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ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی
آبان 1394    نوامبر 2015    دوره جدید   شماره 29  148 صفحه   قیمت 10000 تومان
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استارت آپ و اپراتور
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ماهنامه اطالع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی
مهر 1394    اکتبر 2015    دوره جدید   شماره 28  144 صفحه   قیمت 10000 تومان

پرونده ویژه برای 
اعتماد الکترو نیکی 
خرید اینترنتی 

بین المللی
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شمشیر بی ادعا

بانوشتارها و گفتارهایی از:
 صادق عباسی شاهکوه، عبدالمحمد بیدختی نژاد، مسعود داوری نژاد، عبداهلل فاتح، 
محمدحسن شانه ساز زاده، محمد یوسفی زاده  عبدالحمید منصوری، فرهاد الیشاهی ، 
فرحناز مرادی  گرگ بسنر، جیسون دمرز، ویکتوریا برت و برگزیده ای از مقاالت 

نشریات رویترز، سی بی آر، بایمارد، تکنولوژی مترز، فوربز، اچ بی آر 

آیا FCP شانس پرواز دوباره ای به بازار اینترنت ایران می دهد

پروانه ای اسیر پیله ها
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بانوشتارها و گفتارهایی از:
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برگزیده ای از مقاالت نشریات اد تک تایمز ، فوربز، ونچر بیت، لرنیننگ فرست
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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 
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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 
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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
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چگونه توسعه دهندگان
ترمز رویای استارت آپ ها شدند 
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یا تماس با شماره تلفن  
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گفت وگو گزارش ها
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رام کردن روحی خشن در 
سرزمین عجایب 

صفــر و یــک اســاس فنــاوری رایانه 
اســت؛ دنیایی که در آن تمــام مفاهیم و 
موجودیت ها یا وجــود دارد یا ندارد. رایانه 
هیچ حد وســطی قائل نیست. حال تصور 
کنید قدرت انعطاف هنــر چقدر باید زیاد 
باشــد که دنیایی به این زمختی را در خود 

حل کند. هنرهای دیجیتال ...

 هدف فروختن است 
نه فروخته شدن 

دیدار با عمر عّلوی مدیــر اجرایی جوان 
فروشــگاه اینترنتی بامیلو بســیار تجربه 
دلپذیری بود. عمــر که خودش یک مدیر 
جهان وطن مســلط به چندین زبان دنیا و 
دایره جالبی از لغات فارسی است، دیدگاهی 
بومی شده از نیازهای اســتارت آپ های 

ایرانی بر لبه جهانی شدن دارد ...

مرزی میان عشق و نفرت 
وصلت واژه ساده ای اســت و در نگاه اول 
بسیار زیبا، اما در پس آن دردسرهای نهفته 
و آشکار بسیاری جا خوش کرده اند. شاید 
اولیــن مفهومی که از این واژه برداشــت 
می شود، ذهن را به سمت مقوالت مهمی 
در زندگــی چون ازدواج ســوق می دهد. 
همین مفهوم در ترکیــب دو یا چند بنگاه 
اقتصادی هم به همــان اندازه وصلت دو 

خانواده پراهمیت است ...

 اپراتورها درک دارند 
ولی بلوغ نه 

احمد مســرور مدیر جوان و خوش فکر 
شــتاب دهنده دیمونــد اســت که این 
روزهــا به ســبب میزبانــی و پرورش 
اســتارت آپ های در حال رشدی مانند 
نواک یا ترب مشــهور شــده است. خود 
شــتاب دهنده در طبقه زیرین کتابخانه 
پردیس فنی دانشــگاه تهران وقف بنیاد 

قلم چی محیط کاری مدرن و دلپذیر ...

115
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رسانه ها بی گناهندبازار ایرانی
پارســی از دیرباز قدرت گریز بوده است. ایرانی ها هرچند کسب و کار 

تاجرانی چیره دست و بازرگانانی خبره بوده اند ولی دوره های 
طوالنی ســتم، انحصار و فســاد به آنها آموخته  است که باید از شــراکت، هم افزایی و 
هم صدایی بپرهیزند و از این رو تقریبًا در هر بازاری می بینید که قدرتمندان تنهایند، اگر 
اتحادی هم وجود دارد از آن مظلومان است و آنان که برشی دارند یا علیه دیگر رقبا تیغ 

می کشند یا از خرده پاها زهر چشم می گیرند تا فاصله رقابت شان کم نشود.
این حقیقت که ما در فناوری کشورمان هرگز به معنای دقیق کنسرسیوم قدرتمندی 
نداشــتیم هم به این نظریه مهر تایید می زند. اگر اتحادی خودجوش بوده به ســرعت 
مسیر زوال را پیموده و اگر هم جمعی دور یک آتش باقی مانده، در ریشه بیشتر مالکیت 
واحد داشــته و هلدینگ بوده تا تفکر یگانه. از ثنارای گرفته تا سیمرغ این تئوری همواره 
تکرار شــده و بارها تا مرز فاجعه پیش رفته است. همکاری قوی و ضعیف، همراهی بالغ 
و جوان در این بازار و بســیاری از عرصه های دیگر اقتصاد ایران معنایی ندارد. داستان 

استارت آپ ها و اپراتورها هم از این قاعده تلخ مستثنی نیست. 
اپراتورهــای ایرانی نه تنها در عرصه تلفن همراه بلکــه در اینترنت، تلفن ثابت و حتی 
خدمات دیگر ارتباطی کوچک ترین التزام عملــی ای به جوان گرایی در درون یا بیرون 
خود ندارند و از همین رو حتی اکنون که خطر روزافزون از دســت رفتن رســیده ترین 
میوه های بازار توسط ســرویس های  جدید را حس می کنند باز تمایلی به اعتماد، تغذیه 
و تقویت کســب و کارهای جوان تر ندارند. تنها آموخته آنها از احســاس خطر تا امروز 
خریدن مشــتی اســتارت آپ نما، مرعوب کردن صاحبان ســرویس های واقعی در 
بازار و ســاختن کپی های پالستیکی و زمخت از اســتارت آپ هایی است که خودشان 
گرته برداری شــده از ســرویس های محبوب خارجی هســتند. برنده واقعی این بازار 
هم خدمات خارجی بوده انــد که تقریبًا بدون هیچ تعهد و خدماتی به مشــتری ایرانی 
از ترافیک، داده ها و اطالعات کشــور بهــره  برده اند و فقط هر از گاهــی در یک اقدام 
تدافعی بی فایده از سوی دولت فیلتر یا کند شــده اند تا کی قرعه به نام سرویس دهنده 

خوش شانس بعدی بیفتد.
شاید اکنون که تا این حد به کنکاش روح ایرانی خود پرداخته ایم، بد نباشد نیم نگاهی 
هم به زیست بوم طالیی کسب و کار ایرانی یعنی »بازار« بیندازیم؛ جایی که نه تنها بزرگ 
و کوچک زیر یک سقف کار می کنند و عمده فروش حرمت خرده فروش را نگه می دارد، 
بلکه اســتادان می دانند ماندن شان در بزرگ شدن الجرم شــاگردان و گرفتن دست 
آنهاست. دو پرونده این شماره پیوست در جهان و گزارش ماه منتظر خوانش شماست. 

پیوسته باشید 

که نامه امضاشــده مدیرعامل شــاپرک در خصوص ممنوعیت استفاده زمانی 
از کدهای USSD به منظور خرید، در رســانه های مختلف و شــبکه های 
اجتماعی منتشــر شــد، اولین موضع گیری ای که صورت گرفت این بود که چرا این نامه 

انتشار یافته است. نباید این نامه در اختیار همه قرار می گرفت. 
باال و پایین نامه را نگاه کردم هیچ نشــانی از محرمانه بودن روی این نامه منعکس نشده 
بود. از سویی اگر این نامه در رســانه های مختلف هم منتشر یا درج نمی شد، پس از اعمال 

این ممنوعیت مردم متوجه آن می شدند و مطمئنًا ضرر آن بیشتر از فایده اش بود.
اما برخی از فعاالن این بازار نظر دیگری داشــتند؛ به عقیده آنان اگر این نامه منتشــر 
نمی شــد شــاید تصمیم گیرندگان یا امضاکنندگان این نامه از اجرایی شدن آن منصرف 

می شدند.
طبق ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات که سال گذشته به تصویب رسیده 
   USSD است و آیین نامه اجرایی آن نیز تقریبًا دو هفته پیش از مصوبه ممنوعیت استفاده از
به تصویب هیات دولت رسید، موسسات عمومی مکلفند اطالعات موضوعی این قانون را 

در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
در تبصره این ماده آمده است: اطالعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید 
عالوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشــار و اعالن عمومی و رســانه های همگانی به 

آگاهی مردم برسد.
این مصوبه درست مصداق تبصره قانونی اســت یعنی اگر مواد آن از طریق رسانه های 
مختلف نیز منتشــر نمی شــد بانک مرکزی و شــاپرک موظف بودند مــوارد آن را در 

کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار مردم قرار دهند.
ماده 3 آیین نامه اجرایی این قانون نیز موسســات مشمول قانون را موظف کرده  است 
عناوین اطالعات عمومی و غیرطبقه بندی شــده خود و شــیوه دسترســی به آنها را در 

درگاه شان قرار دهند.
در این شرایط با وجود چنین قوانینی که توسط مجلس و دولت تهیه، تصویب و ابالغ شده 
است، مقصر دانستن رسانه ها فقط به این دلیل که این خبر را منتشر کرده اند یا متن نامه را 

در اختیار همه قرار داده اند، صحیح به نظر نمی رسد.
حتی اگر این فرض را بپذیریم که در صورت منتشر نشدن این نامه مدیران تصمیم گیر 
در این مورد از تصمیم خود بازمی گشــتند، چه دلیلی وجود دارد که پس از انتشار این نامه 

از این تصمیم بازنگردند؟
 در هر صورت انتشار خبر و اطالع رسانی در مورد آن وظیفه هر رسانه و حق هر شهروندی 

است 

مهرک محمودی
دبیر تحریریه 

آرش برهمند  
سردبیر

arash@peivast.com

0919      تماس بگیرید 999 برای اشتراک با    0454

مشترک     شوید
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پایان زمان
ُمرد، هر کس با پیکر کفن شــده اش ســلفی وقتی 

گرفت و احتماالً برای دریافت پیام تســلیت 
دیگران عکسش را در اینســتاگرام و شبکه های اجتماعی 
دیگر به اشــتراک گذاشت. چنین برخوردی با مرگ دیگر 
به اتفاقات عادی این روزها تبدیل شــده است. اما همیشه 
در دل حــوادث عادی هم اتفاقات عجیبی وجود دارد. وقتی 
عکس را منتشر کرد هیچ  کس تسلیت نگفت. بعضی ها یک 
شکلک ناراحت گذاشتند بعضی ها که بیشتر ناراحت شدند 
از شکلکی که در حال گریه است استفاده کردند، بعضی ها به 
نشانه تسلیت تصویر گل فرســتادند؛ بدون اینکه از واژه ای 
اســتفاده کنند. فرد عزادار هم از آنها تشکر کرد؛ البته نه با 
کلمات بلکه با شــکلک آدمک کچلی که دو دستانش را به 
نشانه احترام به هم چسبانده و به سبک ژاپنی ها سر تعظیم 
فرود آورده بود. این تعامــل به  قدری باورپذیر و هماهنگ 
اســت که انگار گوینــدگان به یک زبــان جدید صحبت 
می کنند، زبانی بدون واژه، یعنی تقریباً بازگشــت به اوایل 

دورانی که زبان اختراع شد و نوشته ها حاصل اشکال بودند.
Emoji که از ترکیب دو کلمه ژاپنی تصویر )e( و کاراکتر 
)moji( چنین نام گرفته، در سال 1999 از دل فرهنگ ژاپنی 
متولد شــد. تا پیش از این هم صورتک هایی که احساسات 
را منتقل می کردند وجود داشــتند اما اموجی ها نســخه 
 emoticon کامل  تــری بودند که عالوه بر صورتک هــا یا
حاوی اشــکال عجیب و غریبی مانند غذاها، رفتار، شغل ها، 
اتفاقات، خانواده و گیاهان هم بودند. روند رو به رشد استفاده 
از اموجی آن قدر سریع بود و شــرکت های مختلف آن را 
به نرم افزارهای خود اضافه کرده بودند که در ســال 2010 
یونی کد هم بــه ناچار تصمیم گرفت ایــن عالمت ها را به 
اســتانداردش اضافه کند و این اتفاق بزرگی بود مثل اینکه 
آنها را به عنوان حروف جدید یــک زبان بپذیرد. حال این 
اموجی ها خیلی راحت به زبان شبکه های اجتماعی مخصوصًا 
اینستاگرام و تلگرام تبدیل شده اند. هرچند از مدت ها پیش 
هم در چت ها اســتفاده می شــدند اما نحوه استفاده از آنها 
گسترده تر شده است. آدم ها ترجیح می دهند به جای اینکه 
منظور خود را با کلمات و در قالب جمله بیان کنند با ارسال 
یک شکل مخاطب را خیلی بیشتر در جریان احساسات شان 
بگذارند. مساله این اســت که این اشکال دیگر محدودیت 
زبانی و جغرافیایی هم ندارند. در تمام فرهنگ ها یک معنی 
می دهند و تمام آدم ها با هر زبانی می توانند درک شان کنند. 
آیا به راســتی اموجی ها مخصوصاً بعد از ورود به استاندارد 
یونی کــد، زبان ها را دچار دگرگونــی می کنند و می توانند 
تعدادی از کلمات )مانند خوشحالم، ناراحتم، خیلی خندیدم، 

عصبانی ام و غیره( را در واژگان یک زبان تغییر دهند؟   

امیرحسین حسینی پژوه  
خبرنگار

مردان عمل جامعه متن باز
10 سالگی تهران الگ دنبال این بودیم که برای 

فرد یا کســانی را پیدا کنیم که الیق تشویق 
و تمجید باشــند، دنبال آمار و ارقام مربوط به فعالیت های 
موجود در حوزه متن باز رفتیم. از آمار ســایت های مختلفی 
مثل گیت هاب، اســتک و غیره نتوانســتیم با دقت خوبی 
مشخص کنیم که بهترین و برترین فرد ممکن در زمینه ای 
به نام برنامه نویس خوب یا فعال متن باز یا هر عنوان دیگری 
در این جامعه کیست. به قول بزرگی اگر نتوانیم در رابطه با 
موضوعی آن را با اعداد برشماریم یا اندازه بگیریم، پس نظر 
دقیق و درستی هم در مورد آن موضوع نخواهیم داشت. به 
هر حال با پرس و جو از افراد سرشــناس و فعال، چند نفری را 
انتخاب کردیم. شروع کردیم به امتیاز دادن به فعالیت های 
آنها و در نهایت با تعجب، اسمی ناآشنا تر برای جمع انتخاب 

کردیم.
بردیا دانشور کسی بود که به هر قیمتی و در هر حالتی تالش 
می کرد به صورت متن باز کدنویسی کند. او با هر شرکتی در 
قرارداد اولیه شرط می کرد که کارهایش در گیت هاب قرار 
بگیرند و با مجوز آزاد منتشر شوند. او در واقع تمام زحماتش 
را با دیگران به اشتراک می گذاشــت و برای جامعه عرضه 
می کرد. او به فکر این نبود که از کدهایش چطور بیشتر پول 
درآورد؛ بــه این فکر می کرد که چند نفــر دیگر می توانند با 
خواندن آنها چیزی بیاموزند یا چند نفر می توانند با اســتفاده 
از آنها زندگی راحت تری داشته باشند.در طرف دیگر عباس 
اسماعیلی بود که از سال های ابتدایی تشکیل تهران الگ در 
ترجمه متون سایت گنو و فعالیت های اجتماعی آن زمان کوشا 
بود و تا همین اواخر حضورش در ایران داور کنفرانس زنجان 
بود. او فرد شناخته شــده ای بود. تداوم تالش او طی سال ها و 
شاید به سن و سال تشــکیل تهران الگ بود. آنها را به سختی 
پیدا کردیم و برگزیدیم. هنوز هم دنبال روشــی هســتیم که 
بتواند آمار کامل تری از فعالیت همه پارسی زبانان عالقه مند 
به متن باز و فعال در این زمینه داشته باشد و بتوانیم فعالیت های 
خوب و مثبت را درست تر برشماریم. شاید فردی بی ادعاتر در 
جامعه تنها با هدف گسترش فرهنگ متن باز بدون هیچ گونه 
تبلیغ و خودنمایی در حال فعالیت باشــد. شــاید اگر سیستم 
امتیاز دهی عادالنه ای وجود داشت شاهد تالش افراد بیشتری 
برای به دست آوردن امتیاز باالتر بودیم. از مرحله ای به بعد 
اعتقاد قلبی و باور انســانی و اخالق باعث می شود کاری برای 
جامعه و بدون مزد انجام دهی. البته مزد سختی را تنها کسانی 
می شناســند و درک می کنند که قدرت شخصی و اعتماد به 
نفس ناشی از کار و تالش را به دست آورده اند. با این روند افراد 
بیشتری به کار و تالش بیشتر و مفید تشویق خواهند شد و شاید 

شاهد نتایج بهتر و مشارکت بیشتر اجتماعی هم باشیم   

محمد درویش  

 حتی از شما دوست عزیز
در ایــران از مرحلــه اعصاب خردکن به اسپم 

مرحله خنده دار بودن رسیده بود ولی حاال 
مساله واقعاً در حال ورود به مرحله تراژدی شدن است. 
سیم کارت هایی که در زمان حقوق 170 هزار تومان به 
قیمت 400 هزار تومان فروخته شده اند، در گوشی هایی 
هستند که به قیمت واقعی میلیون  تومانی خریده شده اند 
و برای تک تک سرویس های استفاده شده پول پرداخت 
می شــود اما هنوز شــاهد اپراتورهایی هستیم که فکر 
می کنند اجازه دارند برای کســب درآمد بیشتر انواع 
پیامک های تبلیغاتی را برای ما ارســال کنند. بعضی از 
این پیام های کوتاه آن قدر عجیب یا حتی وقیح هســتند 
که دیدن شان منطقاً باید غیرقابل باور باشد. مثاًل تبلیغ 
اینکه فالن مــرد خدا چه دعایی را برای فالن مشــکل 
تجویز کرده با ارسال عدد 3 ممکن است و اگر می خواهیم 
زن مان عاشق مان شود الزم اســت عدد 50 را به فالن 

سامانه بفرستیم. تا اینجای داستان می توان لبخند زد.
راه حل؟ ارســال عدد فالن به شماره بهمان به منظور 
اعالم اینکه »اپراتور عزیز اسپم نفرست«. این کار احتماالً 
چند ساعتی باعث شادمانی روح شما خواهد بود تا اینکه 
زنگ موبایــل ورود پیامک جدیــدی را اعالم می کند. 
پیامک جدید می گوید »گزارشــی از نمایشگاه تلکام با 
حضور همراه اول« و بعد »رویاهای دســت نیافتنی برای 
کلیه مشــترکین دائمی و اعتباری « و این داســتان در 
مواردی همچون همایش فالن و تجمع بهمان ادامه دارد.

اسپم هر شکلی از پیام ناخواسته است که در اندازه های 
گسترده ارسال می شــود. اگر من به اپراتورم - که اصوالً 
نباید اجازه ارســال اسپم داشته باشد - اعالم می کنم که 
عالقه مند به دریافت اســپم نیستم، به این معناست که 
هیچ شــکلی از اسپم نباید توســط من دریافت شود. در 
حال حاضر با درخواســت بسته شــدن پیام های کوتاه 
اسپم، بخشی از پیام های ارسال شده توسط ماشین ها نیز 
به دست مشترکین نمی رسد؛ یعنی اپراتورهای موبایل 
به جای قطع اســپم، ارسال ماشینی توســط دیگران را 
تا حدی متوقف می کنند که می توانــد یک نوع »تنبیه 
کردن مشترکین« باشد، چون مشترکی که درخواست 
عدم دریافت اســپم داده، ممکن است در صورت خرید 
عضویت در یک باشگاه یا کارهای مشابه هم پیامک های 
مربوطه را دریافت نکند. مساله وقتی به تراژدی تبدیل 
می شود که اپراتور حتی در صورت بسته بودن دریافت 
اسپم، کماکان حق خودش می داند که اسپم هایش را به 
وی ارسال کند؛ شاید چون فکر می کند دریافت سرویس 

در قبال پول نه حق مشترک که لطف  است 

جادی میرمیرانی  
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فرصت آفرینی از محدودیت ها
کاری را به آســانی انجــام می دهیم، غافل از گاهی 

اینکــه برای دیگران انجام همان کار بســیار 
سخت و دشوار اســت، آن قدر که حاضرند برای انجامش 
هزینه هــای گــزاف بپردازنــد. گاهی به جــای توجه به 
دســتاوردها و فرصت ها، نگاه مان را معطوف به مشکالت و 

کاستی ها می کنیم و نیمه خالی لیوان را می بینیم. 
اگر به جمعیت دریافت کننده خدمات بانکی در ایران نگاه 
دقیقی بیندازیم، خواهیم دید که یکی از باالترین ضرایب نفوذ 
این سرویس ها از آن ماست. همچنین اگر به زمان الزم برای 
انتقال وجه نگاه  کنیم، می بینیم که یکی از سریع ترین کشورها 
در ارائه این خدمات هســتیم. ما حتی به نســبت جمعیت،  
باالترین میزان شعبه در یک بانک را داریم )برخی بانک های 
ایران بیش از سه هزار شعبه دارند(. موارد ذکرشده نشانگر 
توان مدیریتی تثبیت شده و قدرتمند است و اینکه بانک های 
ما به  صورت 24ســاعته میلیون ها تراکنــش را پردازش 
می کنند، حاکی از ظرفیت و توان فنی باالی بانک های ایرانی 

است. 
برخی امکانــات و روش هایی که ما به آســانی به آن خو 
گرفته ایم، برای بانک های دنیا چالش هســتند. برای مثال 
کارت هــای بانکی در ایران از ابتدا به همــراه رمز بوده اند و 
در جهان بــه تازگی به این روش روی آورده شــده یا انتقال 
آســان و ســریع پول در جهان، یک کســب و کار است که 
همــراه با پرداخت کارمزد صــورت می گیرد ولی ما همگی 
به واژه »کارت به کارت« عادت کرده ایــم و این امکان را از 

بدیهی ترین خدمات یک بانک می پنداریم. 
نظام بانکــداری در ایران قابلیت ها و تجربه های بســیار 
زیادی دارد و البته که همواره نیازمند کســب علم و تجربه 
در خصــوص همگام ســازی و پشــتیبانی از پروتکل های 
بین المللی بوده و هست، اما یادمان باشد از داشته های بسیار 

باارزش مان غافل نشویم. 
آنچه در آن سوی جهان مرسوم، ارزش آفرین و استاندارد 
اســت، لزوماً در ایران موجب موفقیت نمی شــود. تجربه 
ثابت کــرده داشــتن گواهینامه های متعدد اســتاندارد و 
کسب نشان های بین المللی به خودی خود موجب موفقیت و 
سودآوری یک بانک نمی شود، بلکه داشتن درک درست از 
نیاز مشتریان، کسب اعتماد مردمی، ارائه خدمات متناسب 
و به موقع، از مهم ترین دالیل موفقیت یک بانک به شــمار 

می رود.
فناوری مالــی )Financial Technology( یا به اختصار 
FinTech صنعتی نوظهور و پر از نوآوری اســت که از ادغام 
صنعت کهــن مالی و فناوری اطالعات نوین شــکل گرفته 
اســت. این صنعت توانسته اســت ظرف دو سال گذشته 

توجه سرمایه گذاران زیادی را به خود جلب کند. در جهان، 
حجم کل سرمایه گذاری ســال 2013 معادل چهار میلیارد 
دالر بوده و فقط ظرف یک ســال، حجم ســرمایه گذاری به 
12 میلیارد دالر افزایش پیدا کرده اســت. موضوعات داغ 
این صنعت شــامل داده های عظیم، پیش بینــی و تحلیل، 
پرداخت، مدیریت ریســک،  امنیت،  شبکه های اجتماعی،  
زیرســاخت های مبتنی بر رایانش ابری،  ســرمایه گذاری 

گروهی و تسهیالت بدون عامل می شود.
بانکداری یک نیاز اســت اما بانک ها نه! این شعاری است 
 FinTech که با الهام از آن، شــرکت های نوظهور در صنعت
محصوالت و خدمــات نوینی ایجاد می کنند و با ســرعت 
باالیی در حال کسب سهم از بازار جهانی  هستند. یکی از وجوه 
تمایز این محصوالت و خدمات، عدم رعایت استانداردها و 
روال هایی اســت که در صنعت بانکداری الزام آور هستند. 
این سنت شــکنی موجب ایجاد فضاهــا و مدل های جدید 

