتماالً برای رها شــدن از شــر 
پیام های تبلیغاتی برای مدیران پرمشــغله بسیار 

به کار می آید.
گزینه Traffic manager نیز میزان استفاده شما 
از اینترنت را می گوید و بســیار زیبا تر و کامل تر از 
برنامه ای است که در تنظیمات خود اندروید وجود 
دارد. در ابتدا در قالب یک نمودار خطی گزارشی از 
مصرف روزانه و ماهانه اینترنت شــما را مشخص 
 Traffic use ranking می سازد. با انتخاب گزینه
می توانید ببینید هر اپ امروز یا در این ماه چقدر از 
 Networked اینترنت استفاده کرده است. گزینه
apps ویژگی جالبی است. با این قابلیت می توانید 
تعیین کنید کدام برنامه هــا حق مصرف اینترنت 
وایرلس یا اینترنت شــبکه سلولی را داشته باشند. 

مشابه این اپ را تاکنون مشاهده نکرده بودیم.

با گزینــه notification manager می توانید 
تعیین کنید چه برنامه هایی حق دارند در اعالنات 
شــما ظاهر شــوند. این گزینه برای خلوت کردن 
ســرتان از مشــغله های بی مورد و شــبکه های 
اجتماعی کاربرد بسیار خوبی دارد. اگر الیک های 
Swarm یا توئیتر یا اتفاقــات فیس بوک در طول 
روز دائماً جلوی چشــم تان می آید، با این قابلیت 
برای همیشه از شرشــان خالص شوید. در بخش 
App lock می توانید روی برنامه ها قفل بگذارید تا 

بدون اجازه شما باز نشوند.
هر قدر هــواوی روی برنامه های سیســتمی و 
بهبود کارایی سرمایه گذاری کرده، به برنامه های 
مدیریتــی و productive  بی توجه بوده اســت. 
جایی که شــرکت هایی مانند سامسونگ و ال جی 
ســرمایه گذاری زیــادی روی آن کرده انــد، از 
چشــمان هواوی دور مانده اســت.  بــا این حال 
نرم افزار WPS Office می تواند تا حدودی شما را 
در کار با اسناد اداری یاری کند، هرچند پشتیبانی 
خوبی از زبان فارســی ندارد. اپ هــای موزیک، 
ویدئو و گالری نرم افزارهای رایجی هســتند که در 
این گوشی نیز وجود دارند. از میان این سه برنامه، 
موزیک برتری مطلوبی نسبت به اپ های موزیک 
دیگر دارد. رابــط کاربــری اپ موزیک خالق و 

کاربردی است و لیریک ها را هم نمایش می دهد. 

چشمانپالستیکی
ظاهر دوربین آن قدر ســاده اســت کــه ابتدا به 
توانایی های آن شک می کنید. نه اطالعاتی در کنار 
آن نوشته شده نه مثل دیگر برندها از بدنه دستگاه 
بیرون زده؛ بلکه در ابعاد بســیار کوچک در گوشه 

سمت چپ موبایل جا خوش کرده است. 
یکی از قابلیت های فوق العاده این دوربین ویژگی 
مخفی ای اســت که در آن گنجانده شده. در حال 
زندگی روزمره خود هستید که سوژه ای می بینید؛ 
می خواهید آن را شکار کنید؟ کافی است مانند یک 
کابویی ماهر که آماده دوئل کردن می شود، گوشی 
را به سرعت بیرون بکشید و بدون باز کردن قفل دو 
بار روی کم کردن صدا فشــار دهید. در کسری از 
ثانیه عکسی گرفته می شــود و روی صفحه میزان 
ثانیه ای را که برای این عکسبرداری طول کشیده، 
می نویســد. این زمان معموالً بین یک تا ۱/۵ ثانیه 
اســت. البته می توانید تنظیمــات را طوری تغییر 
دهید که با فشــردن دو بار این دکمه صرفاً برنامه 

دوربین باز شود و عکسی گرفته نشود. 
این گوشــی دکمه جدایی برای عکســبرداری 
ندارد. با روشــن کردن صفحــه می توانید آیکون 
دوربین را که در پایین ســمت راست صفحه قفل 
قرار دارد، به ســمت باال بکشــید و به سرعت وارد 
اپلیکیشن دوربین شوید. دوربین یکی از مهم ترین 

نقاط قوت این گوشی است. با بررسی های انجام شده 
مشــاهده کردیم عکس های این گوشــی برتری 
چشمگیری نسبت به آی فون۶ دارد که البته برخی 
این موضوع را ناشی از اغراق بیش از حد در رنگ ها و 
نور عکس های گرفته شده می دانند و معتقد هستند 
تصاویر باید واقعی باشــد تا اینکــه با تکنیک های 
نرم افزار زیبا شــود. وارد اپلیکیشــن دوربین که 
می شــوید ظاهر برنامه و تنظیمات به شدت شبیه 
اپلیکیشــن دوربین آی فون است. با سوایپ کردن 
کلمات باالی دکمه شــاتر می توانید به حالت های 
مختلف بروید. ایــن دوربین عالوه بــر دو گزینه 
 Time-lapse عکسبرداری و فیلمبرداری قابلیت
و Beauty و Light painting هــم دارد. با قابلیت 
Time-lapse  ابتدا فیلم می گیرید و ســرعت این 
فیلــم از طریق نرم افزار چند برابر می شــود. با این 
قابلیت -که پیش از این نمونه موفق آن در نرم افزار 
تایم لپس اینستاگرام معرفی شده بود- می توانید به 
راحتی ویدئوهای جالبی خلق کنید و کل اتفاقات روز 
را در قالب یک ویدئو چندثانیه ای ببینید. این ویژگی 
بسیار دقیق و پرسرعت کار می کند و حتی کمترین 

زمانی برای پردازش تصاویر نمی برد. 
قابلیت بیوتی ) Beauty( هم برای این اســت که 
سلفی ها یا عکس های چهره ای که می گیرید، نرم تر 
باشد. در حقیقت پس از زدن دکمه شاتر یک روتوش 
نرم افــزاری روی عکس انجام می شــود که آن را 
زیبا تر و صدالبته غیرطبیعی تر می کند. گزینه بعدی 

باقابلیتالیتپینتینگمیتوانیدازمناظرعکسهایهنریبگیرید
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یعنی Light painting نیز گزینه جالبی اســت. این 
گزینه با چند برداشت پشت سر هم و ترکیب تصاویر، 
عکسی مانند یک نقاشی درست می کند. حتماً تا به 
حال تصاویر حرفه ای ای را که از رودها و آبشــارها 
گرفته شده، دیده اید. در برخی از این تصاویر حرکت 
رود مانند حرکت قلم روی تابلو می ماند. این قابلیت 
چهار حالت دارد. نخســت ثبت حرکت ماشین ها 
در شــب که با تغییر تنظیمات ایزو نور چراغ ها به 
صورت خطوط محو و دنباله داری نمایان می شــود. 
دوم حرکت نــور در هوا که باعث می شــود مانند 
گرافیتی های نورانی نور برای ثانیه های بیشــتری 
روی هوا باقی بماند. سوم Silky Water که حرکت 
رود و آب را به صورت کشدار و محوی درمی آورد. 
چهارم star track که برای عکسبرداری از ستاره ها 

و کهکشان در شب مناسب است. 
شــما می توانید فیلترهای مختلفی را به صورت 
زنده روی عکس های خود قــرار دهید. همچنین 
قابلیت پانوراما، HDR و عکســبرداری در شب به 
نام super night هم از دیگر ویژگی هایی است که 

معموالً در سایر موبایل ها نیز وجود دارد. 
قابلیت all focus برای این بــه کار می رود که 
بدون توجه به فوکوس عکســی ثبــت کنید. این 
قابلیت ابتدا در ال جی جی۳ معرفی شد که با استفاده 
از لیزر مادون قرمز عمق و فاصله اشیا را تشخیص 
می داد اما در این گوشــی هم شاید حتی بتوان گفت 
با اینکه خبری از لیزر نیســت اما بهتر از جی۳ کار 
می کند و نقاط بیشــتری بــرای تغییر فوکوس در 
اختیارتان می گذارد. قابلیت best photo چندین 
عکس پیاپی برای شما می گیرد و می توانید بعداً سر 

فرصت از میان آنها بهترین را انتخاب کنید. 

خشماژدها
بررســی طراحی زیبای ایــن دســتگاه را باید از 
بسته بندی و جعبه شکیل P8 شروع کرد. هنگامی 
که گوشــی را به صورت کشــویی از جعبه بیرون 

می آوریم، در نــگاه اول زیبایی آن حتماً شــما را 
جذب خواهد کرد. بدنــه ای تمام نقره ای از جنس 
آلومینیوم یکپارچه و صفحه نمایشــی ۵/۲ اینچی، 
همه حکایت از یک اســمارت فون خوش دست و 
زیبا دارد که پشــتش آن قدر تخت طراحی شده 
که برای برداشــتن گوشــی از روی سطح صاف 
دچار مشکل می شــوید.  P8 خوشــبختانه از دو 
ســیم کارت پشــتیبانی می کند که در وضعیت 
کنونی که هــر اپراتور خدمــات نصفه نیمه ای به 
کاربرانش می دهد، خبر خوشــایندی است. یکی 
از این درگاه ها، همزمان میزبــان میکرو SD و نانو 
سیم کارت اســت. وزن این پرچمدار فلزی ۱۴۴ 
گرم اســت. در یک سیر صعودی وزن پرچمداران 
هواوی دائماً بیشتر شده است.  P6 برابر ۱۲0 گرم 
و وزن P7 برابر ۱۲۴ گرم بــود. البته افزایش ابعاد 
صفحه نمایش نیز در این چاق شدن بی تاثیر نیست.

حقیقت این اســت که اگر پول هایتــان برایتان 
ارزشمند اســت و محدودیت بودجه دارید به جز 
هواوی هیچ برند دیگری نمی تواند نیازهای شــما 
را اینچنیــن معقول برطرف ســازد. قیمت پایین 
محصوالت چینی نه ناشــی از کیفیــت پایین آنها 
بلکه به خاطر هزینه های پایین نیروی انســانی در 
این کشور است. وقتی گوشــی هواوی را می خرید 
خیال تان راحت که پول برند را نداده اید بلکه دقیقًا 

پول محصولی را داده اید که در دست دارید  

Huawei P8  مشخصات کلی

مشخصاتکلی
دو سیم کارتهتعداد سیم کارت
سایز نانو )8.8 × ۱۲.۳ میلی متر( قطع سیم کارت

۶.۴ × 7۲.۱ × ۱۴۴.9 میلی مترابعاد
۱۴۴ گرموزن

فلز جنس بدنه
پردازنده
 HiSilicon Kirin 930 Chipsetچیپ ست

-Quad-core Cortex-A53 & quadپردازنده مرکزی
core Cortex-A53 CPU 

۱.۵ & ۲ گیگاهرتزفرکانس پردازنده مرکزی
Mali-T624 پردازنده گرافیکی

صفحهنمایش
خازنی از نوع IPS LCD نوع صفحه نمایش

۵.۲ اینچاندازه صفحه نمایش
Full HD 1920 × 1080 رزولوشن صفحه نمایش

۴۲۴ پیکسل بر اینچتراکم پیکسلی
حافظه

۱۶۳8۴ مگابایتحافظه داخلی
 RAM ۳07۲ مگابایتحافظه

قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه   توضیحات کارت حافظه 
MicroSD تا ۱۲8 گیگابایت 

شبکههایارتباطی
4G باند شبکه  LTE band 1(2100), 3(1800),

 7(2600), 8(900), 20(800
4G توضیحات  LTE Cat6 300/50 Mbps

 Wi-Fi توضیحات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band,
 Wi-Fi Direct, DLNA , hotspot

 GPS توضیحات GLONASS به همراه A-GPS

نسخه  ۴.0 همراه با A۲DP و LE بلوتوث 
 NFC  

دوربین
۱۳.0 مگاپیکسل کیفیت دوربین
۳۱۲0 × ۴۱۶0 اندازه تصاویر

۱080p ۱9۲0 × ۱080 ابعاد فیلم

۳0 فریم بر ثانیه سرعت فیلمبرداری
قابلیت عکاسی به صورت HDR و پانوراما  سایر قابلیت های دوربین

/  قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی 
عکس ها و فیلم های گرفته شده روی آنها 

)Geo-Tagging( /  قابلیت تشخیص 
 face and smile( چهره و لبخند

detection( /  دارای فوکوس لمسی 
)touch focus( /  لرزشگیر اپتیکال تصاویر 

 )optical image stabilization(
8 مگاپیکسل دوربین مکالمه ویدئویی
امکاناتنرمافزاری

Android 5 Lollipopسیستم عامل 

باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری نوع باتری
۲۶80 میلی آمپر ساعتظرفیت باتری

تمهایزیادیبرایرابطکاربریطراحیشده

صفحهقفلهربارباتصویرمتفاوتیازشمااستقبالمیکند
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جهان نما

102

جهان نما

امنیت سایبری را می توان به صنعت 
عنوان دنیایی خیالی تصویر 
کرد که در آن گروهکی برای مقابله با هکرهای 
اینترنت بسیج شده اند. در این نسخه از روایت، 
شخصیت های بد و خوبی در داستان داریم که 
هدف شخصیت های خوب محافظت از خلیج 
در برابر حمله های دشمنان است. متاسفانه این 
گفته ها داستانی بیش نیستند. امنیت سایبری 
در دنیــای واقعی، صنعتی تباه اســت که برای 
پول ساز بودن به شخصیت های بد احتیاج دارد. 
فروشــندگان بزرگ امنیت فناوری با ساختن 
نرم افزارهایی که از عدم کارایی شــان آگاهند، 
درآمدهای میلیارددالری کســب می کنند. 
این مدل کالهبرداری گاهی این شرکت ها را از 

هکرها هم فاسدتر می کند. 
پنجره های شکسته

بازار امنیت سایبری جهانی در سال 2015 به 
اندازه 75 میلیــارددالر ارزش دارد و تخمین 
زده می شــود تا ســال 2019 این ارزش مالی 
به 155/74 میلیارددالر برســد. شرکت ها 
همواره برای محافظت از خود، میلیاردها دالر 
صرف فناوری های امنیتی می کنند.  بر اساس 
 )Waterhouse( گزارشــی از واترهــاوس
تعداد کل رویدادهای امنیتی از ســال 2009 
تاکنون 66 درصد افزایش یافته است. تعداد 
حمله های روزانه در ســال 2014، 117339 
مورد گزارش شد که در مقایسه با سال قبل 48 
درصد افزایش یافته بــود. این حمله ها امروز 
نه تنها به امری تکراری و روتین تبدیل شده اند 
بلکه مقیاس های تخریب شــان نیز بزرگ تر 
شده است. ارتباط بین جرائم سایبری و هزینه 
روشن اســت. لیکن نکته نامشخص این است 
که چرا هزینه بیشــتر در این زمینه نتوانسته 
جلو این نوع جرائم را بگیرد؟ اکثر محصوالت 
امنیتی حال حاضــر از فناوری قرن بیســتم 
برای مقابله با دشمنان قرن بیست  و یکم بهره 
می گیرند و مسلمًا در این عرصه نبرد شکست 

می خورند.
نان های بیات

ابزارهای فروشــندگان امنیت ســایبری در 
درجه اول مبتنی بر یک رویکرد منسوخ هستند 
که بر دانش حمله های پیشــین تکیه می کند. 

تهدیدات امنیتی در این رویکرد با برنامه های 
مخرب گذشته از طریق یک دیکشنری ویروس 
مقایسه می شوند. اگر قطعه ای کد با مدخل های 
این دیکشــنری تطابق پیدا کنــد، پرچم قرمز 

آنتی ویروس به اهتزاز درمی آید.
اکثر محصوالت امنیتــی امروز تنها یک گام 
ناچیز از آنتی ویروس های قدیمی جلوترند. این 
روش در دنیای امروز جوابگو نیســت به دلیل 
اینکه تنها وقتی خروجی مطلوب دارد که مشابه 
حمله در گذشته نیز وجود داشته باشد. مجرمان 
سایبری مدرن بسیار تخصصی تر از این حرف ها 
عمل می کنند. امروز دیگر با دانشجویانی طرف 
نیســتیم که در خوابگاه دانشکده شان کدهای 
کوچــک و آزاردهنده می نویســند. اکنون با 
حرفه ای هایی ســر و کار داریم که برای انجام 
تحقیق و توســعه توسط ســندیکاهای جرم و 
دولت های ملی حمایت های میلیون هادالری 
می شوند. بنابراین اگر در یک برنامه امنیتی صد 
میلیون آیتم در لیست سیاه قرار دهید، هکرها با 
مورد یکصد میلیون و یک حمله خود را طراحی 
می کنند. این رویکردهای امنیتی کارگر نیستند 
چرا که حمله ای که یک روز پیش رخ داده لزومًا 

هیچ ارتباطی با حمله امروز ندارد. 
پیوند نامقدس

شــرکت هایی که مبــادرت به فــروش این 
برنامه ها می کنند از عدم کارایی آنها مطلعند. 
وقتی در موردهای بزرگ شکســت می خورند 
از خریــدار میلیون هــا دالر می گیرند تا علت 
ایــن شکست شــان را توضیح دهنــد؛ کاری 

آســان و پردرآمد. بدون وجود دزد پلیسی هم 
در کار نخواهد بود. هر چــه اختالالت امنیتی 
بیشتر باشــد درآمد این شرکت ها هم افزایش 
می یابد. چرا تاکنون این پیوند نامقدس هکرها 
و فروشندگان امنیت سایبری مورد توجه جدی 
قرار نگرفته اســت؟ چرا شــرکت ها هنوز هم 
محصوالت شان را می خرند؟ یک عامل اصلی 
پنهان کاری اســت؛ صنعت امنیت سایبری از 
شــفافیت الزم برخوردار نیست و همین امر به 
ادامه فروش محصوالتــش می انجامد. عامل 
دیگر بازاریابی اســت؛ محصول برنده در این 
صنعت محصول بهتر نیست بلکه موردی است 

که بازاریابی بهتری برایش کرده اند.
راه بهتر

نرم افزار امنیتی برای عملکرد مطلوب نباید بر 
دانش پیشین متکی باشد. در عوض باید بتواند 
بدون نگاه به لیستی تکراری فعاالنه رویدادهای 
ســایبری را تحت نظر بگیرد، چــه در غیر این 
صورت کهنه و ناقص خواهد بود. یک رویکرد 
بهتر برای تشخیص الگو و پیش بینی بالدرنگ 
تهدیدات اســتفاده از بزرگ داده ها و یادگیری 

ماشین است.
شرکت های امنیتی بزرگ به این دلیل از این 
روش ها بهره نمی گیرند کــه وقوع تهدیدات 
برایشان درآمدزاست. آنها با اتخاذ این رویکرد 
به اندازه هکرها مقصرند. استارت آپ های این 
صنعــت می توانند با توســعه روش های نوین 
برای جلوگیری از حمالت، منافع مشــتریان را 

به جای منافع شخصی در اولویت قرار دهند  

کالهبرداران میلیارددالری صنعت امنیت سایبری

نان های بیات 

منبع: دنکست وب  جان پریسکو
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)Periscope( یک برنامه پریسکوپ 
تحت موبایل اســت که 
امکان اشــتراک ویدئو زنده از هر نقطه از جهان را 
برای کاربر فراهم می کند. این نرم افزار که در ماه 
مارس امســال توسط توئیتر به مبلغ 100 میلیون 
 دالر خریداری شــد، پس از انتشار در آی او اس و 
طی 10 روز اول کاری توانست یک میلیون عضو 
بگیرد و در ماه مه این روند رشد را در اندروید نیز 

ادامه دهد.
برنامــه مذکــور توجــه موسســات خبری، 
سیاســتمداران و افراد مشــهور را به شــدت به 
خود جلب کرده اســت. به عنــوان نمونه مجری 
 )Kay Burley( اســکای نیوز یعنی کــی بورلــی
برای نمایش پشــت صحنه مناظرات انتخابات 
عمومی و دیوید کامرون برای انتشار آدرسش از 
پریسکوپ استفاده کردند. در همین حال رولینگ 
استون برای پخش یک شو مخفی در لس آنجلس 

از این برنامه بهره گرفت.
درخشش سریع پریســکوپ ناشی از ایده های 
ناب بنیانگذاران این برنامه یعنی کیوان بیک پور 
)Kayvon Beykpour( و جــوزف برنســتین 
)Joseph Bernstein( بوده اســت. این زوج از 
دوران ابتدایی با هم آشنا شــدند و از همان زمان 
کودکی عالقه زیادی به برنامه نویسی و کامپیوتر 
داشتند؛ برای اولین بار در دانشگاه و تحت نظارت 
 Terriblyclever( شــرکت تریبلی کلور  دیزاین
Design( اولیــن برنامه دونفره شــان را با عنوان 

iStanford طراحی و تولید کردند.
به گفته بیک پور این برنامه در اصل »دانشــگاه 
را در جیب تان« قرار می دهد و دسترسی به منابع 
آکادمیک از طریق آی فون را تســهیل می کند. او 
می افزاید:»به نظر می رسید زمان و مکان مناسب 
فرا رســیده باشــد. تعدادی از مدارس شروع به 
استفاده از آن کردند و شــرکتی به نام بلک بورد 

)Blackboard( آن را خرید و رویش کار کرد.« 
ایده پریســکوپ وقتی پدید آمــد که بیک پور 
و برنستین در ســال 2013 به ســفری اروپایی 
می روند و تصمیم می گیرند از شــهر اســتانبول 
دیدن کنند. آن زمان در میدان تقسیم تظاهرات 
مردمی برپا بود و رســانه ها پر از تصاویر پلیس با 
گاز اشــک آور و در حال متفــرق  کردن جمعیت 

بودند.
بیک پور می گوید:»از خود پرسیدم با این شرایط 
که در تلویزیون و توئیتر فقط گاز اشک آور می بینی 
آیا ســفر به این شهر امن اســت یا نه؟ یادم است 
با جو صحبت کردم و گفتم چقدر احمقانه اســت 
که هزاران نفر با گوشــی موبایل آنجا هســتند و 
من نمی توانم از نگاه آنها اتفاقات شــهر را ببینم. با 
یکدیگر مشورت کردیم و گفتیم باید چیزی شبیه 

به یک دستگاه انتقال بسازیم.«
این دو دوســت به مدت یک ســال نمونه های 

پریسکوپ: ابزار بیان حقیقت

شفافیت در لحظه

سوفی کرتیس

کیوان بیک پور مدیر عامل و جوزف  برنستین از پایه گذاران پریسکوپ در دفتر مرکزی شان در سان فرانسیسکو
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جهان  نما

اولیه مختلف ساختند. در نسخه های اولیه برنامه 
از تصاویر ثابت به جای فیلم اســتفاده می کردند 
و مبتنی بــر ایده بــازار بودند؛ یعنــی کاربری 
درخواست تصویر مکانی خاص را می داد و کاربر 
دیگر آن را عرضه می کرد. منتها متوجه شــدند 
این شــیوه برای بســیاری از کاربران ناکارآمد 

است.
وقتی شــروع به آزمایش پخش زنده کردند، 
متوجه شدند چنین فناوری هایی که تا پیش از این 
روی موبایل عرضه شده اند، تاخیر زیادی در حد 

20 تا 60 ثانیه دارند.
بیک پور می افزاید:»چشم انداز اولیه این بود که 
بینندگان بتوانند بــه طور بالدرنگ از ارائه کننده 
محتوا ســوال بپرســند، بنابراین این تاخیر را به 
دو ثانیــه رســاندیم. انجام این کار بــدان معنی 
بود که شــیوه های گذشــته را عوض کنیم و این 
مستلزم نوشتن رمزگذار و رمزگشاهای ویدئویی 
مخصوصی بود و زمان زیادی بــرای تکمیل آن 

صرف شد.«
به باور بیک پور دلیــل اصلی موفقیت نرم افزار 
امکان تعامل بیننده با ارائه دهنده ویدئو بود. اکثر 
افراد در پخش محتوای زنده استرس پیدا می کنند 
چرا کــه از واکنش احتمالی بیننــده خبر ندارند. 
پریسکوپ امکان می دهد بیننده بتواند همزمان با 
پخش نظر بدهد یا قلب دیجیتالی برای فرستنده 
ویدئو ارسال کند و شرایط استرس تا حدی کنترل 

شود.
در حالی که پریسکوپ تاکنون کاربران متنوعی 
داشــته، از گزند جنجال های متعارف بی نصیب 
نمانده است. شــرکت کنندگان مسابقات تنیس 
ویمبلدون امسال، از اســتفاده این برنامه محروم 
شــدند چرا که به بــاور ســازماندهان بازی ها 
پریسکوپ افزون بر حواس پرتی بازیکنان حقوق 

پخش را نیز نقض می کند.
بیک پــور معقتد اســت هر رویــداد می تواند 
بســته به نظــرات مدیرانش برای اســتفاده از 
برنامه قوانینــی بدهد اما در عین حال اصرار دارد 
پریسکوپ ابزار ناچیزی برای دزدان محتواست 
چرا که دست کم برای نمونه کیفیت پخش ویدئو 
توســط آن با ویدئوهای رســانه های خبری به 

شدت پایین تر است.
او گفت:»از دیدگاه ما، ابزاری ســاخته ایم که 
مردم بتوانند بــه هر طریق دلخــواه از آن بهره 
گیرند. مسلم اینکه، یک رســانه خبری از اینکه 
کســی در اســتادیوم مخصوص او گزارش زنده 
بگیرد خوشحال نمی شود اما من فکر نمی کنم این 
کاربرد برنامه جذابیت چندانــی برای کاربران 
داشته باشد. اگر تالش کنید تصاویر یک مسابقه 
 HBO فوتبال، تنیس یا ســریال بازی تاج و تخت

)Game of Thrones( را بدزدیــد، در دنیــای 
وب 80 ابــزار بهتر از پریســکوپ در این زمینه 

می یابید.«
همچنیــن توانایی پخش زنده، مســائل حریم 
خصوصی بسیاری را پیش می کشد. هر کس رمان 
دیویــد ایگــرز )David Eggers( یعنی »دایره« 
را خوانده باشــد، به یــاد دوربین های دیواری ای 
می افتــد کــه از زندگی روزانه شــخصیت های 

داستان، فیلم زنده پخش می کنند. 
بیک پــور این رمان را نخوانده امــا اعتقاد دارد 
شفافیت نیروی مطلوبی است که به مردم امکان 
می دهد اتفاقات مکان هایی را که بدان ها دسترسی 
ندارنــد، ببینند:»پریســکوپ پلتفرمــی برای 
افزایش شفافیت اســت. همه می توانند تصاویر 
زنده پخش کنند و همــه می توانند این تصاویر را 
ببینند. این دنیایی است که من با آن هیچ مشکلی 

ندارم.«
او همچنین معتقد اســت هنجارهای فرهنگی 
و انتظــارات حریم خصوصی از زمــان همه گیر 
شدن گوشی های هوشمند دارای دوربین و اتصال 

اینترنتی متحول شده اند.
امروزه اگر کسی با گوشی اش توسط پریسکوپ 
فیلم زنده بگیرد کسانی که از این قضیه ناراضی اند 
آن را ابــراز خواهنــد کــرد. بیک پــور امکان 
تعبیه نرم افزار در دســتگاه های پوشــیدنی مثل 
گوگل گالس را رد نکرد و افزود با این مورد هم در 
زمینه حریم خصوصی احســاس بدی به او دست 

نمی دهد. 
او گفت:»مــن فکــر می کنم امــروز قوانین و 
مقرراتی ضمنی وجود دارد که چند و چون استفاده 
از گوشی را مشــخص و امور قابل قبول و غیرقابل 
قبول را به کاربران گوشزد می کنند. مطمئنم این 
روند به تغییر خود ادامه می دهد و باالخره جامعه 