کسب و کار شده است. 
در دنیای امروز که شــاهد رشدی بسیار سریع و نمایی در 
همه حوزه ها به ویژه فناوری اطالعات هســتیم، با اطمینان 
می توان گفت راه حل ها و اســتانداردهای موجود )که توسط 
گذشــتگان در جهان وضع شده اند(، مناســب چالش ها و 
نیازهای کنونی نیســتند و بانک هایی که می خواهند ســهم 
بیشتری از بازار داشته باشند، ناچارند دل به فضاهای جدید 
رقابت در ذهــن انتخاب کنندگان بازار هدف بســپارند. 
تعدادی می سازند، تعدادی می یابند و البته تعدادی می بازند. 
شرکت های بزرگ و بین المللی، طرح های تحول آفرین خود 
را ابتدا در کشورهایی که از لحاظ انطباق، قوانین آسان تری 
دارند به ســعی و خطا می گذارند و پس از نتیجه گیری، آن را 
گســترش می دهند و نهایتاً به استاندارد تبدیل می کنند. در 
مقابل در ایران، نیاز بازار کسب و کار و عدم دسترسی آسان 
به دانش و راهکارهای بین المللی موجب شــده متخصصان 

ایرانی، اقدام به یافتن راه حل های خالقانه و جایگزین کنند.
 صنعت بانکداری و فنــاوری مرتبط در ایــران، به رغم 

چالش هایی که طی 10 ســال گذشــته پیش رو داشته ) از 
جمله محدودیت دسترسی به دانش، نرم افزار و سخت افزار 
به روز(، توانسته به یکی از معدود کشورهای خودکفا و با سطح 
خدماتی قابل قبول در این عرصه تبدیل شــود. از مهم ترین 
ویژگی های نظام بانکداری در ایران، پیروی از اصول اسالمی 
است که با ریســک توقف یا ورشکستگی به مفهوم آنچه در 
بانکداری غیراسالمی متداول است، مواجه نخواهد شد؛ چرا 
که تاکید بر فعالیت بانک ها طبق اصول اســالمی و رعایت 
مضمون آیه شریفه  »اَحلَّ اهللُ الَبیع و َحّرَم الِربا« است. جالب 
اســت بدانیم بانکداران در دنیای غرب به دنبال فراگیری 
روش ها و اســتانداردهای بانکداری اسالمی هستند و این را 
می توان از میزان افزایش دوره های تخصصی برگزارشده با 
موضوع بانکداری اسالمی در دانشگاه های غربی متوجه شد. 
همچنیــن موجود بودن راهکارهای کامــاًل بومی و بدون 
وابســتگی به دنیای غرب، موجب شــده توســعه صنعت 
بانکداری و اســتانداردها بر اساس اصول اسالمی و نیازهای 
جامعــه صورت پذیــرد. رقابــت حرفه ای و ســالم  بین 
شــرکت های عمده ارائه دهنده راهکارهای بانکی همچون 
داتین، توســن و خدمات انفورماتیک سبب شده کیفیت و 

سطح خدمات به  صورت مستمر رشد یابد. 
مجمــوع ابزارهــا، تجربیات و روش هایــی که طی این 
ســال ها حاصل شــده و هم اکنون به بلوغ رسیده، فرصت 
مناسبی فراهم ســاخته تا بتوان در عرصه های بین المللی 
نیز به فعالیت پرداخت و اســتانداردهای بانکداری ایرانی 
که هم اســالمی هســتند و هم مدرن را به جهانیان عرضه 
کرد. از آنجا که دسترســی به بازارهای جهانی به ســبب 
وجود اینترنت، بسیار آســان شده و مدل های نوین کسب 
و کار اعــم از SaaS (Software as a Service ) در حال 
رونق گیری هســتند، امیدواریم در آینده ای نه چندان دور 
شاهد ارائه راهکارها و خدمات شــرکت ها و کارآفرینان 
خالق ایرانی در عرصــه بین المللی به خصوص در صنعت 

نوظهور FinTech باشیم  

سید سینا قاضی دزفولی
مدیر راهکارهای مشتری محور شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم )داتین( 

جناب آقای مهدی حیدری 
 مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض کرده 

و آرزوی شادی روح آن مرحوم را داریم.
ماهنامه پیوست
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در یک نگاه

70
ایســنا: معاون امور بین الملل و حقوقی فتای 
ناجا از اجرای عملیات کشوری برای شناسایی 
هکرها خبر داد و گفت:»در این راســتا 70 نفر 

شناسایی و به دستگاه قضا معرفی شدند.«

1400
ایســنا: علی اصغر عمیدیان رئیس سازمان 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 
گفت:»بیــش از 1400 شــرکت در فضای 
ICT کشــور فعالیت می کنند که از این تعداد 
51 شــرکت برای دریافت مجوزهای الزم 
در حــوزه اپراتورهای مجازی  اعالم آمادگی 

کرده اند.«

1500
ایســنا: داوود زارعیان ســخنگوی شرکت 
مخابرات ایــران از بدهــی 1500 میلیارد 
تومانی مردم و دولت به مخابرات خبر داد. از 
این میزان بدهی نیمی مربوط به دولت و نیمی 

مربوط به مردم می شود.«

3000
مهــر: غالمرضا نجاری عضــو هیات مدیره 
شرکت پست گفت:»با طراحی صندوق های 
پستی سه بعدی، صندوق های قدیمی ظرف 
سه تا پنج سال آینده حذف خواهد شد. تا پایان 
سال نیز سه هزار نقطه روستایی کشور مجهز 
به صندوق های جدید می شــود تا روستاییان 

بتوانند از این خدمات بهره مند شوند.«

720000000000
فارس: اســداهلل دهناد سرپرســت شرکت 
مخابرات گفت:»تعرفه های تلفن ثابت کشور 
در طول 12 ســال اخیر تغییری نکرده است و 
با وجود اینکه طی پنج سال گذشته، 110 هزار 
میلیارد ریال در بخش تلفــن همراه، ثابت و 
دیتا در کشور ســرمایه گذاری شده، در حال 
حاضر توســعه مخابــرات نیازمند 72 هزار 

میلیارد ریال سرمایه گذاری است.«

دسترسی به شبکه های اجتماعی باید تسهیل شود
حسنروحانی،رئیسجمهور 1

تسنیم:رئیس جمهور در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تحوالت ارتباطی و فرصت هایی که فناوری های اطالعاتی 
ایجاد کرده اند، گفت:»تســهیل دسترسی و استفاده مردم از امکانات فضای مجازی و شــبکه  های اجتماعی و همزمان مقابله با 
سوءاستفاده از تبادل اطالعات و آســیب های آن باید مورد اهتمام باشد. استفاده بهینه از فرصت های ارتباطی عالوه بر مزایای 
اقتصادی، دسترســی متوازن به اطالعات و خدمات الکترونیکی، کاهش فساد در نظام اداری و هزینه ها و بهبود ترافیک و حفظ 

محیط زیست را نیز به همراه خواهد داشت.« 

 اینترنت موبایل در ایران ارزان نیست 
نصراهللجهانگرد،رئیسسازمانفناوریاطالعاتوارتباطات 2

فــارس:معاون وزیر ارتباطات گفت:»اینترنــت ثابت در ایران جزو ارزان ترین کشورهاســت، اینترنت موبایل نیز در حالت 
غیربسته ای جزو قیمت های متوسط در دنیاست اما اگر مشــترک بخواهد یک فیلم را از اینترنت موبایل ببیند قیمت آن گران 
تمام می شود. در نهایت اســتراتژی اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به حداقل رســاندن هزینه دسترسی مردم به 

اینترنت است.«

نباید گوگل و مایکروسافت برای ما مترجم تهیه کنند
ابوالحسنفیروزآبادی،دبیرشورایعالیفضایمجازی 3

مهر:دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:»باید در راســتای حفظ زبان و خط فارسی در فضای مجازی به عنوان یک رسالت 
ملی تالش کرد. نباید گوگل و مایکروســافت برای ما مترجم های فارسی تهیه کنند چرا که ترجمه آنها در حد زبان محاوره ای و 
مبنای آنها اقتصاد اســت و قاعدتًا مترجم هایی که آنها تهیه خواهند کرد مترجمی نیست که در حوزه فرهنگ بتواند به ما کمک 

کند.« 

 موبایل، حریم خصوصی مردم محسوب می شود
هادیصادقی،معاونفرهنگیقوهقضاییه 4

تســنیم:معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت:»گاهی جرائمی در حوزه مجازی صورت می گیرد؛ برای مثال کســانی ارتباطاتی در 
فضایی مجازی به وجود می آورندتا از طریق آن فســادی اخالقی، اعتقادی یا سیاسی امنیتی ایجاد کنند و تاثیرات اجتماعی دارد 
که در این موارد حریم خصوصی نیســتند و پلیس باید برخورد کند. اما اگر به شــکل ابتدایی مقابل جوانی را بگیرند و خواستار 
تفتیش محتویات داخل موبایل او شوند اقدامی نابجاست هرچند ممکن است موارد تخلفی در موبایلش داشته باشد، اینجا حریم 

خصوصی اوست.« 

4 3 1 2
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راهاندازینخستینسامانهاینترنت
بانکنابینایان

فارس:نخستین ســامانه اینترنت بانک ویژه 
نابینایــان در شــبکه بانکی راه اندازی شــد 
و  صفحه کلیــد بریل و نمایشــگر بــه عنوان 
رابــط نابینایان با رایانه قابل اســتفاده شــد. 
صفحه کلید بریل شامل 16 کلید قابل تعریف 
در نرم افزارهای مختلف و دارای دو ردیف کلید 
راهنماست. این نمایشگرها می توانند در تمام 
مراکز عمومی استفاده شــوند و به  عنوان رابط 
نابینایان با رایانه اســتفاده نابینایان از اینترنت 

بانک را فراهم کنند.

دانلودباموتورجستوجویایرانیها
سادهترشد

فارس:مدیــر پروژه موتور جســت وجوگر 
گفت:»سومین پرس و جوی پرتکرار کاربران 
در ســال گذشــته ماهیت دانلودی داشــته 
و بر همین اســاس ســرویس دانلــود روی 
موتور جســت وجوگر ملی نصب شده است.« 
علی محمد زارع بیدکی مدیر پروژه ملی موتور 
جست وجوگر گفت:»به منظور پاسخگویی به 
نیاز فارسی زبانان دنیا و همچنین تسریع روند 
دانلود در فضای مجاز، جدیدترین ســرویس 
دانلود روی موتور جســت وجوگر پارسی جو 
نصب و راه اندازی شد.« او ادامه داد:»سرویس 
دانلود جســت وجوگر ملی این امــکان را به 
کاربران می دهد که در حداقل زمان به بهترین 
نتایج در زمینه دانلود فایل ها برســند. به این 
صورت که این ســرویس بهترین سایت های 
دانلودی ایــران را خزش کــرده و اطالعات 
آنها را نمایه ســازی و نگهــداری می کند و با 
جســت وجوی کاربر نتایج را بــه او نمایش 

می دهد.«

بررسیادغامشورایعالیآیتیبه
تاخیرافتاد

تسنیم:بررسی ادغام شــورای  عالی فناوری 
اطالعات در شــورای  عالی فضــای مجازی 
توسط اعضای کمیســیون صنایع مجلس به 
بعد از تعطیالت تاســوعا و عاشورای حسینی 
موکول شد. قرار بود یکشنبه 26 مهرماه ادغام 
شورای عالی فناوری اطالعات در شورای عالی 
فضای مجازی و حذف ماده )4( قانون وظایف و 
اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی بررســی شــود که مجدداً این کار به 

تعویق افتاد.

تمام محتوای صوت و تصویر در اختیار صدا و سیما نیست
لطفاهللسبوحی،قائممقامرگوالتوری 5

تسنیم:قائم مقام رگوالتوری  اعالم کرد:»صدا و سیما بر اساس قانون صرفًا متولی پخش فراگیر صوت و تصویر است و در موارد 
غیرفراگیر که به عنوان خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات است دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
الزامی اســت. صدا و سیما می تواند از امکانات و زیرســاخت های ارتباطی و فناوری اطالعات که توســط دارندگان پروانه از 
رگوالتوری فراهم شده، برای انجام وظایف خود اقدام کند و لکن تمام محتوی صوتی و تصویری در انحصار صدا و سیما نیست.«

 دفترچه 40 میلیون بیمه شده با سیم کارت تعویض می شود
سیدتقینوربخش،رئیسسازمانتامیناجتماعی 6

فارس: رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت:»فاز آزمایشی اجرای طرح سیم کارت سالمت هوشمند و حذف دفترچه ها از استان 
یزد آغاز خواهد شد و بیماران خاص در اولویت قرار دارند. به زودی دفترچه 40 میلیون بیمه شده با سیم کارت جایگزین خواهد 
شد. سیاست حذف دفترچه ها و جایگزین سیم کارت تلفن  همراه به جای دفترچه تامین اجتماعی در دستورکار است و از فناوری 

ارتباطات و فناوری اطالعات برای ارائه خدمات به بیمه شدگان استفاده خواهیم کرد.« 

اجازه نمی دهیم تهران مزرعه آنتن های مخابراتی شود
رحمتاهللحافظی،رئیسکمیسیونسالمت،محیطزیستوخدماتشهریشورایشهرتهران 7

ایسنا:رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت:»مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار 
همراه اول اعالم کرده است در ســه سال گذشته به دلیل قلع و قمع آنتن ها، پوشش مخابراتی در برخی مناطق کم شده یا حتی از 
بین رفته است اما باید بگویم همراه اول 2500 ســایت در تهران دارد و اگر در مکانیابی پیش بینی های الزم را انجام می داد این 
مشــکالت رخ نمی داد. با افزایش تکنولوژی و ورود نسل های بعدی تلفن همراه باید تعداد سایت ها به نصف برسد چرا که اجازه 

نمی دهیم تهران به مزرعه آنتن های BTS تبدیل شود.«

مخابرات دنبال سود اضافی نیست؛ حقوقش را بدهید
سیدمصطفیسیدهاشمی،رئیسهیاتمدیرهمخابرات 8

تسنیم:رئیس هیات مدیره مخابرات گفت:»ما با دولت و حاکمیت اختالفی نداریم و تنها به دنبال حق و حقوق خودمان هستیم. 
در اوج روابط حســنه با حفظ حقوق طرفین، به دنبال احقاق حقوق سهامداران شرکت مخابرات و استفاده کنندگان خدمات این 
شــرکت هســتیم؛ تا امروز هم به جز موارد قانونی و حقوقی موضع دیگری را مطرح نکرده ایم. درخواست می کنیم حق حقوقی و 
قانونی ما را در یک مرجع بررسی کنند. اخیراً هم اعالم کردیم به تعرفه های قبل از هم کدی یعنی به قیمت های پیش از شروع به 

کار دولت تدبیر و امید و مصوبه 160 نیز رضایت داریم و افزایش نمی خواهیم.«

8 7 6 5
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نیم نگاه

16 مهر: معرفی جدیدترین محصوالت 
کسپرسکی 

14 مهر: آموزش بازی سازی آنلین می شود
پس از گذشــت نزدیک به یک دهه فعالیت در حوزه تولید بازی های رایانه ای در ایران و نیاز به آموزش 
نیروی انســانی در سراســر کشــور، آموزش این هنر- صنعت به صورت آنالین توســط انستیتو ملی 
بازی ســازی صورت خواهد گرفت.  شهاب کشاورز مدیر انستیتو ملی در این خصوص گفت:»با توجه به 
اینکه انستیتو ملی بازی سازی تاکنون صرفًا خدمات آموزشی خود را به صورت حضوری ارائه کرده، حال 
به منظور گسترش فعالیت ها و تحت پوشــش قرار دادن داوطلبان آموزش بازی سازی در تمام کشور، 
این انســتیتو به زودی دوره های آموزش آنالین بازی سازی را آغاز خواهد کرد.« این دوره ها با همکاری 
دانشــگاه علم و صنعت صورت می پذیرد و دانش آموختگان توسط اســاتیدی آموزش می بینند که در 
دوره های حضوری نیز تدریس می کنند.  ثبت نام رســمی این دوره ها از آبان ماه شروع شده و کالس ها از 

آذرماه تشکیل خواهند شد 

1۸ مهر: پست دیگر زیان ده نیست
»از اقدامات پســت طی دو ســال گذشته راضی هســتم و در نتیجه 
اقدامات امروز، پســت دیگر زیان ده نیست.« ســخنان فوق بخشی از 
صحبت های محمود واعظی وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات طی 
مراسم گرامیداشــت روز جهانی پســت در جمع کارمندان پست و 
خبرنگاران بود و با ابراز رضایت از فعالیت های اخیر شــرکت پســت 
گفت:»ســال گذشــته حقوق کارمندان شرکت پســت 35 درصد 
افزایش یافت و امســال نیــز حقوق آنها بیــش از 35 درصد افزایش 
یافته که به رغم این افزایش حقوق ها، امســال شرکت پست در مسیر 
ســوددهی و افزایش درآمد قرار گرفته است.« شرکت پست در این 
سال ها با مجموعه اقداماتی مانند حذف 101 ردیف معاون و مدیرکل، 
ادغام برخی شــبکه های توزیع و تجزیه و مبادالت و لغو قراردادهای 
زیا ن ده با شــرکت های آب و بــرق و گاز و ارائه 9 ســرویس و 132 
خدمت جدید مانند پست مســتقیم، تجارت الکترونیکی )یاتا(، پست 
ترکیبی، سرویس پست رسانه، سرویس پســت لجستیک و غیره در 
ســال 93 به پنج میلیارد تومان سود دســت یافت. به این ترتیب زیان 
انباشــته سه هزار و 550 میلیارد ریالی پســت در سال 92 با احتساب 
پنج میلیارد تومان سود سال 93، به دو هزار و 490 میلیارد ریال کاهش 
یافت.  واعظی در این خصوص گفت:»این تازه شــروع راه است و هنوز 
ضعف هایی داریم. با توجه به ســهم یک درصــدی جمعیت ایران از 
جمعیت جهان، حجم تجارت الکترونیکــی ایران باید 15 میلیارد دالر 
در سال باشد اما فاصله وضع فعلی با رقم هدف نشان می دهد چقدر در 
این بخش ضعیف هستیم و برای پیشرفت باید با شرکت های خصوصی 
همکاری کنیم، زیرا بخش خصوصی رقیب ما نیست و همکار و شریک 
ماســت.« او افزود:»پســت وظیفه اشــتغال و رونق در کسب و کار را 
دارد. اگر بتوانیم مراوده خوبی با بخش خصوصی داشــته باشیم، همه 
به خصوص مردم ســود می برند.« در حاشیه  این مراسم وزیر با حضور 
در جمع خبرنگاران به سواالتی پیرامون پروانه های FCP و دولتی کردن 

مخابرات پاسخ داد 

نمایندگان شــرکت پاد برای ارائه مناســب ترین راهکارهای امنیت 
شــبکه و اطالعات به مشتریان و ارائه خدمات مطلوب فنی و پشتیبانی 
با هم عهد بســتند.  گلمر بحری مدیرعامل شــرکت پاد در ســمینار 
دو روزه ای که به منظور معرفی محصوالت سازمانی کسپرسکی برگزار 
شــد، با اظهار امیدواری از فعالیت های شــبکه نمایندگی این شرکت 
گفت:»نمایندگان عضو این کانال در اســتان های خود، از توانمندترین 
شــرکت های حوزه امنیت شــبکه و اطالعات محســوب می شوند و 

خدمات پشتیبانی مطلوبی به سازمان ها عرضه می کنند.« 
در این ســمینار که با حضور اوانِــس میخائیلــوف مدیرعامل دفتر 
کسپرســکی در خاورمیانه  و مدیران ارشد بیش از 60 نماینده شرکت 
پاد از سراســر کشــور در تهران برگزار شــد، مباحــث مدیریتی و 
استراتژیک شبکه نمایندگی پاد مورد بررسی قرار گرفت و برنامه های 

جدید کسپرسکی برای سال آینده اعالم شد  

1۸
مهر

14
مهر

16
مهر
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6 مهرماه: رونمایی از محصوالت فلی و 
وایلی فاکس توسط فوژان تل

6 مهر: به زودی وارد شهر هوشمند می شویم

25 مهر: دومین رویداد استارت آپ بانکی برگزار می شود
شــرکت خدمات انفورماتیک پس از برگزاری یک دوره رویداد استارت آپ بانکی با عنوان »این بانک 1« 
امســال در نظر دارد دور دوم آن را برگزار کند. در این دوره قرار اســت تمرکز اصلی طرح ها و ایده ها روی 
بانکداری باز باشد. مهران افسری مدیر سیستم های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک نیز در توضیح 
محتوای این رویداد گفت:»بانکداری باز یک روند نوظهور در بانکداری الکترونیکی اســت که بر اساس آن، 
بانک دسترسی عمومی به سرویس های پایه خود را از طریق API  های بانکی )واسط برنامه نویسی کاربردی( 
فراهم می سازد. بنابراین شرکت های ثالث و توســعه دهندگان نرم افزار قادر خواهند بود در صورت نیاز با 
کمک این  APIها، ســرویس های بانکی را در برنامه های کاربردی خود جــای دهند و آن را در اختیار کاربر 
نهایی بگذارند، این نوع بانکداری بستر نوآوری در بانکداری الکترونیکی را فراهم می آورد، توسعه برنامه های 
کاربردی بانکی را از انحصار بانک ها خارج می کند و امکان توســعه نامحدود برنامه های کاربردی جدید بر 
بستر سرویس های بانکی را مهیا می سازد. طراحیAPI ها به گونه ا ی است که برنامه نویسان می توانند آنها را 
از درون برنامه های موبایلی تحت وب و تحت ویندوز )سیســتم های مالی، اداری، شرکتی و غیره( فراخوانی 
کنند.«  حسین یعقوبی دبیر این رویداد نیز در خصوص  مخاطبان آن گفت:»شرکت در رویداد »این بانک2« 
به صورت تیمی است و از هر تیم انتظار می رود یک یا چند ایده خود را تا سطح پروتوتایپی که حداقل کارایی را 
داشته باشد، توسعه دهد. بنابراین شرکت های نوپا، ایده پردازان، دانشجویان و متخصصان حوزه برنامه های 

تحت وب و تلفن همراه مخاطبان اصلی این رویداد به شمار می روند.«   

شــرکت فوژان تل به عنوان نماینده انحصاری و رسمی شرکت برتانیایی 
fly، گوشی های آن را با پشتیبانی کامل وارد بازار می کند و خدمات پس 
از فروش را به خریــداران ارائه می دهد. فالی از ســال 2003 میالدی 
فعالیت رســمی خودش را در لندن آغاز کرده است و هم اکنون در بازار 
کشــورهایی چون روسیه، اوکراین، هندوســتان و اروپای جنوبی حضور 
دارد. فوژان تــل یکــی از مجموعه های گروه فوژان اســت که در زمینه 
فروش، واردات، توزیع و خدمــات پس از فروش در بازار الکترونیک در 
منطقه خاورمیانه و آفریقا فعالیت می کند. در این مراســم همچنین از دو 
گوشی جدید شرکت وایلی فاکس که با سیســتم عامل سیانوژن عرضه 

شده اند، رونمایی شد. 
مهدی جعفــری  مدیرعامل فوژان تــل درباره فعالیت این شــرکت 
گفت:»برای افزایش ســهم بازار و اســتفاده بهینــه از توانمندی ها و 
پتانســیل های مجموعه، تصمیم گرفتیم در بازار تجهیزات هوشــمند 
نیز ســرمایه گذاری کنیم و حاصل این تصمیم، ایجاد شرکت فوژان تل 
بود.« در این مراســم از گوشــی فالی  Blade هم رونمایی شــد که با 
ضخامت فوق العاده 1/5 میلی متری، نازک ترین تلفن همراه دنیاست. 
این گوشــی به قدری سبک و باریک و ســاده طراحی شده که می تواند 
پرچمدار محصوالت این شرکت باشد. تمام این محصوالت با ضمانت 
یک ساله فوژان تل در کشور عرضه شــده اند و دارای گارانتی 2۸ روز 

تعویض نیز هستند 

»برای ورود اینترنت اشیا به ایران در آینده بسیار خوش بین هستم.«
جمالت فوق را طنابیــان رئیس بخش نوآوری آی تی سامســونگ در 
آمریکا در حالی بیان کرد که بسیاری از خبرنگاران حاضر در هم اندیشی 
تخصصی دستاوردهای سامسونگ در اینترنت اشیا از دسترسی به چنین 
فناوری ای در ایران ناامید بودند اما سامســونگ که در ابتدای راه ایجاد 
اینترنت اشیا قرار دارد در چشم انداز خود پیش بینی کرده است تا 2020 