و فرهنگ با آن کنار می آیند.«
بیک پور در مورد ملحق شــدن پریســکوپ و 
توئیتر گفت قرار است او و برنستین کنترل بخش 
خالقیت در محصــول را ادامه دهنــد. او افزود 
 Project ســرویس خبری جدید توئیتر یعنــی
Lightning -که در آینده در این شبکه اجتماعی 
قرار می گیرد- نقش مهمــی در ترکیب توئیتر و 
پریســکوپ بازی خواهد کرد و امکان مشــاهده 
تصویری اخبار سرتاســر جهان را بــه کاربران 

می دهد. 
او در آخــر گفت:»می خواهیــم پریســکوپ 
پلتفرمی برای بیــان حقیقت باشــد؛ هیچ فیلتر، 
ویرایش یا قیــدی در آن نیســت و دقیقًا همان 
چیزی را نشان می دهد که در حال وقوع است. این 
چشم انداز بازنماکننده جهان است و ابزاری است 

که دنیا و مردم به آن نیاز دارند.«  

تل اپارت؛ آخرین خرید توئیتر

 Josh ( لنــد  ر مک فا جــاش 
McFarland( درباره آخرین خرید 
توئیتر و چند و چون افزایش درآمد 
شــرکت از هفت به یکصــد میلیون 

 دالر سخن می گوید.
ورود مک فارلنــد به شــرکت به 
زمانی بازمی گردد که همراه دوست، 
 )TellApart( سرمایه گذار تل اپارت
 )Evernote( و مدیرعامل اورنوت
 )Phil Libin( یعنــی فیلیپ لیبیــن
جلســه شــام می گذارد. شــرکت 
تل اپارت ســال مالی اش را با هفت 
میلیون  دالر- که رقــم باالیی برای 
یک استارت آپ محسوب می شود- 
به اتمام رسانده اســت. مک فارلند 
در یــک موقعیت کلیــدی از لیبین 
می شــنود:»اینکه هفت میلیون  دالر 
درآورده ایــد فوق العاده اســت اما 
برنامه تان برای رســیدن به یکصد 
میلیون چیســت؟« لیبین میز شام 
را ترک می کند و مک فارلند متوجه 
می شــود باید به جای یک بنیانگذار 
در مقــام یک مدیرعامــل به آینده 

شرکتش بیندیشد.
شرکت برای رســیدن به یکصد 
میلیــون، اســتراتژی های فروش 
خود را بــر حســاب ها و برندهای 
بــزرگ و مطرح معطــوف می کند. 
مک فارلند برای پیشــبرد اهدافش 
افراد اجرایی مهــم از جمله مدیران 
اجرایی، رهبران متفکــر و عمل گرا 
را استخدام می کند. پس از دریافت 
ســود اولیه از تیم ها و شــرکت های 
سرعت بخشــی  بــرای  دیگــر 
 بــه ایــن رونــد رشــد اســتفاده

 می کند. 
تل اپارت در ســال 2009 توسط 
مک فارلنــد تاســیس شــد و بــه 
فهرســتی از مشــتریان مطــرح از 
 Neiman( جملــه نیمن مارکــوس
 Warby( و واربــی پارکر )Marcus
Parker( دســت یافت و توانست از 
گری الک )Greylock(، بین کاپیتال 
)Bain Capital( و هریســون متال 
)Harrison Metal( 13 میلیــون 

دالر سرمایه بگیرد. 
منبع: تک کرانچ 

به سوی صد میلیون
جاش مک فارلند و استییس ان گو

منبع: تلگراف 
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بیســت ســال پیش اگر چرخی در خیابــان جمهوری پانزده 
می زدیم و انواع و اقسام دســتگاه های صوتی تصویری 
را زیــر و رو می کردیم، قطعاً به دنبال آن بودیم که خریدمان ســونی یا 
پاناســونیک اصل ژاپن باشــد نه اندونزی )آن روزها هنوز غول های 
کره ای خواب بودند(. چند ســال بعد که موبایل جا افتاد البد در همان 
حوالی به دنبال گوشــی نوکیا اصل فنالند بودیم نه ساخت چین. مساله 
ساخت چین هر چند سال ها ادامه داشت اما سال به سال از حساسیتش 
کم می شــد. البته نه اجناس قالبی )فیک( که چیــن به آن هم معروف 
بوده و هنوز هم هســت، بلکه محصوالت برندهــای بزرگ آمریکایی، 
اروپایی و حتی کره ای که کارخانه هایشــان در کشوری با نیروی انسانی 
فــراوان و ارزان قرار دارد. امروز اما همه دیگــر می دانند برندهای ریز 
و درشت در حوزه آی تی )و البته ســایر حوزه ها( محصوالت شان را در 
چین تولید می کنند. اصوالً محصوالت چینی قصه عجیب و غریبی دارند. 
از یک سو کامیون هایشــان به دلیل مشکالت فنی حوادث زیادی را در 
کشورمان موجب شده اند و از سوی دیگر خودروهای ریز و درشت شان 
در خیابان های شــهرهایمان جوالن می دهند و ظاهراً مردم زیاد هم از 
آنها ناراضی نیســتند. شاید بتوان گفت صنعت چین دو دسته محصول 
تولیدی دارد؛ یکــی آنهایی که تحت نظارت فنــی و کیفی و زیر بیرق 
برندهای صاحب نام تولید می شــوند که البد خوب هستند، و دیگری 
آنهایی که با مکانیسم کپی پیســت بی نظیر چینی دست آخر توزرد از 
آب در می آیند. اگر از خودروسازی و البته بسیاری از صنایع پایه مانند 
فوالد بگذریم، فناوری آی تی چین برگ هایی رو کرده است که به شدت 
نظریه فوق را نقض می کند. شرکتی به نام علی بابا قد علم کرده تا نشان 
دهد صنعت خرید اینترنتی و تحویــل در محل دیگر فقط در ید توانای 
آمازون آمریکایی نیست. شاهد این ادعا ورود زلزله آسای این شرکت 
به بورس آمریکا در ســال گذشته است که یک شــبه مدیرعاملش را 
تبدیل به ثروتمندترین مرد چین کرد. وقتی دولت چین کار گوگل را در 
این کشور ممنوع کرد، بایدو ســر برآورد و حاال در محدوده دیوار چین 
می تازد، به شکلی که شاید بسیاری از چینی ها دل شان برای گوگل تنگ 
نمی شود. و اما تنسنت که تحولی در صنعت بازی ایجاد کرده؛ از این نام ها 
کم نیستند. البد شنیده اید که برند موبایل اسمارت فون شیائومی بیش از 
نیمی از سهم بازار میلیاردی این ابرکشور را به خود اختصاص داده است؛ 
چیزی که برندهای غول آسای موبایل در خواب هم نمی بینند. می توان 
گفت اقتصاد دنیا که در ســال های اخیر انگشت به دهان نظاره گر رشد 
انفجاری صنایع چین بوده است، حاال باید هوای خفاشی به نام BAT  )سه 
شرکت Baidu ، Alibaba  و Tencent( را نیز داشته باشد که شب و روز 
نمی شناســد و هر لحظه سهم بیشتری در بازار اینترنت جهان را به خود 
اختصاص می دهد. البته اگر منصف باشیم خیلی هم عجیب نیست؛  وقتی 
تقریباً از هر هفت نفر ساکن این کره خاکی یک نفر چینی است، دیگر هیچ 
چیز از آن یک نفر بعید نیســت. زمان آن رسیده که ما که همه جزو آن 
شــش نفر دیگر هستیم، این حقیقت را بپذیریم؛ حقیقتی که زیاد هم تلخ 
حمیدرضا نیکدل نیست   

پرونده ای برای غول های فناوری از نوع چینی اش

خفاش شب و روز

پرونده
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دوران جنگ سرد روسیه ارتش آماده ای در 
بزرگ تــر از آمریکا داشــت؛ تانک های 
بیشتر، مردان بیشتر، هواپیماهای بیشتر و احتماالً 
بمب های بیشــتر. با این وجود روسیه نتوانست 
این قدرت نظامی را به چیزی محســوس تبدیل 
کند. وجود تسلیحات هســته ای باعث شده بود 
جنگ تمام عیــار میان دو ابرقــدرت فوق العاده 

ترسناک شود. 
آمریکا می دانســت در یک جنگ مســتقیم با 

روســیه پیروز نخواهد بود و لذا در فناوری )یعنی 
تسلیحات هسته ای( سرمایه گذاری کرد. به دلیل 
همین فناوری جدید )تســلیحات واقعی کشــتار 
جمعی( توانست قدرت متوازنی را در برابر تعداد 
بیشــتر نیروها، تانک ها و هواپیماهای روســی به 

وجود آورد. 
اما اکنون چندین مبــارزه محلی و محدود را از 
ســر گذرانده ایم که نشــان داد صرف پیشرفت 
فنی آمریکا در زمینه تسلیحات به معنی شکست 

ناپذیربودن آنها در تاکتیک ها و راهبردهای بسیار 
قدیمی نیســت. همچنین داشتن ابزارهای نظامی 
فوق پیشــرفته هیچ ارتباطی بــه توانایی رهبران 
نظامــی آمریــکا در ایجاد یک راهبــرد نظامی 

منسجم و هوشمندانه ندارد.
تمامی فناوری های جهان نتوانســت به آمریکا 
کمک کنــد در جنگ عراق و افغانســتان حتی با 
گذشت ماه ها یا ســال ها »پیروز« شود. حتی اگر 
بیشتر به گذشته برگردیم، در دوران جنگ جهانی 

چطور فناوری همه چیز را تغییر می دهد

چین و آمریکا چند چند هستند؟

دیوید کونگ
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دوم آمریــکا برتری نظامی متفاوتی داشــت. در 
آن زمــان فناوری در اختیار نداشــت. اما مزیت 
آمریکا در توانایی تولید مــواد و تدارکات جنگی 
بیشتر در مقایسه با ژاپن و آلمان بود. در آن زمان 
این کشور می توانست این مواد و تدارکات را بین 
نیروهای خط مقدمی که به آن احتیاج داشــتند، 
توزیع کند )یعنی لجســتیک(. البته آمریکا منابع 
خام گسترده ای را برای تداوم تولید گسترده این 

تدارکات در اختیار داشت.
اما سوال اینجاســت که تغییر بزرگ بعدی در 
فنــاوری نظامی کدام خواهد بــود؟ اتفاق بزرگ 
بعدی کــه قدرت نظامی و تــوان اعمال آن را در 

قرن 21 تغییر می دهد، کدام خواهد بود؟
تهدیدهای این دوران متفاوت هستند؛ روسیه 
و چین: روســیه به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن 
و چین به دلیــل رقابت فرهنگی و اقتصادی واضح 
آن. البتــه بازیگران منطقه ای ماننــد ایران، کره 
شــمالی، عراق و افغانســتان و غیره هم هستند. 
بحث خودمان را به آمریکا در برابر چین محدود 
می کنیم. وقتی مزایای رقابتی چین در برابر آمریکا 
را بررسی کنیم، احتمال زیادی وجود دارد که چین 
از نظر تولید مواد خام و پشــتیبانی جنگی )حداقل 
از نظر هزینه( بر آمریکا برتری داشــته باشــد. 
بر اســاس جمعیت نیز چین بــا 1/2 میلیارد نفر 
جمعیت، برتری قوی ای بر آمریکا با 350 میلیون 

نفر جمعیت دارد.
شاید تصور کنید هرچه قدرت نظامی مکانیزه تر 
شــود، قایق های بزرگ تر، هواپیماهای سریع تر، 
زیردریایی های بی ســر و صداتر و موشــک های 
دوربردتر چین مزیــت نهایی را در اختیار خواهد 
داشت. هرچند ممکن اســت چین از نظر فناوری 
)یعنی کیفیت( عقب باشد اما می تواند از نظر توان 
تولید سخت افزار نظامی )یعنی کمیت( این مساله 

را جبران کند. 
حتی اگــر از دنیایــی صحبت کنیــم که در 
آن پهپاد می ســازیم و روبات هــا به جای ما به 
جنگ می روند، بــا این وجود نیــروی کار در 
چین آن قدر ارزان اســت که ســاخت و انتقال 
تولیدات در چین بســیار کم هزینه شده و نهایتًا 
این کشــور یک مزیــت طبیعــی را در اختیار 

خواهد داشت.
من هــم قباًل چنیــن تصوری داشــتم تا اینکه 
چیزی را متوجه شــدم. فنــاوری صرفًا مختص 
بمب اتم یــا زیردریایی و جت هــای رادارگریز 
نیســت؛ بلکه فناوری به چیزهایی مانند رادار یا 
توانایی شکستن کدها مربوط می شود. در برخی 
موارد خود را به شــکل توانایی بهبود تولید برای 
رســیدن به نقطه ای نشــان می دهد که ورودی 
نیروی کار دستی )به ویژه نیروی آموزش ندیده( 

دیگر عامل اصلی نخواهد بود.
بــه عنوان مثــال آمریــکا به دنبال ســاخت 
تســلیحات با پرینت سه بعدی اســت. توانایی 
پرینت تسلیحات، ابتدا تسلیحات سبک و سپس 
موشــک، مدارها، قطعات موتور و غیره در تعداد 

کم می تواند یک تغییر بزرگ به شمار رود.
شــاید تصور کنید چین مکانی عالی برای تولید 
خودرو اســت. نیروی کار ارزان، منابع گسترده 
مواد اولیه و غیره؛ امــا خودروهای جهان در چین 
تولید نمی شــوند. آنها در آمریــکا و ژاپن تولید 
می شوند. تنها دلیلی که ژاپن با وجود هزینه باالی 
نیروی کار خود می تواند ایــن کار را انجام دهد، 

استفاده از روبات هاست.
پرینت ســه بعدی هم حوزه جدیــد روباتیک 
خواهد بــود. از آنجا که پرینت ســه بعدی یعنی 
روباتیک بدون روبات، این حوزه تنها به ســه چیز 

نیاز دارد:
1( فناوری )یعنی دستگاه(

2( منابع مواد خام
3( استعداد )یعنی ایده، خالقیت و برنامه(

در حالــی که آمریکا احتمــاالً از نظر فناوری 
کمی جلوتر اســت و از نظــر منابــع اولیه نیز 
آمریکا و چین تقریبًا برابر هســتند، نکته ســوم 
در زمینه پرینت سه بعدی از همه مهم تر است: 
اســتعداد مطلق و توانایی تفکر خالقانه در تولید 
طرح های اولیه. اینجاســت کــه نخبگان وارد 
عرصه می شوند. سوال اصلی در مواجهه آمریکا 
و چین این خواهــد بود که کدام فرهنگ، جامعه 
یا سیستم سیاســی می تواند خالقیت، نوآوری و 
دقت باالتری را در میان نخبــگان فکری خود 

ایجاد کند. 
در پرینت ســه بعدی هزینه نیروی کار را از 
معادلــه تولید مواد حذف می کنیــد. این یعنی 
تنها ایده باقی می ماند. جامعه و سیستم سیاسی 
چین شــاید از نظر پتانســیل حل مساله در حد 
آمریکا )اگر نگوییم بهتر( باشــند. اینجا مزیت 
سیستم سیاســی بسته تر مطرح می شود - بحث 
کمتر، اقدام سریع تر )اما فساد بیشتر و شفافیت 
کمتــر(. البته من هنوز بر این عقیده هســتم که 
سیستم سیاســی، اجتماعی و فرهنگی آمریکا - 
بدون توجه به موقعیت کلی سیســتم آموزشی 
آن، »متوســط« - توانایــی تولیــد متفکــران 
خالق تــری را در مقایســه با چیــن دارد. مثاًل 
میزان نوآوری در آمریکا - اپل، مایکروسافت، 
فیس بوک، گوگل، ای بی، آمــازون و غیره - را 

مد نظر بگیرید.
با این وجود داســتان های موفقیت در چین هم 
کم نیستند: بایدو )Baidu(، علی بابا )Alibaba( و 
غیره. اما چه تعدادی از آنها ایده های ناب، موفق و 

بکر بوده اند؟ چند عدد از آنها از اســاس کار خود 
را شروع کرده اند؟ )شاید تنسنت و شرکت های 
تولید بازی، تنها جایی باشد که چین برتری کامل 

بر غرب دارد(. 
اما وقتی به خالقیت ناب می رســیم، چند عامل 
به تدریج بر تســلیحات پرینت شــده سه بعدی 
تاثیرگذار خواهند بــود. بهترین کار برای آمریکا 
آن خواهد بــود که فناوری تولیــد را به گونه ای 
بهبود بخشد که هزینه به عاملی محدودکننده در 

تولید تسلیحات تبدیل نشود.
به ایــن ترتیــب در نهایت فنــاوری در حفظ 
مزیت نظامی یک ضرورت خواهد بود. نمی توان 
صرفًا تعداد نیروها، بمب ها، هواپیماها، تانک ها و 
کشتی ها را شمرد و دید ارتش کدام کشور بهتر و 

بزرگ تر است. 

اگر پرینت ســه بعدی بتواند به نقطه ای برسد 
که کل تسلیحات و قطعات دســتگاهی را با آن 
پرینت کنیم )هزینه تولیــد کاهش یابد( آن گاه 
بهره وری در این مسائل اهمیت کمتری می یابد 
و تولید ایده مهم تر جلــوه می کند. نخبگان مهم 
می شــوند. چین آرزوی داشتن اســتیو جابز یا 
بیل گیتس را خواهد داشــت. این افراد هستند 
که تاثیری گســترده و ماندگار بر کل کشــور یا 
جمیعــت و حتی بر جهان خواهند داشــت. و در 
حال حاضر آمریــکا هنوز بهتریــن مکان برای 
حفظ معادلــه خالقیت و توانایــی تفکر خارج از 

قاعده در میان نخبگان است  

منبع: وبالگ دیوید کونگ

10 شرکت برتر اینترنت براساس ارزش بازار

Google $391.7
Facebook $201.9
Alibaba $165
Amazon $152.4
Tencent $152.2
Baidu $76.6
eBay $64.8
Priceline $60.8
Yahoo $42.6
JD $39.6

سوال اینجاست که تغییر بزرگ بعدی در 
فناوری نظامی کدام خواهد بود؟ اتفاق بزرگ 
بعدی که قدرت نظامی و توان اعمال آن را در 
قرن 21 تغییر می دهد، کدام خواهد بود؟
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مدت هاســت بــه عرصــه تولیــد چین 
ابزارک های برترین شرکت های جهان 
تبدیل شده است ولی محصوالت فناوری خود این 
کشــور به ندرت در حد قابل توجهی دیده شده اند. 
اما حاال همه چیز در آستانه تغییر است. شرکت های 
فناوری خود چین بــه صورتی فزاینــده رهبران 
بازارهای جهــان را در روندهایی مانند مخابرات، 
دســتگاه های موبایل و خدمات آنالین به چالش 
می کشند.  این کشور با داشتن بازار داخلی گسترده، 
در عین جذب شــرکت های شناخته شده جهانی، 
در حال اســتخدام مدیران دره سیلیکونی و توسعه 
تبلیغات جهانی خود با استفاده از مشاهیر حوزه هنر 

و ورزش است.
شرکت های چینی هنوز با مشکل شناخته شدن 
در میان مصرف کنندگان بســیاری از نقاط جهان 
مواجه هســتند و محصوالت شان هنوز به کیفیت و 
ماندگاری شرکت های دیگر نرسیده است. برخی 
رقبای خارجی مدعی اند پکن مزایای ناعادالنه ای 
مانند یارانه، فاینانس ارزان و کنترل بر بازار ارز را در 

اختیار تولیدکنندگان خودش می گذارد.
امــا بســیاری از مدیران شــرکت های چینی و 
غربی اذعان دارند که حــوزه فناوری چین در حال 
رسیدن به نقطه مهمی در زمینه تخصص، استعداد 
و قدرت مالی اســت که می تواند ســاختار قدرت 
صنعــت فناوری جهان را در ســال های آتی تغییر 
دهد. کولین الیت از شــرکای پرایس واتر هاوس 
کوپرز می گوید:»به صورت ســنتی شرکت های 
چینی مقلدانی کند بودند اما اکنون به دنبال نوآوری 
واقعی رفته اند.« ظهور صنعت فناوری چین تا حدی 
از سرمایه گذاری های گسترده تر در حوزه تحقیق 
و توســعه جان گرفته است. بر اســاس مطالعه ای 
که توسط موسسه بتل مموریل آمریکا انجام شده 
اســت، هزینه های تحقیق و توسعه چین امسال به 
284 میلیارد دالر خواهد رســید که در مقایسه با 
سال 2012 تا 22 درصد افزایش خواهد داشت. این 
مقدار را می توان با رشــد چهار درصد این بخش در 
آمریکا مقایســه کرد که به 465 میلیارد دالر برای 
همان دوره رســیده اســت. این مطالعه پیش بینی 
کرده اســت چین در زمینه هزینه هــای تحقیق و 
توسعه در ســال 2018 از اروپا و در سال 2022 از 

آمریکا پیشی خواهد گرفت.
در شــرکت فناوری هواوی در شــنزن چین که 

دومین شــرکت بزرگ جهان در حوزه تجهیزات 
مخابراتی از نظر درآمدی پس از شرکت اریکسون 
سوئد اســت، بودجه ســاالنه تحقیق و توسعه در 
عرض یک دهه چهار برابر شــده و از 389 میلیون 
دالر در ســال 2003 به 5/46 میلیارد دالر در سال 

2013 رسیده است.
وقتی پیتــر ژو در ســال 2000 بالفاصله پس از 
فارغ التحصیلی به شــرکت هواوی پیوست، مرکز 
تحقیق این شــرکت در شــانگهای تنها چند صد 
کارمند در یک دفتر مشترک داشت. هر چهارشنبه 
بعد از کار، آقای ژو و دیگر مهندســان جوان چینی 
برای جلســات مطالعاتی با استفاده از کتب درسی 

دانشگاه های آمریکا گرد هم جمع می شدند.
ژو که اکنــون مدیر تجهیزات بی ســیم هواوی 
اســت، می گوید:»در آن زمان هواوی اصاًل هم تراز 

شرکت های غربی نبود. ما مثل دانشجو بودیم.« 
اما طی دهه گذشــته هواوی توانســت از رقبای 
غربی ماننــد نوکیــا و آلکاتل لوســنت در بازار 
مخابرات عبور کند. بخشــی از این موفقیت ریشه 
در روش های خالقانه مهندســان هواوی در به روز 
کردن شــبکه های بی سیم با اســتفاده از نرم افزار 
به جای روش های پرهزینــه تغییر تمامی قطعات 
سخت افزاری داشــت. اکنون هواوی دفتر تحقیقی 
در شــانگهای با بیش از 10 هــزار مهندس دارد 
که بســیاری از آنها در علوم کامپیوتری تحصیل 
کرده انــد. در حالی که صنعت موبایل به ســمت 
شبکه های سریع تر پیش می رود، هواوی اکنون در 
حال کار روی نسل پنجم شبکه هایی است که شاید 

تا سال 2020 وارد بازار شوند.
هرچند توسعه جهانی هواوی با مشکالتی مواجه 
شده اســت. سال گذشته مســئوالن اتحادیه اروپا 
مدعی شدند یارانه های غیرمنصفانه به هواوی اجازه 
می دهد محصوالت خود را با قیمتی بسیار پایین تر 
در اروپا بفروشــد که البته هواوی این ادعاها را رد 
کرده اســت. در ماه اکتبر وقتی شرکت مخابراتی 
TDC A/S دانمــارک اعالم کرد قــراردادی 700 
میلیــون دالری برای تعویض تجهیــزات خود از 
اریکســون به هواوی منعقد کرده است، کارستن 
دیلینگ مدیر این شــرکت اعالم کــرد به خاطر 
تخصص و نه قیمت شرکت هواوی را انتخاب کرده 

است. 
شــرکت گلــوری گلوبــال در انگلســتان که 

دســتگاه های کار با پول نقد را در دنیا می فروشــد 
دفتر تحقیقاتی  در ســال 2011 در شانگهای ایجاد 
کرد. مهندســان چینی این مرکــز در حال تولید 
فناوری حســگرهای پیشرفته ای هستند که بتواند 
خصوصیات ایمنی مختلف موجود در اسناد بانکی 
را تشــخیص دهد و لذا پول های جعلی را جدا کند و 
در این مسیر برنامه های نرم افزاری، سخت افزار و 
روش های علمی مانند طیف نگاری را با هم ترکیب 
کرده اند. پل آدامز مدیر اجرایی این مرکز می گوید 
کار روی فناوری های پیشــرفته با مهندسان چینی 
این خطر را دارد که آنها ممکن اســت این شرکت 
را ترک و شرکت های خودشــان را ایجاد کنند که 
می تواند رقیبی محلی برای ما باشــد. با این وجود 
این مهندسان ایده های جدیدی به شرکت گلوری 

گلوبال وارد کرده اند.
چین در فناوری های پیشرفته ای مانند چیپ های 
پردازنده موبایل نیز رشــد خود را آغاز کرده است. 
هرچند رقبای آمریکایی ماننــد کوالکام و انویدیا 
هنوز بسیار پیش هستند اما شرکت های چینی مانند 
فوژو راک چیپ و الوینر، حضــور خود را در تامین 
چیپ های گوشی های هوشمند ارزان قیمت توسعه 
داده اند. ماه گذشته دولت چین اعالم کرد می خواهد 
تقریباً پنج میلیارد دالر برای ســرمایه گذاری در 
صنعت میکروچیپ های این کشور هزینه کند. در 
حوزه محصوالت مصرفی، تعداد کمی از برندهای 
چینی توانسته اند در رسیدن به نام های جهانی موفق 
باشند. اما شرکت های خصوصی مانند لنوو که سال 
گذشته از شرکت هولت پاکارد در زمینه بیشترین 
فروش کامپیوتر پیشــی گرفت، با توسعه سریع در 
بازار جهانی گوشی های هوشمند توانست سابقه ای 
منحصربه فرد ایجاد کند. در ســه ماهه سوم سال 
گذشته، شــرکت لنوو به مقام سوم فروش گوشی 

هوشمند بعد از سامسونگ و اپل رسید. 
لنوو که در ســال 2005 بخــش کامپیوترهای 
شــرکت آی بی ام را خریداری کرد، اولین گوشی 
هوشمند خود را در سال 2010 در چین عرضه کرد. 
در آن زمان مدیران این شرکت می دانستند شرکت 
منابع الزم برای رقابت جهانی در حوزه گوشی های 
هوشمند را ندارد. لنوو تعدادی زیادی از چهره های 
مطرح صنعت مخابرات و اینترنت را استخدام کرد 

تا خونی تازه در رگ های این شرکت باشند. 
در ســال 2010 لنــوو همچنیــن تیمــی از 
برنامه نویسان حوزه موبایل را ایجاد کرد. در اواسط 
ســال 2013 این شــرکت برنامه Qeizi را برای 
سیستم عامل های اندروید و iOS عرضه کرد که به 
دو گوشی امکان می دهد بدون اتصال اینترنت، با هم 
عکس و ویدئو به اشتراک بگذارند. این برنامه چهار 

ماه بعد از راه اندازی 30 میلیون کاربر پیدا کرد.
جی دی هوارد از کارآفرینان سابق دره سیلیکونی 

خیزش ماشین نوآوری چین

مقلدان کند را فراموش کنید 

منبع: وال استریت ژورنال پل مازوریورو اوساوا
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که در سال 2012 به لنوو پیوسته، می گوید:»نیاز به 
چیزی برای تغییر بازار داشتیم.«

در ســال 2012 شــرکت لنوو قرارداد سه سال 
اسپانسری ای با لیگ ملی فوتبال آمریکا بست که به 
این شرکت اجازه می داد از عالمت NFL در تبلیغات 
خود استفاده کند. لنوو همچنین کوب بریانت، ستاره 
بسکتبال آمریکا را برای تبلیغ گوشی های هوشمند 
خود در آسیا اســتخدام کرده و اشتون کاچر، ستاره 
هالیوودی را نیز در جدیدتریــن تبلیغات خود در 

آمریکا به کار گرفته است.
لنوو از سال 2012 به عرضه گوشی های هوشمند 
در بازارهایی مانند اندونزی، هند و روسیه پرداخته 
است. در اندونزی این شــرکت اکنون بیش از 10 
درصد بازار محلی گوشی های هوشمند را در اختیار 
دارد. آمالیا پولونــگان، از کارگران عام المنفعه در 
جاکارتا که در ماه اکتبر یکی از گوشی های هوشمند 
لنوو را خریداری کرده اســت، می گوید:»البته اپل 
برند فوق العاده ای است اما من فکر می کنم لنوو نیز 
جذاب اســت.« در اواخر دسامبر لنوو مرکز جدید 
تحقیق، توسعه و تولید گوشی های هوشمند و تبلت 
خود را در شــهر ووهان چین باز کرد و 800 میلیون 
دالر بابت ایجاد یک مرکز به مســاحت 200 هزار 
متر مربع هزینه کرد. یانگ یوانکینگ مدیر اجرایی 
لنوو طی گفت وگویی گفت:»مسلماً به دنبال تبدیل 
شدن به برترین برند گوشی هوشمند هستیم اما راه 

درازی در پیش داریم.«
هرچند شرکت های چینی دستاوردهای عالی در 
سخت افزار داشــته اند اما با چالش مشترک دیگر 
شرکت های آسیایی مواجه هستند: تولید نرم افزار و 

رابط کاربری جذاب برای مخاطب جهانی. 

شــرکت تنســنت هلدینگ که مالک برنامه 
وی چت برای گوشی های هوشمند است می گوید 
در حال رفع این مشکل است. برنامه وی چت که در 
اواخر سال 2010 عرضه شد اکنون بازار چین را در 
اختیار دارد و اکثریت 272 میلیون کاربر فعال این 
برنامه در چین هستند. اما سال گذشته این شرکت 
200 میلیون دالر برای تبلیغات جهانی خود هزینه 
کرد تا آن را وارد بازارهــای هند، آفریقای جنوبی، 
اسپانیا و ایتالیا کند. تنسنت می گوید این برنامه در 

سراسر جهان 100 میلیون دانلود دارد.
وی چت در ارائه قابلیت های ســاده برای ارسال 
پیام های صوتی ضبط شــده از رقبای خود پیشــی 
گرفته و غلبه برنامه واتس اپ دره ســیلیکونی را به 
چالش کشیده اســت. آن برنامه اکنون در سراسر 
جهان ماهانه بیش از 300 میلیون کاربر فعال دارد. 

مایکــی ماشــیال، یــک طــراح 18ســاله در 
ژوهانسبورگ که تابستان گذشته وی چت را بعد از 
دیدن تبلیغی با استفاده از لیونل مسی ستاره فوتبال 
دانلود کرده، می گوید:»همــه در آفریقای جنوبی 
مسی را می شناسند.« او دوســتان خود را هم برای 
پیوستن به وی چت دعوت کرده و اکنون از وی چت 

نیز به اندازه واتس اپ استفاده می کند.
 RS مایکل رینال مدیر شــرکت سرمایه گذاری
در سان فرانسیســکو که مجموعاً 27 میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری کرده، می گوید:»در حوزه گوشی 
و لپ تاپ، توسعه جهانی شرکت های چینی بسیار 
بیشتر از حوزه سخت افزار بوده است و من معتقدم 
مساله جذاب درباره شرکت تنسنت، تبدیل شدن 
آن به یک شــرکت نرم افــزاری و خدمات موفق 
است.«  سال گذشــته قیمت سهام تنسنت تقریبًا 

دو برابر شــد و ارزش آن در بازار به 123 میلیارد 
دالر رســید که بــا ارزش 139 میلیــارد دالری 
فیس بوک فاصله زیادی ندارد. البته تنسنت تنها 
نیست. ارزش سهام تعدادی از شرکت های چینی 
در شــش ماه گذشــته 42 درصد افزایش داشته 
اســت در حالی که طی همین مدت ارزش سهام 
شرکت های فنی آمریکا شــمالی تنها 18 درصد 
رشد داشته اســت. با وجود توســعه جهانی لنوو 
-هواوی و تنســنت- صحنه شــرکت های نوپای 
داخلی نیز سرزندگی بیشتری پیدا کرده است. در 
چین که گوشی های هوشمند آن صرفاً ابزاری برای 
اتصال به اینترنت هســتند، رفتار کاربران محلی 
موبایــل در حال تغییر بــوده و گاهی تعیین کننده 

روندها در آمریکا بوده است. 
چند ســال پیش تانگ یــان کارآفرین چینی که 
درباره یک برنامه دوســت یابی موبایلی بر اساس 
مکان تحقیق می کرد که غریبه های نزدیک به هم 
را آشنا می کرد، با تعجب دریافت چند نمونه از این 
تحقیقات در میان برترین برنامه های آمریکا وجود 
دارد. آقای تانگ که مدیر شرکت فناوری مومو پکن 
است، می گوید:»فکر کردم اگر ایده درستی باشد، 

اول در آمریکا محبوب می شود.«
آقای تانگ شــرکت مومو را طی سال 2011 در 
چین راه اندازی کرد و اکنون بیــش از 35 میلیون 
کاربر فعــال در ماه دارد. شــبیه ترین برنامه یعنی 

تیندر در سال 2012 در آمریکا راه اندازی شد.
برنارد کوک معاون مدیر شــرکت ســیمانتک 
آمریکا در پکن می گوید:»شرکت های بیشتری در 
چین متوجه شــده اند برای بقا در بلندمدت و رشد 

ثابت واقعاً نیاز به نوآوری دارند.« 

هواوی که در سال 2003 فقط 389 میلیون دالر صرف تحقیق و توسعه کرده بود در 2013 این رقم را به 5/4 میلیارد دالر رساند 
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پرونده

مــی رود امســال شــرکت های انتظار 
چینی حضوری چشــمگیر داشته 
باشــند زیرا همه به دنبال عبور از مرزهای خود و 
سرمایه گذاری عظیم در حوزه بین الملل هستند. 
یــووال ریســمن مدیر کل بخش چین شــرکت 
نرم افزاری آیرون سورس که در بازاریابی جهانی 
به شــرکت های اینترنتی جهــان کمک می کند، 
می گوید:»روند بزرگی که در چین آغاز شــده این 
است که شرکت های این کشــور به دنبال تبدیل 
شدن به شــرکت هایی بزرگ در آمریکا، اروپا و 
سراسر جهان هســتند. علی بابا موجی را آغاز کرد 
که امسال شاهد همه گیر شــدن آن خواهیم بود. 
شــرکت هایی در کار خود موفــق خواهند بود که 

بتوانند سوار این موج شوند.«
افزایش ســرمایه گذاری در بخــش تحقیق و 
توســعه یکی از مواردی اســت که به ایجاد این 
روند کمــک می کند. در واقع بر اســاس گزارش 
ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی که در ماه 
نوامبر منتشر شــد، پیش بینی می شود این کشور 

در پایان این دهــه بیش از آمریــکا و اروپا برای 
تحقیق و توسعه ســرمایه گذاری کند. البته ظهور 
شــرکت های فناوری چینی در آمریکا و ورای آن 
اکنون در دسترس اســت و حتی برخی از آنها به 

تیتر اخبار تبدیل شده اند.

Xiaomi  شیائومی
ادیث یونگ از شــرکای صنــدوق تعاونی 500 
موبایل، که در شــرکت های نوپــای برنامه های 
موبایلی در آمریکا ســرمایه گذاری کرده است، 
می گوید:»تعــداد کمی از شــرکت های فناوری 
هستند که امسال سر و صدای زیادی خواهند کرد. 

اما مسلماً اولین آنها شیائومی خواهد بود.«
ارزش بازاری این شــرکت سازنده گوشی های 
موبایل حدود 45 میلیارد دالر برآورد می شود که 
آن را به گران ترین شــرکت خصوصی فناوری در 
جهان تبدیل می کند. تا سه ماهه دوم سال گذشته 
این شرکت پرفروش ترین ســازنده گوشی های 
هوشــمند در چیــن بود کــه در زمینــه فروش 

گوشی های ارسالی از سامسونگ نیز پیشی گرفت.
به گفتــه یونگ آرزوهای این شــرکت از چین 
هم فراتر می رود. این شــرکت اکنون راه خود را به 
بازارهای آسیای جنوب شرقی باز کرده و به دنبال 
رسیدن به بازارهای شلوغ گوشی های هوشمند در 
آمریکاســت. او می گوید این شرکت ابتدا با لوازم 
خانگی هوشــمند وارد بازار آمریکا خواهد شــد. 
شیائومی که بیشــتر به خاطر دستگاه های موبایل 
خود شناخته می شــود همچنین ســازنده انواع 
محصوالت لوازم خانگی از تلویزیون تا دســتگاه 
تصفیه بوده و اکنون تالش زیــادی برای ورود به 

عرصه لوازم خانگی هوشمند داشته است.
در ماه دسامبر این شرکت اعالم کرد در شرکت 
 )Media( چینی ســازنده لوازم خانگی یعنی مدیا
سرمایه گذاری خواهد کرد و اوایل این ماه نیز یک 
»مدول هوشــمند« را معرفی کرد که امکان نصب 
در محصوالت شرکای این شرکت و تبدیل آنها به 

لوازم متصل را دارد.
از آنجا کــه فناوری خانه هوشــمند در آمریکا 

سه شرکت بزرگ فناوری چین در سال 2015

صنعت موبایل در محاصره دیوار چین 

کدی تامپسون

لی یون مدیر عامل شیائومی در حال معرفی محصول جدید شرکت به نام می نوت در پکن در ژانویه گذشته
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بسیار محبوب شده است، یونگ می گوید احتمال 
دارد این شرکت هرچه زودتر وارد بازار خانه های 

هوشمند آمریکا شود.

Huawei هواوی
شــرکت فناوری هواوی که دومین تامین کننده 
تجهیــزات مخابراتــی جهــان اســت، از دیگر 
شــرکت های چینی مایل به ورود بــه بازارهای 
جهانی اســت. این شــرکت که در منطقه شنزن 
قــرار دارد اوایل این ماه اعالم کــرد بین 39/5 تا 
40/5 میلیارد یوآن در تحقیق و توسعه سال 2014 
هزینه کرده که نشــان دهنده 28 درصد افزایش 

نسبت به سال گذشته است.
هرچند این شــرکت ها هنوز به بازار آمریکا به 
خاطر نگرانی های جاسوســی دسترســی ندارند، 
اما توسعه گوشی های هوشــمند آن در بازارهای 
نوظهور آمریــکای التین و آفریقا موجب رشــد 

درآمد خالص این شرکت شده است.
در ســال 2014 فروش هواوی بــا 20 درصد 
افزایش به 287 میلیارد یوآن رسیده و کتی منگ، 
مدیر مالی این شــرکت می گوید این رشد ناشی از 
32 درصد افزایش تجارت لوازم مصرفی بوده که 
از افزایش فروش گوشــی های شرکت منتج شده 
است. در مجموع، برندهای گوشی هوشمند چین 
در سال 2014 تا 453/4 میلیون واحد را به خارج 
از این کشور ارسال کرده اند که بر اساس گزارش 
شــرکت تحقیقاتی  ترند فــورس، 40 درصد کل 

فروش های جهان را تشکیل می دهد.
هواوی کــه در مقام پنجمین فــروش خارجی 
گوشی های هوشمند در سال گذشته ایستاد، حدود 

70 میلیون واحد را به خارج ارسال کرده است.
به گفته بریان وانگ تحلیلگر موسسه تحقیقات 
فورســتر در پکــن، از آنجا که هــواوی دومین 
تامین کننده بزرگ تجهیزات مخابراتی در جهان 
اســت، ارتباطات نزدیکی هم با اپراتورهای جهان 
دارد و ایــن می تواند مزیتی در مقایســه با رقبای 

دیگر این شرکت محسوب شود.
او می گوید:»هــواوی در بازارهــای جهانــی 
دارای موقعیت بهتری اســت زیرا در حال حاضر 
ارتباطات خوبی بــا اپراتورهای سراســر جهان 

دارند.«

Tencent تنسنت
در کنار شــرکت های سخت افزاری، شرکت های 
نرم افزاری چینی به ویژه شــرکت های متمرکز 
بر موبایل در حال توســعه بازار خود در داخل این 

کشور هستند.
ریزمن می گوید شــرکت های برنامه نویســی 
موبایــل برنامه ریزی ســنگینی بــرای ورود به 

بازارهای خارجی به ویژه آمریکا کرده اند. این کار 
از آن جهت مفهوم پیدا می کند که برترین کاالی 

موجود جهان یعنی نرم افزار را تولید می کنند.
او می گوید:»ظهور موبایل موجب تسریع جهانی 
شدن صنعت فناوری شده است و در حالی که چین 
بازار موبایل عظیمی دارد، بازار جهانی تا سه برابر 
بزرگ تر از این بازار اســت.« به گفته کارشناسان 
این عرصه، شــرکت تنسنت در شــنزن یکی از 
قابل توجه ترین شــرکت های این عرصه به شمار 

می رود.
تنســنت در پلتفرم شــبکه های اجتماعی چین 
جای پای محکمی دارد. این شرکت مالک برنامه 
محبوب وی چت اســت که ماهانه 450 میلیون 
کاربر فعــال دارد. اما در عین حــال مالک برنامه 
خدمات پیام فوری »کیو کیو« است که حدود 820  
میلیون کاربر فعال ماهانه داشته و شبکه اجتماعی 
»کیو زون« این شــرکت نیــز 629 میلیون کاربر 

فعال ماهانه دارد.
بر اســاس گزارش جدیدی که از شرکت »وی 
آر سوشال« درباره بازاریابی رسانه های اجتماعی 
منتشر شــده است، این ســه خصوصیت تنها در 

شش پلتفرم برتر جهان دیده می شود.
شرکت تنسنت به ادامه حضور خود در عرصه 
فناوری های پیام رسانی موبایل و ورود به بازارهایی 
مانند آمریکای التین، آفریقای شمالی و هند ادامه 
خواهد داد. امــا ورود آنها به آمریــکا احتماالً به 
شکل ســرمایه گذاری در شــرکت های فناوری 
دیگر خواهد بود؛ به ویژه شــرکت های متمرکز بر 

محصوالت موبایلی.
برخی از سرمایه گذاری های تنسنت در آمریکا 
اکنون در شرکت هایی مانند اسنپ چت، پلی دات، 
آمپلی تود و ویسپر تکســت انجام شده است. به 
گفته یونگ این شــرکت احتماالً تــالش خود را 
برای رسیدن به بخشی از بازار پیام رسانی موبایلی 
آمریکا، با ســرمایه گذاری روی برنامه وی چت 
خودش ادامه خواهد داد. این شــرکت اکنون چند 
چهره شناخته شــده را در آمریکا استخدام کرده 
است تا به رشد برند وی چت و یافتن راه های جدید 

برای ورود به بازار کمک کنند.
مثاًل در نمایشــگاه بین المللی لوازم الکترونیکی 
مصرفی، وی چت با شرکت های سیزار اینترتیمنت 
و آیال نت ورک قراردادهای همکاری بســت که 
تامین کنندگان پلتفرم های اینترنت اشیا هستند. 
تنســنت می خواهد نشــان دهد برنامه وی چت 
می تواند به عنوان کنترل از راه دور اتاق خانه های 
هوشــمند به کار رود. هنوز معلوم نیســت چنین 
کاربردهایی همه گیر خواهد شد یا خیر اما بی شک 
شرکت تنسنت به دنبال رسیدن به بخشی از بازار 

آمریکاست  

حمایت چین از تجارت الکترونیکی برای موفقیت 
علی بابا و جی دی دات کام

لــی ککیانگ رئیــس کابینه چیــن می گوید چین از توســعه 
تجارت الکترونیکی حمایت کرده و این روند را با شــرکت های 
اینترنتی چینی هدایت خواهد کرد، این مســاله موجب توسعه 

شرکت هایی مانند علی بابا و جی دی دات کام خواهد شد. 
لی طی سخنرانی خود در نشست پارلمان چین در پکن راهبرد 
»بــه عالوه اینترنت« چین را تشــریح کرد که شــامل حمایت 
از محاســبات ابری، بانکداری اینترنتــی، اینترنت موبایل در 
کنار لجستیک کمک به توســعه تجارت الکترونیکی است. وی 
همچنین به نیاز برای ســرمایه گذاری دولتی بیشــتر در بخش 

اینترنت اشاره کرد.
لی می گوید:»عالوه بر ایــن 40 میلیارد یوآن که دولت اکنون 
برای سرمایه گذاری در صنایع نوظهور چین آماده کرده است، 
نیاز به ســرمایه های بیشتر برای توســعه تجاری و نوآوری در 
این زمینه داریم.« این حمایت لی می تواند به نفع شــرکتی مانند 
علی بابا باشد که بزرگ ترین شرکت تجارت الکترونیکی جهان 
است و اکنون در محاســبات ابری و فعالیت های مالی اینترنتی 
فعالیت می کند. بزرگ ترین شرکت رقیب علی بابا یعنی جی دی 
که در پکن قرار دارد نیز شــاهد بیش از سه برابر شدن تعامالت 

اینترنتی خود در بازار بوده است.
احتماالً شــرکت های دیگــر از جمله شــبکه های اجتماعی 
و ســرگرمی مانند تنســنت و شرکت جســت وجوی اینترنتی 
بایدو نیز از این طرح ســود خواهند برد. هر دو شــرکت  دارای 

عملیات های مالی اینترنتی و به دنبال توسعه بین المللی هستند.
لجســتیک و حمل و نقل با حمایت دولتی و توســط شــرکت 
کاســکو، خطوط حمــل کانتینر چیــن و ســنوترانس در کنار 
شــرکت های »وای تی او اکســپرس« و »ای اف اکسپرس« نیز 

احتماالً از این روند سود خواهند برد.
لی و کمیســیون اصالحــات و توســعه ملــی )NDRC( در 
گزارش های جداگانه بر نیاز به توسعه صنعت فناوری در زمانی 
تاکید می کنند که رشــد اقتصادی کند شــده و چیــن به دنبال 
رســیدن به اقتصادی مصرف محور بر اســاس اتکای شدید بر 
تولید اســت. لی می گوید دومین اقتصاد بزرگ جهان باید هدف 
خود را هفت درصد رشــد ســاالنه قرار دهد که نشــان دهنده 

کمترین رشد در این ربع قرن خواهد بود.
منبع: رویترز

   چتر حمایت دولت
منبع: سی ان بی سی 
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پرونده

بایدو با انتشــار گزارشی به رفتار شرکت 
چین در زمینــه ابزارهای موبایل 
در سال 2014 پرداخته است. این شرکت در تحقیق 
خود از داده های مربوط به جست وجوهای موبایلی 
در »دســتیار موبایل بایدو« )یکی از فروشگاه های 
برنامه های موبایلی این شــرکت( و »آمار موبایل 
بایدو« )ابزاری تحلیلی برای برنامه نویسان( استفاده 
کرده اســت.  هرچند این گزارش نکته جدید قابل 
توجهی ندارد اما در عیــن حال اطالعات جالبی در 
خود دارد که نشــان می دهد چطور بایدو، علی بابا و 
تنسنت توانسته اند در عرصه موبایلی این کشور به 
پیشــرفتی تا این حد دست یابند. داده های شرکت 
بایدو نشان می دهد شــرکت اپل سهم خود از بازار 
را در سه ماهه های دوم و چهارم سال 2014 افزایش 
داده، در حالی که سهم سامسونگ از بازار چین به نفع 
تولیدکنندگان چینی کاهش یافته اســت. در ادامه 
نیــز داده هایی در تایید همین رخداد آورده شــده 
است. در ســال 2014 آی فون6 توانست تعدادی 
از کاربران اندروید را به خود جلب کند و البته سهم 
تولیدکنندگان داخلی دســتگاه های اندرویدی نیز 

افزایش یافت )شکل های 1 و 2(.

سه ماهه سوم 2014: عرضه آی فون6 با 
صفحه نمایش بزرگ سهم اپل از بازار را 

افزایش داد
بر اســاس گزارش بایدو در اغلــب گروه های 
برنامه ای، ســه برنامه برتر در مجموع 70 درصد 
ســهم از بازار را به خود اختصاص داده اند. تعجبی 
ندارد گروه هایی که متکی بر کیفیت داده و شــبکه 

هستند سلطه بیشــتری بر بازار دارند در حالی که 
گروه هایی که در آنها کیفیت خود برنامه بسیار مهم 
است، سلطه کمتری در بازار پیدا کرده اند)شکل 3(.

تقریباً 60 درصــد کل زمانی کــه در چین روی 
ابزارهای موبایل صرف می شود، در برنامه های متعلق 
به بایدو، تنسنت یا علی بابا بوده است. ظاهراً این رقم 
روند افزایشی هم دارد. حضور BAT در عرصه موبایل 
حتی از عرصه کامپیوترهای شخصی هم قوی تر بوده 
و 60 درصد زمان صرف شده در ابزارهای موبایل را به 

خود اختصاص داده  است )شکل های 4و5(.
بایــدو معتقد اســت 23 درصــد کل درآمد 
اینترنت متعلق به این شــرکت است و درصد کل 
درآمد به دست آمده از موبایل در این شرکت از 
رقبا بیشتر اســت. البته باید مراقب جهت گیری 
این گزارش هم باشــیم زیرا این گزارش توســط 
خود بایــدو و نه یک طرف ثالــث بی طرف تهیه 
شده اســت. بعد از یک دور رقابت بر سر جذب 
کاربران، BAT پول ســازی از تجارت موبایلی را 
تســریع بخشــیده و به دنبال فرصت های جدید 
در بازار اســت. بایدو  می گوید »دستیار موبایلی 
بایدو«، وی چت از شــرکت تنســنت و تائوبائو 
متعلق به علی بابا، »ابر پلتفرم های برنامه« هستند؛ 
برنامه هایی که خدمــات و عملکردهای متفاوتی 
دارند. این گــزارش قابلیت هایــی مانند خرید 
گروهی، بلیت سینما، کرایه تاکسی و سفارش غذا 
را از محبوب ترین عملکردهای مورد استفاده در 
این برنامه ها به شــمار می آورد. تمامی خدمات 
مختلف پرکاربــرد در زندگی در »ابر پلتفرم های 

برنامه« متعلق به BAT گنجانده شده است 

60 درصد زمان کاربران چینی در اینترنت در بایدو، علی بابا یا برنامه های تنسنت می گذرد

سه تفنگدار  از نوع چینی 

منبع: تک این ایشیاجایش هورویتز

Q4-2014Q4-2013

48% 58%

52% 42%

MOBILEPC

46% 58%

54% 42%

TencentAliBaidu

36% 29% 23%

64% 71% 77%

درآمد محصوالت موبایلی
درآمد محصوالت کامپیوتری 

درصد کل درآمد از 
اینترنت موبایلی

 درصد کل درآمد
 از اینترنت

19% 23%

81% 77%

  BAT
سایرین  

  BAT
سایرین  

  BAT
سایرین  

شکل 4: زمان صرف شده کاربران در محصوالت 
کامپیوتری BAT )سه ماهه چهارم 2014(

شکل 5: زمان صرف شده کاربران در محصوالت موبایلی 
BAT )سه ماهه چهارم 2013 در برابر سه ماهه چهارم 2014(

شکل 7: مقایسه میزان سهم درآمد BATشکل 6: سهم درآمد در محصوالت موبایلی

  آی فون
  اندروید

  ویندوز
  سایر

  سامسونگ
  سایر تولیدکنندگان 
  تولیدکنندگان چینی 

Q4-2014Q2-2014 Q4-2014Q2-2014

13% 15%

79% 78% 8%

39% 36%

6%

58%52%

شکل2: حجم ابزارهای سیستم عامل های 
مختلف در کل بازار گوشی های هوشمند 

)سه ماهه دوم 2014 در برابر سه ماهه چهارم(

شکل 1 : سهم بازار تولیدکنندگان اندرویدی 
از کل بازار گوشی های هوشمند )سه ماهه 

دوم 2014 در برابر سه ماهه چهارم(

شکل 3: سه برنامه برتر که 70 درصد بازار کاربران را به خود اختصاص داده اند

سایر برنامه ها  سهم بازار 3 برنامه برتر

Map   navigation

Social   messaging
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شماره 26  مرداد 1394  

لطفاً درباره انکوباتور ســوهی هوی و چگونگی 
ثبت نام در آن صحبت کنید.

ســوهی به معنی رودخانه مادر و هوی به معنی 
انسجام است. از آنجا که قدیمی ترین کارآفرین 
در کنار رودخانه متولد شــده اســت، تالش 
کردیم از همین مفهوم اســتفاده کنیم و نشان 
دهیم کسانی که به اینجا می آوریم کارآفرین 
می شــوند. تالش می کنیم روحیه کارآفرینان 
قدیمی را به کارآفرینــان جدید منتقل کنیم. 
این کار شبیه دانشکده ای برای  استارت آپ ها 
و البته همراه با ســرمایه گذاری است. ورود به 
آن دشوار است زیرا از هر 800 درخواستی که 
ماهانه دریافت می شــود، ما تنها 10 شرکت را 
انتخاب می کنیم. با وجود تعدد انکوباتورها در 
شانگهای، سوهی هوی فضای دفتری رایگان را 
تا زمانی که بخواهند در اختیار  استارت آپ ها 
قرار می دهد. در اطراف شــانگهای شش دفتر 
داریم که البته ژجانگ، پکن، چئونگدو، هانگژو و 

سوژو هم به آن اضافه می شود.
در این اســتارت آپ ها چقدر سرمایه گذاری 

می کنید؟
در ابتــدا بیــن 50 تــا 200 هــزار یــوآن 
سرمایه گذاری می کنیم و هشت درصد سهام 
را با ارزش کلی 2/5 تا پنــج میلیون دالر برای 
شــرکت در اختیار می گیریم. بعــد از این دور 
ســرمایه گذاری، روند تامین ســرمایه بسیار 
سریع است، به همراه یک گروه سرمایه گذاری 
آفالین در این شــرکت ها ســرمایه گذاری 
می کنیم. این مــدل جمعی امکان کاهش خطر 
ســرمایه گذاری در مراحل اولیه شرکت های 
نوپا را کاهش می دهد. مقدار ســرمایه گذاری 
بین یک تا سه میلیون یوآن متغیر بوده و ارزش 
شرکت ها نیز بین هشــت تا 20 میلیون یوآن 

است. رهبری مساله بر عهده سوهی هوی است 
اما به همراه شــرکایی ماننــد دولت، مدارس، 
انکوباتورهای سنتی، سرمایه گذاران شخصی و 
سرمایه گذاران مخاطره ای به صورت مشترک 

در این شرکت ها سرمایه گذاری می کنیم.
روند بازار چین چگونه است و استارت آپ های 
ســوهی هوی چگونه این رونــد را نمایندگی 

می کنند؟
ســن کارآفرینان بســیار پایین تر آمده است. 
 )O2O( مســلماً روند بازار آنالین بــه آفالین
است. تجارت کاالهای مصرفی مانند پوشاک، 
خــوراک، زندگی، کار و حمل و نقل. شــرکت 
51Qigual.com خدمــات عرضــه خواربار 
به خوابگاه های دانشجویی اســت. با 30 هزار 
ســفارش روزانه، اکنون این خدمــات در 20 
خوابگاه شانگهای استفاده شده و در حال پوشش 
هانگژو، پکن و گوانژو است. دانشجویان می توانند 
از قبل ســفارش خود را به صورت آنالین ثبت 
کنند و این شرکت خواربار را با استفاده از شبکه 
عملیاتی خود به دانشکده می فرستد. دانشجو 
می تواند ســفارش خود را در ایستگاه هایی در 
داخل دانشکده تحویل بگیرد. این شرکت اخیراً 
از شــرکت ســرمایه گذاری زیهوی سرمایه 
جــذب کرده و ارزش خــود را به 100 میلیون 
یوآن رسانده است. شرکت 24Tidy.com یک 
شرکت خدمات خشک شویی و مدل تجاری آن 
مشابه شرکت قبلی است. این شرکت افرادی را 
می فرســتد تا لباس ها را تحویل بگیرند و بعد از 
شست وشــو نیز آنها را برگردانند. این شرکت 
توانست از شرکت سرمایه گذاری سکویوآ تا 20 

میلیون دالر سرمایه جذب کند.
کمی درباره استارت آپ های موفق در سوهی 

هوی بگویید.