تمامی محصوالتش به اینترنت اشیا مجهز خواهد شد.
اینترنت اشــیا شبکه ای از اشیاست که در بســتری الکترونیکی همراه با 
نرم افزارها، حسگرها و سیستم های ارتباطات شبکه ای قرار گرفته است 
و از طریق این شــبکه، جمع آوری و تبادل داده هــا و اطالعات صورت 
می گیرد. سامســونگ نیز قصد دارد با تولید سخت افزاری، نرم افرازی و 
خدمات مرتبط با اینترنت اشیا در تســریع و راه اندازی آن سهیم باشد 
و حتی برای تولید خودرو هوشمند با شــرکت فولکس واگن و بی ام و نیز 

همکاری هایی را آغاز کرده است.
این هم اندیشی با حضور کارشناسان و خبرنگاران برگزار شده بود و طنابیان 
نیز از طریق ارتباط اینترنتی از آمریکا شــرکت داشت و به برخی مزایای 
اینترنت اشــیا چون لوازم خانگی هوشمند، بهداشــت و درمان هوشمند 
و پوشــیدنی ها، خودرو هوشمند و غیره اشــاره و تعدادی از محصوالت 
اینترنت اشیای سامسونگ را مانند مرکز هوشمند خانگی، حسگر خواب 
)تا افراد خواب خود را مدیریت کنند(، ماشین لباسشویی، ساعت هوشمند 

Gear S2، سیستم پرداخت هوشمند و غیره معرفی کرد 

6
مهر

25
مهر

6
مهر
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و یک اســاس فناوری رایانه اســت؛ صفر 
دنیایــی کــه در آن تمــام مفاهیم و 
موجودیت ها یا وجود دارد یا ندارد. رایانه هیچ حد 
وسطی قائل نیست. حال تصور کنید قدرت انعطاف 
هنر چقدر باید زیاد باشــد که دنیایی به این زمختی 
را در خــود حل کند. هنرهای دیجیتــال دنیایی نو 
است که سعی دارد روح خشن صفر و یک را به زانو 

دربیاورد تا هر چه دارد را در قالبی نو بیان کند. 
یک ســاختمان کوچــک در تقاطــع مدرس و 
میرداماد جایی اســت که اصاًل نمی دانی قرار است 
تو را به کدامین دنیا ببرد. نزدیک که می شــوی اول 
از همه یک چندضلعی بزرگ می بینی که در حیاط 
خاکی جا خوش کرده اســت. مثل تمام عبورهای 
روزمره، بی تفاوت از کنارش عبور می کنی و از باالی 
در آهنی ورودی شیئی عجیب را می بینی که آویزان 
شده و رنگش دائم عوض می شــود. از کنار آن هم 
بی تفاوت عبــور می کنی و به این فکر می کنی که در 

داخل چه چیز انتظارت را می کشد.
به طبقــه پایین که می روی نخســت دیواری را 

می بینی که انگار ســعی دارد این نمایشــگاه را در 
واژه ها معرفی کند. متنی عجیب و پیچیده از »آرای 
آئری لوفور« درباره »دیالتیک نوین شهر« و »دیوید 
هاروی« درباره »شهری شــدن آگاهی«؛ متنی که 
برای رمزگشــایی آثار به آن احتیاج داری. »زبان 
شــهر« موضوع محوری این دوره نمایشگاه است و 
این طور که علی پناهی مدیر فنی فستیوال می گوید 
نخستین باری اســت که نمایشگاه با محوریت یک 
موضوع برگزار می شــود. در بخشــی از این متن 
آمده:»در چشــم اندازی عینی، شهر، اوج دستاورد 
انســانی از قدرت و شــکوه دانش و فرهنگ بشر 
اســت و در عین حال همین شهر جایگاه درماندگی 
فالکت بار بشــر، کانون عمیق ترین نارضایتی های 
او و تعارض های اجتماعی و سیاســی نیز هست... 
شهر به مثابه یک اثر هنری اســت که در آن، فضا 
نه فقط ســازمان یافته بلکه الگو پذیرفته و به شکل 
غول آســایی بزرگ و زمان مند است. اگر بپذیریم 
که امر شهری درست در لحظه فروپاشی شهر ظاهر 
می شود و به ما امکان می دهد شهر را دوباره مالحظه 

کنیم، کالبدشکافی فرآیند شهری در تمامیت خود 
به معنای آشــکار کردن ریشــه های شکل گیری 
آگاهی در واقعیت های مادی زندگی روزمره است... 
اکنون پرســش این اســت که چگونه می توان در 
این رمزوارگی نفوذ کرد، آشفتگی هایش را سامان 
بخشید و تعارض هایش را فهمید؟ اگر امر شهری را 
در شــکل خود به همزمانی افراد، اشیا و گاه نشانه ها 
منتســب کنیم، آیا این همزمانی همــان برخورد 
زبان شناسانه با شــهر در یک نظام زبانی پیچیده و 

پویا نیست؟« 
سمت راســت تان تاریک است و سمت چپ تان 
پر نور. از سمت راســت صدای نامتقارن موسیقی 
دلنشینی می آید که شما را حسابی کنجکاو می کند، با 
این حال به سمت چپ می روید. سری گچی می بینید 
که دائماً به راســت و چپ می چرخد. اثر »بازنمایی 
همیشه ناقص است« سعی دارد با بازسازی حرکات 
سر سامان تهرانی که در دانشگاه پارسونز نیویورک 
تحصیل می کند، رویــای دیرینه امین دوایی طراح 
اثر را )که محصل آن دانشگاه بوده( بازسازی کند. 
پایین سر ســفیدرنگ نیز موقعیت مکانی سامان 
تهرانی که دستگاه به سرش وصل شده، نمایش داده 
می شود. حاال او هر جا برود و هر سویی را نگاه کند ما 

هم با او همان سو را می نگریم. 
قاب هایی از نقشه های کشــورها و قاره ها با یک 
مربع مشکی مرموز در بخشی از نقشه اثر »َستِلیتِن« 
از آقــای »کوآدراتور« را تشــکیل می دهد؛ یک 
خودکار که به یک بازوی مکانیکی وصل است و به 
محض عبور ماهواره از باالی بخشی از نقشه، مسیر 
حرکت آن را روی نقشــه رســم می کند. »طرحی 
که ردپا و نمود فیزیکی آدمی در هســتی را آشکار 
می کند و نیز امکان چیرگی رویه ای از هستی بر آنچه 

امروز می بینیم را به تصویر می کشد.« 
سیاوش نقشبندی در اثر »جریان« که با کینکت 
و vvvv ســاخته است ســعی دارد مفهوم »ارتباط 
دو جانبه انســان و شــهر« را به تصویر بکشد. اگر 
جلو پنج تصویری که از شــهر به صورت عمودی 
برش خــورده بودنــد و در کنار هم قــرار گرفته 
بودند می ایستادید، با حرکت شــما آنها هم تکان 
می خوردند. »هــر حرکت فرد، ماهیــت مکان را 
دگرگون می کند و تغییر ساختار تصاویر شهر بیان 
تازه ای از ارتباط مخاطب با شــکل جدید شــهری 
که خود آن را ساخته، ایجاد می کند.« شاید شانس 

حال و هوای پنجمین نمایشگاه ساالنه هنر دیجیتال تهران

رام کردن روحی خشن در سرزمین عجایب
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بیاورید در نماهای شــهر غرق نشوید و این اثر شما 
را هیپنوتیزم نکند. این خاصیت اکثر آثار تعاملی این 

نمایشگاه بود. 
در سویی دیگر اثر »آن می آید« از »النا آرتمنکو« 
دیده می شود. این اثرپاره هایی هراس آور از فیلم های 
ترســناکی بود که توســط یک برنامه کامپیوتری 
و به صورت تصادفی کنار هم قــرار گرفته بودند. 
وجه مشــترک تمــام صحنه ها این اســت که در 
دیالوگ هایشــان به »آن« اشاره می کنند و نشان از 
آمدن »آن« دارند، »آنــی« که گویا هرگز نخواهد 

آمد.
در میانه ســالن اثر »بدون عنوان« قرار گرفته که 
شــما را در دنیایی از اطالعات و اخبار عرق می کند. 
گویا قرار است تلنگری باشــد بر اینکه »با افزایش 
اطالعاتی که هر روز کسب می کنیم، لزوماً ادراک 
ما از دنیا بیشــتر نمی شــود«. چون وقتی با دریایی 
از اطالعات مواجه می شــویم تنهــا کار ما دیدن و 
شنیدن است و ذهن مان از تحلیل آن عاجز می شود. 
بنابراین همه حد و مرزهای بین واقعیت و تصور محو 

شده و همه چیز تار و سورئال می شود. 
 صدای موسیقی ای که توســط رهگذران ایجاد 
می شــود هنوز از انتهای ســالن به گوش می رسد. 
برمی گردی و به همان سمت راست تاریکی می روی 
که در ابتدا در برابرش مقاومت کرده بودی. از کنار 
اثر اتریشــی »بازتاب هنر« که مشــهورترین آثار 
هنری جهان را با قیمت شــان نشان می دهد عبور 
می کنی تا به منبع صدا یعنی »اومنیس« اثر مائوتیک 
برســی. دســتت را در هوا تکان می دهی و ناگهان 
موسیقی متناسب با حرکت دست تو نواخته می شود 
و طرحی سه بعدی روی دیوار مقابلت نقش می بنند. 
انگار شما و موســیقی و نمود بصری صدا یکی شده 
باشید. در کمتر از چند لحظه چنان مشغول کنار زدن 
هوای اطرافت می شــوی که جدا کردن شما و خلق 
صوت دلنشین و رقصش بر دیوار سخت می شود. 
این اثر با به کارگیری لیپ موشــن و حســگر اشعه 
مادون قرمز، مخاطب را به جست وجوی ادراکش از 

زمان و مکان دعوت می کند. 
بعد از این تجربه عجیب به اتــاق پنهان کناری 
مــی روی تا اثر »اَم« از علی فــی را ببینی. اتاقی که با 
دو آینه روبه رو و پشــت سر شما وقتی به قلب اتاق 
می رسید، انگار پیش از این در خواب بوده و ناگهان 
بیدار می شود. شما را می شناســد و اشکالی نورانی 
مخصوص شــما بر بدن تان نقش می بندد. حاال این 
شما هستید با هویتی جدید که در برابر آینده دوباره 

به خود می اندیشید. 
در طبقه باال هم مثل طبقه پایین، ابتدا با یک محیط 
پرنور مواجه می شوی و بعد به دل تاریکی می روی. 
نخستین اثر که در حفره ای با سقف بسیار بلند قرار 
گرفته »رویای فوبیایی هرمان کوچولو« ساخته امیر 

باستان اســت. در این اثر بخشی از دریا با »ابرنقاط« 
شبیه سازی شده است و با بلندگوهایی که در اطراف 
و هماهنگ با تصویر موسیقی پخش می کنند، حس 
دلهره و نگرانــی را در مخاطب برمی انگیزاند. »اگر 
هرمان کوچولوی ترســیده با من می آمد لب دریا 
می ایستاد به هیچی فکر می کرد توی موج ها که باال و 

باالتر می شدند و سقوط می کردند، چی؟«
به ســالن کناری که می روی چهار اثر مقابل خود 
می بینی. اثــر »مقصدهای بین المللــی« از حمید 
شوارعان مسیرهای شرکت هواپیمایی ایران ایر را 
با جاوا اسکریپت رســم کرده که زمانی نخستین و 
بهترین ســرویس هواپیمایی خاورمیانه به حساب 
می آمد. این اثر یادآور خاطرات خوشایندی است 
که اکنون به خاطــر تحریم ها از بیــن رفته. برای 
طراحی این اثر از API سرویس گوگل استفاده شده 
و از تکنیــک Data visualization برای بازنمایی 

داده ها استفاده شده است. 
در اتاق کناری هم اثر »تداخل« از مانی نیل چیانی 
قرار دارد که بر اساس حرکات مخاطب، تصویری 
که روی صفحه مقابلش قرار دارد، به هم می خورد و 
»هر یک از مخاطبان همچون ابزاری زنده در اختیار 
هنرمند قرار می گیرند«. دو اثر دیگر این سالن یکی 
»زبان محیط« از ســهیل سهیلی است که با فناوری 
DTS 5.1 و یک دســته بازی، شما را در دل شهر قرار 
می دهد. با چرخیدن بــه اطراف و دیدن رنگ های 
محوی در اطرافت، ممکن اســت خــودت را در 

شلوغی های شهر گم کنی. 
در اثــر بعدی که »نما و شــکل« نــام دارد هم با 
اســتفاده از »هنر گلیج« یعنی خطاهای سخت افزار 
و نرم افزاری اثری خلق شده که در تلفیق با موسیقی 
راک مخاطــب را دچار دوگانگی تحســین و ابهام 

می کند. 
در راه بازگشت باز هم چشمانت به اشکال عجیبی 
می افتد که در آغاز بی تفاوت از کنارشان عبور کرده 
بودی. این اشکال در گوشــه و کنار تمام نمایشگاه 
پراکنده اســت و با نزدیک شدن فرد رنگش تغییر 
می کند و صدایــی عجیب مثل نالــه از آن خارج 

می شود.
پنجمین نمایشگاه ســاالنه هنر دیجیتال تهران 
)tadaex( کــه نخســتین دوره  آن در ســال 90 
بنیانگذاری شــده بود، دهم تــا هفدهم مهرماه در 
گالری محسن برگزار شد. این نمایشگاه می کوشید 
با نمایش آثاری که از طریق فراخوان آزاد و عمومی، 
گردآوری و انتخاب شــده اند، امکان ارتباط میان 
فستیوال ها، انجمن ها و موسسات مرتبط بین المللی 

را در فضایی حرفه ای و آزاد فراهم آورد. 
به گفته علی پناهی مدیر فنی فســتیوال، در این 
نمایشگاه 16 اثر شرکت کرده اند و یکی از آنها برنده 
جایزه حمایتی ســاالنه پنج هزار دالری شده است. 

دریافت آثار از اردیبهشت 94 آغاز شده بود و بعد 
از داوری آثــار برگزیده به معرض نمایش درآمد. 
در نمایشگاه امســال هفت اثر از ایران و هشت اثر از 
کشورهای دیگر شرکت کرده  بودند که شامل دو اثر 
از کانادا، دو اثر از آلمان و تک اثرهایی از هلند، اتریش 
و روسیه می شــدند.  به گفته پناهی: »آثار در قالب 
چیدمان های محیطی، تعاملی و ویدئو ارائه می شوند. 
اصلی ترین ویژگی آثار این دوره تعاملی بودن آنها و 
لزوم برقراری ارتبــاط مخاطب با آثار برای تکامل 
و ارائه فرم نهایی مورد نظر اســت.« در این دوره از 
تادائکس، کارگاه هایــی نیز در کنار نمایش این 16 
اثر در حال برگزاری است که اساتید شناخته  شده ای 
از ایران، آلمان و اتریــش به تدریس نرم افزارهای 

تخصصی در هنر دیجیتال می پردازند.
در این نمایشگاه عالوه بر نمایش آثار، هفت اجرای 
صوتی و تصویری، چند سخنرانی و چهار کارگاه برای 
عالقه مندان هنر دیجیتال هم اجرا شد. به گفته امیر 
دوایی مدیر اجرایی جشنواره:»هنر دیجیتال در تمام 
دنیا مخاطب خاص دارد برای همین این پنج دوره 

تقریباً در سکوت رسانه ای برگزار شد.«
به اعتقاد احسان رسول اف دبیر نمایشگاه ساالنه 
هنر دیجیتال تهران:»طی ســال های متمادی رشد 
و توســعه فن و فرهنگ دیجیتــال، هنر معاصر نیز 
به کمک آن به توســعه روش های بیان و ارائه خود 
مشــغول بوده اســت. در زندگی عموماً دیجیتالی 
که در آن عشــق، فرهنگ و دموکراسی نیز بر پایه 
بسترهای دیجیتالی داد و ستد می شود، هنر دیجیتال 
با قابلیت های بین رشــته ای، تعاملی و معاصر خود، 
فرصتی متمایز برای تغییر در جهان امروز یافته که 
شاید پیش از آن در رســانه های دیگر با این ابعاد و 

قابلیت ها گرد هم نیامده است.«  
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مهرمــاه، علی اصغر عمیدیان معاون اوایل 
وزیــر ارتباطات و رئیس ســازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی از عدم امکان 
ایجاد سامانه ای برای درخواست قطع پیامک های 
ارزش افزوده خبر داده بود؛ پیامک هایی که به عقیده 
او و بســیاری دیگر تجارت تازه ای است که عده ای 
)عمدتاً قشر جوان( با فعالیت در آن کسب درآمد 
می کنند و در صورت برقراری سامانه ای برای قطع 
این پیامک ها توسط مشــترکان، این تجارت دیگر 

رشد نمی کند.
صرف  نظر از نقش اساســی بی دقتی مشترکانی 
کــه ناآگاهانــه کدهای فعال ســازی ایــن نوع 
پیامک ها را ارســال می کنند و با حجم دنباله داری 
از پیام های ارزش افزوده مواجه می شــوند، بخش 
مهمی از نارضایتی های موجــود در خصوص این 
پیامک ها به  دلیــل عدم هدفمندی آنها، بی توجهی 
ارسال کنندگان به ویژگی ها و نیازهای مخاطبان آنها 
و نیز عدم نظارت کافی بر روند تولید و ارسال آنها به  
وجود آمده  است؛ نظارتی دقیق که الزمه تحقق آن 
 VAS همکاری اپراتورها، اگریگیتورها و شرکت های
است و به نظر می رسد با تصویب آیین نامه نظارت بر 
ساماندهی پیامک های انبوه و ارزش افزوده و تعیین 
کارگروه نظارتی با مسئولیت وزارت ارشاد از بهمن 

93 مقدمات آن فراهم شده باشد.

نارضایتیازپیامکهایانبوه
پیــش از راه انــدازی ســرویس پیامک هــای 
ارزش افــزوده، نارضایتی هــای گســترده ای از 
پیامک های تبلیغاتی وجود داشــت تا جایی که از 
سال 92 سامانه پیامکی 10001314 توسط مرکز 
توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال و با 
هدف رســیدگی به شکایات مشترکان تلفن همراه 
در حــوزه پیامک های تبلیغاتی و انبــوه راه اندازی 
شد؛ پیامک هایی که از یک  سو به  دلیل محدودیت 
دسترســی تولیدکنندگان آنها به بانک اطالعات 
مشــترکان، اغلب به صــورت هدفمند ارســال 
نمی شوند و از سویی دیگر به  دلیل حجم چند میلیونی 
و نیز تنوع محتوایی شان، امکان نظارت و کنترل آنها 
تا پیش از ارسال وجود ندارد؛ بنابراین طبیعی است 
که برخی از آنها عجیب  به نظر برســند و موجبات 

نارضایتی مشترکان را فراهم کنند.
طبق آمار به دســت آمده از این سامانه در سال 

92 و بنا بر گفته نجفی ســوالری رئیس وقت مرکز 
توسعه فناوری اطالعات و رســانه های دیجیتال، 
13۸۸ مورد شکایت از پیامک های انبوه و تبلیغاتی 
در این سامانه به ثبت رســیده بود که از این میزان، 
۸3 درصد به همراه اول و تنها 17 درصد به ایرانسل 
تعلق داشت. بیشترین میزان شکایات نیز مربوط به 
پیامک های جعلی مسابقه ای و تبلیغات محصوالت 
بهداشــتی )اغلب بدون تاییدیه وزارت بهداشت(، 
پیامک های نامربوط در ســاعات نامناسب و نیز 
عدم اطالع مشترکان از ما به ازای مالی پیامک های 
دریافتی خود، ترویج عقایــد و ادیان دروغین و نیز 

پیامک های جعلی بانکی بود.
با وجود ســامانه ثبت شــکایات مشترکان و نیز 
ممنوعیت ارسال پیامک انبوه از ساعت 22 تا هشت 
صبح که از آبان 92 آغاز شد، همچنان نارضایتی ها از 
سوی مشترکان ادامه یافت؛ تا جایی که اپراتورهای 
موبایل موظف شــدند برای مابقی مشترکان نیز 
فضایی ســاماندهی کنند تا بتوانند در صورت نیاز 
انصراف خــود را از دریافت پیامک هــای انبوه و 
تبلیغاتی در هر زمانی اعالم کننــد. به این ترتیب 
مشــترکان همراه اول با ارســال عدد 1 به شماره 
پیامک ۸999 و مشــترکان ایرانسلی با ارسال عدد 
2 به شماره 5005  توانســتند درخواست لغو این 
سرویس را اعالم کنند. البته همین راه حل ها منجر 
به بروز مشکالتی نیز شــد از جمله غیرفعال شدن 
پیامک هایی که از ســازمان ها، شــرکت ها و حتی 
بانک ها ارسال می شــدند. اما پس از مدتی سازمان 
تنظیم مقررات اعالم کرد که این مشــکل برطرف 
شده است. عالوه بر ســامانه ای که از سوی مرکز 
توسعه فناوری اطالعات و رســانه های دیجیتال 
برای رسیدگی به شــکایات مربوط به پیامک های 
ناخواسته تبلیغاتی تشکیل شده بود، سازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطات رادیویی نیــز با همین هدف 
 WWW.CRA.IR اقدام به راه اندازی نشانی اینترنتی

و سامانه تلفنی 195 کرد.

معضلیبنامکالهبرداریپیامکی
پیامک هــای تبلیغاتی و انبوه زمینه بــروز جرائم، 
زمینه کالهبــرداری و سوءاســتفاده را نیز فراهم 
کردند. برخی از پیامک های بــه ظاهر تبلیغاتی با 
ارسال مضمونی مبنی بر اینکه گیرنده در قرعه کشی 
خوش حســابی برنده شده ، مشــترک را به ارسال 

اطالعات حســاب بانکــی برای دریافــت جایزه 
تشــویق می کردند. حتی برخی از آنها با بهره  بردن 
از نام شرکت های بزرگ، شــبکه های تلویزیونی، 
وزارتخانه ها، برندهای معتبر بازار و حتی نهادهای 

نظارتی سعی در جذب مخاطبان خود داشتند.
یک مورد خبرســاز در این خصوص طی مهرماه 
93 در اصفهــان رخ داده بود کــه کالهبرداران با 
سوءاســتفاده از طرح »میلیونر شــو« همراه اول و 
با ارســال پیامک »شــما برنده مبلغی شده اید«، از 
مال باخته خواسته بودند برای پیگیری و اخذ هدیه 
با اپراتور ارســال کننده تماس بگیرد و به این طریق 
موفق به کالهبرداری بــه ارزش دو میلیارد و 200 

میلیون ریال شده بودند.
برای مقابله بــا این نوع کالهبــرداری، وزارت 
ارتباطات به مشــترکان تلفن همراه نسبت به عدم 
ارائه اطالعاتی چون شماره حساب یا رمز کارت های 
اعتباری به شــماره این دســت پیامک ها هشدار 
داد. ایرانســل نیز در آذر 93 به کلیه مشــترکان 
خود این پیامک را ارسال کرد:»مشترک گرامی به 
پیامک هایی که با مضامینی همچون برنده شدن در 
مسابقات و قرعه کشی، فروش اجناس عتیقه، امور 
خیریه و غیره، اطالعات بانکی شــما را درخواست 
می کننــد اعتماد نکنید و در این مــوارد با تماس با 
مرکز تماس ایرانســل 700 از معتبر  بودن پیامک 
مطمئن شوید.« با این وجود، آمارهای پلیس آگاهی 
نشان می دهد هنوز تعداد افرادی که این پیامک ها را 

باور می کنند، بسیار زیاد است.
عالوه بر این، ســامانه برخط بارگذاری محتوای 
Login. پیامک ها و خدمات ارزش افزوده در آدرس

Saramad.ir راه اندازی شــده که این ســامانه از 
بهمن ماه گذشــته تاکنون موفق به پایش محتوای 
تعداد 3۸2 خدمات ارزش افــزوده متنی و 1036 

عدد محتوای مسابقات پیامکی شده است.

عللتداومسرویسهایپیامکانبوهو
ارزشافزوده

اگرچه بر اســاس اعــالم مرکز توســعه فناوری 
اطالعات و رســانه های دیجیتال، تعــداد اعالم 
شکایت به ســامانه پیامکی 10001314 کاهش 
پیدا کرده اما حجــم پیامک های انبوه بر اســاس 
گزارش های ارائه شده به مرکز ملی فضای مجازی 

کاهش نیافته است.
شــاید نخســتین دلیل این امر جنبه اقتصادی 
و ســودآوری آن هم بــرای شــرکت های فعال 
در ایــن حــوزه، هم بــرای اپراتورها و هــم برای 
سفارش دهندگان این پیامک ها باشد؛ چنانچه یکی 
از کارشناســان حوزه مخابرات در گفت وگو با مهر 
از درآمــد میلیاردی برای صاحبــان پیامک های 
تبلیغاتی خبر داده بود. بهروز محمدی مدیر یکی از 

نگاهی به وضعیت نظارت بر پیامک های انبوه و ارزش افزوده 

فراسوی نیک و بد

مینا نوبهار
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شرکت هایی که اقدام به ارسال پیامک های تبلیغاتی 
می کنــد نیز در گفت وگوی خود بــا مهر، تبلیغات 
پیامکی را کم هزینه ترین نوع تبلیغ عنوان کرده بود 
به طوری که در بسیاری از مواقع سفارش دهنده ها 
به علت نتیجه گرفتن و بازخورد مثبت خواســتار 

تکرار مجدد آنها هستند.
عالوه بر جنبه اقتصادی و سودآوری پیامک های 
انبوه و ارزش افــزوده، بحث نیازهای اجتماع نیز به 
تــداوم ارائه چنین ســرویس هایی کمک می کند. 
به گفتــه آیدا حســینی فر مدیر ســرویس های 
ارزش افزوده شــرکت وادا، بررســی واکنش های 
مــردم در فروم ها و مجله های پرمخاطب نشــان 
می دهد به دلیل پایین بودن ضریب دسترســی به 
اینترنت، سطح ســواد و به طور کلی منابع سرمایه 
فرهنگی و اجتماعی در شهرستان ها، خالء اطالعاتی 
بزرگی در ایــن مناطق وجود دارد و بــه تبع آن از 
دریافت پیامک های انبوه استقبال بیشتری می شود.