شــرکت Wnazi.cc بــه چینی هایــی که به 
کشورهای دیگر ســفر می کنند اجازه می دهد 
یک راهنمای چینی زبــان در آنجا پیدا کنند. 
بنیانگذار این شــرکت قباًل برای علی بابا کار 
می کرد اما اکنون شــرکتی بــا ارزش 100 
میلیون یوآن را هدایت می کند. این شــرکت 
با 50 نفر پرســنل در روز بیش از 10 قرارداد 
می بندد. شــرکت Mikecrm.com یک ابزار 
 )Online Sheeting( گــزاره برگه ســازی
اینترنتی اســت که در مدیریت مشــتریان و 
بازاریابی به شــرکت ها کمــک می کند. این 
شرکت که یک  SaaS )نرم افزار به مثابه یک 
سرویس( اســت، اکنون 100 هزار مشتری 
دارد و در حال حاضر فرم درخواست ثبت نام 
 Mikecrm در ســوهی هوی نیز از خدمــات
استفاده می کند. این شــرکت توانسته چهار 
میلیون دالر سرمایه از شرکت سرمایه گذاری 
DZZoffice. ســکویوآ جذب کند. شــرکت

com یک شــرکت حافظــه ابــری و ابزار 
برنامه ریزی منابع تجــاری )ERP( اینترنتی 
است. این شــرکت با 300 هزار کاربر چیزی 
شــبیه دراپ باکس یا ترکیب گوگل درایو و 
خود گوگل اســت. کاربر به راحتی می تواند به 
ایمیل و تقویم خود متصل شــود و برای کمک 

به جریان کار، فایلی را روی ابرها آپلود کند.
فرهنــگ خــود ســوهی هــوی در زمینــه 

استارت آپ ها چگونه است؟
روزهای چهارشــنبه مهمانی خانوادگی داریم 
که در آن استارت آپ های فارغ التحصیل یا در 
حال تحصیل را دعوت می کنیم در کنار هم شام 
بخورند. شرکت های فارغ التحصیلی که از دفتر 
سوهی هوی بیرون رفته اند به عنوان راهنما به 
دفتر می آیند و تجربه خود را با دیگر کارآفرینان 
به اشــتراک می گذارند. ما تاکنون 200 شب 
خانوادگی برگزار کرده ایم و ارزشــمندترین 
مســاله آن اســت که بنیانگذاران می توانند 
دوســتان زیادی پیدا کنند و چگونگی مقابله با 

مراحل دشوار را یاد بگیرند.
اســتاندارد شــما برای ســرمایه گذاری در 
استارت آپ ها و پیام شــما برای کارآفرینان 

چیست؟
سرمایه گذاری در مراحل اولیه استارت آپ ها 
به تولید، مدل تجاری یا اندازه بازار آنها مربوط 
نمی شود. مساله کار تیمی و کارآفرینی است؛ 
کســانی که حاضرند خطر کنند و رویا و عالقه 
خود را کنار نمی گذارنــد. روش کارآفرینان 
این است: فقط کار کن و همه چیز را آسان بگیر. 
موفقیت رمز خاصی ندارد، تنها رمز آن انتظار 

یک برند جدید از من است  

تاسیس دانشکده ای برای کارآفرینان

موفقیت رمزی ندارد
انکوباتور ســوهی هوی )SuHeHui( در شــانگهای از زمان تاســیس خود در ســال 2012 توانســته اســت با 
موفقیــت به رشــد 150 شــرکت کمک کند و در 50 شــرکت دیگر نیز ســرمایه گذاری کند. این شــرکت به 
عنوان بخشــی از مجموعه رقابتی خود، 10 استارت آپ را انتخاب می کند و خدمات ضروری را در دوره 
شش ماهه حمایت رشد، به استارت آپ ها ارائه می دهد و در ازای هشت درصد سهام، 200 هزار یوآن در 
آنها سرمایه گذاری می کند. در مراسم فارغ التحصیلی و نمایش دستاوردها، تمامی تیم ها برای جذب 
ســرمایه گذاری بیشتر ایده های خود را ارائه می کنند. نشــریه تک نود مصاحبه ای با دارن لو بنیانگذار 

این انکوباتور درباره روند فعالیت آنها در حوزه فناوری چین انجام داده است.

منبع: تک نودایوا  یو
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پرونده

ککیانگ رئیــس کابینه چین در جلســه لی 
مدیران شــورای دولــت گفت:»دولت 
باید اصالحــات را تعمیــق کند تا به بقا و رشــد 
استارت آپ ها یاری رساند.« این سخنان در جریان 
 Internet( »رونمایی از برنامه »به عالوه اینترنت
Plus( او در گــزارش کاری دولــت در ماه مارس 

بیان شد.
لی به دلیل تشــخیص نیاز چین به تجارت های 
جدید بســیار موفق بوده اســت امــا راه حل او - 
مداخله فعاالنه برای ایجاد اقتصاد جدید - اشتباه 
اســت. او می تواند با اتکا به فلسفه اقتصادی چین 
با کار کمتر، دســتاورد بیشــتری داشــته باشد. 
مشــخص اســت که چین باید تغییر مسیر دهد. 
مسئولیت لی بر اساس موقعیتش به عنوان رئیس 
شورای دولت نیز در حال حاضر در مقام پیمانکار 
به نظر می رســد. چهارشنبه گذشــته دفتر ملی 
آمار، رشد سه ماهه اول این کشور را هفت درصد 
اعالم کرد اما در همان دوره پروژه های برقی 0/1 
درصد، تجارت 6 درصد و ســاخت و ساز جدید 

18/4 درصد کاهش داشته اند. 
جریان ســرمایه با ســرعتی بی ســابقه در دو 
ســه ماهه 2014، طی ســه ماهه ابتدای امسال 
تسریع شــد. ذخایر تبادل ارز خارجی این کشور 
تنها در همین ســه ماهه تا حد 113 میلیارد دالر و 
دارایی دالری شرکت های چینی تا 418 میلیارد 

دالر کاهش یافت. 
لی حداقل به صورت رســمی تــالش می کند 
اتکا به هزینه های مالــی قدیم برای نجات از یک 
موقعیت نامناســب را کاهش دهــد. راه حل او 
چیزی بیش از نوآوری است. خبرگزاری چیانهو 
می گوید:»بــاد موافق »به عــالوه اینترنت« قرار 
است اقتصاد چین را به ســطحی باالتر ارتقا دهد. 
برنامه آن اســت که اینترنت موبایل، محاسبات 
کامپیوتــری، بــزرگ داده و اینترنت اشــیا را با 
تولید مدرن تلفیق کنیم و از توســعه سالم تجارت 
الکترونیکــی، شــبکه های صنعتــی و بانکداری 
اینترنتــی حمایت شــود و نیز به شــرکت های 
اینترنتی کمک کنیم تا حضــور بین المللی خود را 

افزایش دهند.«
روزنامه گلوبال تایمز که در اختیار روزنامه دیلی 
چین است نیز می گوید به عالوه اینترنت »چهارمین 
انقالب صنعتی را به همراه خواهد داشت«. هرچند 

چنین حرفی حتی برای مبلغان حزب کمونیســت 
هم زیاده روی است اما به عالوه اینترنت در نگاه اول 

ظاهراً قدمی در مسیر درست است.
راهنمای دولتی که یک هفته پس از سخنرانی لی 
منتشر شــد نیز در همین مسیر می گوید:»ترغیب 
عالقه صدها هزار نفر به نــوآوری، ایجاد موتوری 
جدید برای توســعه اقتصادی است.« کابینه چین 
نیز اعــالم کرده اســت باید »مــردم را به ایجاد 

شرکت های خودشان ترغیب کنیم«.
البته مردم چیــن منتظر تایید بــاال هم نمانده 
بودند. در ســال های اخیر غول های داخلی چین 
مانند گروه علی بابا، تنســنت و بایدو کارمندانی را 
تربیت کردند که همه در شــرکت های خودشان 
سرمایه گذاری کردند. شرکت های نوپای چین از 
دهه 1990 به ایجــاد فناوری پرداخته اند اما حاال 
انفجار فناوری آغاز شــده اســت. بخش فناوری 
چین بر اســاس تخمین ها ســال گذشته حدود 
7/2 میلیارد دالر به صــورت درآمد خصوصی، 
درآمدزایی داشــته که در مقایسه با 1/6 میلیارد 
دالر در ســال 2013 رشــد قابل توجهی داشته 
اســت و در چین امــروز همــه می توانند در آن 
نقش آفرینی کنند. در دهکــده کوین جیانلیو در 
استان ژجیانگ در شهر ییوو، 800 خانواده 2800 
فروشگاه اینترنتی راه انداخته اند. لی می گوید:»این 
مساله نشان دهنده فضای عالی برای کارآفرینی 
اســت.« در نتیجه تمامی این دستاوردها، مردم 
کوین جیانلیــو را »دهکده شــماره یک تجارت 

الکترونیکی چین« می دانند.
نام دیگر این منطقه دهکده تائوبائو اســت که به 
یاد ساختمان های اصلی علی بابا انتخاب شده است. 
ایجاد فروشگاهی اینترنتی در آن ساختمان تنها چند 
ساعت طول کشــید اما همان طور که جرج چن از 
روزنامه مورنینگ پست چین گفته است، بسیاری 
از آنها »فروشگاه های زامبی« هســتند که واقعاً و 

مجازاً هیچ تجارتی ندارند.
هدف اصلی ایجاد این فروشــگاه های اینترنتی 
ایجاد شــغل است و مســلماً همین فروشگاه های 
زامبی هم از فشــار بیکاری کم می کنند. به عالوه، 
فروشــگاه های بزرگ اینترنتی ممکن است از بین 
برنده مشاغل باشند زیرا ظاهراً منجر به کساد شدن 
بازار فروشگاه های حقیقی می شوند. اما پریمیر لی 
اخیراً گفته است تجارت الکترونیکی می تواند چند 

میلیون شغل در این کشور ایجاد کند.
طی ماه های اخیر لی تمرکز ویژه ای بر اشــتغال 
داشته اســت. در ظاهر چین نباید مشکل بیکاری 
داشته باشــد. از یک طرف نیروی کار این کشور از 
ســال 2012 رو به کاهش گذاشته و از طرف دیگر 
وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین گزارش 
داده دولت در ســال 2014 تا 13/2 میلیون شغل 

ایجاد کرده است.
در واقعیت اشــتغال زایی طی ســال های اخیر 
بسیار گسترده بوده اســت. در سال 2013، رشد 
خالص به 0/36 درصد رســید. رشــد سال قبل 
0/37 درصد بود. متاسفانه وزارت منابع انسانی 
چین اطالعات کافی جهت محاسبه اعداد صحیح 
برای سال 2014 منتشر نکرده اما به نظر می رسد 
نرخ رشــد اشــتغال با وجود ادعای اشتغال زایی 

کاهش داشته است.
چین نه تنها نیاز به مشــاغل بیشتر بلکه احتیاج 
به مشــاغل پردرآمدتر دارد. امسال دانشگاه های 
کشور تعداد بی سابقه 7/49 میلیون فارغ التحصیل 
خواهند داشــت. برای اطمینان از حرکت اقتصاد 
در مسیر درست، شــورای دولت صندوقی برای 
ســرمایه گذاری در صنایع نوظهــور ایجاد کرده 
است. اولین نمونه حمایت دولتی 40 میلیارد یوآن 
خواهد بود و لی بدون شک به دنبال افزایش چنین 

رقمی خواهد رفت.
اما هزینه های دولتی اگر از حوزه تامین زیرساخت 
فراتر برود، کار اشــتباهی است. شاید بدترین چیز 
برای شــرکت های فناوری پشــتیبانی مستقیم 
دولت باشد که به معنی دخالت از طریق مسئوالن 
مرکزی، استانی و محلی خواهد بود. وقتی دولت لی 
از اصالحات ســخن می گوید به چنین کاری فکر 
می کند. حزب کمونیســت به عنوان یک ساختار 
سیاسی معتقد اســت باید به عنوان کنترل کننده 

فعال همه رخدادها تلقی شود.
با این وجود اصالحات واقعی در چین مسئوالن را 
از گزند مشکالت کنار می گذارد. لی باید این مسئله 
را بدانــد. به هر حال چین محل تولد دائو ییســم با 
مفهوم اصلی وو وی است. دائو دی جینگ که توسط 
فیلســوف الئوزی و احتماالً در قرن چهار پیش از 
میالد نوشته شده، می گوید:»اگر عمل نکنید، همه 

چیز از هم خواهد پاشید.«
بخش فناوری چین در حال رشد است. مساله لی 
با توجه به سرعت رشد این اقتصاد، آن است که این 
بخش نمی تواند با سرعت کافی اشتغال زایی کند تا 
مشــاغل از بین رفته را جبران کند. و شاید »دست 
یاری« مســئوالن حتی موجب کاهــش تاثیرات 

خوب شرکت های نوپا شود.
چینی ها مدت هاســت این مســاله را می دانند؛ 

حداقل برای شش قرن  

راهبرد »به عالوه اینترنت« در چین

انقالب صنعتی چهارم 

منبع: فوربزگوردون چانگ
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آمریکا در برابر چین؛ تقابل شرکت های برتر فناوری

کپی هایی برای مصرف داخلی 
توئیتــر، فیس بــوک یا پینترست، 

گوگل، به هر حال بسیاری 
از وب سایت هایی که هر روزه آنها را مرور می کنیم 
در آمریکا زاده شده اند. با وجود محبوبیت جهانی، 
این برندهــای بزرگ فناوری همــه چیز در همه 
جا نیســتند؛ یک دنیای کامل دیگر از سایت های 
نوظهور و خدمات فناوری در ســمت دیگر جهان 

یعنی چین در حال رشد است.
چین که یکی از ســریع ترین رشــدهای اقتصادی 
جهان را داشــته و از نظر تولیــد ناخالص ملی تنها 
پس از آمریکا در مقام دوم قــرار می گیرد، اکنون 
 )sina weibo( و ســینا ویبو )Baidu( زادگاه بایدو
است؛ برندهای محلی که کار گوگل و توئیتر را انجام 
می دهند. در واقع احتماالً یک جایگزین چینی برای 
هر شــبکه اجتماعی و برند فناوری مهم آمریکایی 
وجود دارد. در این مطلب هشت برند آمریکایی و 
چینی را به صورت تک به تک با هم مقایسه خواهیم 
کرد. شاید راحت باشد که همه برندهای چینی را به 
عنوان کپی برداری رد کنیم اما این سایت ها معموالً 
چیــزی بیش از یک کپی محلی هســتند. برخی از 
این برندها ارزش بیشــتری تولید می کنند و بهتر 
پول ســازی می کنند. بیایید نگاهی به دنیای رو به 

رشد اینترنت در چین بیندازیم.

1. گوگل در برابر بایدو
گوگل در ســال 1998 بنیانگذاری شــده و موتور 
جست وجوی منتخب بسیاری از کاربران اینترنت 
اســت اما ضرورتاً در چین این گونه نیست. بایدو 
دو سال بعد در سال 2000 پایه گذاری شد و سهم 
قابل توجهی از کاربــران را به خود جلب کرد زیرا 
متمرکز بر زبان چینی است و اطالعات بازار چین 

را در اختیار دارد.

گوگل 
 114/7 کاربــران: 
میلیارد جست وجوی 
ماهانه )دسامبر 2012(

ارزش: 330 میلیارد دالر )اکتبر 2013(
حــوزه کاری: گــوگل در بســیاری از خدمات 
و محصــوالت اینترنتــی حضور دارد امــا یکی از 
اصلی ترین خدمات و هســته فعالیــت آن، موتور 
جست وجوی گوگل است و ظاهراً تبلیغات به ویژه 

»گوگل اد ورد« منبع اصلی درآمد گوگل است.
با استفاده از اد ورد، شرکت ها می توانند تبلیغ خود 
را به همراه کلیدواژه هــای مرتبط در اختیار گوگل 
قرار دهند. هر بار کاربری به دنبال این کلیدواژه ها 
بگردد، گوگل آن تبلیغ را در کنار نتایج جست وجو 
نشــان خواهد داد. گوگل بــه ازای هر کلیک روی 
تبلیــغ از آن شــرکت هزینه دریافــت می کند. 
همچنین برند »اد ســنس« را دارد که تبلیغاتی با 

برند گوگل را در اختیار وب سایت ها قرار می دهد.

بایدو 
کاربران: 14/5 میلیارد 
جســت وجوی ماهانــه 

)دسامبر 2012(
ارزش: 55/56 میلیــارد دالر )در زمان نوشــتن 

مقاله(
حــوزه کاری: بایدو نیز هماننــد گوگل خدمات 
اینترنتی متفاوتی را پوشش می دهد اما هسته اصلی 
فعالیتش موتور جســت وجو اســت. واضح ترین 
تفاوت این دو شرکت آن است که زبان اصلی بایدو 
چینی است و نتایج جست وجوی آن نیز متناسب با 

همین زبان ارائه می شوند. 
محبوبیت بایدو در چیــن همچنین می تواند به این 
واقعیت مربوط باشد که اولین شرکت ارائه دهنده 
جست وجوهای WAP و PDA محور بوده و وارد بازار 
گوشی های موبایل چینی شده است. همانند گوگل، 
بایدو نیز از تبلیغات کسب درآمد می کند اما روش 
آن کمی متفاوت است. بایدو جست وجوهای پولی 
و عمومی را با هم ترکیب می کند در حالی که گوگل 

این دو را از هم متمایز می کند.

2. فیس بوک در برابر رنرن
فیس بوک در سال 2004 پایه گذاری شده و مسلمًا 
یکی از غول های شبکه های اجتماعی جهان است. اما 
ممنوع بودن آن در چین به معنی وجود چند سایت 
 )Renren( مشابه برای کاربران چینی است. رنرن
یکی از همین سایت هاست که در سال 2005 و تنها 

یک سال پس از فیس بوک پایه گذاری شد.

فیس بوک 
کاربران: 1/15 میلیــارد کاربر 

فعال ماهانه )ژوئن 2013(

ارزش: 100 میلیارد دالر )آگوست 2013(
حوزه کاری: فیس بوک یک وب ســایت شــبکه 
اجتماعی اســت. پروفایل های فیس بوک شامل 
یک خط زمانی متشکل از لیستی با ترتیب زمانی از 
آیتم هایی مانند عکس، استتوس و نظرات در کنار 
فیدهای خبری هســتند که در صفحه اصلی کاربر 

نشان داده می شوند.
فیس بوک همچنین به کاربــران خود اجازه بازی 
هم می دهد. همانند بســیاری از ســایت ها منبع 
اصلی درآمد فیس بوک تبلیغات است که بیش از 
49 درصد آن از کاربران موبایل به دست می آید. 
فیس بوک همچنین از حق اشتراک کاربران زینگا، 
خالق بازی های محبوب فیس بوک مانند فارم ویل و 
سیتی ویل نیز کسب درآمد می کند. فیس بوک 30 

درصد درآمد زینگا را دریافت می کند.

رنرن 
 54 کاربران: 
کاربر  میلیون 

فعال ماهانه )ژوئن 2013(
ارزش: 1/28 میلیارد دالر )در زمان نوشتن مقاله(

حــوزه کاری: رنــرن از لحــاظ ظاهری شــبیه 
فیس بوک اســت اما چند خصوصیت دارد که آن 
را متمایز می کند. رنرن به کاربران اجازه می دهد با 
ورود به سایت، پســت روی آن و تعامل با کاربران 

دیگر امتیاز به دست بیاورند.
 این امتیازها »ســطح« کاربر را افزایش می دهد 
و این مســاله به آنها امکان تغییر مواردی مانند 

پوسته صفحه یا شکلک ها را می دهد.
 البتــه این امتیازها را می توان بــا پرداخت هزینه 
ماهانه و تبدیل شــدن به کاربر VIP نیز به دست 

آورد.
رنرن همچنین دارای یک واحــد پول مجازی به 
نام ژیائونیدو اســت که به کاربران اجازه می دهد 
کاالهای مجــازی را خریداری کنند. رنرن بخش 
اعظم درآمد خود را از تبلیغات به دست می آورد. 
هرچند این ســایت تا حد زیادی شبیه فیس بوک 
اســت اما از نظر ارزش و محبوبیت تفاوت زیادی 
با فیس بوک چین دارد. ســایت های شبیه توئیتر 
مانند سینا ویبو و خدمات پیام محور مانند کیو کیو 
و وی چت از شرکت تنســنت نیز در چین بسیار 

محبوب تر هستند.

آصف خلیق
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پرونده

3. یاهو در برابر تنسنت کیو کیو
یاهو نامــی قدیمــی در پورتــال وب و خدمات 
اینترنتی است و در ســال 1994 بنیانگذاری شد. 
نزدیک تریــن رقیب آن در چین، یعنی تنســنت 
نیز ســابقه قابل توجهی داشــته و در سال 1998 
بنیانگذاری شــده است. این شــرکت ها خدماتی 
مشابه ارائه می کنند اما تنسنت کنترل قابل توجهی 
بر خدمات خود دارد که محبوبیت آن را در کشور 

مادری اش تضمین می کند.

یاهو 
 800 کاربــران: 
کاربــر  میلیــون 

ماهانه )سپتامبر 2013(
ارزش: 35/31 میلیارد دالر )سپتامبر 2013(

حــوزه کاری: یاهو چندین خدمــات اینترنتی از 
جمله پورتال وب یاهو، موتور جســت وجوی یاهو 
و خدمات ایمیل و البته خدمات پیام رســانی یاهو 
مسنجر را ارائه می دهد. یاهو! همچنین دارای یک 
پلتفرم محبوب وبالگ سازی به نام تامبلر و سایت 

اشتراک عکس فلیکر است.
40 درصد درآمد یاهو از تبلیغات اســت، از جمله 
تبلیغات هدفمند در اســتریم اخبار شــخصی این 
شــرکت و البته از فروش محصوالت و خدمات از 
طریق یاهو شاپینگ نیز درآمد کسب می کند. یاهو 
همچنین از شــبکه بینگ یاهو نیز درآمدزایی دارد 
که یک برنامه پرداخت در ازای کلیک مشــابه اد 

ورد گوگل است.

تنسنت کیوکیو 

 815 /6 کاربــران: 
میلیون کاربر فعال ماهانه )سه ماهه سوم 2013(

ارزش: 101 میلیارد دالر )سپتامبر 2013(
حوزه کاری: تنســنت کیوکیو نیــز همانند یاهو 
خدمات بســیاری ارائه می دهــد. محبوب ترین 
این خدمات، پیام رســان فوری کیوکیو تنســنت 
اســت. عالوه بر خدمات پیام فوری، تنسنت یک 
پورتــال خبری به نام QQ.com نیــز دارد که یکی 
از بزرگ تریــن پورتال های چین اســت. خدمات 
کیوکیو گیم نیــز چند بازی بــزرگ چندبازیکن 

)MMO( را به صورت آنالین ارائه می دهد.
تنسنت همچنین خدمات ایمیل کیوکیو میل را نیز 
ارائه کرده و از طریق اشــتراک VIP برای خدماتی 
مانند کیوکیو موزیک، تنسنت میکروبالگ و اغلب 
بازی های MMO روی کیوکیو گیم نیز درآمدزایی 
می کند. اغلب این اشــتراک ها، دارای قابلیت های 
ویژه ای هســتند و بــرای بازی هــای MMO نیز 

آیتم های خاصی به همراه دارند.

4. یوتیوب در برابر یوکو
یوتیوب در ســال 2005 پایه گذاری و در ســال 
2006 توســط گوگل خریداری شد و البته سایتی 
بسیار موفق بود. هشت ســال پس از بنیانگذاری 
این سایت، اکنون زندگی بدون آن تقریباً غیرقابل 
تصور اســت. هرچند ویدئوهــای روی یوتیوب 
ممکن است نتوانند همه سلیقه ها را برآورده کنند 
و این جایی اســت که یوکو )YouKu( وارد می شود. 
یوکو در سال 2006 بنیانگذاری شده و محتوا را به 

صورت ویژه به کاربران چینی ارائه می کند.

یوتیوب 
یــک  ن:  ا بــر ر کا
میلیــارد بازدیدکننده 

منحصربه فرد ماهانه
ارزش: تا 21/3 میلیارد دالر )جوالی 2013(

حــوزه کاری: یوتیــوب به کاربران خــود اجازه 
می دهد ویدئو آپلود، مشــاهده و اشتراک گذاری 
کنند. کاربران همچنیــن می توانند برای ویدئوها 
نظر بگذارند. منبع درآمد اصلی یوتیوب تبلیغات، 
هم روی خود ســایت و هم در داخل ویدئو است. 
یوتیوب از شراکت اسپانســری با تامین کنندگان 
محتوا ماننــد MGM نیز کســب درآمد می کند 
که محتواهای کامــل مانند فیلم یا ســریال های 

تلویزیونی را در این سایت آپلود می کنند.
یوتیــوب محتــوای متنوعــی دارد؛ از محتوای 
تولیدشده توسط کاربران آماتور یا حرفه ای گرفته 
تا کانال های ویدئویی رســمی کــه تریلر و کلیپ، 
موســیقی، ویدئو و کنســرت ها را در آنها آپلود 

می کنند.

یوکو  
کاربــران: 14 میلیون 
منحصربه فرد  کاربــر 

)جوالی 2013(
ارزش: 4/5 میلیارد دالر )در زمان نوشتن مقاله(

حوزه کاری: وجود و محبوبیت یوکو وابســته به 
ممنوع بودن همتای آمریکایی آنها یعنی یوتیوب 
در چین بســتگی دارد. این ســایت از نظر ظاهر 
و قابلیت شــبیه یوتیوب است. اما بیشــتر از اتکا 
به محتــوای تولیدی کاربران، متکــی بر محتوای 
جوازدار اســت.ادغام اخیر یوکو بــا تودو منجر به 
ارائه خدمات برجســته ای از ســوی یوکو شد که 
محتوای اســتودیوهای مهم هالیوود را به صورت 
رایگان ارائه می کند. این اســتودیوها شامل سونی، 

وارنر برادرز و فاکس می شود.

5. ای بی در برابر تائوالئو
خدمات حراجی اینترنتی ای بــی )Ebay( از زمان 

راه اندازی در ســال 1995 تاکنون بسیار محبوب 
و سودآور بوده اما در چین این طور نبوده است. در 
این کشــور تائوبائو )TaoBao( سایت برتر در این 
حوزه است، هر چند هشت سال بعد طی سال 2003 

راه اندازی شد.