آییننامهنظارتبرپیامکهایانبوهو
ارزشافزوده

د           ر تاریــخ 21 بهمن مــاه ســال 93 آیین نامــه 
ساماند           هی و نظارت بر خد           مات پیامکی شبکه های 
ارتباطی د           ر جلسه شورای عالی فضای مجازی به 
تصویب رســید            که به موجب آن، عالوه بر اینکه 
هر گونه محتوا باید با رعایــت قوانین و مقررات 
کشور و عدم مغایرت با ارزش های ایرانی اسالمی 
باشد، وظیفه ســاماند           هی ارسال پیامک های انبوه 
تبلیغاتی و پیامک های ارزش افزود           ه نیز بر عهد           ه 
یک کارگروه ویژه قرار داده شــد؛ با مســئولیت 
وزارت ارشــاد            اســالمی و عضویت نمایند           گان 
وزارت ارتباطــات، وزارت اطالعــات، وزارت 
کشور، وزارت د           اد           گســتری، وزارت بهد           اشت و 
د           رمان، سازمان تبلیغات اسالمی، ناجا، مرکز ملی 
فضای مجازی و د           اد           ستانی کل کشور. این کارگروه 
موظف اســت گزارش عملکرد خود را هر شش 
ماه به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارائه 
کند اما تاکنون تنها موفق به برگزاری چند جلسه 
و تعیین الزاماتی بــرای اپراتورها، اگریگیتورها و 

شرکت های تولید محتوا شده است.
طبق آیین نامه نظارت، خد           مات پیامکی شــامل 
پیامک انبــوه و پیامک های ارزش افزود           ه اســت. 
پیامک انبوه جنبه تبلیغاتی د           ارد            و بد           ون د           رخواست 
مشــترکان و بدون در پی داشــتن هزینه ای برای 
آنها ارســال می شــود           . پیامک های ارزش افزود           ه 
نیز در مرحله نخســت رایگان هستند اما با انتخاب 
خود مشــترکان و در قبال پرداخت هزینه ای فعال 

خواهند شد.
نکته دیگری که در این آیین نامه ذکر شده مربوط 
به بحث نظارت است. پیامک های انبوه با محتوای 

اطالع رســانی و تبلیغاتی به د           لیل حجم زیاد،            پس 
از ارســال تحت نظارت وزارت ارشاد            قرار خواهند            
گرفت اما پیامک های ارزش افزود           ه پیش از ارسال 
باید            تحت نظارت وزارت ارشــاد            قــرار گیرند            و 
پس از د           ریافت مجوز، امکان اســتفاد           ه از آنها برای 

مشترکان فراهم خواهد            شد.
مطابق با این آیین نامه، در ارســال پیامک های 
تبلیغاتــی و ارزش افزوده، عالئم شیطان پرســتی، 
تبلیغات دارویــی غیرمجاز، انواع فال و طالع بینی از 
مصادیق تخلف و پیامک هایی با محتوای غیراسالمی 
ایرانی ماننــد رقص از مصادیق جرم محســوب 
می شوند. بنابراین شرکت های ارائه د           هند           ه خد           مات 
پیامکی باید            بر اساس موازین نظام جمهوری اسالمی 
و پس از تایید            وزارت ارشاد            نسبت به ارسال پیامک 
اقد           ام کنند           . د           ر غیر این  صــورت محرومیت ارائه 
خدمات و جریمــه نقدی از جملــه جرائم در نظر 

گرفته شده برای آنها خواهد بود.
به گفته امیر سیاح مدیر سامانه های همراه مرکز 
توسعه فناوری اطالعات و رســانه های دیجیتال 
و بر  اســاس تصمیمات اتخاذ شــده در ســومین 
جلســه کارگروه نظارت بر ساماندهی پیامک های 
انبوه و ارزش افــزوده، اپراتورهــای تلفن همراه و 
تولیدکنندگان محتوای پیامکی ملزم به راه اندازی 
ســامانه نظارت بر این فعالیت ها تحت نظر مرکز 

رسانه های دیجیتال شده اند.
عالوه بــر اپراتورها، شــرکت های ارائه کننده 
خدمات پیامکی و تجمیع گران محتوا )AG( نیز که 
واســطی بین اپراتورها و شرکت های ارائه دهنده 
محتوا محســوب می شــوند نیز بایــد از بخش 
رسانه برخط مرکز رسانه های دیجیتال برای این 
فعالیت، مجوزهای الزم را دریافت و پنل محتوا را 
با نظارت این مرکز راه اندازی کنند. با راه اندازی 
پنل محتوای پیامک های انبوه، مشــخص خواهد 
شــد روزانه چه تعداد پیامک در حیطه تبلیغات، 
مســابقه و ارزش افزوده متنی ارســال می شود و 
چنانچه محتوای این پیامک ها مجاز نباشــد قبل 
و بعد از ارســال مورد نظــارت و برخورد مرکز 

رسانه های دیجیتال قرار می گیرد.

لزومکاهشنارضایتیهاباهدفمندسازی
پیامکها

به دلیل محدودیت دسترســی به ســگمنت های 
متعدد، نحــوه انتخــاب مخاطبان بســیاری از 
شرکت های ارائه دهنده خدمات پیامکی، در وهله 
اول با استفاده از پنل عمومی ارسال Bulk است که 
در اختیار چهار شــرکت تجمیع کننده )AG( قرار 
دارد. به این ترتیب که تنها بر اساس سگمنت های 
جنسیت، شهر و اعتباری یا دائمی بودن مشترکان 
قادر به دسترســی به بانک شماره های مشخصی 

هستند؛ مثاًل مشــترکان اعتباری خانم در استان 
خوزســتان. در وهلــه دوم نیز به شــماره هایی 
که پیشــتر با پرداخــت هزینه فعال ســازی به 
عضویت سرویس های این شرکت ها درآمده اند، 

پیامک های خود را ارسال می کنند.
در این میان بسیاری از شرکت ها هم وجود دارند 
که از طریق کمپین هــا یا مذاکره بــا اپراتورها، به 
سگمنت های وسیع تری دسترسی می یابند و به تبع 
آن می توانند پیامک های هدفمندتری ارسال کنند. 
به این ترتیب نه تنها احتمال حذف فوری آنها کاهش 
می یابد بلکه مخاطبان و بازخورد مثبت بیشــتری 
خواهند داشــت و به تبع آن باعــث درآمدزایی 
بیشتر برای این شرکت ها می شــوند. با این وجود، 
موضوع هدفمندی می تواند عامل عدم دسترسی 
به مشترکان خارج از ســگمنت های مشخص نیز 
باشد اما شــرکت های VAS می بایست در جهت 
جلب رضایت بیشتر مشترکان سیاستگذاری کنند.

به طــور کلی پیامک هــای ارزش افزوده صرف 
 نظــر از مزایا و معایبی که دارنــد، تجارتی قانونی و 
پرسود هســتند که امکان حذف آنها وجود ندارد. 
نارضایتی هایی هم که در خصوص آنها وجود دارد 
می تواند در مرحلــه اول از طریق نظارت دقیق تر، 
همکاری موثر شــرکت های ارائه کننــده آنها با 
اگریگیتورها و اپراتورها، توجه بیشــتر به نیازهای 
مخاطبان و ارســال هدفمند آنهــا کاهش یابد. در 
مرحله بعد نیز این خود مشــترکان هستند که در 
صورت عدم تمایل، نباید چنین ســرویس هایی را 

فعال کنند  
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تجارتــی در ســال های موسسات 
گذشــته از روش هــای 
سنتی مانند اســتفاده از برچســب ها، کاغذها و 
پوســترها برای تبلیغــات بهره می جســتند؛ اما 
امروزه با پیشــرفت تکنولوژی، بسیاری از آنها به 
روش های الکترونیکی از قبیل ایمیل و پیامک روی 

آورده اند.
ارتبــاط فروشــنده بــا مشــتری از طریــق 
راه  مســتقیم ترین  و  ســریع ترین  پیامــک 
 اســت. در ســال 199۸ پــس از ابــداع اولین

  WAP (Wireless Application Protocol)
موسسات بازرگانی شروع به فرستادن پیامک های 
 Location( حساس به محدوده سکونت مشتری
Sensitive( به دارندگان تلفن های همراه کردند 
و با توجه به مقرون به صرفه بــودن و مزایای این 

روش، به استفاده از آن ادامه دادند.
ارســال تبلیغــات از طریــق پیامــک یکی از 
بهینه تریــن روش ها برای موسســات بازرگانی 
از نظر اقتصادی محسوب می شــود؛ چرا که اوالً 
هزینه مصرف کاغذ و چــاپ را کاهش می دهد، 
ثانیاً دسترسی و اتصال کاربران به اینترنت منقطع 
اســت و امکان دارد روزی یک بار یا ماهی یک بار 
به اینترنت متصل شــوند که در نتیجه از شانس 
و سرعت مشاهده تبلیغات کاســته می شود، در 
صورتــی که پیامک همــواره بــرای کاربران در 
دسترس و اتصال آنان به شبکه سیمکارت متداوم 
بوده و این مســاله، خود گویای مزیت پیامک های 
تبلیغاتی نســبت به ایمیل های تبلیغاتی اســت. 
ثالثاً ارســال پیامک در بین کاربــران، به ویژه رده 
ســنی جوانان )حداقل تا پیش از رواج شبکه های 
اجتماعی پیام رســان( رایج تریــن راه برقراری 
ارتباط بود و عالوه بر آن زمینــه ارتباط متقابل با 
کاربر را فراهم می کند. شــاید همه ما با این جمله 
آشنا باشیم:»عدد 1 را ارســال کنید تا روش های 
رسیدن به سعادت و خوشبختی و حکمت زندگانی 

را به شما ارسال کنیم! هر پیامک یکصد تومان!«
با توجه به مزایــای فوق الذکــر، در دهه اخیر 
شاهد افزایش چشــمگیر پیامک های تبلیغاتی در 
 Portio اقصی نقاط جهان بوده ایم. طبق گزارش
Research، شــرکت مســتقل بریتانیایی که 
11 سال اســت در خصوص پیام های تلفن همراه 
تحقیق می کند،  در ســال 2010، 50 میلیارد دالر 

بودجه جهانی صرف تبلیغات از طریق تلفن همراه 
شده است. آمار دیگری نشان می دهد 70 درصد 
تبلیغاتی که از طریق تلفن همراه در ایاالت متحده 
صورت می گیرد، به صورت پیامک اســت. گرچه 
با مشــاهده گزارش های آماری، درمی یابیم اکثر 
کاربران آمریکایی عالقه ای به دریافت هیچگونه 
تبلیغاتی از طریق تلفن های همراه خود ندارند. در 
واقع طی تحقیقاتی که صورت گرفت، مشاهده شد 
تعداد کثیری از آنها پیامک ها را نمی خوانند و حتی 

آنها را نخوانده حذف می کنند!
افزایش حجم روزافزون این پیامک ها به معضلی 
آزاردهنده برای کاربران تبدیل شــده اســت و 
بســیاری از آنان به دنبال یافتن روشی جهت غیر 
فعال ســازی این سرویس هســتند. بخشی از این 
پیامک ها نیــز از طرف شــرکت های غیرمعتبر 
سودجو با مقاصد کالهبردارانه ارسال می شوند و 
این امر را می توان مصداقــی برای تجاوز به حریم 

شخصی و حقوق کاربر به شمار آورد.

نقضحقوقشهروندیوحریمشخصی
هر انسان به طور طبیعی دارای یک فضای شخصی 
مادی و یک فضای شــخصی معنوی است. پیشتر 
برای اموال مادی، حریم شــخصی مادی در قانون 
تدوین شــده بود و امروزه با پیشرفت تکنولوژی و 
افزایش تقاضای جامعه، حریم شخصی معنوی نیز 

مورد توجه ویژهای قرار گرفته است.
داشــتن یک خط ارتباطی، یکی از شخصی ترین 
موضوعات زندگی یک فرد اســت. بنابراین ایجاد 
مزاحمت به واســطه تبلیغــات پیامکی به قصد 
منفعت طلبی، نادرســت به نظر می رســد. با این 
حال باید دید آیــا مزاحمت پیامکــی در قانون، 

مقررات گذاری شده است؟ 
مطابق ماده 641 قانون مجازات اســالمی »هر 
گاه کسی به وســیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی 
دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، عالوه بر 
اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب 
به حبس از یک تا شــش ماه محکوم خواهد شد«. 
بنابر این اگر پیامکی که دریافت می کنیم مشمول 
تعریف فوق الذکر شــود، قابلیت پیگیری قانونی 
خواهد داشت. اما شرکت مخابرات استان تهران 
اعالم کرده است بر اساس آیین نامه های مربوطه، 
پیامک های تبلیغی مزاحمت محسوب نمی شوند 

و تنها در صورتی مزاحمت به شــمار می آیند که 
شــاکی بتواند موضوع مزاحمت را با دالیل قانونی 

اثبات کند. 
با این حال به نظر می رســد تعریف مزاحمت در 
این آیین نامه نیاز به اصالح دارد و کافی نیســت؛ 
چرا که همه ما تجربــه اوقاتی را داریم که دریافت 
پیامک های پیاپی در ســاعات مختلف شبانه روز 
مخل آسایش مان شده است و هنگامی که در محل 
کار مشغول انجام وظایف مان هستیم یا در کالس 
درس در حال فراگیری مطالب خاصی هســتیم، 
تمرکزمان را آشــفته می کند یا اوقاتی که منتظر 
پیامکی از طرف دوســتان و آشنایان مان هستیم، 
دریافت این پیامک هــا موجب رنجش خاطرمان 
می شــود؛ پیامک هایی که ناخواسته و با حجم انبوه 
در بســیاری از ما احســاس نیاز کاذب به وجود 
می آورند و ما را گیج و کالفه کرده و بار روانی منفی 
به ما القا می کند و آزادی ما در حریم خصوصی مان 

محدود و محدودتر می سازد.
بنابراین می توان پیامک های تبلیغاتی را به سبک 
و ســیاقی که در نظام فعلی رایج است، نوعی ایجاد 
مزاحمت خواند و اپراتورها را در این زمینه مقصر 
دانســت؛ زیرا حقوق عمومی و فردی را پایمال و 
باالجبار پیام خود را بــه گیرنده تحمیل می کنند. 
ورود به حریم شــخصی افراد کمتر از ورود به گاو 
صندوق خانه آنان نیست و چه بسا اثرات روانی و 

عواقب ناخوشایندتری بر اشخاص بگذارد. 
از این رو بود که در سال 1390 طرح ممنوعیت 
ارسال پیامک های تبلیغاتی بدون اجازه مشترکین 
تصویــب و در اواخر همان ســال بــه اپراتورها 
اعالم شد و به دنبال آن بســیاری از اپراتورها در 
پیامک های خــود خطاب به گیرنــدگان، به این 
مساله اشاره کردند که اگر در آینده مایل به ادامه 
دریافت پیامک های بیشــتر نیستند، یک دستور 
فنی را دنبال کنند تا دیگر این پیامک ها برایشــان 
ارســال نشــود. این اقدامات گام خوبی در جهت 
حفظ حریم شخصی افراد است اما کافی نیست، چرا 
که مردم همچنان از دریافت پیامک های بیش از 
اندازه گله مند هستند. در واقع این اقدام ها به مثابه 
تالش برای یافتن درمان و کنترل بیماری است تا 
ریشه کن کردن آن و حل اساسی صورت مساله. از 
سوی دیگر، قطع سرویس دریافت پیامک انبوه به 
معنای این است که فرد دیگر نمیتواند پیامک های 

بررسی حقوقی دریافت پیامک های تبلیغاتی ناخواسته از سوی موسسات بازرگانی 

نطلبیده همیشه مراد نیست

آنیتا جلوداری
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خدماتی مثل پیامک بانک را هم دریافت کند. 

بهرهگیریازنظاماذنیبهجاینظام
اجازهای

در علــم فقــه، دو واژه اذن و اجــازه گرچه معانی 
نزدیک به هم دارند امــا مفاهیم متفاوتی را منتقل 
می کنند. »اجازه« ابراز رضایتی اســت که بعد از 
انجام عمل صورت می گیــرد و این مفهوم اغلب 
با اعمال فضولی همراه اســت، در حالی که »اذن« 
همراه با عمل حقوقی یا در ابتدای آن ابراز می شود.

در مفاهیــم تخصصی مرتبط بــا تبلیغ از طریق 
تلفن همراه، دو اســتراتژی کلی با نام های پوش-

 )Pull-type( و پول-تایپ )Push-type( تایــپ
وجود دارد. نظام ارســال پیامک تبلیغاتی فعلی در 
کشورمان از استراتژی پول-تایپ پیروی می کند؛ 
به طوری که کمپانی و موسسات تجارتی شروع به 
ارســال پیامک های مورد نظر خود، بدون در نظر 
گرفتن رضایت یا عــدم رضایت گیرنده می کنند 
اما در اســتراتژی تبلیغاتی پول-تایــپ یا اذنی 
 )Permission-based Mobile Advertising(
اصالت با مشتری است و هیچ پیامکی تا زمانی که 
مشــتری رضایت خود را جهت دریافت تبلیغات 

اعالم نکرده است، ارسال نمی شود.
این نظام بســیاری از نگرانی های مطرح شده در 
مورد تجاوز به حریم شــخصی افراد را حل کرده 
اســت و شــخص در آن کنترل بیشتری بر حریم 
شــخصی خود دارد و حق انتخاب خواهد داشت. 
جوامع فردگرا تمایل بیشــتری به استفاده از این 
نظام از خود نشــان داده انــد. همچنین اقدامات 
داوطلبانه و اعالم رضایت بدوی از سوی مشتری 
بر اســاس نیازهایش، موجب آگاهی برند مورد 
نظر از نیاز های جامعــه و در نتیجه عملکرد بهتر 
و خوشنامی برند می شــود. طبق مطالعاتی که در 
زمینه میــزان فیدبک گیرنــدگان پیامک های 
تبلیغاتــی صورت گرفته اســت، در نظام پوش-
تایپ میزان فیدبک ســه درصد بــوده در حالی 
که در نظــام پول-تایپ این میزان به ســقف 33 
درصد رســیده؛ یعنی افزایش قابل توجهی داشته 
است. این نتایج گویای این مطلب است که درصد 
عمــده ای از هزینه هایی که صــرف تبلیغات در 
نظام پوش-تایپ می شــود به هدر رفته و از نظر 
اقتصادی نیز برای کمپانی مــورد نظر مقرون به 
صرفه نیســت. پس چه بهتر که قبل از ارسال این 
حجم از تبلیغات بــه دارندگان تلفن همراه و ایجاد 
مزاحمــت و رنجش های روانی بــرای آنان، ابتدا 
از آنان کسب اذن شــود تا هم بازدهی اقتصادی 
موسسات بازرگانی ارتقا یابد و هم حقوق عمومی، 
حریم شــخصی افراد و اعتبار برندها مورد تجاوز 

قرار نگیرد  

تكنـولـوژى رمـز گـذارى

جلوگيرى از دسترسى غيرمجاز به داده هاى مهم و حساس، حتى
در صورت سرقت و گم شدن وسايل الكترونيكى سازمانى.
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شهریور بود که آیین نامه »توسعه و اواسط 
گسترش ناوبری فناوری اطالعات 
و ارتباطات« با حضور رئیس جمهور در هیات دولت 
تصویب شــد. آیین نامه مذکور در پی اهدافی مانند 
تقویت اقتصاد دانش بنیان، ترغیب سرمایه گذاری 
برای رشد فناوری اطالعات کشــور، ارتقای نظام 
اداری مبتنی بر گســترش فاوا بود. خسرو سلجوقی 
عضــو هیات مدیره ســازمان فنــاوری اطالعات 
می گوید:»مقام معظم رهبری در جلسه اخیر اشاره 
بسیار سنگینی داشتند که آی تی محور توسعه و یک 
شاخص کلیدی است. برای همین  ۸0 سیاست ابالغ 
شده که یک هشتم آنها مربوط به فناوری اطالعات 
است. رئیس جمهور هم مسیر دولت تدبیر و امید را 

اول بهداشت و بعد فناوری تعیین کرد.«
در جلســه معروفی که برای از سرگیری فعالیت 
شــورای عالی فضای مجازی برگزار شد، »ارتقای 
ایران به یکی از قدرت های ســایبری« و همین طور 
»ایجاد و توســعه انواع فناوری هــا و صنایع کاماًل 
پیشرفته و تربیت سرمایه های انسانی مورد نیاز در 
بخش های ســخت افزاری و نرم افزاری، محتوایی و 
خدماتی در تمامی ابعاد فضای مجازی« دو مورد از 
سیاست های کلی ای بودند که رهبر انقالب بر آنها 
تاکید کرد. به گفته علی ایمانی دانشــجوی دکترای 
سیاستگذاری فرهنگی پژوهشــگاه علوم انسانی و 
مطالعات جهاد دانشــگاهی »فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات یک مساله جهانی است، کشورها الزاماً در 
مقابل موج تحوالت فنــاوری توان مقاومت ندارند. 
بهره گیری از این موج برای ایران انتخاب نیست بلکه 

یک الزام حیاتی است«.
اما سوالی که مطرح اســت این است که آیا برای 
این اهداف و نیازهای پیش بینی شده به اندازه کافی 
نیروی متخصص وجود دارد؟ دانش آموخته های 
فناوری اطالعات و کامپیوتر کجا هستند؟ پیش از 
این در پرونده ای به ابعاد مختلف فقدان متخصصان 
فناوری اطالعات پرداختیم، بــا این حال این بار این 

مشکل را تنها از دریچه سربازی نگاه می کنیم.
به گزارش روزنامه شرق ساالنه حدود 400  هزار 
پسر ایرانی به ســربازی می روند. با توجه به دوساله 
 بودن دوره خدمت سربازی در ایران، می توان گفت 
همواره حــدود ۸00  هزار ســرباز در حال خدمت 
هســتند. دولت هزینه ای بالغ بر دو هــزار و 400 
میلیارد تومان خرج می کند تا مخارج یک سال آنها را 

پوشش دهد )هزینه هر سرباز در دوره خدمتش بین 
2/5 تا سه  میلیون تومان برآورد می شود(. 

وضعیتمتفاوتدانشجوهایآیتی
با این حال شاید در ظاهر خدمت سربازی برای تمام 
کسانی که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند، 
ابطال زمان و فرصت باشد اما این وضعیت برای همه 
یکسان نیست. فارغ التحصیالنی که در زمینه هایی 
مانند عمران، معماری، مکانیک، برق و رشته های دیگر 
تحصیل می کنند با خدمت سربازی به اندازه دو سال از 
زندگی عقب می افتند اما در رشته هایی مانند کامپیوتر، 
فناوری اطالعات و روباتیک نه تنها دو ســال عقب 
می مانند بلکه تمام دانسته هایشان تا آن زمان دیگر 
بالاستفاده می شود. حسین شریف عضو هیات علمی 
دانشکده مدیریت دانشگاه شریف »در حوزه آی تی 
اگر دوره کارشناسی چهار سال باشد وقتی چهار سال 
بعد را شــروع می کند تاریخ مصرف چهار سال قبل 
تمام شــده، نباید افراد را از لبه دانش و محیط علمی 
دور کنیم وگرنه به منابع اســتراتژیک کشور ضربه 
زده ایم«. همچنین کسانی که تحصیالت دانشگاهی 
باالتــری دارند در صــورت جدا شــدن از محیط 
آکادمیک ضرر بیشتری به کشــور وارد می کنند. 
زیرا نتیجه ســال ها درس و مصرف گرایی برای دو 
سال هیچ خروجی ای نداشته و بعد از گذراندن دوران 
سربازی تازه می توانند فعالیت خود را از سر بگیرند. 
علی ایمانی می گوید:»سیاست های سربازی عمومًا 
با جوانان و تخصص ها و مهارت های آنان در کنش و 
واکنش است.« خسرو سلجوقی نیز معتقد است عقب 
ماندن از فناوری حتی امروزه بر وضعیت کل رشته ها 
تاثیر می گذارد. کافه بازار یکی از شرکت هایی است 
که به علت جوان بودن اکثر نیروهایش، از همان ابتدا 
با مشکل سربازی مواجه بود. امین امیرشریفی مدیر 
روابط عمومی کافه بازار می گوید:»خیلی ها از کافه بازار 
به خاطر فرار از سربازی به دنبال ادامه تحصیل رفتند 
و خیلی ها هم ترجیح دادند به دانشــگاه های خارجی 
بروند.« به گفته معاون سابق سازمان وظیفه عمومی 
ناجا »آموزش دوره سربازی حتی طوری نیست که 

بتوان از افراد در بخش نظامی استفاده کرد«.