ای بی 
کاربــران: 112 میلیون 
کاربر فعــال )دســامبر 

)2012
ارزش: 65/2 میلیارد دالر )در زمان نوشتن مقاله( 

3/9 میلیارد دالر درآمد )سه ماهه سوم 2013(
حوزه کاری: ای بی یک ســایت فروش و حراجی 
اینترنتی است که فروش های مشتری به مشتری و 
شرکت به مشتری را پشتیبانی می کند. روش اصلی 
ســودآوری ای بی از طریق دریافت حق الزحمه و 
کمیســیون ورود و ارزش نهایی است. حق الزحمه 
ورود از فروشــنده و در ازای لیســت کردن کاال 
دریافت می شــود در حالی که حق الزحمه ارزش 
نهایی برابــر 10 درصد ارزش نهایی کاال شــامل 
ارسال می شود. ای بی همچنین از تبلیغ نیز درآمد 
دارد اما این مساله بخش کوچکی از درآمدهای کلی 

آن را تشکیل می دهد.

تائوبائو   

کاربران: 63/2 میلیون 
کاربر فعال )آگوست 2013(

ارزش: خصوصــی؛ 3/3 میلیــارد دالر فــروش 
)2012(

حوزه کاری: تفاوت اصلی تائوبائو و دلیل موفقیت 
آن در چین در مقایسه با ای بی این واقعیت است که 
به فروشندگان اجازه می دهد کاالهایشان را رایگان 
لیست کنند. این مساله به سایت امکان داده است 
پایگاه کاربری گسترده ای را در مقایسه با ای بی به 
دســت آورند که حتی در زمــان ورود به چین نیز 

الزام به پرداخت حق الزحمه را ادامه داد.
عالوه بر ایــن تائوبائو خدمات چــت به نام »علی 
ونگ ونگ« دارد که به فروشــندگان و خریداران 
اجازه می دهد بــا هم تعامل و ایجاد اعتماد کنند که 
در فرهنگ چین بســیار مهم اســت. این مساله با 
الزام فروشندگان به ثبت هویت با استفاده از کارت 
شناسایی و حســاب بانکی تقویت شده است. منبع 
اصلــی درآمد تائوبائو تبلیغات اســت که معموالً 
توســط بازرگانانی انجام می شــود کــه به دنبال 

شناخته شدن محصوالت شان هستند.

6.توئیتر در برابر سینا ویبو
توئیتر ثابت کرده اســت از زمــان راه اندازی در 
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سال 2006 بســیار محبوب بوده است. اما همانند 
فیس بوک، این ســایت نیز در چین ممنوع است. 
ســینا ویبو )Sina Weibo(، خدمات میکروبالگ 
متعلق به شرکت سینا در ســال 2009 راه اندازی 
و خیلی زود به یکی از برترین خدمات میکروبالگ 

در چین تبدیل شد.

توئیتر   
کاربــران: 100 میلیــون کاربر 

روزانه )اکتبر 2013(
ارزش: 31 میلیــارد دالر )اولین 

)NYSE روز بعد از عرضه در
حوزه کاری: توئیتر یک شــبکه اجتماعی و سایت 
میکروبالگ محبوب اســت کــه در آن کاربران 
می تواننــد پیام هایــی در حــد 140 کاراکتر را 
توئیت کنند و بخوانند که بســیار شبیه استتوس 
شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک هستند. یکی 
از منابع اصلی درآمد توئیتــر، توئیت ها، روندها و 
پروفایل های حمایت شده اســت. به صورت کلی 
تبلیغ کنندگان در ازای هــر کلیک یا بازتوئیت به 
توئیتر هزینه می پردازند. تبلیغ کنندگان همچنین 
می توانند درخواست فضایی برای تبلیغات جداگانه 
بدهند. ایــن درآمد تبلیغاتی هنوز بــرای توئیتر 
آ ن قدر نبوده است که بتواند ســود واقعی خود را 
اعالم کند اما مسلماً پتانسیل چنین درآمدی را در 

اختیار دارد. 

سینا ویبو   

کاربــران: 60/2 میلیــون 
کاربر فعال روزانه )سپتامبر 2013(

ارزش: 6 میلیارد دالر )آگوست 2013(
حوزه کاری: ســینا ویبو دارای قابلیت هایی است 
که آن را شــبیه به چیزی بین توئیتر و فیس بوک 
می کند. این ســایت به کاربران خود اجازه می دهد 
عکس و فیلم را به صورت مستقیم و نه لینک پست 
کنند همچنین دارای امــکان نظرات دارای پیوند 
است که امکان حمایت از یک عکس، فیلم و لینک را 
فراهم می کند. سینا ویبو دارای امکان چت مشابه 

فیس بوک است.
منبع اصلی درآمد ســینا ویبو تبلیغات اســت که 
با خرید ســهام 586 میلیون دالری این شــرکت 
توسط علی بابا قدرت بیشتری هم پیدا کرده است. 
سینا ویبو به مشاهیر اجازه می دهد به حامیان خود 
اشتراک بدهند و این مساله درآمد بیشتری برای 

سایت به همراه دارد.

7. پی پل در برابر علی پی
پی پل )PayPal( در ســال 1998 بنیانگذاری و در 

سال 2002 توسط ای بی خریداری شد. محبوبیت 
بین المللی آن به دلیل ســادگی استفاده و ارتباط با 
ای بی اســت. البته پی پل تنها بازیگر این عرصه به 
ویژه در چین نیست. تائوبائو که پاسخ چین به ای بی 
بود دارای سیســتم پرداخت اینترنتی خاص خود 
به نام علی پی)Alipay( اســت که در سال 2004 

بنیانگذاری شد.

پی پل  

کاربران: 137 میلیون 
کاربر فعال

ارزش: 44 میلیــارد دالر در تعامــالت روزانــه 
)سه ماهه سوم 2013( 15 میلیارد دالر )2011(

حوزه کاری: پی پل خدماتی اســت که به کاربران 
اجازه می دهد بــه صورت آنالین و با اســتفاده از 
اینترنت پرداخــت یا انتقال پــول را انجام دهند. 
پی پل به شــما امــکان می دهد ایــن کار را بدون 
اشــتراک گذاری اطالعات مالی تــان با دیگران 
انجام دهید. این سایت وسیله اصلی تعامالت مالی 
ای بی است که مالکیت پی پل را نیز در اختیار دارد. 
منبع اصلی درآمد پی پل از دریافت حق الزحمه از 

فروشندگان بر اساس حجم تعامل شان است.

علی پی   

کاربران: 800 میلیون 
کاربر ثبت شده )جوالی 2013(

ارزش: خصوصی، 3/3 میلیارد دالر تعامل روزانه 
)اکتبر 2013(

حوزه کاری: علی پی همان نقشی را در تائوبائو ایفا 
می کند که پی پل در ای بــی. روش اصلی پرداخت 
در تائوپائو اســت. البته علی پی نیز خدماتی برای 
جبران ضعــف قوانین چین در زمینــه حمایت از 
مصرف کننده ارائه می کند. این سایت از دریافت 
حق الزحمه هایی مشــابه پی پل کســب درآمد 

می کند.
علی پی نیز کار خود را بــا خطوط هوایی بین المللی 
و نیز شــرکت هایی مانند بانک ها و مخابرات آغاز 
کرده اســت که به کاربران امکان می دهد از طریق 
علی پی هزینه این خدمــات را پرداخت و در کنار 
قابلیت هــای اضافه، تخفیف هــم دریافت کنند. 
همچنین این شرکت ســرمایه گذاری قابل توجه 
برای بهبود زیرساخت پرداخت نقد در ازای تحویل 

)COD( را نیز مد نظر دارد.

8. پینترست در برابر موگوجی
سیستم اشتراک عکس مشــابه تخته سیاه که در 
پینترست استفاده شد در زمان راه اندازی طی سال 

2010 بسیار نوآورانه بود اما تعجبی ندارد که این 
مفهوم نیز خیلی زود در چین استفاده شد. موگوجی 
)Mogujie( در ســال 2011 راه اندازی شــده و از 
مفهوم تخته سیاه اجتماعی پینترست استفاده کرد 
و با ایجاد تغییراتی، محبوبیت آن در میان کاربران 

چینی را تضمین کرد.

پینترست 

کاربــران: 70 میلیــون کاربر 
)جوالی 2013(

ارزش: 3/8 میلیارد دالر )اکتبر 2013(
حوزه کاری: پینترســت یک وب سایت اشتراک 
عکس است که به سبک تخته سیاه ایجاد شده است 
و در آن کاربران با استفاده از مجموعه ها، عکس را 
به اشتراک می گذارند. این مجموعه ها توسط خود 
کاربران ایجاد و مدیریت می شــوند و به آنها پین 

بورد می گویند.
کاربران می توانند این پیــن بوردها را مرور کرده 
و عکس های آنهــا را مجدداً پین یــا الیک کنند. 
پینترست در حال حاضر واقعاً درآمدزا نیست اما 
قصد دارد با فروش محتوای خاص که در اســتریم 
کاربر نشان داده می شود، اقدام به درآمدزایی کند.

موگوجی 

کاربــران: 9/5 میلیون 
کاربر فعال )مارس 2012(

ارزش: 200 میلیون دالر )اکتبر 2012(
حــوزه کاری: موگوجی خود را بــه عنوان مدلی 
برای کاربران زن عالقه منــد به مد معرفی کرده 
اســت که کاالهای مــد را که اخیــراً به صورت 
اینترنتی خریداری کرده اند، به اشتراک گذارند. 
برای رســیدن به این هدف، این ســایت پیوند 
بســیار نزدیکی میان مفهوم تجارت الکترونیکی 
و تخته ســیاه اجتماعی ایجاد کرده است. کاربران 
می تواننــد آیتم های مــدی را که به اشــتراک 
گذاشته اند با فروشــگاه های تائوبائو به اشتراک 

بگذارند که آنها نیز امکان خریدش را دارند.
به عــالوه موگوجی نیز یــک پلتفرم بــاز برای 
فروشــندگان الکترونیکــی در مــاه ســپتامبر 
راه اندازی کرد که فروشندگان را ترغیب می کند 
فروشگاه های الکترونیکی در خود موگوجی ایجاد 
کنند. از 2/2 میلیون کاربــر روزانه موگوجی در 
تابستان گذشته، 750 هزار نفر آنها با کلیک وارد 
فروشــگاه های تائوبائو شــده اند. 60 هزار مورد 
از این کلیک ها منجر به خرید شــده اســت. این 
لینک های ارتباطی منبــع اصلی درآمد موگوجی 

هستند  

منبع : هونگ کیات 
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پرونده

و آمریکا پــس از ماه هــا اتهامات چین 
متقابــل درباره حمــالت هکرها و 
جاسوسی سایبری، اکنون به دنبال مذاکره برای 
تدوین »دســتورالعمل رفتاری یــا آیین نامه« 
)Code of conduct( در برابر هک و جاسوسی 
سایبری هســتند. مسئوالن واشــینگتن مدعی 
شــده اند در جریان یک مورد هــک، جزییات 
پرســنلی تا چهار میلیون کارمند دولتی دزدیده 
شــده و منبع این حمله در چین بوده اما پکن این 
اتهامات را با عنوان »غیرمســئوالنه و مخرب« 

رد کرده است.
همین حملــه از جمله مــواردی بــود که در 
مذاکرات سه روزه دو کشور مطرح شده که جان 
کری آنها را »مذاکراتی بســیار صریح« توصیف 
کرده اســت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 
با ابراز نگرانــی از رفتارهای ســایبری و دریایی 
چیــن در دریای چین جنوبــی، مذاکرات امنیتی 
و اقتصادی میان دو کشــور را متوقف کرده بود. 

ســخنگوی کاخ ســفید در بیانیه ای اعالم کرده 
بود:»ایشان از چین خواسته است اقداماتی واقعی 

برای کاهش تنش ها انجام دهد.«
جان کــری وزیــر امورخارجه آمریــکا نیز با 
سیاســتمداران و دیپلمات های برتر چینی دیدار 
کــرده و درباره تجارت، مســائل مالی، تغییرات 
آب و هوایی و »اســتانداردهای رفتاری در فضای 

سایبری« سخن گفته است.
او می گوید:»آمریکا بســیار نگران تهاجم های 
ســایبری است که مشــکالت امنیتی را افزایش 
داده و صراحتــًا به تجارت آمریــکا صدمه زده 
اســت. ما قویًا معتقدیــم آمریکا و چیــن باید با 
همــکاری هم درکی مشــترک از رفتــار دولتی 
مناســب در فضای ســایبری ایجاد کنند و بسیار 
خرسندم که بگویم چین نیز موافقت کرده است با 
ما درباره تکمیل راهنمای رفتاری در فعالیت های 

سایبری همکاری کند.«
کری تایید کرده است آمریکا و چین »همواره با 

یکدیگر هم نظر نبوده اند« اما »رابطه کاری خوب 
و بالغی« دارند که می تواند بر مشکالت فائق آید. 
رئیس جمهور مساله حمالت سایبری را مستقیمًا 
با جی جیــن پینگ، همتای چینی خــود در زمان 
دیدار ایشان از آمریکا در سال 2013 مطرح کرده 
اما سطح حمالت و جاسوسی ها با پشتیبانی دولتی 

افزایش یافته است.
یانگ جیچی مشــاور دولتی معتقد است چین با 
هک مبارزه می کند و آماده همکاری با آمریکا در 
مسائل امنیتی اســت و واشینگتن را به »احترام به 
واقعیات« ترغیب می کنــد. دیپلمات های چینی 
همچنین انتقادات از عملکرد این کشور در دریای 
چیــن جنوبی را رد می کنند که بــه اقدام چین در 
ســاخت چند جزیره مصنوعی و افزایش تنش بر 
سر اختالفات مرزی با کشورهای همسایه مربوط 

می شود.
ژنگ زگوانگ دســتیار وزیر امورخارجه چین 
می گوید:»در دریای چین جنوبی بحرانی در میان 
نیســت.« او رفتار چین را غیرقابــل نقد، به ویژه 
از طرف آمریکا دانسته اســت که از طرفین این 

مناقشه نیز محسوب نمی شود.
با وجود ایــن اختالفات در زمینــه رفتارهای 
دریایی، آمریــکا و چین اعالم کردنــد در حال 
توســعه همکاری ها برای مذاکره در زمینه حفظ 
محیط زیســت، تغییرات آب و هوایی و مقابله با 
ماهیگــری غیرقانونی در اقیانوس آرام شــمالی 
هســتند. نگرانی آمریــکا از پایین نگه داشــتن 
ارزش یوآن چین در برابر دالر آمریکا نیز در این 

مذاکرات مطرح شده است. 
ژینهوا خبرگزاری رســمی چیــن می گوید دو 
کشــور »درباره چند مساله با هم توافق کرده اند و 
درباره یکسری مسائل هم با یکدیگر اختالف نظر 
دارند« اما برای حل اختالفات خود اعالم آمادگی 

کرده اند.
در این گزارش اشــاره کوتاهی نیز به »حمالت 
ســایبری اقتصادی« شــده و آن را جمله مسائل 
حساس روی میز مطرح کرده است. این گزارش 
می افزاید:»اکنون اتمام دور هفتم مذاکرات آغاز 
شــده اســت. در جریان بازدید آینده جین جین 
پینگ از آمریکا، انتظار مــی رود روابط اقتصادی 
آمریکا و چین وارد فاز جدیدی شــود که برای هر 

دو طرف مفید باشد.«  

آمریکا و چین به دنبال ایجاد »دستورالعمل رفتاری« در برابر هک و جاسوسی سایبری

بیایید جاسوسی یکدیگر را نکنیم 

منبع: ایندیپندنت لزی دردن
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  زندگی دیجیتالی در چین
دیجیتال در چین

تصویری از شاخص های کلیدی آمارهای دیجیتالی در این کشور

زمان صرف شده با رسانه ها
داده های مبتنی بر نظرسنجی: اعداد نماینده فعالیت ادعایی خود کاربران هستند

توجه داشته باشید که میانگین زمان صرفا مبتنی بر کسانی است که هر رسانه را استفاده می کنند و کاربرانی که آنها را استفاده نمی کنند محاسبه نشده اند

استفاده از اینترنت
بر اساس داده های کاربران فعال اینترنت و زمان ادعایی آنها در استفاده از اینترنت موبایل

رشد ساالنه
روندهای رشد در شاخص های کلیدی آمار دیجیتال

میانگین استفاده روزانه از 
اینترنت از طریق کامپیوتر یا 

تبلت )کاربران اینترنت(

میانگین استفاده روزانه از 
اینترنت از طریق گوشی موبایل 

)کاربران اینترنت موبایل(

میانگین استفاده روزانه از رسانه 
های اجتماعی با هر وسیله ای 
)کاربران رسانه های اجتماعی(

میانگین زمان تماشای تلویزیون 
)کاربران اینترنت که تلویزیون 

تماشا می کنند(

3 ساعت
 52 دقیقه

2 ساعت
 35دقیقه

1 ساعت
 42 دقیقه

1 ساعت
7 2 دقیقه

تعداد کل کاربران
 فعال اینترنت

کاربران اینترنت به عنوان 
درصدی از کل جمعیت

تعداد کل کاربران فعال 
اینترنت موبایل

نسبت کاربران اینترنت 
موبایل به کل جمعیت

 642
565 47% میلیون

41% میلیون

رشد تعداد کاربران
 فعال اینترنت

رشد تعداد حساب های 
فعال رسانه های اجتماعی

رشد تعداد
 اشتراک های موبایل

رشد تعداد حساب های 
اجتماعی در موبایل

 %9
از ژانویه 2014

 %1
از ژانویه 2014

 %8
از ژانویه 2014

 %26
از ژانویه 2014

کاربران فعال کل جمعیت
اینترنت

حساب های فعال 
رسانه های اجتماعی

حساب های اجتماعی اتصاالت موبایل
فعال در موبایل

 1367
میلیون

 642
میلیون

 629
میلیون

 1300
میلیون

 506
میلیون

سهم از ترافیک وب
بر اساس سهم هر دستگاه از کل صفحات وب ارسالی به مرورگرهای وب

برترین پلتفرم های اجتماعی فعال

استفاده از رسانه اجتماعی
بر اساس تعداد کاربران فعال گزارش شده توسط فعال ترین پلتفرم این کشور

گوشی های موبایل
بر اساس تعداد اشتراک/اتصال های موبایل )نا کاربران منحصربه فرد(

تجارت الکترونیکی بر اساس مدارک
داده های مبتنی بر نظرسنجی، اعداد نشان دهنده فعالیت ادعایی خود کاربران است

سهم مشاهده صفحات وب: 
لپ تاپ و کامپیوتر

سهم مشاهده صفحات وب:
گوشی های موبایل

سهم مشاهده صفحات وب: 
تبلت ها

سهم مشاهده صفحات وب: 
دیگر لوازم

 %76
سال به سال: 13-%

 %21
سال به سال: %121

 %3
سال به سال: %12

 %0
سال به سال: %0

تعداد کل کاربران فعال
 رسانه اجتماعی

کاربران رسانه اجتماعی 
به عنوان درصدی از کل جمعیت

تعداد کل کاربران فعال رسانه 
اجتماعی از طریق موبایل

نسبت کاربران رسانه اجتماعی 
در موبایل به کل جمعیت

تعداد کل اشتراک های 
موبایل

اشتراک های موبایل به 
عنوان درصدی از کل 

جمعیت

درصد اتصال های 
موبایل که پیش پرداخت 

هستند

درصد اتصال های 
موبایل که پس پرداخت 

هستند

درصد اتصال های 
موبایل که پهن باند 
هستند )نسل 3 و 4(

درصد جمعیت که برای یافتن 
محصول موردنظر در ماه گذشته 
از کامپیوتر استفاده کرده است

درصد جمعیت که در ماه 
گذشته با استفاده از کامپیوتر 

چیزی خریده است

درصد جمعیت که برای یافتن 
محصول موردنظر در ماه گذشته 

از موبایل استفاده کرده است

درصد جمعیت که در ماه 
گذشته با استفاده از موبایل 

چیزی خریده است

 629
506 46% میلیون

37% میلیون

 1.3
46% 21% 79% 95% میلیارد

 %30 %37 %25 %27

WECHAT

SINA    WEIBO

OZONE

TENCENT     WEIBO

YOUKO

TUDOU

RENREN

GOOGLE +

FACEBOOK

KAIXIN

30%

25%

24%

21%

19%

15%

12%

10%

9%

9%

فعالیت های موبایل
داده های مبتنی بر نظرسنجی –  اعداد نماینده فعالیت های ادعایی کاربران است

درصد جمعیت کاربران 
برنامه های رسانه 

اجتماعی

درصد جمعیت که روی 
موبایل ویدیو تماشا 

می کند

درصد جمعیت که روی 
موبایل بازی می کند

درصد جمعیت 
جست وجوکنندگان 

مبتنی بر مکان در موبایل

درصد جمعیت که 
از بانکداری موبایلی 

استفاده می کند

 %21 %22 %25 %19 %26
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پرونده

تنســنت و بایــدو ســه گروه علی بابا  
اینترنتی هســتند که تغییرات 
عظیمی را در چیــن ایجاد کرده اند. اکنون نیرویی 
در چین ایجاد شــده اســت که در اعماق زندگی 
همگان رســوخ خواهد کرد. این نیرو دیگر قدرت 
حزب کمونیست نیســت که تاثیراتش با وجود 
حقیقی بودن دیگر در زندگی عادی آن قدر ناپیدا  
باشد که برای کســانی که با سیستم مقابله نکنند، 

قابل درک نباشد.
اما نیروی تغییری را که امروز آشکار شده است 
می توان در سه گانه این گروه اینترنتی مشاهده کرد: 
بایدو، علی بابا و تنسنت که در کنار هم BAT نامیده 
می شوند و بخش عظیمی از چین را تنها در چند سال 
تغییر داده اند؛ به عنوان مثال Ant Financial را در 
نظر بگیرید. هفته گذشــته این شرکت دور جدید 
جلب سرمایه خود را تکمیل کرد که ارزش آن را به 
45 تا 50 میلیارد دالر رساند. این شرکت، شرکت 
عامل علی پی )Alipay(، سیستم پرداخت اینترنتی 
اســت که مدعی اســت تقریباً 800 میلیارد دالر 
تعامالت مالی را در سال انجام می دهد که سه برابر 

شرکت همتای آن در آمریکا، یعنی پی پل است.
این سیســتم که بخش مهمی از معماری مالی و 
خرده فروشی چین شــده و پیوند نزدیکی با زندگی 
شهری چین پیدا کرده، زاده ذهن حزب کمونیست 
نیســت. خالق آن جک ما )Jack Ma( معلم سابق 
انگلیسی اســت که علی بابا را نیز بنیانگذاری کرد. 
»ما« یــک دهه پیش سیســتمی بنیانگذاری کرد 
که زیربنــای تائوبائو، شــرکت مصرف کننده به 

مصرف کننــده وی بود. نام این شــرکت به معنی 
»گنج یابی« است که آقای ما، یکی از ثروتمندترین 

مردان چین، در آن موفق بوده است.
علی بابا 80 درصد تجارت چین را در اختیار دارد. 
این انحصار چیزی است که حتی حزب کمونیست 
با 87 میلیون عضو خود نیــز رویای آن را می بیند. 
واقعیت این است که هنوز حزب کمونیست تعیین 
می کند مردم کجا زندگی کنند )در شهر یا روستا(، 
چه چیزی منتشــر کنند یا چند بچه داشته باشند. 
اما شــرکت های اینترنتی چین تاثیری بیشــتری 
در روش سفر، ســرمایه گذاری، سرگرمی و حتی 
 BAT تعامالت اجتماعی مردم دارند. شرکت های
که با هم بر عرصه های جست وجو، تجارت و بازی 
و رســانه های اجتماعی تسلط دارند، در کنار دیگر 
شرکت های نوپا مانند شیائومی -شرکتی پنج ساله 
که گوشی های هوشمند 50 دالری تولید می کند- 

تاثیر قابل توجهی بر زندگی مردم دارند. 
وقتی از اینترنت چین صحبت می کنیم، معموالً 
سانســور شــدید دولتی به ذهن می آید اما به هر 
حال اینترنت نیروی رهایی بخشی است که انرژی 
کارآفرینان را رها می کرده و نیروهای بازاری را در 
مسائل اقتصادی و توسعه حوزه خصوصی در برابر 
حوزه دولتی، تشدید می کند. در اقتصاد کنترل شده 
چین، بخش خصوصی مدت هاســت دولت را به 
عنوان موتور رشد اقتصادی کنار زده است. به گفته 
ادوارد تسی مشــاور مدیر و نویسنده »اخاللگران 
چین« )China’s Disruptors (، این مساله منجر 
به »ظهــور گروه جدیــدی از کارآفرینان تجاری 
شده اســت که اغلب آنها تحت کمترین حمایت و 
نفوذ مستقیم دولتی عمل می کنند و همه صنایع را 
تغییر می دهند«. او تخمین می زند شــرکت های 
خصوصی سه چهارم تولید ملی را تشکیل می دهند. 
تا ســال 2013 چین حدود 12 شرکت خصوصی و 
42 میلیون شرکت خانوادگی در برابر 2/3 میلیون 
شرکت دولتی داشت. در خط مقدم این شرکت ها، 
شــرکت های فناوری به طور کلی و شرکت های 
اینترنتی به صــورت خصوصی قرار دارند. در چین 
نیز همانند مکان های دیگــر، جهان های آنالین و 
آفالین در حال برخورد با هم هستند. برنامه کرایه 
تاکسی مانند »دی دی داچی« که با حمایت علی بابا 
و تنســنت ارائه شده، موجب شــده به جای روند 
معمولی تعیین توســط دولت، نیروی های بازاری 

نرخ کرایه تاکســی ها را تعیین کنند. این مســاله 
انحصار شرکت های لوکس تاکسیرانی را به خطر 
انداختــه و موجب اعتراض راننــدگان در برخی 

شهرها شده است.
در زمینه مالی نیز با آنکه نرخ سود توسط دولت 
تعیین می شــود اما شــرکت های BAT و دیگران 
محصوالتی را در زمینه سرمایه گذاری و پس انداز 
ارائه کرده اند که ســود بهتری به مردم می دهد. یو 
بائو که یک صندوق پول-بازار توزیع شــده توسط 
علی بابا روی علی پی اســت، توانســته در کمتر از 
دو ســال تقریباً 600 میلیارد یوآن جمع کند. پکن 
که به دنبال آزادســازی تدریجی بانکداری است، 
به این مجموعه شرکت های خصوصی اجازه داده 
اســت کاتالیزور این تغییر باشند. اما از جنبه هایی 
بسیار مهم، حتی بزرگ ترین شرکت های اینترنتی 
چین نیز در فضایــی آزاد عمل نمی کنند. اول آنکه 
فعالیت هــای خــود را در ورای »فایروال بزرگ« 
انجام می دهند؛ مانعی سیاســی که از آنها در برابر 
شــرکت هایی مانند گوگل و فیس بوک محافظت 
می کند. در عمل شرکت های BAT آن قدر به دولت 
نزدیک هستند که شــبیه شرکت های نیمه دولتی 
عمل می کنند و حتی در تدویــن قوانین نیز کمک 
می کنند. راهبرد تجارت الکترونیکی دولت که در 
ماه مارس و توســط لی ککیانگ اعالم شد، در اصل 
توســط پونی ما، مدیرعامل تنســنت تدوین شده 
است. مســئوالن دقیقاً نمی دانند این شرکت های 
قدرتمند جدید را چگونه باید قانونمند کنند. وقتی 
وزارت صنعت و تجارت به دلیل فروش کاالهای 
تقلبی در ســایت علی بابا از آنها انتقــاد کرد، این 
شرکت با اســتفاده از قدرت خود دولت را وادار به 
تدوین قوانینی جدید و عقب نشینی کرد. البته اگر 
مســئوالن واقعا به دنبال مقابله با اختالالت باشند 
باید ابزار آن را نیز در اختیار داشــته باشــند. مثاًل 
در سال 2014 بانک مرکزی کارت های اعتباری 
»مجازی« صادرشده توســط علی بابا و تنسنت را 
تعلیق و مسیر آنها به اعتبار اینترنتی را مسدود کرد.  
می توان تصور کرد اگر فشار کافی ایجاد شود دولت 
حتی می تواند بزرگ ترین شرکت های خصوصی را 
نیز به زانو درآورد. با این وجود شرکت هایی مانند 
علی بابا و بایــدو آن قدر در زندگی مردم ریشــه 
دوانده اند که حتی حزب کمونیســت هم باید در 