بهدنبالراهحل
تاکنون راه حل های مختلفــی برای بهبود وضعیت 
ســربازی مطرح شده اســت؛ یکی از راه حل ها این 

اســت که شــرکت هایی مانند ایزایران، صاایران، 
پلیس فتا و پدافند غیرعامل که احتیاج گسترده ای به 
نیروهای متخصص فناوری اطالعات و رایانه دارند، 
از مشموالن سربازی استفاده کنند. به اعتقاد خسرو 
ســلجوقی اینکه فرد بخواهد در شرکت هایی مانند 
ایزایران و صاایران و سایر شرکت های نظامی دوره 
خدمت خود را بگذراند، در عمل غیرممکن است. او 
می گوید:»دو سال برای این شرکت ها زمان زیادی 
نیست. تا فرد آموزش می بیند و آماده کار می شود 
باید برود. این شــرکت ها به خاطر مسائل امنیتی 
نمی توانند یک نفر را برای مدت کوتاهی اســتخدام 
کنند و هر کسی هم صالحیت کار در این شرکت ها 
را ندارد.« به گفته علی ایمانی نیز »این شــرکت ها 
کاربر یا صاحب فناوری high tech هستند و به نظر 
می رسد سربازان برخوردار از مهارت های فناورانه 
عالقه مند به اســتفاده از مهارت خود در نهادهای 
سربازپذیر نباشند؛ از طرف دیگر نهادهای تخصصی 
نظامی نیز به خاطر طبقه بندی ســری، عالقه ای به 

استفاده از سربازان در بخش های سری ندارند«.
به اعتقاد سلجوقی خرید خدمت هم اکنون بهترین 
راه حل است زیرا با این روش هر کس می تواند بعد از 
دانشــگاه در هر کاری که خواست به کشور خدمت 
کند و بعد ســرمایه ای را که از این راه جمع می کند، 
برای خرید خدمت بپردازد. با این کار هم در کاری 
که در آن تخصص و عالقه داشــته فعالیت کرده و 
هم مشکل خدمت سربازی حل شده است و لزومی 
هم ندارد به صورت موقتی کار کند. او می گوید:»هر 
آدمی باید جای خودش باشــد. بخــش زیادی از 
ترافیک تهران به خاطر این اســت که فکر می کنیم 
یک فرد با مدرک لیسانس می تواند چراغ را کنترل 
کند. اگر چنین چیــزی می خواهیم باید هزینه کنیم 
و آموزش دهیم که مدت بیشــتری از افراد استفاده 

کنیم.«
طرح خرید ســربازی مدتی پیش به پایان رسید. 
در نهایت بیش از 2۸۸ هزار نفر در این طرح ثبت نام 
کردند و کمتر از نیمی از آنــان یعنی 130 هزار نفر 
تاکنون اقدام به واریز وجــه و دریافت کارت پایان 
خدمت کرده اند. در ایــن میان هفت هزار نفر واجد 
شــرایط بهره مندی از این طرح نبودند و حدود 20 
هزار نفر نیز بــه دلیل نقص در پرونده هنوز موفق به 
پیشبرد تقاضای خود نشــده اند. این اعداد با توجه 
به یک و نیم میلیون مشــمول نظام وظیفه نشان از 
استقبال سرد دارد که بخشــی از آن به محدودیت 
مشموالنی با بیش از هشت سال غیبت برمی گردد. 

به گفتــه علی ایمانــی »شــرکت های رایانه ای 
می تواننــد به عنوان بخش خصوصــی با نهادهای 
نظامی سربازپذیر قرارداد ببندند و در راستای رفع 
نیازهای آنان از نیروی انســانی ماهر آن سازمان ها 
در قالب سرباز بهره ببرند. این شرکت ها قادرند در 

تغییرات مثبت چه زمانی مشکل سربازی را رفع می کنند

فرار از بطالت
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عرصه های عملیات، لجستیک، نیروی انسانی و حتی 
بخش خدمات به نهاد سربازپذیر مشورت دهند و 
نیاز خلق کنند و ســپس ضمن درآمدزایی از نیروی 

انسانی سرباز نیز استفاده کنند.«

تسهیالتشرکتدانشبنیان
تا پیش از این تنها راه فرار از نگهبانی های شــبانه و 
انجام ســربازی به صورت مفیدتر این بود که فرد 
از تســهیالت نخبگان استفاده کند. یعنی اگر معدل 
باال و کارهای پژوهشــی و تحقیقاتی قابل توجهی در 
کارنامه اش می داشت، توسط بنیاد نخبگان نیروهای 
مسلح به یک مرکز دفاعی جهت انجام پروژه معرفی 
می شــد. بعد از آن یک ســال روی پروژه مرتبط با 
رشــته اش کار می کرد و طی این مدت هم الزم نبود 
در آن مرکز حضور مســتمر داشــته باشد. در این 
صورت می توانست دوران سربازی را به مفید ترین 
شــکل ممکن بگذراند. با این حال شــرایط نخبگی 
بسیار دشوار اســت و افراد بسیار کمی می توانستند 
از این تسهیالت اســتفاده کنند. روش های دیگری 
هم وجود داشــت که البته هیچ  کــدام به معافیت 
ختم نمی شــد و در حد چند ماه کسری خدمت بود. 
اما با کمیپنی که در زمســتان 93 آغاز شد گروهی 
به دنبال این بودند که کارآفرینان هم بتوانند از این 
تسهیالت نخبگان استفاده کنند؛ با این حال مشکلی 
که وجود داشــت این بود که هیچ  کس نمی دانست 
معیــار کار آفرینی چیســت. پیگیری های کمپین 
سربازی و افراد و بخش های دیگر، منجر به تصویب 
آیین نامه ای شــد که شخص به خاطر کار کردن در 
یک شــرکت دانش بنیان نیز بتواند از تســهیالت 
نخبگان اســتفاده کند؛ خبری که 15 اردیبهشــت 
توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به اشتباه 

این طور منتشر شد:»مشموالن خدمت نظام وظیفه 
ســربازی قادر خواهند بود دوره خدمت خود را در 
یکی از شرکت های دانش بنیان بگذرانند.« خبری که 
با وجود اشتباه بودن و گذشت چهار ماه هنوز هم روی 
سایت این سازمان وجود دارد. این تسهیالت به جای 
دوره سربازی نیست، بلکه نوعی سربازی در داخل 
نیروهای مسلح است و تمامی فرآیند باید در داخل 
نیروهای مسلح انجام شود. یعنی این افراد که »افراد 
فعال در شرکت هاي دانش بنیان یا دانش آموختگان 
برتر فناور« نام می گیرند، می توانند در یک شرکت 
دانش بنیان از تســهیالت نخبه ها استفاده و دوران 

سربازی را با فعالیت روی یک پروژه سپری کنند. 
شرایط استفاده از این تســهیالت به این صورت 
است که هر یک از شرکت های دانش بنیان می توانند 
یک نفر، و به ازای هر پنج میلیارد ریال فروش ساالنه 
)بر اســاس اظهارنامه مالیاتی( یا به ازای هر 10 نفر 
نیروی کارشناسی شــاغِل تمام وقت در شرکت )بر 
اساس فهرست بیمه(، یک نفر دیگر را معرفی کنند. 
ســهمیه مذکور تا ســقف 10 نفر برای هر شرکت 
در ســال، برای مدت یک ســال تعیین می شــود. 
متقاضی باید دانش آموخته دوره کارشناسی  ارشد 
یا دکترای تخصصی از یکی از مراکز آموزشي عالی، 
پژوهش و فناوري  داخل یا خارج از کشــور باشد و 
از زمان دانش آموختگی او بیش از ســه سال )براي 
دانش آموختگان دانشگاه هاي داخل کشور( و بیش 
از شش ســال )براي دانش آموختگان دانشگاه هاي 
خارج از کشــور( نگذشته باشــد؛ هرچند به گفته 
مرتضی علم الهدی دانش آموخته های کارشناسی 
هم از این طرح اســتفاده کرده اند. فــرد مورد نظر 
باید در یکی از شرکت های دانش بنیان مورد تایید 
معاونت علمی و فناوری به مدت دست کم شش ماه 

)بر اساس فهرست بیمه شرکت( به طور تمام وقت 
فعالیت کرده باشد. 

بعــد از ایــن فــرد معرفی شــده بایــد همراه 
soraya. معرفی نامه ای که از شرکت دارد در سامانه

bmn.ir ثبت نام کنــد تا وارد فرآیند اســتفاده از 
تسهیالت شــود. در مرحله نخســت صالحیت 
دانش بنیانی شرکت در کمیته ارزیابی اولیه متشکل 
از معاونت علمی ریاست جمهوری بررسی و بعد از 
تایید در کمیته ارزیابی متشکل از بنیاد ملی نخبگان 
تعیین صالحیت می شــود. این مرحله دشوارترین 
قسمت ماجراســت. افراد زیادی توسط این کمیته 
تایید نمی شــوند یا تایید شد ن شــان ماه ها به طول 
می انجامد. ظاهراً هنوز تعریف و مالک مشــخصی 
از کارآفرینی در این کمیته مورد توافق واقع نشده و 
همان مالک های نخبگی )مانند معدل و مدرک و کار 

تحقیقاتی( در اینجا نیز حاکم بوده است. 
یکی از کســانی که برای استفاده از این تسهیالت 
اقدام کرده می گوید از اردیبهشت امسال یعنی چند 
روز بعد از زمانی که شرایط استفاده از این تسهیالت 
اعالم شــد، اطالعات خود را در سامانه ثریا ثبت و 
مدارک شرکت و خودش را هم برای بنیاد نخبگان 
ارسال کرد. از آن روز به بعد تنها دو بار تماس گرفتند 
و با بهانه های مختلف کار را به جلسات بعدی موکول 
کردند. او اکنون نزدیک ســه هفته است که منتظر 
برگزاری یکی از همان جلســات تعیین صالحیت 

است.
کافه بازار یکی از شرکت های دانش بنیانی است 
که برای اســتفاده از این تســهیالت اقدام کرده. به 
گفته حسام آرمندهی مدیرعامل کافه بازار، امسال 
از شــرکت کافه بازار 10 نفر برای اســتفاده از این 
تســهیالت معرفی شــده اند که تنها دو نفر از آنها 

شرکت ها به صورت عادی در اداره کل ثبت شرکت های 
سازمان ثبت اسناد ثبت می شوند و هنگام ثبت، هیچ تفاوتي 
بین شــرکت ها وجود ندارد. شرکت هاي متقاضي پس از 
تولید کاالها و خدمات دانش بنیان یــا ارائه برنامه تولید 
)براي شــرکت هاي نوپا(، بر مبنــاي آیین نامه مصوب 
کارگروه، ارزیابي می شــوند و براي یــک مدت محدود 
مي تواننــد از تســهیالت و مزایاي قانون شــرکت های 
دانش بنیان اســتفاده کنند و براي تمدید زمان استفاده از 
مزایای قانون، باید دوباره ارزیابی شــوند. شــرکت های 
دولتی، موسســات و نهادهای عمومــی غیردولتی و نیز 
شرکت ها و موسساتی که بیش از 50 درصد مالکیت آنها 

متعلق به شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی 
غیردولتی باشد، مشــمول حمایت های این قانون نیستند. 
شرکت های مســتقر در پارک های فناوری یا مراکز رشد 
بایستی همانند دیگر شرکت ها در سامانه ثبت نام و مراحل 
ارزیابی را طی کنند. همچنین شرکت های بزرگی که شرایط 
استفاده از قانون شــرکت های دانش بنیان یا شرکت های 
دانش بنیان صنعتی را ندارند می توانند با ثبت واحد تحقیق 

و توسعه خود به صورت مستقل در سامانه ثبت نام کنند.
شــرکت های دانش بنیان بایســتی حداقل 50 درصد 
از درآمد یک سال مالي گذشــته شرکت از محل فروش 
»کاالها/خدمات دانش بنیان«، »خدمات تخصصي تعمیر 

و نگهداري مرتبط با کاالهاي تولیدشده توسط آن شرکت«، 
فروش »دانش  فني و فناوري« مرتبط با فهرســت کاالها/

خدمات دانش بنیان و »خدمات طراحي مهندسي« مرتبط 
با فهرســت کاالها/خدمات دانش بنیان به دست آورند. 
همچنین در صورتی که شرکت متمایل به ارائه درخواست 
شرکت دانش بنیان نوپا باشد، محصول شرکت باید داراي 
برنامه تولید یا تولیدکننــده کاالها/خدمات دانش بنیان 
باشد که دانش فني کاالها/خدمات دانش بنیان تولیدشده 
توســط شــرکت، باید مبتني بر فعالیت هــاي تحقیق و 
توسعه، ایجاد شــود یا از طریق انتقال فناوري جذب شده و 

بومي سازي شده باشد  

  براي تاسیس یک شرکت دانش بنیان، چه باید کرد؟
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به مرحله تعیین صالحیت رســیده اند و وضعیت 
هشت نفرشــان هیچ پیشرفتی نداشــته است. در 
قوانین جدید که نیمه مهر منتشــر شــد، شــرط 
معدل کل برای کارشناســی از 15 بــه 14 و برای 
کارشناســی ارشــد از 16 به 15 کاهش یافت. در 
مرحله تعیین صالحیت داشــتن موارد زیر، شانس 
فرد را برای عبور از ســد کمیتــه افزایش می دهد.

الف. موفقیت هاي علمي در دانشــگاه )آموزشــي، 
پژوهشي، فناورانه و غیره(

ب. کسب جایزه هاي تحصیلي بنیاد
ج  . برگزیده شدن در جشنواره هاي علمي، پژوهشي،  

فناورانه مورد تایید بنیاد
د . برگزیده شــدن در جشــنواره هاي معتبر ادبي و 

هنري یا فعالیت هاي  قرآني مورد تایید بنیاد
ه  . اشــتغال در شــرکت هاي دانش بنیــان )عضو 
هیات مدیره، مدیرعامل و فعالیــت تمام وقت در 

شرکت دانش بنیان(.
البته یک شرط ســختگیرانه هم وجود دارد و آن 
این است که چنانچه با درخواست متقاضي موافقت 
نشود، متقاضي مجاز اســت با ارتقاي فعالیت هاي 
نخبگاني خود صرفاً یک بار دیگر درخواستش را در 
سامانه بارگذاري کند. محمد صاحبکار سرپرست 
امور شــرکت هاي دانش بنیان اذعان کرد:»البته 
معرفي این افراد از ســوي شــرکت ها به هیچ وجه 
به معناي اســتفاده فرد از تســهیالت نظام وظیفه 
تخصصي نیست و این فرد باید حداقل توانمندي  را  

براي اجراي موفق پروژه پژوهشــي در دستگاه هاي 
دفاعي و دولتي داشــته باشد و امتیاز الزم را در حوزه 
پژوهش و فناوري کسب کند.« با این حال پس از عبور 
از این کمیته فرد به عنوان نخبه به نیروهای مســلح 
معرفی می شــود و آنها هم او را به یک مرکز دفاعی 
معرفی می کنند. تهیه پروپوزال و تعیین یک پروژه 
مرتبط با صنایع دفاعی قدم بعدی اســت که اگر با 
موفقیت پیش رود باید حداقل یک سال روی پروژه 
کار کند. نکته مهم اینجاست که طی مدت این یک 
سال می تواند هم در شرکت سابقش کار کند، هم در 
مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کند و هم روی این 
پروژه دفاعی کار کند. بنابراین هیچ لزومی ندارد که 

هر روز در آن مرکز دفاعی حضور داشته باشد

فنــاوری اطالعــات و ارتباطات امروز محور »توســعه  
پایدار« در دنیاست و کمتر کشــوری را پیدا می کنید که 
در برنامه ریزی هــای کالن توســعه  همه جانبه، محور 
دیگری جــز ICT را برگزیند. توســعه  ICT باعث افزایش 
رشــد بهره وری کل عوامل تولید نیز می شــود و از این رو 
ضمن کاهش اتالف و صرفه جویــی، کارایی نیروی کار را 
نیز افزایش می دهد. مطلع هستید که فناوری اطالعات و 
ارتباطات یکی از هشت سرفصل سیاست های کلی ابالغی 
مقام معظم رهبری را به خود اختصاص داده و دارای هشت 
سیاست کلی نیز هست. از سوی دیگر برخی از 72 سیاست 
ابالغی در ســرفصل های دیگر نیز نیم نگاهی به فناوری 
اطالعات دارند یا فنــاوری اطالعات الزم یا ملزوم اجرای 
سیاســت و تدوین برنامه اســت. بنابراین می شود نتیجه 
گرفت حاکمیت هم به این باور رســیده است که فناوری 
اطالعات نقشی کلیدی در توسعه  کشور دارد. چنان که در 
مقدمه  سیاست های ابالغی بر سه محور »اقتصاد مقاومتی«، 
»پیشتازی در عرصه  علم و فناوری« و »تعالی و مقاوم سازی 
فرهنگی« تاکید شده و فناوری اطالعات و ارتباطات ذیل 

محور علم و فناوری قرار گرفته است.
در ســال های اخیر، حجم پذیرش دانشــگاه ها و تعداد 
فارغ التحصیالن رشته های کامپیوتر و آی تی )دولتی، آزاد، 
غیرانتفاعی( به حدی افزایش داشــته که بر کیفیت سواد 
علمی و مهارت تجربی تاثیر منفی گذاشته است. تا وقتی که 
فارغ التحصیل کامپیوتر و آی تی ما آن قدر بی سواد است 
که حتی در دوران تحصیل پروژه های عملی را هم خودش 
انجام نداده یا از اینترنت کپی کرده یا به بیرون ســفارش 
داده، سربازی نمی تواند هیچ تاثیری بر کمتر یا بیشتر شدن 

بی سوادی بگذارد! 
می گویند باید مثل کشورهای پیشرفته  دنیا سربازی را 

از حالت »اجباری« خارج کنیم. اما ســربازی تخصصی به 
لحاظ شرایط مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
مراتبی دارد که معموالً در کشــورهایی مثل کشور ما قابل 
دستیابی نیســت. مثاًل در ایاالت متحده که 600 میلیارد 
دالر بودجه  ساالنه  نظامی دارد، امکان به کارگیری سرباز 
حرفه ای با حقوق و مزایای جذاب و قابل توجه بیشتر وجود 
دارد تا در ایران که بودجه  نظامی ســاالنه به سختی به یک 
میلیارد دالر می رسد. یا از نقطه نظر فرهنگی در ژاپن به رغم 
اینکه ســربازی اجباری در قانون وجود ندارد و داوطلبانه 
است و از ســویی دیگر جذابیت هایی شبیه جذابیت های 
خدمت در ارتش آمریکا هم برای ژاپنی ها وجود ندارد، اما 
بیش از ۸0 درصد جوانان ژاپنی به قصد خدمت به میهن و 
با انگیزه های ملی و حماســی، به ارتش یا آژانس دفاع ملی 
می پیوندند و البته به کارگیری آنان نه فقط در امور نظامی 
بلکه در امور اجتماعی، فرهنگی و آموزشی صورت می گیرد. 
اما بــرای مثال اگر در ایران، این امــر به صورت انتخابی و 
داوطلبانه صورت گیرد، فکر می کنید چند درصد جوانان 
در سن سربازی با هدف خدمت به کشور و انگیزه های ملی و 

حماسی، داوطلبانه خود را معرفی می کنند؟
هرچند ســربازی اجباری می توانــد تاثیر منفی زیادی 
بر کسب تجربه  ســرباز و به تبع آن آینده  شغلی و مهارتی 
وی بگذارد اما تســهیالت و شرایطی که در سال های اخیر 
برای ســربازان در نظر گرفته شــده باعث شده سرباز از 
فراغت بیشــتری در کنار سربازی برخوردار باشد. اکنون 
حتی در ارتش، ســپاه و نیروی انتظامی، عالوه بر سربازان 
تحصیل کرده و به اصطالح افسر، بسیاری از سربازان عادی 
نیز همزمان با پایان ساعت کاری مرخص می شوند تا صبح 
روز بعد که باید خود را بــه یگان معرفی کنند. این فراغت 
فرصت خوبی است که سرباز فارغ التحصیل رشته  آی تی، یا 

مطالعه کند یا در قالب کار نیمه وقت به مهارت خود بیفزاید 
و توان مهارتی اش را افزایش دهد.

از طرفــی بنا بــر دســتورالعمل ســتاد کل نیروهای 
مســلح، فارغ التحصیالن برخی از رشته های خاص مثل 
فارغ التحصیالن علوم پزشــکی یا کامپیوتــر و فناوری 
اطالعات، در زمان مشمولیت بر اساس اعالم نیاز عمومی 
یا اختصاصی یگان های نیروهای مســلح تقسیم می شوند. 
اما مســاله این اســت که مثاًل جایی مثل پلیــس فتا قرار 
نیست مشکل سربازی و بیکاری فارغ التحصیالن آی تی و 
کامپیوتر را حل کند. در بعضی ماموریت ها و وظایف به دلیل 
مسائل امنیتی و حفاظتی ممکن است حتی نشود از سربازی 
که دارای تخصص و مهارت است و در بین نیروهای کادر 

آن تخصص و مهارت هم وجود ندارد، استفاده کرد.
بنابراین اتفاقاً بخش های فناور نیروهای مســلح در حال 
حاضر سربازان خود را به صورت تخصصی انتخاب و تقسیم 
می کنند و ثانیاً این امکان وجود دارد که سرباز دارای مهارت 
و تخصص حتــی در حین انجام خدمت ســربازی، تغییر 
وضعیت دهد و به اســتخدام آن یگان به صورت پیمانی یا 
پایور دربیاید. در پلیس فتا، نمونه هایی داشــتیم که سرباز 
هم به خواست سازمان و هم به خاطر عالقه و تمایل شخصی 
در حین انجام خدمت ســربازی یا پس از آن به استخدام 

ناجا درآمد.
در رابطه با سربازی، به نظرم یک بار باید کشور بنشیند و 
حساب و کتاب کند، نتایج پژوهش های علمی ای را که دور 
و نزدیک در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در خصوص خدمت 
وظیفه انجام شده، مطالعه کند و قانونی را که سابقه  آن به 90 
سال پیش یعنی ســال 1304 می رسدـ  البته که این قانون 
در سال 63 بازنگری کلی شده اما روح آن چندان تغییری 

نکرده استـ  مورد بازبینی اساسی قرار دهد. 

محمدمهدی کارگر  فراغت سربازان کم نیست
مشاوررسانههایاجتماعیشهرداریتهران
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آیا همکاری میان اپراتورهای تلفن همراه و استارت آپ ها به مدل پایداری می رسد؟

مرزی میان عشق و نفرت 
واژه ساده ای است وصلت 

و در نگاه اول بسیار 
زیبا، امــا در پس آن دردســرهای 
نهفته و آشــکار بســیاری جا خوش 
کرده اند. شــاید اولین مفهومی که از 
این واژه برداشــت می شود، ذهن را 
به ســمت مقوالت مهمی در زندگی 
چون ازدواج ســوق می دهد. همین 
مفهــوم در ترکیب دو یــا چند بنگاه 
اقتصادی هم بــه همان اندازه وصلت 
دو خانواده پراهمیت اســت. وصلتی 
که مــرز باریکی از تفاهــم و تداخل 
را بــه دنبال دارد تــا جایی که ممکن 
اســت از عشــق اولیه در آغاز یک 
فعالیــت و فتح قله هــای بی نهایت، 
به تنفری تبدیل شــود که به هجران 
بینجامد؛ هجرانی که شــاید کمترین 
هزینه آن جدایی باشــد. داستان این 
روزهای کســب و کارهای آی تی هم 
با کمی اغماض مصــداق همین واژه 
زیبا و در عین حال خطرناک  اســت. 
تب رشد روزافزون استارت آپ های 
حــوزه آی تــی روزبــه روز داغ تر 
می شــود و در ایــن میان عــالوه بر 
ی  کت ها شــر  ، ین هــا فر آ ر کا
سرمایه گذاری و شرکت های بزرگ 
هم با اسکناس های رنگین شان آن را 
پرحرارت تر می کنند. عشق ناگهانی 
که میان اپراتورها و اســتارت آپ ها 
شــکل گرفته، شــاید فقط یک عشق 
نباشــد و بــا نگاهی عمیق تــر به آن 
ممکن اســت رگه هایــی از نفرت را 
نیــز به دنبال داشــته باشــد. بحث 
بر ســر چیســت؟ در پرونــده این 
شماره ماهنامه پیوســت به بررسی 
تعامل )یــا تقابل( میــان اپراتورها و 
اســتارت آپ ها پرداخته ایم و حضور 
جدی تــر اپراتورهای تلفــن همراه 
در همکاری با OTTهــا و  راه اندازی 
اســتارت آپ های حوزه آی تی را از 
زوایا و دیدگاه هــای مختلف از نظر 

گذرانده ایم. 