چنین کاری تامل بیشتری کند  

شرکت هایی که عرصه قدرت را در چین تغییر دادند

BAT حزب کمونیست زیر سیطره

منبع: فایننشال تایمزدیوید پلینگ
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منبع: فوربز

جهانی شدن غول های اینترنتی چین

خرید استعداد  
سهامی عام شدن علی بابا در ماه هرچند 

سپتامبر سال گذشته اتفاق بسیار 
مهمی بود اما در مجموع لیست شرکت های فناوری 
چینی حاضر در آمریکا چیز جدید و بی ســابقه ای 
نیست. شرکت نت ایست )NetEase( که توسط 
ویلیام دینگ اداره می شود و شماره 19 این لیست 
را دارد، طی ســال 2000 در آمریکا به سهامی عام 
تبدیل شد. موتور جســت وجوی بایدو که توسط 
رابین لی هدایت می شود و شماره 2 را در این لیست 
به خود اختصاص داده نیز در ســال 2006 چنین 

کاری را انجام داد.
اما امسال جدا از این لیست، شاید مهم ترین مساله 
روش های توســعه ای باشد که شرکت های چینی 
برای ورود به آمریکا و منابــع بین المللی انتخاب 
کرده اند. مثــاًل برایان کاتانزارو که دکترای خود را 
از دانشگاه برکلی دریافت کرده و در دره سیلیکونی 
روی یادگیری عمیق کامپیوترها کار می کند امسال 
به همراه آندرو ان جــی و آدام کوتس همکارانش 
در استنفورد و شــرکت انویدیا، تیم جدیدی ایجاد 
کرده اســت. البته آنها شرکت جدیدی راه اندازی 
نکرده اند بلکه در دفتر بایدو در کالیفرنیا استخدام 
شــده اند.غول های چینی بایدو، علی بابا و تنسنت 
یا همان BAT و دیگر شــرکت ها بــه دنبال چنین 
استعدادهایی خواهند بود تا سرآمد جهان اینترنت 
چین و البته ثروتمندترین های چین باقی بمانند. در 
حال حاضر جک ما مالک علی بابا ثروتمندترین و ما 
هواتنگ، مالک تنسنت سومین مرد ثروتمند چین 
هستند. گری ریشل مدیر شرکت سرمایه گذاری 
گیمینگ در شــانگهای که یک میلیــارد دالر در 
چین ســرمایه گذاری کــرده، می گوید:»اگر به 
شرکت های BAT نگاه کنید، اکنون سهام بزرگ و 
پایداری از بازار چیــن را در اختیار دارند. به همین 
دلیل اســت که می بینیم تنسنت با شدت به دنبال 
توســعه وی چت در خارج از چین است و علی بابا و 

بایدو نیز به دنبال همین مسیر هستند.«
ریشــل می گوید:»اســتعدادهای برتر خارجی 
بــرای تولید محصــوالت و خدمــات پیچیده تر 
بســیار ضروری خواهند بود.« امســال شــاهد 
خروج چهره های برتر از شــرکت های غربی مانند 
مایکروســافت به اســتارت آپ های چین بودیم. 
مســاله فقط جذب افراد نیســت. جریان سرمایه 
از چین نیز بســیار مهم اســت. چــوآن تور مدیر 

شرکت ســرمایه گذاری آمریکایی هایلند کپیتال 
در شــانگهای می گوید:»هدف اصلی شرکت های 
بــزرگ اینترنتی چین بــرای ورود بــه آمریکا، 
سرمایه گذاری در استارت آپ ها یا حوزه فناوری و 

البته دستیابی به بازار این کشور است.«
او می افزاید:»اســتارت آپ های آمریکایــی 
اکنون به پول شــرکای چینی عالقه مند شده اند. 
چرا؟ یــک دلیل اینکــه تخمیــن ارزش آنها 
معموال باالســت.« در مقایســه با چین تخمین 
ارزش آمریکا منطقی تر اســت. پتانســیل رشد 
شــرکت های چینی نیــز یکی دیگــر از عوامل 

جذاب به شمار می رود.
ریشل می گوید:»استعداد، ســرمایه و فناوری 
در آینده بیش از پیش در هم تنیده خواهند شــد.« 
شرکت های BAT با شــیائومی، تولیدکننده برتر 
گوشــی در چین، بیش از 100 ســرمایه گذاری 
مشترک انجام داده اند. ریشل می گوید:»این روند 
ادامه خواهد داشت.« البته تور هشدار می دهد که 

خطراتی هم برای چین در کمین اســت، به ویژه در 
زمینه فرهنگ تجاری. دو ســال پیش وقتی ژاپن 
مملو از سرمایه شده بود نیز بسیاری از شرکت های 
آن کشور به دنبال جهانی شــدن رفتند اما در این 

مســیر موفق نبودند. او می گوید:»موفقیت چین 
تنها به پول بســتگی ندارد، مســائل مهم تری در 
زمینه فرهنگ و شــهرت نیــز در آینده مطرح 

خواهند شد.«  

راسل فالنری

رابین لی ، مدیر عامل بایدو: موتور جست وجویی که در لیست شرکت های فناوری چینی در آمریکا، شماره 2  را به خود اختصاص داده است

هدف اصلی شرکت های بزرگ اینترنتی چین 
 برای ورود به آمریکا، سرمایه گذاری 
در استارت آپ ها یا حوزه فناوری و البته دستیابی 
به بازار این کشور است
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پرونده

بازار بــورس و قوانیــن بهتر چین رونق 
موجی از شــرکت ها را ایجاد کرده 
است که در این کشور تاسیس شده و قصد دارند 
سهام خود را نیز به جای آمریکا، داخل چین عرضه 
کننــد. بانکداران، حقوقدانان و ســرمایه گذاران 
اولیه در چین می گویند عالقه شرکت ها به عرضه 
ســهام در چین طی ماه های اخیر افزایش زیادی 
یافته است. این شرکت ها می گویند عرضه سهام 
در چین توضیح تجارت به ســرمایه گذاران -که 
معموالً مشتریان هستند- را ساده تر می کند. آنها 
همچنین به موفقیت شرکت هایی مانند »فناوری 
بائوفنگ پکن« اشــاره می کنند که ســهام آن از 
زمان عرضه در چین طی ماه مارس با رشد 3600 

درصدی همراه بوده است.
همین جذابیت بازار بورس چین، شرکت هایی 
را کــه قباًل در آمریــکا عرضه شــده بودند نیز 
جذب کرده است. برخی دوباره خصوصی شدند 
تا بتوانند ســهام خود را مجــدداً در چین عرضه 
کنند و شــرکت های زیادی هم قصد چنین کاری 
را دارند. قوانین موجود مالکیت ســهام اکثریت 
توسط خارجی ها در شرکت های مرتبط با محتوای 

اینترنتی را ممنوع می کند.
تمرکز پکن بر اینترنت و بخش های نوآورمحور 
و تسریع رشد آنها از طریق تسهیل قوانین نیز یکی 
از نکات جذاب است. عامل دیگر گرایش عمومی 
به ســمت بازار بورس است که باعث شده بورس 

شانگهای امسال 43 درصد رشد داشته باشد.
در عین حال ســرمایه گذاران چینی سود خود 
را وارد شرکت های نوپا می کنند. در سال 2014، 
39 صندوق سرمایه گذاری در چین ایجاد شدند 

که توانســتند 1/07 میلیارد دالر پول جمع کنند 
که نشــان دهنده 143 درصد افزایش در مقایسه 
با سال 2012 است؛ این آمار به نقل از پایگاه داده 
 Zero2IPO متعلق به pedata.cn سرمایه گذاری
در پکــن نقل شــده اســت. این شــرکت های 
ســرمایه گذاری، ســرمایه های خصوصی را در 

اختیار شرکت های نوپای کوچک می گذارند.
جیانبین گائو، از شرکت پرایس واتر هاوس در 
چین می گوید:»ارزش گذاری باال و تسهیل قوانین 
باعث خواهد شــد شرکت های چینی بیشتری در 
کشور خود باقی بمانند. ما رشد قابل توجهی را در 
عرضه سهام شرکت های فناوری در داخل کشور 

پیش بینی می کنیم.«
تا همین اواخر بازارهای چین برای شرکت های 
فناوری قابل دسترس نبودند زیرا برخالف اغلب 
کشــورها، در چین پیش از عرضه سهام در بازار 
بورس نیاز بــه تایید دولت مرکــزی دارید. در 
این کشورها شــرکت ها پیش از عرضه در بورس 
باید سودآور باشند. این شرایط امسال و در قالب 
تالش پکن برای به روزرســانی سیستم مالی خود 

تغییر خواهد کرد.
با ایــن وجود، برخــی تحلیلگــران می گویند 
شــرکت های بزرگ فناوری چین همچنان سهام 
خود را در آمریکا ارائه خواهند کرد تا به ســرمایه 
و تخصص الزم بــرای اداره شــرکت های خود 
دسترســی یابند اما هیچ کاندیدایی در سال های 
آینده دیده نمی شود که بتواند مسیر پیموده شده 
اولین عرضه ســهام موفق چینی در آمریکا یعنی 

شرکت علی بابا و بایدو را ادامه دهد.
هنس تانگ مدیر شــرکت ســرمایه گذاری 
جی جی وی می گوید:»صادقانــه باید گفت هیچ 
شــرکتی در جهان بهتر از بایدو و علی بابا نخواهد 
بود.« او می افزاید بیشــترین موارد عرضه سهام 

چینی در آمریکا خوب اجرا نشده است.
شرکت بعدی که احتماالً در عرضه سهام خود 
در آمریکا موفق خواهد بود، شــرکت نرم افزاری 
و گوشی ســازی شیائومی اســت اما این شرکت 
می گوید برنامه ای برای ارائه ســهام خود در پنج 

سال آینده ندارد.
شــرکت های فناوری چینی ماننــد علی بابا و 
بایدو، مدت ها توسط شرکت های سرمایه گذاری 
آمریکایی تامین ســرمایه شــده اند که از عرضه 

ســهام شــرکت های بزرگ و موفق آمریکایی 
ســودهای کالن برده بودند. هــر گونه تغییر در 
ارائه سهام شــرکت های چینی می تواند به برخی 
شــرکت های ســرمایه گذاری آمریکایی ضربه 
بزند و بالعکس. با توجه به تقویت شــرکت های 
ســرمایه گذاری چینی، هر کدام از شرکت های 
ســرمایه گذاری آمریکایــی کــه صندوق های 
سرمایه گذاری با ارز یوآن چین در اختیار ندارند 
ممکن اســت در مهم تریــن قراردادها به رقبای 

خود ببازند.
بائو فان مدیــر بخش ســرمایه گذاری بانک 
رنســانس چین می گوید:»اکنون ســرمایه چین 
در حال رقابت با ســرمایه آمریکا و اروپاســت.« 
آقای بائو و شــرکت وی در حــال فعالیت روی 
10 قــرارداد هســتند کــه برخــی از آنهــا به 
خصوصی سازی شرکت های سهامی عام شده در 
آمریکا برمی گردد در حالی که بقیه شرکت های 
نوپای چینی که توسط ســرمایه گذاران خارجی 
تامین سرمایه شــده اند نیز به دنبال عرضه سهام 

خود در چین هستند.
در چنیــن مــواردی ســرمایه گذاران نهادی 
بزرگ آمریکا - مانند مراکز دانشگاهی، بنیادها و 
صندوق های بازنشستگی- که در شرکت های نوپا 
سرمایه گذاری می کنند، ممکن است سود بزرگی 
از دست دهند اگر ســهام آنها قبل از سهامی عام 

شدن شرکت، توسط دیگران خریداری شود. 
اقدام برای عرضه ســهام در چیــن می تواند 
به بازار بــورس آمریکا صدمه بزنــد که بارها از 
عرضه شــرکت هایی مانند قرارداد بی ســابقه 
شرکت علی بابا به ارزش 25 میلیارد دالر در سال 
2014 ســود برده و به طور کلــی به دنبال جذب 

شرکت های اخیر بوده است.
عرضه اولیــه ســهام در چیــن ضعیف تر از 
دیگــر کشورهاســت. از نظر ســرمایه گذاران، 
بازار پرخطرتر و پرتالطم تر از بیشــتر بازارهای 
توسعه یافته اســت. همچنین این عالقه به سهام 
چینی ممکن است موجب شــود سرمایه گذاران 
با هدف کسب ســود از بازار بورس خارج شوند 
که این مساله بر ســهام و اشتیاق شرکت ها برای 

عرضه اولیه سهام شان تاثیر منفی می گذارد.
شاخص چی نکســت، در بازار سهام شنزن که 
مربوط به شرکت های تازه کار است، امسال 134 

شرکت های چینی که می خواهند در همان کشور بمانند

کاربرانی که سرمایه گذارتان می شوند

منبع: وال استریت ژورنال 

 اقدام برای عرضه سهام در چین 
 می تواند به بازار بورس آمریکا 
 صدمه بزند  که بارها از عرضه 

 شرکت هایی مانند علی بابا سود برده 
 و به طور کلی به دنبال جذب 
شرکت های اخیر بوده است
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درصد افزایش داشته که بخش عمده آن مربوط 
به عالقه ســرمایه گذاران به سهام شرکت های 
فناوری بوده اســت. این رونق بورس شــانگهای 
نیز تا حدی به تبادل ســهام میــان هنگ کنگ و 
شانگهای مربوط می شــود که موجب دسترسی 
بهتر سرمایه گذاران خارجی به بزرگ ترین بازار 
سهام چین شــده است. در مقابل، شاخص اس اند 

پی 500 نیز امسال سه درصد رشد داشته است.
حداقل 24 شــرکت چینی که در آمریکا سهام 
خود را عرضه کردند، مانند ســایت دوست یابی 
Jiayuan.com و شــرکت بازی سازی شاندا در 
حال خصوصی ســازی مجدد خــود برای عرضه 

سهام در چین هستند. 
بســیاری از شــرکت های چینی همان مسیر 
بائوفنــگ پکن -ســایت ویدئویــی- را خواهند 
رفت که ســهام خود را در چی نکست ارائه کرد. 
فنگ ژین مدیــر اجرایی بائوفنــگ می گوید در 
حال بررسی عرضه ســهام در بازار بورس نصدق 
است اما می داند این کار دشــوار خواهد بود زیرا 
دو شــرکت برتر ویدئویی چینی قباًل سهام خود را 
در آمریکا عرضه کرده اند امــا نهایتًا با هم ادغام 

شــدند و در ســال 2012 یوکو تودو را تشکیل 
دادند.

تصمیم به عرضه ســهم در شنزن گزینه خوبی 
بود. ســهام بائوفنگ در 34 روز اول بعد از عرضه 
سهام، روزانه تا 10 درصد، محدودیت رشد قیمت 
روزانه سهام، رشد داشته است. تا روز چهارشنبه 
ارزش این شــرکت به پنج میلیارد دالر رسید در 
حالی کــه ارزش یاکو تودو در حــال حاضر 5/3 
میلیارد دالر است. شاخص بورس شنزن در سال 
2015 تا 95 درصد افزایش داشــته است. رابطه 
تجاری میان هنگ کنگ و شنزن امسال نیز برقرار 

خواهد ماند.
در مقابل عرضه سهام اولیه شرکت بائوزن که 
بازاریابی دیجیتالی را بــرای برندهای بین المللی 
چین انجام می دهــد، در نیویورک طــی ماه مه 
ناامیدکننده بود. این شــرکت ســهام خود را 10 
دالر قیمت گذاری کــرد که از قیمت مورد انتظار 
12 تــا 14 دالر کمتر بود. روز سه شــنبه ارزش 
ســهام آمریکایی بائوزن با کاهش 2/9 درصد به 

11/88 دالر رسید.
این دومین مورد عرضه ســهام یک شــرکت 

چینی در آمریکا بعد از انفجار ســال 2014 بود. 
برخی تحلیلگران می گویند قیمت گذاری می تواند 
انعکاســی از نگرانی ها دربــاره اقتصاد چین و نیز 

نگرانی از سهام اینترنت این کشور باشد.
شــرکت فناوری چاکونگ که در زمینه بازی 
موبایلــی فعالیت می کند ارائه اولیه ســهام را در 
ژانویــه 2014 در آمریــکا برنامه ریزی کرده و 
قصد دارد بین 1/2 تا 1/5 میلیارد دالر ســرمایه 
جذب کند. این شــرکت چهار ماه بعــد برنامه 
خود را لغو کرد زیرا ســرمایه گذاران تنها حاضر 
به پرداخت نصف این قیمت برای ســهام بودند. 
اکنون این شــرکت پکنی به دنبال عرضه ســهام 

خود در چین است.
عرضه سهام در چین مزایای دیگری هم دارد. 
آقای فنــگ از بائوفنگ می گویــد:»در عرضه 
ســهامی عام در آمریکا، این عــام بودن بی معنی 
اســت زیرا عامه مردم آمریکا شرکت های چینی 
را نمی شناســند.« او می گوید موفقیت سهام این 
شــرکت در بازار تا حدی به دلیل مشــتریان آن 
اســت:»وقتی کاربران شما به سرمایه گذاران تان 

تبدیل شوند، بسیار وفادارتر می شوند.« 
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پرونده

لیو هر ســال در مــاه ژوئن، در ریچارد 
سالگرد تامین سرمایه شرکتش، 
کاله ایمنی موتورسواری خود را بر سر می گذارد و با 
پوشیدن یونیفورم قرمز، بسته های شرکت تجارت 
الکترونیکی خود یعنی JD.com  را به خانه ها تحویل 

می دهد.
این در واقع نوعــی تبلیغ برای آقای لیو، میلیاردر 
41ساله است که مدیر شرکت خودش است. اما در 
عین حال روشی برای درک بهتر چالش های فنی و 
لجستیکی پیش روی  جی دی بوده که در حال رقابت 
در دومین اقتصاد بزرگ دنیا برای تســلط بر حوزه 

تجارت الکترونیکی است. 
این شرکت که مدت ها زیر ســایه علی بابا قرار 
داشــت اکنون به غول جدید اینترنت چین تبدیل 
شده و توانسته هویتی منحصربه فرد برای خود ایجاد 
کند. در حالی که بازار علی بابا پلتفرمی برای اتصال 
فروشندگان و خریداران است، جی دی کاالها را از 
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان خریداری کرده و 
انبار مخصوص خود را همانند شرکت های بزرگی 
مانند آمازون به وجود آورده اســت. این شرکت 

امکان تحویل سریع هر چیزی از تلویزیون و یخچال 
گرفته تا جوراب و تی شرت را با استفاده از موتور در 
میان ترافیک بزرگ ترین شــهر این کشور ممکن 

کرده است.
شــرکت جــی دی نیــز هماننــد آمــازون 
ســرمایه گذاری عظیمی روی زیرساخت و بیش از 
1/5 میلیارد دالر برای ســاخت و ساز و اجاره انبار 
و دیگر مراکز تامین سفارش در سراسر چین هزینه 
کرده اســت. اما جی دی حتی از این هم فراتر رفته و 
برای تحویل بارهای خود از 20 هزار وسیله استفاده 
می کند و امیدوار اســت بتواند بازار یک تریلیون 
دالری تجارت الکترونیکی آمریکا را تا سال 2020 

تحت سلطه خود درآورد. 
شــرکت جی دی که در آمریکا سهامی عام شده، 
اکنون بزرگ ترین خرده فروش مستقیم در آمریکا 
با 46 میلیون کاربر فعال است و تخمین زده می شود 
سال گذشته 20 میلیارد دالر درآمد داشته. الینور 
لونگ تحلیلگر اینترنت در هنگ کنگ می گوید:»این 
مدل تجاری برای همگان قابل اجرا نیست اما آنها با 
ذکاوت آن را ایجــاد کردند. اکنون ترافیک آنها در 

حال انفجار است.«
با این وجود رویکــرد هزینه بر آنها در ایجاد یک 
شرکت خرده فروشی آنالین موجب نگرانی برخی 
تحلیلگران شده است که می گویند جی دی ممکن 
اســت به دلیل بار دارایی های فیزیکی و قرض خود 
با مشکل مواجه شــود. برخی تحلیلگران می گویند 
شرکت تا سال 2017 سودآور نخواهد شد. رقبایی 
مانند جک ما مدیر علی بابــا حتی مدل تجاری این 
شرکت را نیز مورد انتقاد قرار داده اند و آن را ناقص 

می دانند.
آقای ما در مصاحبه ای گفته است:»مســاله این 
نیست که ما بهتریم؛ مساله جهت گیری است. لذا 
من می گویم قطعاً با جی دی کار نکنید. اگر روزی از 
بین رفتید دیگر تقصیر خودتان خواهد بود.« البته او 

بعدها به خاطر این سخنان عذرخواهی کرد.
مدیران شرکت جی دی که مرکز آن در پکن قرار 
دارد، تاکید می کنند در حال ایجاد شرکتی هستند که 
به تدریج بر تجارت الکترونیکی مسلط خواهد شد و 
خدمات قوی به مشتریان، تحویل فوری و تضمین 
ارسال محصوالت اصلی و نه تقلبی از جمله مزایای 
آن به شمار می رود. آنها می گویند یکی از مهم ترین 
چالش های امروز تداوم کار با توجه به حجم عظیم 
سفارش هاست که در هر سه سال گذشته دو برابر 
شده اند. شن هائویو مدیر بازار جی دی بزرگ ترین 
بخش این شــرکت می گوید:»اگر می خواســتیم 
می توانستیم همین حاال ســودآور باشیم. اما هدف 

امروز ما افزایش پایگاه مشتریان مان است.«
جی دی محصول آرزوهای بنیانگذار آن اســت. 
آقای لیو که پسر یک باربر بود در یکی از فقیرترین 
بخش های استان جیانگســو در شرق چین بزرگ 
شــد و بعد برای ادامه تحصیل به دانشــگاه رنمین 
پکن آمد. او طی زمان بیکاری خود در دانشگاه یک 
برنامه نرم افزاری نوشــت و پول کافی برای خرید 
رستورانی در نزدیکی دانشــکده را به دست آورد. 
او می گوید رستوران به دلیل اختالس کالن پرسنل 

آن ورشکست شد.
پــس از دانشــگاه، لیو کــه نام چینــی  اش لیو 
گیانگ دانگ است، مدت کوتاهی برای یک شرکت 
ژاپنی کار کرد اما سپس وارد کار خود شد. او فضایی 
در یک بازار الکترونیکی در منطقه فناوری شــهر 
خرید و اقدام به فروش نرم افزار و لوازم الکترونیکی 
کرد؛ در عرض چند ســال، مالک فروشــگاه های 

غول جدید تجارت الکترونیکی چین مسیر خاص خود را می پیماید

با ما کار نکنید از بین می روید 

دیوید باربوزا

بوسه ریچارد لیو، رئیس JD.Comبر دستان یکی از کارکنان تیم تحویل کاال به نشانی قدردانی 



127

peivast.com

شماره 26  مرداد 1394  

حقیقی در سه شهر شد. 
در ســال 2004 وقتی فروشــگاه های او اقدام به 
فروش محصــوالت روی اینترنت کردند، فروش 
اینترنتی تــازه در چین در حال شــکل گیری بود و 
شــرکت هایی مانند دانگ دانــگ، جویو و علی بابا 
پرچمدار آن بودند. اما شــرکت جــی دی که نام 
انگلیســی آن 360Buy.com بود توانست به یمن 

قیمت پایین و تحویل فوری به موفقیت برسد.
در ســال 2006 وقتی پول نقد کم بود، آقای لیو 
دو میلیون دالر از یک شــرکت ســرمایه گذاری 
هنگ کنگی درخواســت کرد. اما این شرکت به نام 
کپیتال تودی، در ازای ســهام اکثریتی، 10 میلیون 
دالر وارد آن کرد. اکنون ســهام شــرکت نزدیک 
به 2/4 میلیــارد دالر ارزش دارد؛ حتی بعد از آنکه 
این شــرکت بخشی از ســهام خود را فروخت. این 
تزریق ســرمایه به جی دی امکان داد محصوالت 
خود را از حوزه الکترونیک فراتر ببرد و سیســتم و 
نرم افزاری جدید تولید کند. این توســعه همچنین 
به جذب سرمایه گذاران جدید مانند تایگر گلوبال، 
یوری میلنــر، میلیاردر روس، شــاهزاده الولید بن 
طالل عربستان و والتون ها، خانواده مالک والمارت 

منجر شد.
کتی ژو شــریکی که مدیریت کپیتال تودی را بر 
عهــده دارد، می گوید:»اولین باری که او را مالقات 
کردم می دانستم باهوش و ارزشمند است و ذاتش 
موفق است.« سرمایه گذاران با چشم انداز آقای لو 
برای یک فروشــگاه کامل موافقت کردند. در آن 
زمان سیستم تحویل بســته در چین افتضاح بود. 
این کشــور جاده و پل های جدید ایجاد کرده بود اما 
ضعیف بودن خدمات، تحویل بســته ها را دشوار 
کرده بود. نبود چیزی مانند فدکس یا یو پی اس در 
چین موجب شده بود بسته ها معموالً دیر به مقصد 

برسند.
لیو طی مصاحبه ای گفته بــود:»در آن زمان 70 
درصد شــکایات مربوط به تحویل بود و همه چیز 
کند پیش می رفت. ما متوجه شــدیم لجستیک با 
تجربه کاربر ارتباط مســتقیم دارد.« لذا در ســال 
2007 جی دی کاری کرد که دیگر شــرکت های 
تجــارت الکترونیکــی چین تمایلی بــه انجام آن 
تاکنون نداشته اند. این شرکت یک شبکه منسجم 
لجســتیکی برای خود ایجاد کرد تا تحویل به موقع 

سفارش را تضمین کند.
این شــرکت امروزه هفت مرکز تامین سفارش و 
118 انبار در 39 شهر دارد. همچنین 1045 مرکز 
تحویل کوچک تر نیز در حدود 500 شــهر دارد. از 
ســال 2010 تاکنون این شرکت اعالم کرده است 
ســفارش هایی که تا قبل از ساعت 11 شب قطعی 
شوند، تا ســاعت ســه بعدازظهر روز بعد تحویل 

خواهند شد.