مسعود شفیعی برزی
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نمایشــگاه تلکام امســال چهره هــای نوظهور 
و جوان بیشــتری داشــت؛ چهره هایــی که گاه 
رویت می شــدند و گاه در پس محصوالت شــان 
پنهان شــده بودند. چهره هایی که جنس کسب و 
کارشان نیز همچون خودشــان جوان است و ایده 
و توان اجرایی شــان در کنار تغییر روند کلی بازار 
آی ســی تی به ســمت خدمات مبتنی بر پروتکل 
اینترنت به آنها این موقعیت را داده تا حرفی برای 
گفتن داشته باشــند و در کنار غول های مخابراتی 
بایستند. حضور اســتارت آپ های صنعت آی تی 
در کنــار اپراتورهای تلفن همراه که شــالوده بازار 
تلکام را تشکیل می دهند، نشان می دهد اپراتورها 
به درکی نســبی از روند بازارهای جهانی که خواه 
ناخواه سایه اش بر سر ایران هم سنگین تر می شود، 
رســیده اند.  OTTها را به رسمیت شــناخته اند و 
ناگزیر از روندی که بازار جهانــی به آنها تحمیل 
می کند، ســعی در درک موقعیــت آنها و تعریف 
همکاری با آنها دارند. البته از ســوی دیگر تجربه 
خوشایند و پربار این شرکت های غول پیکر در ارائه 
خدمات ارزش افزوده که بیشــترین تمرکزش بر 
پیامک های متنی بوده نیز باعث شــده اپراتورها 
رویکردهای جدید تولید محتوا و ارائه سرویس را 
نیز جدی بگیرند تا بتواننــد در آینده ای نه چندان 
دور در درآمدهای این قبیل سرویس ها هم سهیم 
شوند. از اولین جرقه های همکاری میان اپراتورها 
و اســتارت آپ ها هنوز چهار سال نمی گذرد. اما با 
ظهور اینترنت نســل های سوم و چهارم و در ادامه 
آن ورود اپرارتوهای اول و دوم از شهریورماه سال 
گذشــته تب همکاری میان این دو نسل متفاوت با 
کسب و کار، شدت بیشتری گرفته است. تب و تابی 
که به وضوح می شــد آن را در محصوالتی که این 
بار اپراتورها در نمایشگاه تلکام به نمایش گذاشته 
بودند، مشاهده کرد. هر چند اپراتورهای تلفن همراه 

به لحاظ قدرت، ثروت و حتی ســاختار ســازمانی 
هیچ تناســبی با اســتارت آپ های حوزه آی  تی 
ندارند اما فراگیرتر شــدن OTTها میان کاربران 
اینترنت و تغییر روند بازارهــای جهانی و کاهش 
درآمد اپراتورها از سرویس های پردرآمدی مثل 
مکالمه و پیامک، آنها را به ایــن صرافت انداخته 
که تجربه های تلخ بســیاری از اپراتورهای مشابه 
خود در جهان را تکرار نکننــد و پیش از اینکه دیر 
شــود با این روند جهانی همسو شــوند و موقعیت 
خــود را به عنــوان بازیگرانی فعــال در این حوزه 
تثبیت کنند. از طرف دیگر اســتارت آپ ها هم با 
توجه به رقابتی تر شــدن بازار، ضریف نفوذ بسیار 
باالی اپراتورها و تحلیل های ارزشمند آنها از بازار 
 )Big Data( مشتریان با استفاده از داده های کالن
برای فراگیرتر کردن محصوالت و خدمات شــان 
نگاه ویژه ای به اپراتورها دارند. چرا که آنها در ازای 
این همکاری می توانند بازار خود را تا اندازه چند صد 
برابر و در مواقعی حتی بیشــتر افزایش دهند و در 
کارزار رقابت با رقیبان شان از آنها پیشی بگیرند یا 

سود بسیار بیشتری کسب کنند. 
اما ورود به این بازی که بازیگرهای زیادی را هم 
در حوزه اســتارت آپ ها در خود جای داده است 
از سوی دو طرف ســاده نیست و رویکرد اپراتورها 
و  اســتارت آپ ها در همــکاری میــان یکدیگر 

چالش های بسیاری هم دارد. 

سروصداهایتبلیغاتییابرنامههای
کاربردی

معموالً مجموعه های بزرگ در ایران اعم از دولتی 
و خصوصی کــه اپراتورها هم به آنها بی شــباهت 
نیستند، به واژه رونمایی بسیار عالقه مند هستند و 
بر همین اساس به رســم همیشگی در نمایشگاهی 
مثل تلکام کــه آوردگاهی جدی برای رقابت میان 

اپراتورهاست، سعی می کنند محصوالت جدیدی 
عرضه کننــد. در میان ســه اپراتور همــراه اول، 
ایرانسل و رایتل که در این نمایشگاه حاضر بودند، 
اپراتورهای اول و دوم حضــور جدی تری در ارائه 
برنامه های کاربردی یا همان اپلیکیشن ها داشتند. 

با نگاهی دقیق به محصوالت ســال های گذشته 
و امســال اپراتورها در تلکام شــانزدهم به جرات 
می توان گفت این مجموعه هــا به رغم هزینه ها و 
ســرمایه گذاری های کالنی که در این حوزه انجام 
داده اند، در مجموع هنوز خروجی چشــمگیری در 
کارنامه خــود ندارند و در خوش بینانه ترین حالت 
ممکن از مجموع اپلیکیشــن ها و سرویس هایی که 
دو اپراتــور اول و دوم در این حوزه عرضه کرده اند، 
شاید به سختی بتوان یک یا دو محصول موفق را در 

آنها نام برد. 
اپلیکیشــن های کتابخوان )بانــک کتاب های 
متنــی و صوتی(، ریتم )بانک موســیقی و آهنگ (، 
زوم )محتواهای تصویــری اعم از برنامه های زنده 
تلویزیونی، فیلم های ســینمایی و غیــره(، بازیک 
)فروشگاه تخصصی بازی(، بازیفون )مجموعه ای از 
بازی های آنالین(، پیشنهاد )پیشنهاد تخفیف های 
ارائه شــده از ســوی کســب و کارها بر اســاس 
موقعیت مکانی( از جمله سرویس هایی هستند که 
ایرانســل عموماً آنها را با همکاری مجموعه ای از 

استارت  آپ ها راه اندازی کرده است. 
دانا )بســتری برای آموزش(، نشــان، گیشــه 
)فــروش اینترنتی بلیــت(، پدیــدار و چارخونه 
)فروشگاه اپلیکیشــن( هم اپلیکیشن هایی هستند 
که در نمایشــگاه امسال عرضه شدند و بیشتر آنها 
در حال حاضر در حالت دمو ارائه شده اند. بارزترین 
نکته ای که می توان در این میان متوجه شد این است 
که ایرانســل در همکاری با اســتارت آپ ها هیچ 
اســمی از آنها در محصول نهایی نمی آورد و گویی 

اپراتوراستارت آپ
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تولیدکننده این محصوالت تنها ایرانسل است. 
نازنین دانشــور رئیس هیات مدیــره تخفیفان 
که در قالب اپلیکیشــن پیشنهاد با اپراتور ایرانسل 
همکاری هایــی را آغاز کرده انــد، می گوید:»در 
دنیــا اپراتورها به عنــوان مجموعه هایــی که با 
اســتارت آپ ها همــکاری می کنند، نــام برند 
اســتارت آپ ها را در محصول مشترک با اپراتور 
لحاظ می کنند ولی در ایــن همکاری امکان عنوان 
شــدن برند اســتارت آپ در نظر گرفته نشــده 
اســت که طبیعتاً برای استارت آپ ها که کار ارائه 
ســرویس را انجام می دهند، این موضوع چندان 

مطلوب نیست.« 
اما ســوای بحث درج نام برند استارت آپ ها که 
در همکاری با اپراتور دوم معموالً به شــکل گالیه 
از سوی اســتارت آپ ها مطرح می شــود، یکی از 
موضوعاتی که البته در برخی سرویس های همراه 
اول هم مشاهده می شود این است که این خدمات 
تنها برای مشــترکان همان اپراتور قابل اســتفاده 
اســت. هر چند این مقوله یک رویکرد بازاریابی به 
شمار می آید و اپراتورها ســعی دارند با انجام این 
کار مزیت رقابتی خود را برای جذب مشــترک از 
ســایر اپراتورها به نمایش بگذارند اما تجربه های 
موفق در مدل های جهانی نشــان داده OTT ها ذاتًا 
با این گونه محدودیت ها سازگار نیستند و در چنین 
فضایی عموماً قابل رشد نیســتند. در واقع اصرار 
اپراتورها مبنی بر انحصاری بودن یک محصول در 
مقابل اپراتور رقیب موضوعی اســت که موفقیت 
آن محصول را به شدت به خطر می اندازد. از سوی 
دیگر این نــگاه دوقطبی اپراتورها در بســیاری از 
موارد صاحبان آن کسب و کار را به شیوه هایی مثل 
تاسیس شرکتی با نام دیگر و طرف قرارداد شدن با 

اپراتور رقیب ترغیب می کند. 
به نظر می رســد اپراتور دوم ســعی دارد همان 
رویکرد سابق خود در ارائه خدمات ارزش افزوده 
متنی را در مدل های جدیدش نیز دنبال کند. مدلی 
که شــاید با مفهوم آن جنس از بیزینس می تواند 
عملی باشــد اما در تعامل با استارت آپ های فعال 
در حوزه های مختلف به اندازه کافی کارا به شــمار 

نمی آید. 
تیوال هــم به عنوان یک اســتارت آپ فعال در 
حوزه هنر و فرهنگ یکی از ســرویس های خود را 
در قالب اپلیکیشــنی با نام گیشه و در حوزه فروش 
اینترنتی بلیت با ایرانسل به اشتراک گذاشته است. 
محمد عمروآبادی مدیرعامل این اســتارت آپ 
می گوید:»با توجــه به گســتردگی فعالیت های 
اپراتورهای تلفن همراه و ضریــب باالی نفوذ این 
مجموعه ها همکاری آنها با استارت آپ ها به یک 
شمشــیر دولبه تبدیل می شود. آنچه این همکاری 
را به یک بستر قدرتمند برای رشد استارت آپ ها 

تبدیل می کند، به رسمیت شناختن استقالل برند 
اســتارت آپ و کمک به اعتالی آن است تا برند 

استارت آپ در بزرگی اپراتور محو نشود.«  
با اینکه در مجمــوع به نظر می رســد رویکرد 
ایرانســل در همــکاری با اســتارت آپ ها کمی 
چابک تر از اپراتورهای دیگر اســت و سعی داشته  
ســبد برنامه های کاربردی خود را کامل کند اما 
رویکرد همراه اول در ذکر نام اســتارت آپ هایی 
که با آن همکاری می کنند نســبت به اپراتور دوم 
متعادل تر اســت و اســتارت آپ هایی که با این 
اپراتــور همکاری می کنند با نام خود ســرویس یا 

محصول عرضه می شوند. 
همــراه اول در نمایشــگاه امســال عــالوه بر 
سرویس های ابری خود، ســرویس همراهنگ و 
آوانو را در حوزه موســیقی و پادکســت رونمایی 
کرد که نکته مثبــت آن پرداخت مبلغ هر آهنگ 
یا آلبوم بر بستر پرداخت همراه اول و اضافه شدن 
آن به قبض مشترک اســت. اما این سرویس در 
حال حاضر در مقایســه با مدل های مشابهش در 
بازار مزیت چندانی ندارد و بعید به نظر می رســد 
با پروموشــن های همراه اول هم توفیقی به دست 
آورد. فیلم نت اســتارت آپ دیگری اســت که 
همراه اول با خرید بخشــی از سهام آن و کمک در 
راه اندازی اش توانســته جایگاه خوبی برای آن در 
بازار به وجود آورد و حــوزه فعالیت  آن فیلم ها و 
ســریال های شــبکه پخش خانگی )VOD( است. 
حوزه دیگری کــه اپراتورهــا در آن هزینه های 
بســیاری صرف کرده اند اپ اســتورها هستند. 
در حال حاضر هر دو اپراتــور اول و دوم هر کدام 
دو اپ اســتور با نام های اول مارکــت، مای اپس، 
چارخونه و بازیک هســتند که در مجموع ســهم 
آنها از بازار کمتر از یک درصد اســت و این عدد 
نشان دهنده آن است که این پروژه ها تاکنون اصاًل 

کارآمد نبوده اند. 
همــراه اول در کنار این فعالیت هــا با برگزاری 
رویداد استارت آپ تلنت )startup talent( در 
عمل به عنوان یک مرکز شتاب دهنده نیز فعالیت 
خود را آغاز کرده است. موضوعی که اگر به درستی 
توسط همراه اول هدایت نشود، ممکن است باعث 
افزایش استارت آپ نماها شود؛ استارت آپ هایی 
که تنها برای دریافت ســرمایه اولیه ای محصول یا 
سرویســی راه اندازی و پس از دریافت پول آن را 

رها کنند. 
یکی از مشکالت مجموعه عریض و طویلی مثل 
همراه اول که بسیاری به آن اشاره می کنند ساختار 
لخت و بوروکراتیک و عدم تمرکز در تصمیم گیری 
نهایی در آن است که بسیاری از استارت آپ ها را 

در تعامل با آن ناامید می کند. 
ایمان محمدی مدیر توســعه تجاری کافه بازار 

ضمــن اینکه همــکاری بــا اپراتورهــا را برای 
استارت آپ ها بسیار ســودمند توصیف می کند، 
مشکل اصلی تعامل اســتارت آپ ها با اپراتورها را 
ساختار ســازمانی آنها می داند:»وقتی در جریان 
مذاکرات اولیه خود با مدیران ارشد دو اپراتور اول 
و دوم صحبت کردیم، همیشــه بحث سر این بوده 
که این همکاری باید شکل بگیرد و در صحبت هایی 
که بــا مدیران عامــل این دو مجموعه داشــتیم 
دیدگاه شان مثبت بوده؛ ولی تا می آمدیم پروژه ای 
را شــروع کنیم در الیه های پایین تر جلو آن گرفته 

می شد.« 
نازنین دانشــور مدیرعامل تخفیفان هم معتقد 
است رویکرد همراه اول در تعامل با استارت آپ ها 
بســیار کالن اســت و محدودیت هــای زیادی 
دارد:»ما برای دریافت ســرویس USSD با اپراتور 
اول صحبت کردیم که آنها تعهد تراکنش شــش 
میلیارد تومان در سال را به عنوان پیش شرط مطرح 
کردند؛ طبیعتاً اســتارت آ پ ها به سادگی از پس 

چنین تراکنشی برنمی آیند.« 

الگوهایهمکاریاپراتورهاو
استارتآپهادرایران

به طور کلی سه الگوی اساســی از سوی اپراتورها 
در مواجهه با اســتارت آپ ها در ایران وجود دارد. 
یک اینکــه خــود اپراتورها ســعی در راه اندازی 
اســتارت آپ ها دارند. دوم ســعی در خرید یک 
استارت آپ دارند و ســوم در قالب یک همکاری 

و تسهیم درآمد با استارت آپ فعالیت می کنند. 
محمــدی معتقد اســت حضــور اپراتورها به 
صورت مســتقیم در تولید محتوا و ارائه سرویس  
آن قدر غیرمنطقی اســت که گویی آنها بخواهند 
در صنعت خودروســازی وارد شــوند:»ما تصور 
می کنیــم اپراتورها می خواهنــد مالک همه چیز 
باشــند و نمی دانم چرا اپراتورهای ما همزیستی را 
یاد نمی گیرند. ما بسیار عالقه مندیم با آنها همکاری 
کنیم و می دانیم این همکاری به ســود هر دو طرف 
است اما مدل هایی که برای همکاری ارائه می کنیم 
بر اساس اســتانداردهای جهانی است. ولی همراه 
اول و ایرانســل انتظار دارند ما بر مبنای مدلی که 
خودشان پیشــنهاد می دهند، با آنها وارد همکاری 

شویم.« 
همکاری اپراتورها و اســتارت آپ ها در دنیا هم 
موضوع جدیدی است و چالش های بسیاری میان 
این دو طیف وجود دارد. اما بــا این حال با توجه به 
اینکه در بازار جهانی در این حوزه تجربه های زیادی 
وجود دارد، شــاید یکی از بهترین  راه ها در تعیین 
الگوهــای کارآمد در ایران هم می تواند بررســی 
دقیق و موشــکافانه مدل های موفق در کشورهای 

دیگر باشد
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پرونده

استارتآپهایعرصهآیتیحضورپررنگی
درتلکامامســالداشتند.ســاختارهمکاری
اپراتوراولبااینکســبوکارهــاینوینرا

چگونهتوضیحمیدهید؟
موضوع اســتارت آپ ها از دو حوزه در همراه 
اول پیگیری می شود؛ بخشــی از آن مربوط به 
اداره کل نوآوری و توسعه کسب و کار می شود 
که رویداد استارت آپ تلنت هم به آنها مربوط 
اســت. در واقع دوســتان در آن بخش بیشتر 
رویکرد نوآورانه به موضوع اســتارت آپ ها 
دارند ولی رویکرد ما در این بخش بیشتر جنبه 
تجاری دارد و مستقیماً بحث همکاری تجاری 

ما با استارت آپ ها مطرح است.
یعنیشــماوقتیواردمبحثاســتارتآپها

میشویدکهتجاریشدهباشند؟
بله. ما تقریباً شــاید از ســال 90 در حال ارائه 
خدمات ارزش افزوده به مشــتریان هستیم و 
این نوع خدمات ذاتاً خدمات مشارکتی است. 
یعنی مشــارکت ما با شرکت های همکار برای 
ارائه خدمات است. در واقع این همکاری یک 
مشــارکت در درآمد است. ما به عنوان همراه 
اول آورده هایــی در این کســب و کار داریم و 
شرکت های همکار نیز در این حوزه آورده هایی 
دارند که این آورده ها را به اشتراک می گذاریم، 
خدماتی تولید می شــود و ایــن خدمات ارائه 
می شود و درآمدها تسهیم می شود. این کاری 
بوده که تا االن انجام می دادیم. چیزی که به این 
کار اضافه شده این است که در حوزه خدمات 
باند پهن اگر شــرکت ها محصولی بیاورند یا 
شرکتی را بر مبنای آن محصول تاسیس کنند، 
ما می توانیم همین مدل را با هم ادامه دهیم اما به 
هر صورت موضوعی که االن مطرح شــده این 
است که عالوه بر تسهیم درآمدها، اشتراک در 
یک شرکت را هم اضافه کنیم. یعنی به گونه ای 
با هم یک قرارداد سهامداری مشترک داشته 
باشیم. از این باب که در آینده اعتماد بیشتری 

بین ما حاکم باشد و هر دو طرف منابع شان را با 
دلخوشی و اطمینان بیشتری با یکدیگر سهیم 

شوند. 
چرا؟

چون فکــر می کنیم فقط در یک ســرویس و 
درآمدهایش ســهیم نیســتیم و اساساً روی 
ماهیت حقوقی یک شرکت با هم کار می کنیم. 
این بــه نوعی کمک به اســتارت آپ ها هم به 
شمار می رود. یعنی شما اگر استارت آپی باشید 
که یک محصول یــا خدمتی دارید، می آیید به 
همراه اول می گویید این را با هم یک کســب و 
کار کنیــم و آن را بزرگ کنیم، ما منابع مان را با 
هم تسهیم می کنیم و بیزینسی روی آن محصول 
یا خدمت می سازیم و سپس می گوییم بر مبنای 
آن شرکتی تاســیس می کنیم که ما هم در آن 
سهم داریم؛ البته اعداد سهم همراه اول معموالً 

کوچک است. 
مثالًچقدر؟

مثاًل حــدود 34 درصد از آن اســتارت آپ را 
سهیم می شــویم. شــرکت های همکاری هم 
داریم که کمک می کنند این کار انجام شود. مثاًل 
شرکت توسعه سرمایه گذاری نور دنا که یک 
واحد ســرمایه گذاری است از سمت ما مامور 
می شــود برود آن حق 34 درصدی مان را به 

عنوان سهامدار دریافت کند. 
رویکردشــماازدریافتایندرصدســهام
چیست؟آیاهدفتانایناستکهانگیزهدر

استارتآپباقیبماند؟
در واقع قصدمان این است که انگیزه را برای دو 
 OTT طرف نگه داریم. چون کســب و کارهای
فرار هســتند و وقتی بزرگ می شوند مسائلی 
پیدا می کنند. ما با اســتارت آپ ها از اول قرار 
می گذاریم که اگر بیزینس شــان بزرگ شد 
می توانیم 34 درصد از سهام آن را برداریم. این 
چه اعتمادی ایجاد می کند؟ به من این اعتماد را 
می دهد که اگر کمک کردم و منابع همراه اول را 

آوردم و کسب و کار بزرگی خلق کردم خودم 
حتماً در آن به عنوان سهامدار سهیم خواهم بود. 
به طرف مقابل چه اطمینانی می دهد؟ به طرف 
مقابل به عنوان استارت آپ هم این اطمینان را 
می دهد که همراه اول به عنوان یکی از برترین 
برندهای کشــور می تواند شریک تجاری اش 
باشــد. در واقع کاری که می کنیم این است که 
شراکت مان را در درآمدهای سرویس به یک 
شــراکت طوالنی مدت در قالب یک شرکت 

تبدیل می کنیم. 
بســیاریازاســتارتآپهامعتقدهســتند
دیدگاهاپراتورهادرهمکاریبااستارتآپها
انحصارگراست؛اینباصحبتیکهشماکردید

متفاوتاست.
ببینید ما می توانســتیم چند رویکرد داشــته 
باشــیم. یکی اینکه اصاًل OTTها را به رسمیت 
نشناسیم که این مسیر را قبول نداریم و معتقدیم 
بهتر اســت به جای اینکه رو بــه روی هم قرار 
بگیریم، کنار هم قرار بگیریم. باالخره ما منابعی 
داریم و آنها هــم توانمندی هایــی دارند و ما 
می گوییم به جای اینکه با هم بجنگیم بیاییم کنار 
هم. ما منابع مان را در اختیار شما قرار می دهیم 
و کســب و کارهای بزرگ خلق می کنیم. یک 
OTT که ممکن است کســب و کارش در حد 
چند 10 میلیون تومان درآمد باشــد با کمک 
همراه اول می تواند به چند میلیارد در ماه تبدیل 
شــود؛ یعنی گاهی اوقات به اندازه 100 برابر 
بزرگ تر. این یک فرصت برای دو طرف است. 

فکرمیکنیداینفرصتبرابراست؟
من می گویــم موضوع این اســت کــه ما از 
سرویس شــروع می کنیم. یعنی قول زیادی به 
هم نمی دهیم. ما می گوییم به نظر می رســد تو 
دارای یک ایده قوی و یک ســرویس قدرتمند 
هستی و بر همین اساس با هم شریک می شویم 
و اگر بیزینس بزرگ شــد من ســهمی از تو 
می گیرم. چون اگر بزرگ نشــود اصاًل برای ما 
نمی صرفد. زیرا سهامداری در شرکت ها برای 
ما به عنوان یک بازیگر بزرگ هم دردسرهایی 
دارد و نمی توانیم هر روز درگیر مشــکالت آن 
کسب و کار شــویم و اعتبار برندمان را به خطر 
بیندازیم. عدد 34 درصد ما هم عماًل نشــان 
می دهد نگاه ســهم خواهانه باالیی نداشته ایم. 
چون سهام مدیریتی نخواستیم و فقط خواستیم 
حداقل سهامی را که در مجامع الزم داریم تا از 

حقوق مان دفاع کنیم، داشته باشیم. 
فرآینــددسترســیاســتارتآپهاییکه
میخواهندباهمراهاولهمکاریکنند،چگونه

است؟
نقطه شروعش ارائه پروپوزال سرویس است. 