مورگان اســتنلی مدل تجاری جی دی را ترکیبی 
از آمازون و یوپی اس می داند. تحلیلگران دیگر نیز 
می گویند این شرکت تقریباً شــبیه والمارت شده 
که زیرســاخت و لجســتیک خود را مجهز به یک 

وب سایت کرده است.
لو جیان پینــگ که در دانشــگاه نرمال چین در 
شــانگهای تجارت الکترونیکی تدریس می کند، 
می گوید:»جی دی به روشــنی اعالم کرده اســت 
نه تنها یک شرکت خرده فروشی بلکه یک زنجیره 
کامل تامیــن و امور مالی آنالین نیــز خواهد بود. 
خرده فروشی سودآور نیســت اما حجم تجارت و 
جریان پول نقد را باال می برد. در آینده سود اصلی از 
خدمات مالی و زنجیره تامین به وجود خواهد آمد.«

شــرکت جی دی با ادامه مســیر خود به دنبال 
تسهیل خرید آنالین برای مشتریان فزاینده چینی 
بوده و قول کاالهــای اصلی، تحویــل به موقع و با 
کمترین هزینه ارسال را داده و البته در رسید هم ارائه 
می دهد؛ که در کشــوری با فرار از مالیات گسترده، 
کار عجیبی اســت. امروزه ترافیک وب سایت رو به 
انفجار اســت و شــرکت روزانه بیش از دو میلیون 
ســفارش روزانه دریافت می کند. هیچ شــرکت 
خرده فروشی مســتقیم دیگری در جهان نتوانسته 
است با سرعت جی دی به رشد برسد؛ حتی آمازون. 
اســتارت آپ های اینترنتی آمریــکا در چین با 
مشــکل مواجه بوده اند. آمازون در سال 2004 با 
Joyo. پرداخت 75 میلیون دالر برای خرید شرکت

com سرمایه گذاری عظیمی در چین انجام داد. اما 
یک دهه بعد عملیات آمــازون در چین کمتر از دو 
درصد فعالیت های آنالین این شــرکت را تشکیل 
می دهد. هرچنــد علی بابا در میــان آمریکایی ها 
شناخته شده تر اســت اما آقای لیو سهامدار عمده 
جی دی نیز در این کشــور با استقبال گرمی مواجه 
شده. او مدیریت عرضه عمومی سهام این شرکت 
در نصدق را در اوایل امســال بر عهده داشــت که 

توانست 1/78 میلیارد دالر سرمایه جذب کند.
در همان زمان قراردادی نیز با تنسنت غول رسانه 
اجتماعی و بازی های موبایلی چین منعقد کرد که به 
جی دی امکان می داد وارد پایگاه مشتریان گسترده 
تنســنت شود. شرکت تنســنت اکنون حدود 20 
درصد جی دی را در اختیار دارد. آقای لیو قصد دارد 
جی دی را وارد حــوزه خواربار و خدمات مالی کند؛ 
کاری که علی بابا قباًل انجام داده است. اما برخالف 
علی بابا و آمــازون او می گوید عالقــه چندانی به 

توسعه بخش فیلم و سرگرمی ندارد.
لیو اظهــار می دارد:»بــه دنبال تولیــد فیلم و 
برنامه های تلویزیونی نیستیم اما خدمات مالی چرا. 
ولی هر چند ســال یک بار در حوزه انبارهای جدید 
ســرمایه گذاری خواهیم کرد. نیاز به انبارهایی با 

دمای قابل کنترل داریم.«  

دانشگاه واشینگتن آمریکا و تسینگوای چین برنامه 
طراحی و فناوری برگزار می کنند

 GIX Global Innovation( مرکز تبادل نــوآوری جهانــی
Exchange( یک مرکز جدید اســت که بر مطالعات فناوری و 
علمی تمرکز دارد و در منطقه اســپرینگ سیاتل آمریکا تاسیس 
خواهد شد. دو دانشگاه بزرگ جهان، واشنگتن و تسینگوای قصد 
دارند به صورت مشترک آموزش نسل جدید نوآوران متشکل 

از دانشجویان و اساتید سراسر جهان را تقویت کنند.
این برنامه با حمایت مالی 40 میلیون مایکروســافت انجام 
می شــود. مرکز GIX قرار اســت مدرک کارشناســی رشته 
نوآوری فنی را ارائه کند و در آینده نیز رشــته های دیگری را 
اضافه خواهد کرد. دانشــجویان آینده در GIX فرصت تحصیل 
در رشــته های مهم و مرتبط را خواهند داشــت. آنها همچنین 
به نیــروی محرکی تبدیل خواهند شــد که از علــم و فناوری 
در جســت وجوی راه حل هایی برای مشــکالت جهانی مانند 
بهداشــت، تغییرات آب و هوایی، انرژی و برنامه ریزی شهری 

استفاده می کنند. 
مایکروسافت در سایت خود نوشــته است:»حمایت ما از 
GIX بخشی از ماموریت ماســت. مایکروسافت بر اساس این 
باور بنیانگذاری شــد که فناوری می توانــد به افراد قدرت 
انجــام کارهای فوق العــاده را بدهد. امــروزه ماموریت ما 
تقویت تمامی افراد و ســازمان های جهان برای رســیدن به 
اهداف بیشــتر اســت. این مساله شــامل کمک به افراد در 
مقابله با بزرگ تریــن چالش های پیــش روی جهان امروز 

نیز می شود.«
راه اندازی GIX می تواند اولین باری باشــد که یک دانشگاه 
تحقیقاتــی چینی در آمریــکا مدرک ارائه می کند. دانشــگاه 
تســینگوای یک دانشگاه مهم است که شــرکت های فناوری 
بزرگی را نیز در اختیــار دارد. در کنار دانشــگاه پکینگ، این 
دانشــگاه به عنوان یکی از بهترین دانشــگاه های چین و آسیا 
رده بندی شده است. این دانشــگاه همچنین دارای ارتباطاتی 
با دولت اســت زیرا دو رئیس این دانشــگاه یعنی هو جیانتائو 
و جی جینگ پینگ از مهم ترین فارغ التحصیالن آن به شــمار 

می روند.
کوی یونگ رئیس دانشگاه تســینگوای می گوید:»در مقابله 
با چالش های جهانی مرتبط با محیط زیســت، منابع و بهداشت، 
نیاز بــه همکاری ورای مرزها برای رســیدن به راه حل داریم.« 
این مشارکت می تواند موقعیت ســیاتل به عنوان مقصد اصلی 
عالقه مندان به نوآوری را تقویت کنــد. تام آلبرگ مدیر گروه 
ســرمایه گذاری مادرونا می گوید این شراکت »قراردادی مهم 
برای حوزه سیاتل است. این مساله باعث می شود استعدادهای 
بیشــتری در حوزه فنــاوری به این منطقه بیایند و به دانشــگاه 
واشینگتن نیز اجازه داشتن دانشجویان بیشتر در رشته های فنی 

را می دهد.«
مرکز GIX کار خود را با چند 10 دانشجو در پاییز 2016 آغاز 
خواهد کرد. هدف این مرکز رســیدن به سه هزار دانشجو طی 
یک دهه اســت. اولین دانشجویان در رشته اینترنت اشیا و دیگر 
حوزه ها مانند شــهرهای کوچک و فناوری بهداشــت تحصیل 

خواهند کرد.
منبع: تک تایمز 

ماموریتی به نام حمایت 
منچی مندوزا 

منبع: نیویورک تایمز 
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پرونده

 چه چیزی باعث تجدید عالقه جهانی به هوش 
مصنوعی شده است؟

ایــده یادگیری عمیــق که به شبیه ســازی 
کامپیوتری مغــز برای یادگیری بر اســاس 
داده مرتبط می شــود 20 سال است که مطرح 
شده. چند سال پیش بود که توسعه قانون مور و 
پیشرفت ظرفیت محاسبات توانست مقیاس 
الزم برای کارآمد کردن ایــن الگوریتم های 

یادگیری عمیق را فراهم کند.
امروزه شــرکت ها به مجموعــه ای بزرگ از 
داده دسترسی دارند که امکان پیش بینی های 
دقیق تر با اســتفاده از الگوریتم های یادگیری 

عمیق را فراهم می آورد. لذا طبیعتاً شرکت های 
فناوری بزرگ نیز حجم زیــادی از یادگیری 
عمیق را ایجاد کرده انــد که به حجم زیادی از 
داده و البته به سرمایه و دانش الزم برای ایجاد 
شــبکه های عصبی خنثی دسترسی دارند. در 
واقع نوآوری های زیادی بــه ویژه در فضای 
نرم افزاری انجام شده است که موتور اصلی آن 
نه شــرکت های نوپا بلکه شرکت های بزرگ 
هستند، زیرا در زمینه فناوری های کامپیوتری 
با عملکرد باال، آنها به داده های بهتر دسترسی 

دارند.
اما با ایــن وجود محدودیت هایــی در هر دو 

زمینه سخت افزار و نرم افزار نیز توانایی ما را از 
لحاظ تحقیقاتی محدود می کنند و همین مساله 
موجب گسترده تر شــدن محدودیت های ما 
در هر دو جبهه می شــود. یا بــه عبارتی دیگر 
می توان گفت ما تنها به موتوری بزرگ و حجم 
عظیمی از سوخت موشــک برای راه اندازی 
کشــتی مان احتیاج داریــم، یادگیری عمیق 
نیازمند دسترســی به داده اســت که همانند 
ســوخت موشک اســت و البته شــبکه های 
عصبی کــه همچون آن موتــور بزرگ عمل 
می کننــد. لذا دیجیتالی ســازی جامعه حجم 
زیاد از داده یا »سوخت« را مصرف می کند که 
یادگیری عمیق به آنها دسترســی دارد و تنها 
همین اواخر توانســته ایم به یمــن قانون مور، 
آن »موتور« بزرگ را بســازیم و همین مساله 
باعث شده است شــرکت هایی مانند بایدو به 

پیشرفت های قابل توجهی برسند.
شــرکت بایدو به کــدام کاربردهای هوش 

مصنوعی عالقه مند است؟
تا همین اواخر، اغلب شــرکت های ارتباطات 
اینترنتــی روی متــن متمرکــز بوده اند. اما 
همان طور که شاهد انتقال به ابزارهای موبایل 
بوده ایم، ممکن است شــاهد فاصله گیری از 
صفحات اینترنتی مملو از متن هم باشــیم. ما 
معتقدیم در عرض پنج سال، حدود 50 درصد 
جســت وجوهای اینترنتی از طریق گفت وگو 
و تصویر به جای جســت وجوی متنی خواهد 
بود. به همین دلیل است که توانایی کامپیوترها 
برای درک گفت وگو و تصویر نقش بنیادی ای 
در توانایــی ما جهــت خدمات رســانی به 
کاربران دارد. یادگیری عمیق یکی از بهترین 
فناوری های امروزی اســت. اخیراً شــرکت 
بایدو پیشــرفتی عظیم در تشــخیص صدا با 
استفاده از یادگیری عمیق را با هدف رسیدن 
به عملکرد بهتر در مقایســه با دیگر APIهای 
باز امروزی به ویژه در محیط های شلوغ اعالم 

کرده است.
به عالوه توانایی های تشــخیص صدا و تصویر 
نه تنها برای تجارت های موجود مهم هستند، 
بلکه همچنیــن در تحوالت آینده اینترنت نیز 
نقشــی کلیدی خواهند داشــت. من معتقدم 
تشــخیص صدا از فناوری هایی است که طی 
چند سال آینده بالغ می شــود و احتماالً روش 
تعامل بــا کل ابزارهای موبایل را تغییر خواهد 

داد.
مثــاًل در حال حاضــر از گوشــی هایمان در 
مکان های پرســر و صدا مانند خودرو استفاده 
می کنیم. البته وقتی دقت این تشــخیص صدا 
بیشتر شــود و مثاًل از 98 درصد به 99 درصد 

نوآوری در چین در گفت وگو با آندروو نگ مدیر بایدو

صحنه تغییر کرده است

دکتر آندروو نگ   از دانشمندان برجسته یادگیری ماشین که با بایدو همکاری دارد

گزارش این ماه شرکت گولدمن ساچ بر موضوعات و روندهای مرتبط با نوآوری در چین متمرکز است. این گزارش شامل مصاحبه ای 
با آندروو نگ دانشمند ارشد شرکت بایدو می شود. بخش هایی از این گفت وگو را در ادامه با هم می خوانیم.
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برســد، تحولی خواهــد بود که به مــا امکان 
می دهد از گوشی هایمان در مکان های پرسر و 
صدا نیز استفاده کنیم. این مساله نه تنها روش 
تعامل با گوشــی های موبایــل بلکه چگونگی 
اســتفاده از انواع فناوری ها را برایمان فراهم 
می کند مانند اینکه بــه تلویزیون بگوییم چه 
کاری انجام دهد تا به بخاری و مایکروویو خانه 

دستورات را بدهیم.
لذا هرچنــد می دانیم درک مــن هنوز برای 
موتورهای جســت وجوی وب ضروری است 
اما جست وجوی صوتی نیز با همان سرعت در 
حال رشــد خواهد بود. دلیل عالقه ما به هوش 
مصنوعی نیز امکان انقالبی بودن تشــخیص 

صوت و تصویر در آینده خواهد بود.
در زمینه هــوش مصنوعی چه کســی از همه 
فعال تر است؛ شرکت های نوپا یا شرکت های 

فناوری بزرگ؟
یادگیــری عمیق این روزها بســیار محبوب 
شده به گونه ای که تمامی افراد حوزه فناوری 
به آن عالقه پیــدا کرده اند و در حال کار روی 
آن هســتند. اما بخش اعظم پیشــرفت های 
مهم اکنون در پکــن و کالیفرنیا اتفاق می افتد. 
بایدو یکی از شــرکت هایی بود که خیلی زود 
وارد این فضا شــد و یکی از اولین شرکت هایی 
بود که خوشــه کامپیوترهای با توانایی باال را 
برای یادگیری عمیق ایجاد کرد. این شرکت 
همچنیــن پلتفــرم داخلی یادگیــری عمیق 
را بــه وجود آورده اســت که به مهندســان 
شــرکت های مختلف امکان می دهد از این 
ابزارها در حل مشــکالت خود استفاده کنند 
و همین امر باعث بروز خالقیت و برنامه های 
نوآورانه جدیدی در حــوزه هوش مصنوعی 
شــده اســت. البته گوگل نیز یکــی دیگر از 
شرکت های مهم اســت که تیمی قوی در این 
حوزه دارد و فیس بوک، نت فلیکس، آمازون و 
مایکروسافت نیز حضور خود را در این رشته 

تقویت می کنند.
هرچند اســتارت آپ ها در برنامه های ریز و 
تخصصی یادگیری عمیق بسیار موفق هستند 
اما معتقــدم چالش با شــرکت های بزرگ 
فناوری در حوزه های نیازمند داده های عظیم 
یا جایی که انگیزه اقتصادی قابل توجهی وجود 
دارد، برای چنین شــرکت هایی بسیار دشوار 

خواهد بود.
آیا ظهور شــرکت های بزرگ فنــاوری مانع 
خروج مغزهای این کشور به سمت کشورهای 

پیشرفته شده است؟
من واقعاً معتقــدم افراد مســتعد عالقه ای 
فزاینده دارند که برای کار بــه چین بیایند و 

این مساله نه تنها شامل مهاجران چینی ساکن 
در دیگر نقاط جهان، بلکه شامل آمریکایی ها 
و کســانی از کشــورهای دیگر می شود که 
می خواهنــد در چین کار کننــد. در مجموع 
آنچه شــرکت های فنی چین ماننــد بایدو را 
از دیگر شــرکت های دره ســیلیکونی مجزا 
می کند، شدت و سرعت فعالیت شرکت های 
اینترنتی مهم در چین است. مثاًل بایدو با وجود 
اینکه شرکتی 70 تا 80 میلیارد دالری است اما 
در زمان الزم می تواند رفتار استارت آپ ها را 
داشته باشد و به جای چند هفته در عرض چند 

ساعت تصمیم گیری کند.
آیا به صورت کلی تر می توان گفت این مساله 

انعکاسی از نوآوری فزاینده در چین است؟
بله. 10 ســال پیش این درک وجود داشت 
که شــرکت های چینــی از شــرکت های 
آمریکایــی کپی بــرداری می کننــد اما آن 
زمان این مســاله 100 درصد درست نبود؛ 
اکنون که دیگر اصاًل درســت نیست. اکنون 
صحنــه تغییر کرده و بســیاری از چیزها در 
چین ابداع می شود و بخش زیادی از آن هنوز 
در آمریکا هم عرضه نشــده است. مثاًل بایدو 
را در نظر بگیرید؛ ابتدا در حال ســاخت یک 
خوشــه GPU )واحد پــردازش گرافیکی( با 
استفاده از نسل جدید سخت افزار محاسبات 
قدرتمند بودیم و اکنون شرکت های دیگری 
که بســیاری از آنها آمریکایی هستند، از ما 
پیروی می کنند. ما در زمینه برنامه یادگیری 
عمیق برای تبلیغات بودیم و در بسیاری دیگر 
از موارد نیز پیشــگام بودیم. من فکر می کنم 
یکــی از دالیل وجود این ســوءتفاهم درباره 
نبود نوآوری در چین بدین دلیل اســت که 
مردم معموالً اولین نسخه ای را که می بینند، 
نسخه اصلی می دانند. تاکنون مردمی که در 
آمریکا زندگی می کرده اند همواره نسخه های 
آمریکایی را اســتفاده کرده اند و ساده است 
که آن را نســخه اصلی بدانند اما معموالً این 

مساله اصاًل درست نیست.
مثاًل برنامه دوســت یابی مومو چین را در نظر 
بگیرید کــه گاهی آن را نســخه چینی تیندر 
می نامند در حالــی که در واقعیت مومو زودتر 
ارائه شــده بود. به صورت مشــابه، قابلیت 
»برای صحبت این دکمــه را بزنید« که وارد 
سیستم عامل iOS 8 شــده را در نظر بگیرید 
که سال هاســت در ارتباطات موبایلی چین به 
صورت استاندارد به کار رفته است. البته دره 
سیلیکونی در بسیاری از حوزه ها از چین جلوتر 
است اما مســلماً نقاطی هم وجود دارد که پکن 

در آنها نوآور است  

منبع: وبالگ شرکت بایدو

10 سال پیش این درک وجود داشت که 
شرکت های چینی از شرکت های آمریکایی 
کپی برداری می کنند. اما   اکنون این مساله اصاًل 
درست نیست. اکنون بسیاری از چیزها در 
چین ابداع می شود و بخش زیادی از آن هنوز 
در آمریکا هم عرضه نشده است

چین از مقلد دنیای فناوری به رهبر آن تبدیل می شود
با افزایش جمعیت طبقه متوســط چین، باال رفتن قدرت خرید 
این جمعیت و زیاد شــدن تعداد مراکز فروشــگاهی، تحقیقات 
اخیر ما ثابت کرده اســت مصرف کنندگان چینی دیگر از مقلد 
بودن فاصله گرفته اند و اکنون به شــنونده و ناظر مناسبی برای 
فرصت های جدید فناوری تبدیل شده اند. طی گفت وگو با بیش 
از 5900 نفر، روندهای کلیــدی مورد انتظار احتمالی در 12 ماه 

آینده را شناسایی کردیم.
مفرح کردن زندگی روزمره: مفرح کردن به معنی هیجان انگیز 
کردن کارهای دشــوار اســت و چین با ســرعت بــه یکی از 
بزرگ ترین بازارهای مفرح ســازی جهان تبدیل شده. می توان 
انتظار داشت در حوزه هایی مانند بدنسازی و بهداشت، افزایش 
بهره وری و تقویت مدیریت کارمندان، تمرکز اصلی به ســمت 

فناوری های موبایل برود. 
امنیت خانه: توســعه های فناوری در چین اکنون به وای فای دار 
شدن دوربین ها، تولید آالرم هایی برای ارسال هشدار به آی فون 
و فناوری مشــاهده از راه دور منجر شده اســت ولی مشتریان 
متوســط توانایی تولید چنین برنامه هایی را ندارند. اما مســلمًا 

فرصت بعدی در حوزه امنیت خانه خواهد بود.
پوشیدن موســیقی: مشــتریان چینی می خواهند بدون همراه 
داشتن گوشی های هوشمند شکننده، بتوانند موسیقی را مستقیمًا 
استریم کنند. نســل بعدی فناوری های پوشیدنی بر حذف سیم، 
اتصال به گوشــی هوشــمند و حذف اتصاالت شبکه ای ضعیف 

متمرکز خواهد بود.
گوشی هایی برای سلفی: بیشــتر مردم نمی دانند شرکت های 
چینی در این روند پیشــرو هســتند. مثاًل HTC یکــی از اولین 
تولیدکنندگانی بود که بهترین دوربین را جلو گوشــی خود قرار 
داد اما هنوز جا برای بهتر کردن گوشــی های ســلفی انداز زیاد 
اســت. اکنون  مســابقه برای تولید وسیله ای اســت که بتواند 

سلفی هایی ایده آل برای اشتراک گذاری تولید کند.
آغاز پایان تبلیغات روی جست وجوها: به صورت سنتی گوگل 
و بایدو متکی به این هستند که نتایج جست وجوهایشان را در کنار 
تبلیغات مشاهده کنند. اما سیری، کورتانا و دیگر دستیاران مجازی 
که در آنها صرفاً اســتفاده از صوت فعال شــده و پاسخ می دهند، 
ظاهراً پیامد ناخواسته ایجاد اولین اختالل بزرگ در مدل تجاری 

موتورهای جست وجو را به همراه داشته اند.
منبع: ای بی سی 

ناظران فرصت 
مارک هوبارت
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شــرکت های فنــاوری چین از امروزه 
پرچمداران صنعــت و اقتصاد 
پیشــرفته و رو به جلــو چین به شــمار می روند. 
در ایــن مطلب نگاهی می اندازیــم به تعدادی از 

نامدارترین آنها.

1.علی بابا
به دلیل کمک به مشــتریان برای پس انداز در 
عین خرج کردن: غرب برداشــتی ساده انگارانه 
از علی بابــا، مجموعه ترکیبــی  ای بی-آمازون-

پی پل در چین دارد اما در این کشــور، شــرکتی 
که مدیریت آن با جک ما اســت، جذابیت بسیار 
بیشتری دارد. ســال گذشته این شرکت شروع به 
بازسازی پول ســازترین تجارت های این کشور از 
جمله بانکداری و ســرگرمی کرد. به نظر می رسد 
خدمات مالی این شــرکت سریع ترین تاثیرات را 
داشته اند: مشــتریان یوبائو در ضمن می توانند در 
یک صندوق بازار پولی ســرمایه گذاری کنند که 
معموالً ســودی بیش از بانک های دولتی به آنها 
می دهد. عامه مردم که معموالً به دنبال سود خوب 
هستند واکنش گسترده به این صندوق داشتند و 
86 میلیارد دالر در سال اول در آن سرمایه گذاری 
کردند. آقای ما در اقدام بعدی خود یعنی یو لی بائو، 
که صندوق سرمایه گذاری برای تولید فیلم است، 
جذابیــت چنین ســرمایه گذاری هایی را از پیش 
هم بیشــتر کرد. این صندوق به افراد عادی امکان 
می دهد تولیدکننده فیلم شوند - که خطر کمتری 

در مقایسه با تولیدکنندگی به روش عادی دارد.

2. واندوجیا
به خاطــر حل مشــکل برنامــه موبایلی چین: 
اندروید محبوب ترین سیســتم عامل موبایل در 
چین اســت اما هر چیزی که با گوگل ارتباط داشته 
باشد توســط دولت سانسور می شــود. به همین 
دلیل جونیو وانگ از اعضای ســابق گوگل، شرکت 
واندوجیا را پایه گذاری کرد تا یک فروشگاه برنامه 
معتبر در چین بــرای کاربــران اندروید طراحی 
کند و هرچند این شــرکت صدهــا رقیب دارد اما 
واندوجیا توانســته اســت با تبدیل شدن به یک 
بازار چندرســانه ای برای نیازهــای چین، این رقبا 
را کنار بزند. مالکان گوشــی های هوشمند در چین 
بسیار به موسیقی ویدئو عالقه دارند اما بسیاری از 

آنها نمی توانند هزینه استریم هر روزه را بپردازند. 
لذا این شــرکت یک موتور جســت وجوی رسانه 
بسیار مناســب ایجاد کرده اســت که به کاربران 
اجازه می دهد از هزینه های ســنگین داده به خاطر 
دانلود فیلم، ویدئو و دیگر فایل ها از طریق وای فای 
جلوگیری کنند. واندوجیا می تواند به کاربران کمک 
کند ویدئوهایی را که در اختیار دارند، فشرده سازی 
کنند. این شرکت به خاطر تبلیغ دائم در برنامه خود 
از تولیدکنندگان هزینه دریافت می کند و ســپس 
درآمد داخل برنامه را تقسیم می کند. تا امروز 450 
میلیون کاربر 1/6 میلیارد برنامه را دانلود کرده اند.

3. بایدو
به خاطر تمرکز روی یادگیــری عمیق و هوش 
مصنوعی: حوزه بزرگ داده فرصتی برای ســطح 
بعدی فرصت هــا و برنامه ها و البته ســود برای 
شــرکت های فناوری اســت. امــا مدیریت این 
اطالعات و مفید کردن آن نیازمند استعداد و پول 
است. بایدو غول جســت وجوی چین، دفتری در 
دره سیلیکونی تشکیل داده و استعدادهای برتری 
مانند آنــدرو نگ و آدام کوآتس از آزمایشــگاه 
هوش مصنوعی استنفورد را استخدام کرده است 
تا نسل جدیدی از محصوالت را به بازار ارائه دهد. 
بایدو اکنــون توانایی های قابــل توجهی در حوزه 
تشــخیص تصویر دارد که به دوربین گوشی های 
هوشــمند امکان می دهد همه چیز از جمله گیاه، 
پوشــاک و کتاب را تشــخیص دهند و سپس به 
کاربران کمــک می کند اقالم مورد نظرشــان را 
روی اینترنت پیدا و خریداری کنند. ســخت افزار 
مفهومی »بایدو آی« به دنبال این است که با دیدن 
محیط کاربر و ارائه اطالعات و پیشنهاد، این روند 
را ناملموس کند. اما داده هــای بصری کل ماجرا 
نیست، بایدو همچنین به سختی به دنبال تشخیص 
صوت است تا بتواند اینترنت را برای افراد مسن و 
کمتر تحصیل کرده قابل دســترس کند که سخن 
گفتن برایشــان آســان تر از تایپ کردن است. 
ایده های دیگر این شــرکت در حوزه سخت افزار 
مانند چوب های غذاخوری که می توانند فاســد 
بودن روغن را تشــخیص دهند یا دوچرخه هایی 
که مسیر شما را تشخیص می دهند و برنامه ریزی 
می کنند، نشــان می دهــد بایدو واقعــاً به دنبال 

بهینه سازی تمامی اقالم است.

4. تنسنت
برای تبدیل برنامه پیام رســانی بــه یک ابزار 
دینامیکی تجارت الکترونیکی: ویکسین )که در 
آمریکا با نام بین المللی وی چت شناخته می شود( 
حتی پیش از آنکه تنسنت در آن کیف پول بگذارد 
هم اعتیــادآور بود. اکنون بیــش از 400 میلیون 
کاربر چینی ایــن برنامه به ندرت برای انجام امور 
تجاری نیاز به ترک این برنامه رســانه اجتماعی 
دارند. آنها با مرتبط کردن کارت های بانکی خود 
به پروفایل هایشــان می توانند برای دوستان پول 
ارسال کنند، قبض هایشــان را بپردازند، تاکسی 
بگیرند و حق پارکینگ و هزینه بلیت سینما و رزرو 
بلیت هواپیما را پرداخت کنند. تنســنت به دنبال 
مشارکت با شــرکت های خارج از چین هم رفته 
اســت و لذا کاربران بین المللی وی چت می توانند 
از تجربه ای مشابه استفاده کنند. در ادامه تنسنت 
به دنبال برداشتن خالء آفالین-آنالین است. این 
شرکت اخیراً با شرکت های واندا و بایدو نیز همکار 
شده است. این سه شرکت می خواهند به کاربران 
وی چت اجــازه دهند بدون مشــکل کاالها را در 

بیش از 100 بازار واندا بپردازند.