محمدرضا سوهانیان، مدیر کل خدمات ارزش افزوده همراه اول:

منطق این بازی انحصار گریز است

کیهان لطفی

پرونده این شــماره ماهنامه پیوســت دو ســو دارد که یک ســوی آن اپراتورهای تلفن همراه هســتند؛ شــرکت های بزرگی کــه در تلکام 
امســال نشــان دادند توجه ویژه ای به موضوع اســتارت آپ ها و ســرمایه گذاری روی آنهــا دارند. با محمدرضا ســوهانیان، به عنوان 
مســئولی که امور تجاری ســازی کســب و کارهای نوین در اپراتور همراه اول را بر عهده دارد، در این خصوص به گفت وگو نشســتیم 

که در ادامه آن را می خوانید. 
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چون نقطه اشــتراک و حمایت ما از سرویس 
شروع می شود. من معتقدم شیوه بسیار خوبی 
است چون داریم با واقعیت ها کار می کنیم. شما 
یک استارت آپ هستید یا اصاًل نه، یک شرکت 
با گردش مالی میلیاردی هستید و می خواهید 
روی یک محصول یــا خدمت جدید به کمک 
همراه اول سرمایه گذاری کنید. شما می گویید: 
همراه اول! این محصول یا خدمت به نظرم خوب 
است تا با هم شریک شویم. بعداً ممکن است با 

آن محصول یا خدمت یک شرکت بسازیم. 
باچهبرندی؟

با برند خــود آن محصول. ما اصــاًل اصراری 
نداریم برند همــراه اول دیده شــود. آن یک 
سیاست بازاریابی اســت که می توانیم بر سر 
آن توافق کنیــم. یک جا برند ما کمک می کند، 
یک جا کمــک نمی کند یا اصــاًل نمی خواهیم 

درگیرش کنیم. 
تــاآنجاییکهمناطالعدارمواحدمســتقلی
تحتعنــوانتحقیقوتوســعهدرهمراهاول
برایانجامچنینفعالیتهاییوجودندارد.در
واقعمیخواهمبدانمشــماایناستارتآپها
وســرویسهاراچطــورموردبررســیقرار

میدهید؟
ما )حداقل تیم ما( عمدتاً آنجایی ورود می کنیم 
که اســتارت آپ یــا بازیگر بزرگــی که یک 
محصول یا خدمت جدیــدی را ارائه می کند 
توان ارائه آن را داشته باشد. بنابراین اگر کسی 
بگوید من اصاًل هیچ پولی ندارم و یک ایده دارم، 

حداقل بنده در شرکت نمی توانم کمکی بکنم. 
تلــکاممیدیدیــم نمایشــگاه امــادر
استارتآپهاییهســتندکهازابتداباهمراه

اولراهاندازیشدهاند.
ولی محصول را خــود آن تیم ها آماده کرده اند 
و پشتیبانی می کنند. اگر شما بیایید بگویید من 
فقط یــک ایده دارم، من می گویــم باید با یکی 
از شــرکت های موجود در اکوسیستم شروع 
کنید به کار کردن که به شما امکان تحقق ایده را 
بدهند و بشود یک محصول، و وقتی که این اتفاق 
افتاد می توانیم مذاکره را شروع کنیم. اینکه فقط 
ایده داشته باشــند به نظرم در بخش نوآوری 
کســب و کار باید کارشان را دنبال کنند و آنجا 

جذب سرمایه کنند. 
درحــالحاضرباچــهتعداداســتارتآپ

همکاریمیکنید؟
تا االن بیــش از 100 شــرکت در اندازه های 
مختلف در اکوسیستم ما درگیر کار شده اند و 
در حوزه محصــوالت هم حدود 30 محصول و 
باالی 15 شرکت داریم که کاندیدای خدمات 
مشارکتی یا همان تاســیس شرکت هستند. 

چون بعضی از شــرکت ها دو محصول دارند 
که ما فکر کردیم هر کــدام از این محصول ها 
می تواننــد تبدیل به یک بیزینس یا شــرکت 

مستقلی شوند. 
رویکردشــمادرهمکاریبااستارتآپهابه
چهشکلاست؟مشارکت،خریدیاراهاندازی

یکاستارتآپازابتدا؟
ممکن است برویم سهام یک شرکت را بخریم. 
کمااینکه ما در شــرکت افرانت به عنوان یک 
شرکت بزرگ ســرمایه گذاری کالن کردیم. 
ولی مدلی که تیم ما پیگیــری می کند پایه ای 
است که از محصول یا سرویس شروع می شود 
و روی آن پایه یک بیزینس مشترکی داشتند و 
بعد در آن یک سهم منطقی داشتند. این مدلی 

است که ما در تیم خود آن را دنبال می کنیم. 
چهچیزیواقعاًتعیینکنندهاست؟

اوالً که شــرایط تجارت و مذاکره تعیین کننده 
است. بله، یک برند ساخته شده طبیعتاً می آید 
پشت میز می نشــیند و با هم صحبت می کنیم 
که ما چگونه می توانیم با هم همکاری کنیم. اما 
اگر به نقطه مشترکی برای همکاری نرسیدیم نه 
ما متهم هستیم نه آنها. ما نتوانسته ایم با هم کار 
کنیم. مثاًل بازیگر بزرگی در حوزه اپلیکیشن ها 
مثل کافه بــازار وجود دارد. ما چند ســری با 
دوســتان کافه بازاری مذاکــره کردیم. هنوز 
به نقطه مشــترکی برای همکاری نرسیده ایم. 
ممکن اســت دو ماه دیگر برسیم یا شش سال 
دیگر هم نرســیم. من خودم شخصاً به ترکیبی 
از همکاری همــه بازیگــران در ایران معتقد 
هستم. یعنی معتقدم همه ما باید با هم همکاری 
کنیم منتها شــرایط همکاری باید به شــکلی 
باشد که نســبت به نوع آن همکاری متفاوت 
باشد. طبیعتاً من در مذاکره با کافه بازار منطق 
متفاوتی در مقایسه با اول مارکت، ایران اپس و 

مای اپس در نظر می گیرم. 
برخــیازتامینکنندههــایخدماتمعتقد
هســتندهرچنــددرقــراردادبــااپراتورها
محدودیتــیدرهمکاریبادیگــراپراتورها
نوشتهنمیشودامادرعملمحدودیتهاییبه

وجودمیآید.آیاایندرستاست؟
ببینید من این موضوع را انــکار نمی کنم. اگر 
سرویسی داشته باشــیم که تبدیل به مزیت 
رقابتی جدی ما شــود طبیعتاً باید فکری کنیم 
که اپراتور رقیب مان آن را به راحتی به دســت 
نیاورد. وقتی روی آن سرمایه گذاری کردیم و 
آن را بزرگ کردیم این موضوع منطقی است. 
ولی نگاه غالبی که وجود دارد این است که ما در 
ساخت یکسری بازیگران OTT سرمایه گذاری 
می کنیم و منطق بازی OTT می گوید که نباید 

انحصار گذاشت. بنابراین منطق پایه این است 
که هر کســی با ما کار می کند، با در نظر گرفتن 
شــرایطی می توانیم با هم کار کنیم و بازیگری 
بسازیم که به بقیه اپراتورها هم سرویس بدهد. 

یعنی از دید ما این نکته مثبتی است. 
درایناســتارتآپهاییکهباآنهاهمکاری

داریداینموضوعاتفاقافتادهاست؟
بله.
مثالً؟

مثاًل فیلم نت آن طرف »پالن« را راه انداخت. 
البته با تجربه ای که با ما داشته این کار را انجام 
داده است و ما جلویش را نگرفتیم؛ چون معتقد 
به بزرگ شــدن این بازی بودیم. ما قائل به این 
نیستیم که بازیگر OTT فقط باید با ما کار کند. 
ولی می گویم اگــر من به تو کمک کردم بزرگ 
شوی طبیعتاً از بابت همکاری با بقیه بازیگرها 
انتظاراتی دارم اما اصاًل به این معنی نیست که 
تو به بقیه ســرویس نده؛ چون اگر بازی بزرگ 

شود به نفع من است. 
دربحثشــتابدهیبهاســتارتآپهاآیا
همراهاولقصدداردخــودشبازویاجرایی

باشد؟
من خودم معتقدم بهتر است همراه اول خودش 
از ورود به این بازی به صورت مســتقیم حذر 
کند چون کار آهسته می شود. بهتر است یکی 
از شــرکت های همکار که کار جذب سرمایه و 
مسائل مربوط به آن را می فهمد و بلد است به 
نیابت از همراه اول به این حــوزه ورود کند و با 
یک روش ســریع ایده ها را به محصول تبدیل 
ســازد. هر چند متولی این موضوع نیستم ولی 
مطمئنم مسیری که دوستان هم طی می کنند، 

همین است  
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پرونده

وقتیبهآیندهبامیلونگاهمیکنیدبهنظرتان
چهدورنمایــیازهمکاریاینفروشــگاه
اینترنتــیبااپراتورهایتلفــنهمراهوجود

دارد؟
قبل از هــر چیزی باید بپذیریــم ما تجارتی 
بســیار پویا را اداره می کنیــم و از این حیث 
پیش بینی یک آینده قطعــی برای هر گونه 
همکاری یــا عملکردی غیرممکن اســت 
ولــی در مقابل این حقیقت را هم نمی شــود 
انکار کــرد که پتانســیل باالیــی در بازار 
اپراتورهای مخابراتی ایران برای هم افزایی 
با اســتارت آپ ها بــه ویژه بــازار تجارت 
الکترونیکی وجود دارد. به درســتی متوجه 
نظر شما هســتم که ذات متفاوت غول های 
مخابراتی که جریان تجاری تثبیت شــده ای 
دارنــد، با اســتارت  آپ ها که تــازه الگوی 
تجاری شــان در حال شــکل گرفتن است 

باعث می شــود اختالف دیدگاه هایی وجود 
داشته باشد. مثاًل...

بــهنظرتــاناپراتورهــابیــشازحــد
بوروکراتیکنیستند؟

شاید بوروکراتیک واژه درستی نباشد. مثاًل 
همین کمپین مشــترکی که ما با ایرانســل 
برگــزار کردیم؛ خــب دفعه اولــی بود که 
مــا در بامیلو بــا یک شــرکت دیگر چنین 

همکاری عمیق و گسترده ای انجام می دادیم 
و ایرانسل به ما این فرصت را داد تا همکاری 
با یک غول مخابراتی را تجربه کنیم و از شما 
چه پنهان تردیدهای خودمان را هم داشتیم. 
می ترســیدیم نتیجه آن چیزی نباشد که مد 
نظرمان است ولی در عمل با شرکتی مواجه 
شــدیم که نه تنها با زبان بلکه با ادبیات کار 
بین المللی به خوبی آشــنا بودنــد و نتیجه 
بسیار خوشاید و ســریع به دست آمد. حتی 

فراتر از انتظار بود.
بنابراینازدیدشــمامســالهنیرویانسانی

بسیاریحائزاهمیتاست.
در کشــوری مانند ایران بله چــون از دید 
نیروی انسانی به شــرایط امروز اپراتورهای 
مخابراتی ایران به ویــژه تلفن همراه که نگاه 
کنید متوجه می  شــود به دالیل بسیاری آنها 
عالقه و تــوان باالیی برای جــذب مدیران 
جوان با ایده های نــو دارند. بنابراین هرچند 
تصمیم گیری نهایی هنوز در دست مدیرانی 
از نسل پیشــین با رویکرد کالن تر و تجربه 
باالتر اســت ولی در فاز اجرایی شما مدیران 
جوان بسیاری مثل خود من و شما را می بینید 
که بسیار باهوش هستند و به هیچ وجه صفت 
بوروکراتیک شامل آنها نمی شود و در اصل 

پویایی صفت مناسب تری است.
وقتــیمیگوییدپتانســیلباالیــیدراین
همکاریبــااپراتورهاوجــوددارد،درباره
کــداموجهصحبــتمیکنید؟ســرمایه،

تجربهیامشترکان؟
وقتی از دید عمومــی نه فقط بامیلو به جریان 
فعلی بازار ایران نگاه کنیــد می بینید از نگاه 
نسل جوان ایران فقط اینترنت یک سرویس 
است که در اختیار قرار می گیرد. یعنی از دید 
آنها اینترنت صرفًا یک پدیده ابری است که 
از آســمان آمده و در اختیارشان قرار گرفته 

ولی در حقیقت اینترنت مجموعه ای اســت 
از میلیون هــا کیلومتر ســیم و دکل و غیره. 
این اســت که وقتی واتس اپ و فیس بوک و 
گوگل و غیره از راه می رسند و تمام میوه این 
درختی که دیگران کاشــته اند را می چینند، 
طبیعتًا اپراتورها خوشــحال نیســتند. این 
اتفاق در آمریکا و اروپا با ســرعت باالیی رخ 
داده و حاال اپراتورهــای آفریقا و خاورمیانه 
دقت می کنند تــا پیش از آنکه دیر شــود 
اقداماتــی انجام دهند که آنها هم از نســل 
بعدی فنــاوری جا نمانند و در ســود جدید 

سهیم شوند. 
تعاملبهچهترتیبیمیتوانددرایرانشکل

بگیرد؟
خیلی طبیعی اســت که یک اســتارت آپ 
ناگزیر است همیشه کار خودش را با یک ایده 
و فکر تازه شــروع کند و این به قیمت اعتماد 
کاربران و مشتریان سنتی تمام می شود چون 
طول می کشــد تا مصرف کنندگان عمومی 
به یک ایده و ســرویس جدید اعتماد کنند و 
این طور نیست که مثاًل مردم بعد از یک سال 
که اسم بامیلو را شنیدند بگویند آفرین حاال 
همه خریدهایم را از بامیلــو انجام می دهم. 
اپراتورهــای مخابراتی بــه ذات دارای این 
قــدرت در نام تجاری شــان هســتند که 
مشــترکان را قانع کنند سرویس و محصول 
جدید دارای ضریب باالیــی برای اطمینان 
است و همین به تجاری شدن استارت آپ ها 

کمک بی نظیری می کند.
پایگاهمشــتریانازاینحیثحائزاهمیت

است؟
بله ولی ایــن همه ماجرا نیســت. اپراتورها 
بیش از هر کســب و کار دیگــری به مردم 
دسترسی دارند. جامعه مشترکان اپراتورها 
بســیار وســیع اســت و به همین دلیل آنها 
اطالعات بی نظیری درباره هر مشتری بالقوه 
و الگوهــای رفتاری و ارتباطــی اش دارند. 
اســتارت آپ ها نه تنها چنین دسترسی ای 
به مشــتریان خودشــان ندارند بلکه از این 
دانــش عمیق دربــاره مصرف کننــده نیز 
بی بهره هســتند. ســاده ترین کارکرد این 
همکاری آن اســت که در همــکاری میان 

گفت وگو با عمر عّلوی مدیر اجرایی بامیلو:

هدف فروختن است نه فروخته شدن
دیــدار با عمر عّلوی مدیر اجرایی جوان فروشــگاه اینترنتی بامیلو بســیار تجربه دلپذیری بود. عمــر که خودش یک مدیر جهان وطن 
مســلط بــه چندیــن زبان دنیا و دایره جالبی از لغات فارســی اســت، دیدگاهی بومی شــده از نیازهــای اســتارت آپ های ایرانی بر لبه 
جهانی شــدن دارد. این فروشــگاه امســال تجربه ای رویایی از یک چتر تبلیغاتی مشترک با ایرانسل داشــت و در این گفت و گو نه تنها 
عمــر از ظرایــف مذاکره بــا یک اپراتور می گوید بلکه طرفدار دیدگاهی ســاده و شــفاف به همکاری با اپراتورهاســت. گپ با این مدیر 

نوگرا در حاشیه یک روز شلوغ میدان ونک تهران را از دست ندهید.

اپراتورها بیش از هر کسب و کار دیگری به 
مردم دسترسی دارند. جامعه مشترکان 

اپراتورها بسیار وسیع است و به همین دلیل آنها 
اطالعات بی نظیری درباره هر مشتری دارند
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استارت آپ ها و اپراتورها صاحب این کسب 
و کار جدیــد می تواند بدون نقض شــرایط 
حریم شخصی مشــتریان هدفش، برای آنها 
تبلیغات و پیشنهاداتی حساب شده بفرستد. 
به ایــن ترتیب اپراتــور مخابراتی به عنوان 
پلی دقیق میان اســتارت آپ و مشتری اش 

عمل می کند. 
فکــرنمیکنیــددرایــنمیــاناپراتورها
آنگونــهکــهاســتارتآپهاشــکایت

میکنند،کمیقلدرهستند؟
حقیقت این اســت که همیشه وقتی به عنوان 
یک استارت آپ با یکی از اپراتورهای ایرانی 
کار می کنیــد بــه نوعی ناگزیر هســتید از 
قانون هر تجارت و مذاکره ای که داد و ستد 
است، اســتفاده کنید و در این میان نمی شود 
از اهمیت نــوع و تکنیک هــای مذاکره هم 
غافل شــد. طبیعتًا من نمی توانم درباره کل 
بــازار مخابراتی ایران قضــاوت کنم چون 
کل دیدگاه من به بازار بر اســاس همکاری 
ایرانســل و بامیلو شکل گرفته است و تجربه 
دیگری نداشــته ام ولی در همین تجربه هم 
هدف معرفی و فروش محصوالت نسل های 
ســه و چهارم اینترنت اپراتــور دوم ایران 
با اســتفاده از فروشــگاه بامیلو بود که تمام 
گام های آن در توافقات و اقداماتی دوجانبه 
برداشته شد. هم ما برند و کانال های فروش 
جدیدی پیدا کردیم هم ایرانســل توانست 
شیوه ســریع تری برای عرضه محصوالت 
اینترنت پرســرعتش بیابد. بــازی کاماًل 

برد-برد بود. 
قبولکنیدمذاکراتدرســایهاینحقیقت
بهراحتیصورتگرفتکهســرمایهگذار
MTN(آفریقــایجنوبیMTNاصلیبامیلو
Global(استکهشــریککلیدیایرانسل

همبهشمارمیآید.
در هر ســازمانی دو ســطح راهبری وجود 
دارد: ســطح ســرمایه گذاران و ســطح 
اجرایی. من در ســطح اجرایــی کار می کنم 
و طرف هایی هم که بــا ما مذاکره می کردند 
ســرمایه گذار یا ســهامدار نبودنــد بلکه 
مدیرانی در الیه اجرایی بودند که قاعدتًا در 
وهله اول باید منافع سازمان خودشان را در 
نظر می گرفتند. هر پیشــنهادی که به نوعی 
نمی توانست منافع دو طرف را به هم نزدیک 
کند، محکوم به شکســت بود و در این میان 
ســرمایه گذار مشــترک نیز کمک چندانی 
نمی کرد. شــاید از دید بیرونی به نظر برسد 
دو ســازمان می توانند به یکدیگر لطف کنند 
و از هم طلبکار باشــند ولــی در عمل ما هیچ 

وقت دنبال چنین معامالتی نیســتیم چون 
وقتی رابطه ای به لحــاظ تجاری توجیه الزم 
را نداشته باشد در نهایت دیر یا زود محکوم 
به فناســت. اپراتورها بازیگرانی هستند که 
در افق بازار فناوری ایــران همچنان فعال و 
کلیدی باقی خواهند مانــد و به همین دلیل 
معقول نیست که به خیال دوستانه یا رفاقتی 

بودن ماجرا تجارتی را با هم شروع کنیم. 
یکیازمهمتریــنچالشهــادراینبازار
بیطــرفماندناســت.بــاهرکــداماز
اپراتورهاکارکنیدیگریشماراکموبیش

طردخواهدکرد.اینطورنیست؟
در این جنس همکاری ها خیلی مهم اســت 
که اصول پایــه ای و بنیادین را رعایت کنید. 
باید شفاف باشید و نباید تحت هیچ شرایطی 
طرف دیگر معامله حــس کند دارید بازی 
خاصی سر آنها درمی آورید. برای ما جریان 
به ایــن پیچیدگی که شــما می گویید نبود 
چون واقعًا دنبال این نیســتیم که همزمان با 
همه بازیگران بــازار مخابرات کار کنیم. در 
بامیلو دنبال شریکی هســتیم که بتواند در 
بلندمدت یک رابطه دوجانبه را تضمین کند 
و در آنچه گذشت تجربه موفقی با ایرانسل 
به لحاظ همخوان بودن فضای سازمانی مان 

داشتیم. 
حالکهبحثشــفافیتپیشآمدچقدراین
پیشبینیدرســتاستکهشــماسرانجام

بامیلــورامثاًلبــههمینایرانســلخواهید
فروخت؟

صادقانه باید بگویــم می خواهیم با هر فراز و 
فرودی شده شرکتی بسازیم که باقی بماند، 
کار کند و موفق باشــد. ساختن چنین نهادی 
سال ها وقت می برد و در نهایت ارزش ندارد 
در طول این سال ها بنشینید حدس بزنید که 
چه کســی روزی خواهد آمد شرکت تان را 
بخرد یا روی آن ســرمایه گذاری  کند. چون 
یک کسب و کار ســالم در نهایت خودش را 
برای مشــتری اش آماده و مهیا می کند نه 
سرمایه گذار. پس هرچند ما با همه مذاکره 
می کنیم و هیچ پیش شــرطی برای انتخاب 
همکاران مــان نداریم ولــی از دید تجاری 
واقعــًا توجیهی ندارد که وقــت خودتان را 
زیاد صرف ســرمایه گذار احتمالی کنید. ما 
کسب و کارمان را برای صنعت خاصی تغییر 
نمی دهیم که مثاًل ســرمایه گذار نهایی باید 
لزومًا از بازار مخابرات باشــد و نمی تواند از 
بازار دیگر -مثاًل خرده فروشی- آمده باشد. 
ما عــالوه بر اینترنــت در زمینه هایی مانند 
خرده فروشــی یا بازاریابی الکترونیکی هم 
صاحب ارزش هســتیم و این انتخاب های ما 
را به اپراتورها محدود نمی کند. باز هم تاکید 
می کنم هدف غایی هر فروشــگاه فروختن 
محصوالتش به مشــتریان است نه فروختن 

خودش به دیگران  
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پرونده

اپراتورهــایتلفنهمراهبهنظرشــماکهیک
مرکزشــتابدهندهرامدیریــتمیکنید،
درایــرانآمــادهدرکمــوججدیــدیاز

استارتآپهایفناوریهستند؟
من خودم شخصاً آمادگی درک را در اپراتورها 
می بینم. چون اپراتورها به دنبال راه اندازی یک 
سری استات آپ ها از صفر هستند، یا به این فکر 
هستند که خودشان مرکز شتاب دهی یا پارک 
فناوری داشته باشند که این خود نشان می دهد 
قصد دارند در این حوزه حضور فعال داشــته 
باشند. جالب اســت بدانید که قرار بود ما سال 
گذشــته با همراه اول یک مرکز شتاب دهنده 
مشترک داشته باشــیم، حتی اقدامات اجرایی 
را هم در این خصوص انجــام دادیم و مقامات 
ارشد این اپراتور نیز پیگیر این موضوع بودند. 
اما به خاطر ســاختار لخت و بزرگی که تقریبًا 
همه اپراتورها دارند، هنــوز تعامالت ما برای 
راه اندازی یک مرکز شــتاب دهنده مشترک 
به جای مشــخصی نرسیده اســت. در واقع 
اپراتورها خودشــان می خواهند تکان بخورند 
ولی بدنه شان نه. این نشان می دهد می خواهند 
وارد این موضوع شــوند ولی به اینکه خودشان 

به این نتیجه رســیده  اند که می توانند این کار 
را انجام دهند یا نه، شــک دارم. من احســاس 
می کنم عالقه دارند خودشــان وارد این حوزه 
شوند. یعنی اپراتوری خودش بیاید کار اجرای 
یک مرکز شــتاب دهنده را نیز انجام دهد. به 
نظر من این کار مدل موفقی نخواهد شــد. ولی 
می توانم بگویــم حضور اپراتورهــا در حوزه 
استارت آپ های آی تی با توجه به پلتفرمی که 

دارند می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. 
الگوهایمتفاوتیدرهمکاریاستارتآپها
بااپراتورهاوجوددارد.شــمافکرمیکنیدچه

الگوییمناسبتراست؟
در بحث شــتابدهی اگر اپراتورهــا بخواهند 
فعالیت کنند، بهترین حالت مشارکت است. 
از سوی دیگر اپراتورها معموالً استارت آپ ها 
را به گونه ای از آن خــود می کنند تا دیگر آن 
اســتارت آپ نتواند با اپراتور دیگری کار کند. 
اما بهترین گزینــه به نظر من این اســت که 
روی ایده و استارت آپ سرمایه گذاری کنند، 
به جای اینکه خودشــان از صفر بخواهند یک 
اســتارت آپ راه اندازی کنند. به عنوان مثال 
همیــن االن در حوزه پخش لحظــه ای صدا یا 
همــان Audio Streaming اپراتوری خیلی 
عالقه مند اســت فعالیت کند ولی مدیران آن 
اجازه نمی دهند بیاید روی استارت آپی که االن 
وجود دارد ســرمایه گذاری کند و سعی دارند 

خودشان از ابتدا راه اندازی کنند. 
چرا؟ایندقیقاًکلیدیتریننقطهپروندهاین

شمارهپیوستاست.
دلیلش شــاید تفکر انحصارطلبی اســت که 
مدیران این قبیل مجموعه ها دارند. دل شــان 
می خواهد آن استار ت آپ مال خودشان شود 
و با مجموعه دیگر کار نکند. این قضیه انحصار 
باعث می شود آنها با برند خودشان کار را شروع 
کنند. مــا داریم با این موضوع دســت و پنجه 
نرم می کنیم و می بینیم که چنین پتانسیلی در 
اســتارت آپ ها وجود دارد  و آماده است ولی 

اپراتور خودش از صفر با هزینه بســیار باال در 
حال راه اندازی چنین سرویسی است. من خبر 
دارم که یک اپراتور با مبلغی بالغ بر پنج میلیون 
دالر در حال راه اندازی پروژه هایی اســت که با 
یک دهم این مبلغ می تواند حتی اســتارت آپ 
را بخرد. اســتارت آپ حاضر است ایده اش را 
بدهد و تعهد دهد که دو سال روی آن کار کند 
و بعد از این مدت ســهام اکثریت استارت آپ 
را حتی واگذار کند. متاســفانه این جنس تفکر 
مدیران تصمیم گیر این موضوع را تحت شعاع 
قرار داده اســت. ولی بهترین گزینه این است 
که ایــن اپراتورها با یــک مجموعه خصوصی 
مشــارکت کنند و آن مجموعــه خصوصی 
در شناســایی اســتارت آپ ها و شــیوه های 
ســرمایه گذاری روی آنها اختیار عمل داشته 
باشــد. کاری که اپراتورها باید انجام دهند این 
است که پلتفرم شان را در اختیار استارت آپ ها 
یا آن شرکت مشــترک قرار دهند. من خیلی 
تالش کردم این مــدل را پیاده کنم و به جاهای 
خوبی هم رســیدیم ولی متاسفانه نشد. چرا که 
گرایش های مختلفی در اپراتورهای تلفن همراه 
وجود دارد. گروهی یک تفکــر خاص دارند و 
گروه دیگر تفکری ضد آن گروه را و در سازمانی 
که 500 نفر وجود دارند که همه هم تاثیرگذار 

هستند، نمی توانید همه را راضی کنید.
اپراتورهــافضــای میتوانیــمبگوییــم
اســتارتآپهارادرککردهاندولیبهبلوغ

نرسیدهاند؟
بله دقیقاً. به نظرم کاری که اپراتورها می توانند 
انجام دهند این اســت که اپراتورهای خارجی 
مثل Sprint و Godaphone را مورد بررســی 
قرار دهند تــا ببینند آنها در ایــن زمینه چه 
کارهایی انجام داده اند. اگــر در این حوزه یک 
بررسی انجام دهند متوجه می شوند این مدلی 
که من عــرض کردم موفق بوده اســت. مثاًل 
اپراتور اســپرینت یکی از این نمونه هاست که 
روی استارت آپ اســپاتیفای سرمایه گذاری 
می کند و اســپاتیفای همز مان با AT&T نیز کار 

می کند. 
مسالهایکهبهنظرمیرسدمشخصاستاین
فضایدوقطبیاستکهشــماهمبهآناشاره
کردید.یعنیعمدهمســائلدرفضایسیاهو
سفیدیاتفاقمیافتدکهیاباماهستییابرما.