5. شیائومی
بــرای تســریع - و جهانی ســازی - طراحی 
گوشــی های پیشــرفته ارزان و تلویزیون های 
هوشــمند: واکنش چین در برابر اپــل که کمتر 
از پنج ســال عمر دارد، به برنــدی جذاب برای 
جوانان چینی تبدیل شــده که سال گذشته بیش 
از 60 میلیون گوشــی فروخته است. جدیدترین 
گوشی هوشــمند این شــرکت به نام Mi4 هم به 
کارایی و هم به جذابیت توجه داشته است: دوربین 
هشت مگاپیکسلی آن یک لنز 1/8 دارد که برای 
سلفی های باکیفیت ایده آل است و پردازنده 2/5 
گیگاهرتزی اســنپ دراگون و ســه گیگابایت رم 
هم یعنی این گوشــی توانایی ای در حد گوشی های 
سامســونگ و اپــل را دارد. مــدل Mi4 با قیمت 
حداقل 327 دالر عرضه شــده که نصف قیمت 
گوشــی های معمولی در این رده اســت. اکنون 
شیائومی یک میلیارد دالر برای سرمایه گذاری در 
توســعه بین المللی هزینه کرده و البته به بازارهای 
ارزان پسندتر مانند اندونزی، هند، برزیل، روسیه، 
مالــزی و فیلیپین نیز نــگاه دارد. هوگو بارا مدیر 

6  شرکت برتر نوآوری چین در سال 2015

انفجار خرید آنالین در سرزمین مائو 

منبع: فست کمپانی 
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سابق محصوالت موبایلی اندروید در گوگل اکنون 
وارد شیائومی شده اســت تا این رویا را به حقیقت 
برساند. شرکت شــیائومی یک میلیارد دالر دیگر 
نیز در حوزه تجــارت تلویزیون های هوشــمند 
سرمایه گذاری کرده و تایتان چنگ، سردبیر سابق 
سینا را اســتخدام کرده اســت تا بر تولید محتوا 

نظارت داشته باشد.

6. مایکروسافت
به خاطــر محلی کردن محصــوالت و تقویت 
شــرکای چینــی: جــدا از واشــینگتن، پکن 

دارای بزرگ تریــن مرکــز تحقیق و توســعه 
مایکروسافت اســت که بیش از 3500 نفر در 
آن روی همه چیز از یادگیری دســتگاه گرفته تا 
ارائه محصوالت بــه بازار چین فعالیت می کنند. 
مایکروســافت نه تنها دســتیار شخصی گوشی 
هوشمند خود به نام کورتانا را در ماندرین )زبان 
چینی هــا( ارائه کرد بلکه یــک همراه حراف به 
نام »لیتل آیس« به آن افــزوده که جوک های 
چینــی آن خیلی هم طرفدار پیدا کرده اســت. 
تیم هــای دیگری نیــز روی آموزش حســگر 
حرکتی این شرکت یعنی کینکت برای تماشای 

کسی کار می کنند که به چینی در حال گفت وگو 
است - ســپس آن را به ماندرین و دیگر زبان ها 
ترجمه می  کنــد. پیش بینی ترافیک و کیفیت هوا 
نیز از دیگر پروژه های محلی این شــرکت است. 
مایکروسافت جدا از تولید خدمات جذاب برای 
کاربران چینی، به شــرکای تبلت ساز خود مانند 
کیوب و ویدو فشــار می آورد تا برای تبلت های 
زیر 9 اینچ، مجوز رایــگان ویندوز عرضه کنند. 
یک برنامه تســریع کننده مایکروسافت در پکن 
نیز ساالنه به ده ها شــرکت نوپا پشتیبانی مالی و 

فنی ارائه می کند  
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چرا این شرکت های نوپا توسط کارمندان سابق 
علی بابا، تنسنت و بایدو تاسیس می شوند؟

جوانان با اســتعدادی که از شرکت هایی مانند 
علی بابا، تنســنت و بایدو و دیگر شرکت های 
چینی بیــرون می آیند، انگیزه ایجاد شــرکت 
خودشــان را دارند. اکنــون بازار ســرمایه 
عظیمی در اختیار دارد تــا قراردادهای جدید 
سرمایه گذاری را تکمیل کند. این افراد پیش از 
این در رشد شرکت های موفق حضور داشته اند 
و مطمئن هستند می توانند دوباره نیز همان کار 
را انجام دهند - این بــار مالک به جای کارمند. 
بســیاری از آنها به خاطر رونق فوق العاده این 
بخش از نظر مالی مســتقل شده اند. تشنه پول 
نیستند. تنها برای چیزهایی کار می کنند که به 

آن عالقه دارند.
در چین اکنون فضای کلی بــه نفع کارآفرینی 
است، همان طور که در سخنان اخیر لی ککیانگ، 
نخست وزیر چین شــنیدیم، اکنون جامعه به 
سمت سرمایه گذاری پیش می رود و بسیاری 
از این سرمایه گذاران جدید هم مدیران سابق و 
کارمندان اولیه علی بابا و تنسنت و بایدو هستند 

که در موج بعدی سرمایه گذاری می کنند.
چه چیزی باعث می شــود کارمندان ســابق 
علی بابا، تنســنت و بایدو برای سرمایه گذاران 

جذاب شوند؟
شــرکت هایی مانند علی بابا، تنسنت و بایدو به 
طور تصادفی موفق نشــدند. آنها از نظر جلب 
اســتعداد، اســتانداردهای باالیی به ویژه در 
زمینه توســعه محصول و حساسیت در برابر 
تجربه کاربری داشــته اند. معموالً کارمندان 
این شرکت ها نیز می توانند بر اساس دسترسی 

به حجم زیــادی از داده و ترافیــک کاربری، 
دانش قابل توجهی به دست آورند. این شرکت 
همچنین سیســتم توسعه شــغل پیشرفته ای 
در داخل شــرکت دارد که به کارمندان کمک 
می کند مهارت های خود را توســعه دهند. جدا 
از این موارد، کارمندان ســابق این شــرکت ها 
معموالً ارتباط قوی ای با همکاران ســابق خود 
دارند که موقعیت های کلیدی علی بابا، تنسنت 
و بایــدو را در اختیار دارند. چنیــن ارتباطاتی 
می تواند فرصت های همکاری احتمالی را برای 
شرکت های نوپا ایجاد کند. وقتی علی بابا سال 
گذشــته در حال آماده سازی برای سهامی عام 
شــدن بود، خریداران همه در هانگژو منتظر 
کارمندان این شــرکت بودند که می خواستند 
با فروش سهام شان شــرکت های خودشان را 
تاســیس کنند. اگر هر کدام از مدیران میانی 
علی بابا به دنبال ایجاد شــرکت جدیدی بود، 
مشکل سرمایه گذاری نداشت. حتی همکاران 
آنها نیز می توانســتند سرمایه گذاران احتمالی 
باشــند. ثروت جدیدی که در بخش فناوری 
ایجاد شده اکنون بخشی از منابع سرمایه گذاری 

شرکت های نوپاست.
برخی می گویند استارت آپ های فناوری چین 
باالتر از حد واقعی ارزش گذاری می شوند. نظر 

شما چیست؟
محیط کنونی باعــث می شــود کارآفرینان 
میانی کمی بی دقت شــوند و زیاده روی کنند. 
وقتی منابع گســترده ای در بازار وجود داشته 
باشــد، گاهی متمرکز ماندن دشوار می شود. 
گزینه های متعددی پیش رو قرار دارد و لذا یک 
مساله بســیار مهم و اساسی فراموش می شود. 

برخی از کارآفرینان پول خود را برای تبلیغات 
و تخفیف هایی هزینــه می کنند که به صورت 
مصنوعــی ترافیک خدمات آنهــا را افزایش 
می دهد. این مساله می تواند روشی ساده برای 
رشد شرکت باشد اما به راحتی نمی توان مطمئن 
شــد آیا واقعاً مشــتری وجود دارد یا خیر. اما 
بهترین کارآفرینان همیشه روی مساله میزان 
پول های موجود و تعداد گزینه های پیش روی 
خود متمرکز می مانند. همیشــه شرکت های 
خوبی وجــود دارند که ارزش شــان به اندازه 

ارزش اعالمی است.
شما ارزش یک اســتارت آپ را چطور ارزیابی 

می کنید؟
چند عامل در آن دخیل است. برخی از آمار مالی 
بسیار مفید هســتند اما بسیاری از عوامل دیگر 
مانند ترافیک کاربــری، کیفیت کاربران، نرخ 
مراجعه مجدد و پتانسیل دسترسی به مشتریان 
بیشتر از طریق مدل هایی مانند بازار و تبلیغات 
نیز در آن تاثیر دارند. یک شــرکت نوپا نه تنها 
در برابر شرکت های بین المللی مشابه بلکه در 
برابر معامالت دیگر شامل شرکت های مشابه 
چینی نیز مقایسه می شود. جالب آنکه مقایسه 
شرکت های نوپای چینی در برابر شرکت های 
آمریکایی دشــوار شده اســت زیرا مدل های 
تجاری منحصربه فردی در چین در حال ظهور 
هستند. شــرکت های نوپای بیشتری در چین 
وجود دارند که نمی توان آنها را صرفاً نســخه 
چینی یک شرکت آمریکایی دانست. چند سال 
پیش می توانستید بگویید موکوجی نسخه چینی 
پینترست اســت اما اکنون این سایت خود را به 

یک بازار تبدیل کرده است.
علی بابــا، تنســنت و بایــدو در حــال خرید 
شرکت های جدید هســتند. این مساله برای 
شــرکت های ســرمایه گذاری بــه چه معنی 

است؟
برای من که مثبت اســت؛ همچنین برای همه. 
این نشان می دهد بازار به سمت استانداردهای 
بین المللی پیــش می رود. به صــورت جهانی، 
فروش های تجاری )فروش سهام شرکت های 
خصوصی به دیگر شــرکت های همین حوزه(  
بخش مهمــی از موارد خروج ســرمایه های و 
ســرمایه گذاری در شــرکت های خصوصی را 
تشکیل می دهد.  اما در چین تاکنون درباره مفهوم 
فروش تجاری چیزی نشنیده بودیم و برای خروج 
از آن تنها یک راه وجود داشــت: عرضه سهامی 
عام، هرچند برای بسیاری از شرکت این عرضه 
سهامی عام گزینه مناسبی نبود. علی بابا، تنسنت 
و بایدو نقش های بســیار مهمی در شــکل دهی 

اکوسیستم این صنعت دارند  

موج جدید شرکت های نوپای فناوری در چین

موفقیت تصادفی نیست

منبع: وال استریت ژورنال یورو اوساوا

کارمنــدان ســابق بزرگ ترین شــرکت های اینترنتی چین اکنــون نقش های مهمی در مقــام کارآفرین و ســرمایه گذار در صحنه رونق 
اســتارت آپ های فنــاوری پیــدا کرده انــد. یــک عامل مهــم در ورای ظهــور ایــن اســتارت آپ ها افزایش ســریع ســرمایه گذاری های 
خصوصــی اســت. بــه گفته مرکــز تحقیقــات ســرمایه گذاری خصوصــی آســیا در هنگ کنگ، بخــش فناوری چین ســال گذشــته در 
حوزه ســرمایه گذاری های خصوصی توانســت 7/2 میلیارد دالر ســرمایه جذب کند که در مقایســه با 1/6 میلیارد دالر در سال 2013 
افزایش قابل توجهی را نشــان می دهد و البته تعداد قراردادها نیز از 136 مورد به 236 مورد رســیده اســت.آنابل النگ مدیر شــرکت 
ســرمایه گذاری برتلزمــان آســیا )Bertelsmann Asia Investments( کــه زیرمجموعــه ای از گــروه برتلزمــان آلمان اســت، در 
مصاحبه ای به نقش کارمندان ســابق شــرکت های علی بابا، تنســنت و بایدو در همین زمینه پرداخته است. شرکت سرمایه گذاری 
او در بیش از 40 شــرکت نوپای چینی از جمله موکوجی ســرمایه گذاری کرده که یک شــرکت تجارت الکترونیکی است توسط یکی از 

کارمندان سابق علی بابا بنیانگذاری شده و اکنون ارزشی بیش از دو میلیارد دالر دارد.
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کارآفرینی که از ورشکستگی کامل به فردی موثر تبدیل شد

سرمایه گذاری روی روابط

ِگینارد )Jayson Gaignard( جیسون 
حس می کرد کاماًل شکست 
خورده اســت. کارت اعتباری اش گویی از اعتبار 
افتاده بود. لیســتی از معامالت را می دید که برای 
شــرکت بلیت آنالیــن او یعنی تیکتــس کانادا 
)Tickets Canada( بدهــی تراشــیده بودنــد، 
اما هیچ یک را بــه یاد نمی آورد. این فراموشــی 
یک دلیل خوب داشــت: هیــچ گاه مجوز چنین 
تراکنش هایی را صادر نکرده بود. شریک تجاری 
او از کشور گریخت و بیش از 120 هزار دالر بلیت 
فروخته شــده را به جیب زد و گینارد را با بدهی ها 

تنها گذاشت.
متاســفانه برای گینارد این تازه اول مشکالت 
بود. بعد از این ســرقت، واسط شرکت خط مشی 
همکاری را بدون توضیح عوض کرد به طوری که 
100 درصد از درآمدهــای تیکتس کانادا بلوکه 

شد و دست گینارد به آن نمی رسید. 
جریان نقدی شــرکت یک شبه به معنای واقعی 

کلمه بر باد رفت. واسط شرکت به او گفت تا زمانی 
که حساب گینارد دقیقاً بررســی نشود )به دلیل 
خطایی که قباًل از طرف خود واســط رخ داده بود(، 

پول تیکتس کانادا قفل می ماند. 
فقــط در طول یک ســال، شــرکت گینارد که 
ســاالنه پنج میلیون فروش داشــت به شرکتی با 
250 هزار دالر بدهی تبدیل شــد؛ گینارد مسئول 
اصلی این اتفاق بود چرا که همیشــه معامالت را با 
کارت اعتباری خودش انجام می داد. فشار روحی 
او با وجود دختری چهارماهه و آماده سازی مراسم 
ازدواج بیشتر می شــد. او به یاد می آورد:»با وجود 
مشکالت زیادی که داشتم حس می کردم در عین 

حال کنترل خودم را از دست داده ام.«
اکنون با گذشت سه ســال از آن ماجرا، گینارد 
30 ســاله هیچ گونه بدهی ای ندارد و رویدادهای 
مسترمایند )MastermindTalks( را مدیریت 
می کند. این رویدادهــا در اصل افراد کارآفرین و 
خبره و شرکت های متوســط را گرد هم می آورند 

و شبکه ای جهانی می سازند تا دیگران از تخصص 
کارشناســان بهره گیرنــد. اما رســیدن به این 

موقعیت هیچ گاه برای او ساده نبوده است.

ماشین پرسرعتی که سوخت ندارد
تبدیل شدن گینارد به یک سخنران TED از وقتی 
آغاز شــد که او به تالشــی جدی در خودشناسی 
دست زد. گینارد در 17 ســالگی بعد از اخراج از 
دبیرســتان به عنوان مکانیک خودرو مشغول کار 
می شود. او می گوید:»روزی هنگام ناهار، متوسط 
تعداد روزهــای زندگی یک فــرد آمریکایی را با 
خود شمردم. شما فکر می کنید برای همیشه زنده 
هســتید اما وقتی به تک تک روزهایتان نگاه کنید 
متوجه می شوید باید تغییری در خودتان به وجود 

آورید.«
او در همان روز شغلش را ترک می کند و کسب  
و کار شخصی خودش را راه می اندازد: یک شرکت 
خدماتی ساده. یکی از کارهای شرکت تحویل بلیت 

لوگان کاگلر

جیسون ِگینارد کارآفرینی که مسیر ورشکستگی تا موفقیت را طی کرد 

راهبرد
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راهبرد

کنسرت ها به افراد بود که سرانجام به پرسودترین 
بخش آن تبدیل شــد. گینارد تصمیم گرفت این 
سرویس را به صورت آنالین عرضه کند؛ شرکت 
تیکتس کانادا تاســیس شد و فروش ساالنه آن به 

پنج میلیون دالر رسید. 
او می گوید:»من به شــخصه این کار را دوست 
نداشتم. درباره آن حس خوب و پرشوری نداشتم. 
در مقایســه با متوسط درآمد ملی 22 برابر بیشتر 

درمی آوردم اما 22 برابر شادتر نبودم.«
گینارد باالخره تصمیم می گیرد شــرکت خود 
را بفروشــد اما قبل از اینکه بتواند، خیانت شریک 
و بلوکه شــدن حســابش رخ می دهد. استرس او 
به اندازه ای می رســد که به کلیه هایش آســیب 
می زند و در بیمارستان بســتری اش می کند. در 
مدتی کوتاه افزایش وزن پیدا می کند و احســاس 
بدبختی شــدیدی به او دســت می دهــد؛ هیچ 
انگیــزه یا انــرژی ای در خود نمی بینــد. به گفته 
خودش:»مغزم تبدیل به ماشــین پرسرعتی شده 

بود که هیچ سوختی نداشت.«

نقطه عطف زندگی
در مــاه اکتبر 2012، وقتی همه چیــز رو به تاریکی 
گذاشته اســت، دوســتی از گینارد می خواهد به 
کارگاهی دوروزه که توســط بازاریاب افســانه ای 
یعنی ســت گودین )Seth Godin( برگزار شــده، 
برود. »اقتصاد متصل« و واســط افراد همفکر شدن 
موضوعی است که در جلسه توجه او را جلب می کند. 
گینارد اشــاره می کند:»ایده بســیار ساده ای 
بود اما طرز فکر من در ایجــاد ارتباط بین افراد را 
متحول کرد.« او سپس در این مفهوم غرق می شود 
و از همان زمان به فکر راه اندازی جلســات شــام 
مایندمســتر می افتد. این جلسات در اصل تجمع 
کوچکی از کارآفرینان اســت که توســط شبکه 
مایندمستر برگزیده شده اند. توانایی او در معرفی 

افراد مناسب به یکدیگر و تعهد مالی اش نسبت به 
جلسات، آنها را به یکی از پرحضورترین رویدادها 
 )James Altucher( مبدل کرد. جیمز آلتوســر
از نویســندگان پرفــروش و شــرکت کنندگان 
مســترمایند می گوید:»دعوت حضور در جلسات 
مسترمایند تنها گزینه ای است که همیشه انتخاب 
می کنم، چون می دانم افرادی آنجا هستند که زندگی 
مرا دگرگون خواهند کرد.« گینارد شخصاً در تمامی 
جلسات شام حضور دارد و ساعت های بی شماری را 
صرف آماده سازی و برنامه ریزی لیست مهمان ها، 
اندازه گروه، محل رســتوران و حتی موضوع بحث 
می کند. همه چیز آن قدر دقیق و باوسواس مهندسی 
می شــود تا تجربــه ای بی همتــا در زندگی همه 
شرکت کنندگان به وجود آورد؛ همه و همه با خرج 

شخصی گینارد.
جلســات اولیه شــام ارزان نبودند. گینارد در 
همان زمانی که از لحاظ مالی دچار مشکل بود، بین 
600 تا 800 دالر برای هر جلســه هزینه می کرد. 
این اقدام او روی کاغذ عقالنی به نظر نمی رسد اما 
گینارد آن قدر در ایجاد روابط اعتبار کســب کرد 

که توانست ارزش زیادی به دست آورد.
او می گوید:»مــن به ندرت در شــام شــریک 
می شوم. در جلسات حتی روی صندلی نمی نشینم 
و چیزی نمی خورم و با این موضوع هیچ مشــکلی 
ندارم. فقــط راه می روم و از خــوب بودن بحث و 

خوش گذشتن به افراد خبر می گیرم.«

توفان 84 هزار دالری
گینارد دو ماه بعدی یعنی در ســال 2013، به قمار 
بزرگ تری دست می زند. این موضوع وقتی اتفاق 
می افتد که تیم فریس )Tim Ferriss( نویســنده 
و کارآفرین در تنگناســت. شرکت بارنز اند نوبل 
)Barnes and Noble( کتــاب اخیــر او یعنــی 
»آشــپزی حرفه ای در چهار ســاعت« را ممنوع 

کرده اند. دلیل آنها این است که فریس این کتاب 
را از طریق آمازون نیز به فروش رســانده است. 
او در این شــرایط نیاز دارد کپی های کتابش را از 
آمازون جمع آوری کند اما به شــبکه الزم برای 

انجام این کار دسترسی ندارد.
گینارد پیشــنهادی به او می دهد:»من کل چهار 
هزار کتاب را برایــت می خرم.« در اینجا تنها یک 
مشکل اساسی وجود دارد: برای خرید این بسته به 
84 هزار دالر پول نیاز است و گینارد چنین پولی در 
اختیار ندارد.  او توانست طی مدت دو روز این پول 
را از شبکه حرفه ای ای که ساخته است جمع آوری 
کند و کل کتاب ها را بخرد. گینــارد در این زمان 
هنوز هم ورشکسته است اما برگه آس در آستین 
دارد: تعهد برگزاری جلسه توسط فریس، یکی از 

بزرگ ترین سخنرانان جهان.

قدرت اعتبار
گینارد ســریع دست به کار شــد. چند ماه پس از 
خرید کتاب اولین رویداد مسترمایند را با حضور 
فریس برگزار کرد. گینارد با داشتن نام فریس در 
لیست، می توانست کنفرانس گسترده ای برگزار 
کند و با پــول حاصل از آن کلیــه بدهی هایش را 
بپردازد. اما در عوض روی اعتباربخشی به روابط 
خود متمرکز شــد.  او شــخصاً در اولین رویداد با 
یکصد فردی کــه بلیت خریده بودند تماس تلفنی 
برقرار کرد. پول کسانی را که فکر می کرد مناسب 
حضور در جلســه نیســتند به آنها برگرداند. در 
اولین ســال هم همین کار را کرده بود و بیش از 43 
هزار دالر پول از دست داد. دیگر بار، روی روابط و 

نه پول شرط بندی می کرد.
او از نویسنده معروف نیویورک  تایمز، موسس 
شرکت مارکوس و بلوپرینت و دیگر کارآفرینان 
مطرح جهان خواســت حضار در جلسه را معرفی 
کنند. رویداد اول پول زیادی دربر نداشــت و در 
دومین رویداد که در سال 2014 برگزار شد، پول 
کمی به دست آمد و باعث شد این روند امسال همه 
ادامه یابد. آخرین رویداد در تاریخ یکم می رخ داد 
و بلیت ها به سرعت فروش رفتند؛ و شرکت تسال 

نیز به عنوان یکی از شرکای جلسه معرفی شد. 
گینارد هنــوز در حال پرداخــت بدهی هایش 
است اما احســاس می کند از همیشه ثروتمندتر 
اســت. او می گوید:»اغلــب مــردم در روابــط 
خــود ســرمایه گذاری نمی کننــد و آن را جدی 
نمی گیرند.« او کســی اســت که به رغم از دست 
دادن همه چیز رویدادی کارآفرینی و در ســطح 
جهانی برگزار می کند:»وقتی زمین می خورید دو 
چیز در اختیار دارید: یکپارچگی حرف ها و روابط. 
گفته هایتان را لکه دار نکنید و همیشــه در شبکه 

روابط سرمایه گذاری کنید.«  

منبع: آنتروپرونر 
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چیزی برای خود 
طــی همــه ســفرهای کاری فرشاد 

مشترک مان در هواپیما هدستی 
در گوش داشــت و کتابی در دســت. کتابش را 
هم همیشــه با روزنامه جلد می کــرد، طوری که 
ما نمی توانســتیم بدانیم چه می خواند. در یکی از 
سفرهایمان به پروژه های جنوب کشور که معموالً 
با تاخیر همراه بود، در سالن انتظار فرودگاه نشسته 
بود؛ در همان وضع همیشگی. همه ما کالفه بودیم 
و برای گذر زمان حــرف می زدیم اما او با آرامش 
هــر چه تمام تر غــرق در کتاب و موســیقی بود. 
کنجکاو شــدم و لحظه ای هدســت را از او قرض 
گرفتم. اما حتــی 10 ثانیه هم نتوانســتم طاقت 
بیاورم. هوی متالی بود با صدای وحشتناک و کاماًل 
خارج از بازه تحمل گــوش و روان من. فکر کردم 
چطور می توان با آرامش نشســت و با آن موزیک 
سرسام آور مطالعه کرد. همین تضاد آن قدر برایم 
جالب بود که از آن روز در هر سفر بیشتر با فرشاد 
صحبت می کردم؛ راجع به چیزهای مختلف: کار، 
زندگی، جامعه و خیلی چیزهای دیگر. دیدگاهش 
نسبت به ترکیب کار و زندگی شخصی برایم جالب 
بود. نظــرش این بود که در این زندگی ماشــینی 
پراســترس هر کس باید چیزی برای خود داشته 
باشد که فقط برای خودش باشد. می گفت:»ببین 
حمیدرضــا! من با زن و دو تا بچــه و کار توی یک 
شرکت ســاختمانی با همه مشــکل هاش که تو 
می دونی، اگه ســوژه ای، دغدغــه ای یا موضوعی 
نداشته باشم که به عنوان عالقه شخصی مال خودم 
باشــه، یه جایی باالخره کم میارم.« شاید آن زمان 
فقط ســری تکان دادم به نشــانه تایید اما معنای 
حرفش را به خوبی نفهمیدم. شــاید هم لحظه ای 
بعد به این اندیشیده باشم که منی که عالقه بسیار 
زیادی به یکی از رشــته های هنری دارم و یکی دو 
سال قبل از آن دوره های خوبی دیده بودم، دغدغه 
شخصی ندارم. اما این تامل آن قدر گذرا بود که به 
زودی فراوش شد. سال ها گذشت و من در مسیر 
پرپیــچ و خم کاری ام یکی دو رشــته کاری کاماًل 
متفاوت را تجربه کردم. در یکی از شرکت هایی که 
در این سال ها کار می کردم، همکاری داشتم به نام 
امیر. امیر هم مانند من و فرشاد، رشته فنی خوانده 
بود اما در حوزه بازاریابی مشــغول بود. او سال ها 
پیش دوره های بازیگــری را گذرانده بود. یکی از 
آن دوره ها نزد مرحوم اســتاد سمندریان بود اما 

پس از اتمام دوره هایش فقط یکی دو کار انجام داده 
و سپس عطای دغدغه شــخصی اش را به لقایش 
بخشــیده و به قالب روتین کارمندی بازگشــته 
بود. البته همه اینها را از زبان دوســت مشــترکی 
که هم کالســی دوره های استاد ســمندریانش 
بود، شنیده بودم. دوســتی که حاال خودش یکی از 
بازیگران سرشناس تئاتر بود و همیشه از استعداد 
و تالش و پشــتکار امیــر در آن کالس ها به نیکی 
یاد می کــرد. او معتقد بود امیر اگــر ادامه می داد 
می توانست بازیگری قابل و مطرح شود؛ اتفاقی که 
هرگز نیفتاد. علتش را نمی دانستیم چون خودش 
هرگز در این بــاره حرفی نزد. گویا بــا آن وجه از 
شــخصیتش برای همیشه خداحافظی کرده و قهر 
بود. ناخودآگاه امیر را با فرشاد مقایسه می کردم. 
هر چند مقایســه ای مع الفارق بود اما می شد دید 
برخالف فرشــاد که با آرامشی خاص و روحیه ای 

خوب به کار و زندگی اش می رســید، اشــخاصی 
مانند امیر هم هستند که غرق روزمرگی شده اند و 
رسیدگی به ضمیر نا خودآگاه خود را برای همیشه 
به باد فراموشی سپرده اند. اتفاقاً اینها گروه اصلی و 
بزرگ جامعه اند. اقلیت با فرشادهاست شاید. در 
بین اکثریت هم شــاید اغلب اصاًل از آن بی خبرند 
و به این موضوع فکــر نمی کنند. آنها راحت ترند. 
همان روزمرگی ارضاشان می کند. وضعیت بغرنج 
شــاید برای امیرها باشــد که می دانند چیزی را 
می خواهند برای خودشان، آن را هم می شناسند، 
قدری هم به دنبالش رفته اند اما از جایی به بعد به 
هر دلیلی هرگز فرصتش را به خود نداده اند. شاید 
برای همین بود که ته نگاه امیر می شد غمی قدیمی 
را دید؛ غمی که ریشــه اش شاید نرسیدن به خود 
واقعی و دغدغه اش بود. شــاید هم البته چیزهای 
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