برایاینمسالهبهراهحلیرسیدهاید؟
فعاًل که با این مساله کنار آمده ایم ولی راه حلش 
این است که با انجام مذاکره به آنها نشان دهیم 
وقتی شــما با رقیب خودت همکاری می کنی و 
وقتی با رقیبت همــکاری نمی کنی، چه اتفاقی 

قرار است بیفتد. 

گفت وگو با احمد مسرور مدیرعامل مرکز شتاب دهنده دیموند

اپراتورها درک دارند ولی بلوغ نه 
احمد مســرور مدیر جوان و خوش فکر شــتاب دهنده دیموند اســت که این روزها به ســبب میزبانی و پرورش استارت آپ های در حال 
رشــدی مانند نواک یا ترب مشــهور شده اســت. خود شــتاب دهنده در طبقه زیرین کتابخانه پردیس فنی دانشگاه تهران وقف بنیاد 
قلم چی محیط کاری مدرن و دلپذیر دارد که در آن گپ سریعی با مسرور درباره تجربه تلخ و شیرین شان از همکاری با اپراتورها زدیم. 
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بهنظرمیرســدفضایهمکاریبیناپراتورها
واســتارتآپهاییکهدرحــوزهآیتیکار
میکننددرسالهایاخیرگسترشزیادیپیدا
کردهاست.بهعقیدهشمامهمترینعلتاین

موضوعچیست؟
فکر می کنم تجربــه موفقی که در این همکاری 
وجود داشته بحث خدمات ارزش افزوده است 
که اپراتورها از سال ۸5 فعالیت را در این حوزه 
شروع کردند. رویکردی که در آن اپراتورها با 
حفظ برند خود بخشی از کار را به شرکت هایی 
تحت عنوان تامین کننده محتوا برون ســپاری 
کردند و این باعث شد برخی شرکت ها در این 
فضا شروع به فعالیت کردند و امروز می توانیم 
بگوییم اپراتورها درآمدهای قابل توجهی از این 
قبیل خدمات به دســت آورده اند و در سوی 
دیگر هم بعضی شــرکت ها  نیز توانســتند در 
این عرصه پا بگیرند. این نگرشی که اپراتورها 
داشــتند مبنی بر اینکه حاضر شدند این کار را 
خارج از سازمان خود پیاده سازی کنند و بخشی 
از درآمدشان را تقســیم کنند، رویکردی بود 
که به شــکل گیری و پا گرفتن این اکوسیستم 

کمک کرد.
بهنظرشــماچهالگویــیدربــازارایراندر
همکاریمیــاناپراتورهاواســتارتآپها

موثرتراست.
فکر می کنم اپراتورهــا بازیگران مهمی در این 
قضیه هستند. زیرا کسانی هستند که اینترنت 
نسل های سوم و چهارم را به کشور آورده اند و 
از طرفی سرویس های مبتنی بر باند پهن بر این 
بستر سوار می شوند. من فکر می کنم اپراتورها 
می تواننــد رگوالتوری این اکوسیســتم را به 
گونه ای تنظیم کنند تا مالحظاتی که خودشان 
دارند نیــز در نظر گرفته شــود، ولی جاهایی 
آزادی عمــل را بــه اســتارت  آپ ها بدهند. 

چون یک اســتارت آپ اگر بخواهــد با برند 
اپراتور کاری انجام دهد، ممکن است به خاطر 
مالحظاتی که اپراتور ســمت خــودش دارد، 
خیلی آزادی عمل به استارت آپ داده نشود. 
برای مثال در ارائه خدمــات ارزش افزوده در 
شــرکت ما، خیلی برند بیپ مطرح نبود و برند 
ایرانســل آنجا مطرح بود، بنابراین ما به عنوان 
بیپ از یک حدی بیشتر، آزادی عمل نداشتیم. 

بهنظرشــماتوانمالیالزمدراستارتآپها
برایاینموضــوعوجــوددارد؟چونحوزه

محتوایغنیمثلبازیووئدیوگراناست.
فقط بحث پول نیست. چون استارت آپ های 
خوبی در این حوزه وجود دارند که قوی هستند و 
سرمایه گذاری های خوبی نیز در آنها انجام شده 
است و آنها این امکان را دارند. ولی اینکه اپراتور 
خودش بخواهد با صاحبان محتوا ارتباط بگیرد 
شاید به مراتب هزینه اش برای اپراتور گران تر 
تمام شود. به خاطر اینکه صاحبان محتوا وقتی 
می بینند طرف حساب شان اپراتور است، امکان 
دارد شرایط سخت تری برای قراردادها لحاظ 
کنند، ولی وقتی می بینند طرف حساب شــان 
استارت آپی است که از زیرساخت اپراتور هم 
استفاده می کند، شرایط بســیار فرق می کند. 
این موضوعی است که خود اپراتورها نیز اذعان 
می کنند. بنابراین می خواهم بگویم این اتفاق که 
استارت آپی با برند خودش در این بازار فعالیت 

کند، برای اپراتورها هم به صرفه تر است. 
شــایدمهمتریــنچالشــیکهبســیاریاز
اســتارتآپهاییکــهکمــیازآبوگل
درآمدهاند،باآنروبهروهستندایناستکهدر
کارکردنبابیشــترازیکاپراتورمحدودیت
دارند.فکرمیکنیداینحساسیتاصالًصحیح

است؟
ببینید اگر من هم جای اپراتور بودم این نگرانی را 

داشتم. یکی از مزیت های رقابتی که اپراتورها با 
یکدیگر دارند، این است که یکی بتواند سرویس 
خوبی بدهد و دیگری نتوانــد آن را ارائه کند 
تــا بتواند از آن طریق مشــتری را جذب کند. 
من به عنوان شــرکتی که سرویس هایی روی 
پلتفرم موبایل می دهــم، نگاهم به این صورت 
است که هر چقدر بتوانم این سرویس را در بازار 
بزرگ تری ارائه دهــم برایم توجیه اقتصادی 
بیشتری دارد و بنابراین می توانم در این شرایط 
در همان سرویس سرمایه گذاری بهتری کنم و 

آن را رشد بدهم. 
چراازاینســوبــهماجرانــگاهنمیکنیدکه
همانطــورکــهاپراتورهاحقدارنــدمیان
شــرکتهایحوزهخدمــاتارزشافزوده
رقابتایجادکنند،یکشــرکتتامینکننده

محتواهمحقدارد؟
بله، چنین موضوعی هم می تواند وجود داشته 
باشــد. زمانی که یک شــرکت تولید محتوا 
طوری ارزش خلق کند که اپراتورها برایشــان 
مهم باشد با آن شرکت همکاری کنند؛ در این 
صورت طرفین پای میز مذاکره می نشــینند 
و پیشــنهاد همکاری انحصاری و رقابت بین 

اپراتورها هم می تواند مطرح شود.
حرف من این است که اگر ما در مذاکره خودمان 
را جای طرف مقابل بگذاریم شاید خیلی بهتر 
بتوانیم حرف همدیگــر را بفهمیم. واقعاً برایم 
توجیه پذیر اســت که یک اپراتور سرویسی را 
انحصاراً برای خودش بخواهد و ممکن اســت 
ما در این میان به شرایطی برسیم که برد-برد 
باشد. یعنی هم اپراتور اهدافش تامین شود و هم 
آن سرویس دهنده راضی باشد. به این صورت 
که اگر تامین کننــده خدمات فرض کند از 50 
درصد بازار چشم پوشی می کند، در عوض در 

50 درصد دیگر جبران می شود  

گفت وگو با فرزاد تهرانی، مدیر بازاریابی شرکت رهنما:

استارت آپ  می تواند آزادتر باشد
شــرکت رهنما از جمله شــرکت هایی اســت که در موج اول ارائه خدمات ارزش افــزوده مبتنی بر متن با 
اپراتورهــای تلفن همــراه همکاری خود را آغــاز کرد و در ادامه در حوزه آهنگ های پیشــواز و اســتفاده از 
بســتر ارتباطی اش با ناشــران حوزه موســیقی –کــه از مزیت های رقابتــی این مجموعه نســبت به دیگر 
شــرکت ها محسوب می شــود- نیز حوزه خدماتش را در این عرصه گسترده تر کرد. با مدیر بازاریابی این 
شرکت گفت وگویی ترتیب دادیم تا رویکرد آن را در حوزه همکاری استارت آپ ها و اپراتورها جویا شویم 

به ویژه که رهنما خود میزبانی چندین اســتارت آپ موفق دیگر این سال ها را هم بر عهده دارد.
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پرونده

الگوهای جهانی چه می گویند

پایگاه مشتریان مشترک

اســپاتیفای بزرگ ترین شــرکت پخش موسیقی 
حال حاضر جهان با رشــدی بســیار سریع است، 
این اپلیکیشــن در اکتبر 200۸ اولین نسخه خود را 
عرضه عمومی کرد. این شــرکت که به 20 زبان و 
در دو بخش رایگان و تجاری، خدمات خود را ارائه 
می کند توانســت تا ســپتامبر 2010، 10 میلیون 
کاربر، تا دسامبر 2012، 20 میلیون کاربر و تا ژوئن 
2015، 75 میلیون کاربر به دست  آورد که بخش 
بزرگی از این رشد ســریع کاربران خود را مدیون 
همکاری با برندها و اپراتورهای بزرگ دنیاست. در 
جدول زیر سیر رشد کاربران این شرکت را مشاهده 

می کنید.
چندی پیش طی گفت وگویی که دانشگاه استکهلم 
با ویلهلم لوندبورگ رئیس بخش اجرایی شراکت 
و توســعه تجاری اســپاتیفای انجام داد، او توضیح 
داده که کمپانی اســپاتیفای از طریق اســتراتژی 
همکاری با اپراتورها چه دســتاوردهایی داشــته  و 
چگونه  اسپاتیفای توانســته از طریق انتخاب یک 
شریک خوب، رشد پیدا کند. به گفته وی ۸0 درصد 
مشترکانی که اپراتور آنها اســپاتیفای را به مدت 
یک سال به آنها پیشــنهاد داده است، ماه ها پس از 
اتمام قرارداد نیز برای این ســرویس حق عضویت 
پرداخت می کنند. مثاًل در شراکت میان اسپاتیفای 
و تلیا در ســوئد در سه بســته پیشنهادی مختلف 
.IPTV همکاری صورت می گیرد: موبایل، باند پهن و

تلیا یک شرکت مخابراتی و اپراتور موبایل است 
که در برخی از محصوالت خود، به عنوان مکمل یک 
حساب تجاری از اسپاتیفای را پیشنهاد می دهد. این 
پیشنهاد به شکل یک حساب شش ماهه بدون نیاز 
به شارژ یا یک بســته تخفیفی برای حساب تجاری 

یک ساله است. 
الگوی همکاری اسپاتیفای و ویرجین موبایل هم 
به هم بی شباهت نیست. ویرجین مدیا یک شرکت 

مخابراتی و اپراتور موبایل اســت که در انگلستان 
تاسیس شده. این شــرکت نیز یک حساب تجاری 
سه ماهه از اســپاتیفای را به آن دسته از مشترکان 
خود که یکی از بسته های مجموعه VIP را خریداری 
 کنند، پیشــنهاد می دهد. به عنوان بخشــی از این 
بسته ها، امکان اســتفاده از اسپاتیفای در تلویزیون 
وجود دارد چراکه ویرجین این بســته ها را به جعبه 
TiVo افزوده اســت. عالوه بر این، مشــترکانی که 
عضو برخی از تلفن های پرداخت ماهیانه شــده اند، 
نیز یک حساب تجاری سه ماهه رایگان از اسپاتیفای 

دریافت می کنند. 
اپراتورهای موبایل نیز از این شــراکت ســود 
می کننــد. آنها به دنبال پیشــنهادات تــازه برای 
متمایزسازی خود هســتند. پیوند دادن مشترکان 
با یک ســرویس موســیقی حتی اگر بتواند یکی از 
مشترکان آنها را به ماندن با این اپراتورها برای یک 
دوره قرارداد دیگر قانع کند، موفقیت محســوب 
می شــود.  یکی دیگر از سرویس های پخش آنالین 
موســیقی، بیتز  )Beats Music ( اســت که تحت 
مالکیت Beats Electronics قرار دارد و فعالیت 
خود را از ســال 2014 در آمریکا آغاز کرده. یکی 
از مزایای آن شــراکت با AT&T است که از طریق 
آن تــالش کرده پخش موســیقی را بــرای بازار 

گسترده تری فراهم کند.
 Beats Music از ســه روز پس از آغاز فعالیت
اپراتور AT&T نیز شــروع به فروش این سرویس 
کرده است. عالوه بر این، به مشترکان خود در ازای 
خرید عضویــت 10 دالری Beats Music برای 
صورت حســاب وایرلس ماهیانه خود، به آنها یک 
بسته تخفیفی خانوادگی Beats به قیمت 15 دالر 
در ماه و برای اســتفاده بیش از پنج نفر می فروشد. 
این مشــارکت برای Beats ، امکان دسترســی به 
110 میلیون کاربر AT&T شــامل کسانی که تا به 
حال عضو هیچ سرویس پخش موسیقی نبوده اند را 

فراهم کرده است.
عــالوه بــر ســرویس های پخش موســیقی 
اســتارت آپ های دیگری نیز وجــود دارند که به 
دنبال بهره گیری از پایگاه مشتریان اپراتورها هستند. 
اوبر یکی از این استارت آپ هاست که 50 میلیارد 
دالر ارزش دارد و تا ماه ژوئن 2015 توانســته در 
5۸ کشور و در 311 شهر در سراسر جهان خدمات 

خود را عرضه کند.

اوبر در حقیقت یک ســرویس همسفری آنالین 
مستقر در سان فرانسیسکو است که از سال 2009 
آغاز به کار کرده. اپلیکیشــن تلفن هوشــمند آن 
مسافران را با رانندگان مرتبط می سازد. مشتریان 
از طریق اپ تلفن تقاضای تاکســی کرده و موقعیت 

راننده خود را ردیابی می کنند. 
بر اساس گزارش تک کرانچ در سال 2014 اوبر 
با AT&T یکی از بزرگ تریــن اپراتورهای آمریکا 
قرارداد بســت تا تمامی راننــدگان آن بتوانند از 
خدمات مســافربری اســتفاده کنند و در مقابل، 
تمامی تلفن های AT&T با اپلیکیشن اوبر پیش تنظیم 
شدند. AT&T یکی از تامین کنندگان اصلی اوبر در 
راه اندازی سرویس بی ســیم برای رانندگان روی 
پلتفرم اوبر در آمریکا نیز هســت که از رشد سریع 

اوبر در این کشور پشتیبانی می کند.
هدف اوبر از شــراکت با AT&T، اطمینان حاصل 
کردن از این مســاله اســت که هر کسی بتواند در 
هر مکانــی از آمریکا با باز کردن اپلیکیشــن اوبر، 
ســفری ایمن و قابل اطمینان داشته باشد. شرکت 
اوبر در واقع به دنبال تحقق »اوبر در همه جا« است 
و برای این کار نیازمند گســترش به تمام شهرها و 
حداکثر سازی دسترسی شبکه برای اوبر است. در 
حال حاضر پلتفرم اوبر برای 137 میلیون آمریکایی 
خدمــات ارائه می کند. AT&T بــه تحقق »اوبر در 

همه جا« کمک خواهد کرد. 
بسیاری از آمریکایی ها دارای تلفن همراه هستند 
 AT&T و اپراتورهای تلفن همــراه آمریکا همچون
برای رشد خود به دنبال بهره برداری از جریان های 
درآمدی جدیدی همچون اتومبیل ها و دستگاه های 
متصل به اینترنت، فراهم کردن بستری برای انتقال 

دیتا و کسب درآمد از محتوا هستند.
به دنبال تمرکز AT&T بر ارائه خدمات محتوای 
ویدئویی برای موبایل ها، این کمپانی در پی سنجش 
میزان تقاضای محتــوای ویدئویی در اتومبیل های 
اوبر اســت. از شــانزدهم اکتبر 2015 نیز این دو 
شــرکت همکاری تازه ای آغاز کرده اند. قرار است 
 AT&T ظرف دو مــاه، رانندگان اوبر کــه موبایل
در اتومبیل خــود دارند، از طریــق نمایش دادن 
 4G بازی های فوتبال کالج ها در تبلت های متصل به
برای مسافران خود، سرویس پخش زنده را در چهار 
شهر آتالنتا، نشــویل، دیترویت و هاستن آزمایش 

کنند  

در ابعــاد جهانــی از میان اســتارت آپ های متعــدد، اســتارت آپ های پخش 
موســیقی تقاضــای بســیار باالیی برای بســتن قــرارداد یــا اپراتورهــای موبایل 
دارند چرا که این روش را آسان ترین راه مقیاس کردن بیزینس خود می بینند. 
اســپاتیفای )Spotify( از جمله استارت آپ هایی اســت که با چندین اپراتور 
در اروپــا همــکاری می کند. در حال حاضــر در آمریکا نیز قــرارداد بازاریابی با 
اسپرینت دارد. مشترکان آن می توانند هزینه عضویت خود در اسپاتیفای را 
به طور مستقیم وارد صورت حساب های سایر اپراتورها از قبیل AT&T کنند.
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چطوربهراهاندازیایدهفیلمنترســیدیدو
چگونهکارخودراآغازکردید؟

با توجــه به اینکه خودم فیلمســاز هســتم و 
تهیه کننده های این حوزه را می شناسم، به این 
فکر کردم که چقدر خوب می شــود این محتوا 
در فضای مجازی هم قرار بگیرد تا همه بتوانند 
از آن استفاده کنند. تا قبل از حضور ما فیلم ها در 
فضای نمایش خانگی فقط به صورت فیزیکی 
توزیع می شد و تنها شرکت های ویدئو رسانه 
پخش فیزیکی داشتند. یکی از کارهایی که در 
بدو راه اندازی این ســایت انجام دادیم این بود 
که؛ اساساً باید دنبال چه جاهایی برای گسترش 
آن برویــم. ما تصمیــم گرفتیم ایــن کار را با 
اپراتورها آغاز کنیم. یکی از دالیلی که اصاًل به 
این پروژه فکر کردیم این بود که دوره انحصار 
نسل ســوم در تابستان ســال گذشته برای 
رایتل تمام می شد و اپراتورهای اول و دوم هم 

توانستند وارد ارائه این سرویس شوند.
پسمنتظرآزادشدننسلهایسوموچهارم

بودید؟
بله. با توجه به این موضــوع تحلیل ما این بود 
که اینترنت همراه در حال فراگیر شدن است و 
دیدیم موقعیت خوبی است تا رسانه ای ایجاد 
کنیم که موبایل در آن نقشــی اساسی داشته 
باشــد. از ســوی دیگر پس از اینکه انحصار 
نســل ســوم اینترنت همراه پایان یافت این 
تفکر در اپراتورها هم به وجود آمد که درآمد 
از مکالمه و پیامک را به سمت خدمات مبتنی 
بر نســل های ســوم و چهارم اینترنت همراه 
بیاورند. طبعاً ما رفتیم ســراغ اپراتور و همراه 
اول را به خاطــر اینکه بزرگ تریــن اپراتور 
کشور که بیشترین مشترک را دارد، انتخاب 
کردیم. پس از انجــام مذاکرات با این اپراتور 
قرار شــد فیلم نت را با همــراه اول راه اندازی 

کنیم. از آبان ماه ســال پیش همکاری مان را با 
همراه اول در فیلم نت شروع کردیم. طبعاً اگر 
می خواســتیم فقط روی اپ استورها کارمان 
را شــروع کنیم، این تعداد کاربر را نداشتیم. 
اپراتور این قابلیت را دارد که کسب و کاری را 

به سرعت بزرگ کند.
آیااینســریعبزرگشــدنهمیشهمثبت

است؟
واقعاً به ســرعت بزرگ شدن همیشه حسن 
نیست. ما هم صد درصد چالش داشتیم منتها 
از قبــل پیش بینی هایی کــرده بودیم که این 

تعداد کاربر را پاسخگو باشیم. 
فرآیندهمکاریتانباایناپراتورچگونهبود؟
آیاپیشازفیلمنتهمکاریخاصیداشتید؟

قباًل در حوزه خدمــات ارزش افزوده در قالب 
یک شرکت با اپراتور همراه اول کار می کردیم 
و یکــی از دالیلی که به این ســمت رفتیم نیز 
ارتباطــی بود که در آن شــرکت با همراه اول 
داشتیم. طبیعتاً اپراتورها چون ویدئو، ترافیک 
خوبی برایشــان ایجاد می کند دوست دارند 
در این کسب و کار وارد شوند. اتفاقاً مذاکرات 

خیلی سریع هم پیش رفت. 
برخیمعتقدنداپراتورهافرآیندبوروکراسی
پیچیدهایدارندوکارباآنهاخیلیدردســر

دارد.
نه این طور نیســت. به نظر من همــراه اول از 
اســتارت آپ ها خوب حمایت می کند و ما هم 
در آن مقطع که با همراه اول شروع کردیم، یک 
استارت آپ بودیم. اوالً فرآیند کار با اپراتورها 
سخت و طاقت فرسا نیست هرچند اپراتورها 
باید نســبت به کارهایی کــه انجام می دهند 
حساسیت داشــته باشــند. چون وقتی آنها 
پروموت می کنند تبلیغات شان در کل کشور 
است و همه مشترکان شان را پوشش می دهند 

و آن محصول باید این قابلیت را داشته باشد.
باهمراهاولچگونهکارمیکنید؟

ما با همراه اول به طور سهامداری کار می کنیم و 
شریک تجاری هستیم. 

درکلنقــاطمثبــتومنفیکارکــردنبا
اپراتورهارادرچهمیبینید؟

اینکه اپراتور به شما اطمینان کند نقطه سختی 
اســت. چون اپراتور هزینه های بسیاری کرده 
تا اپراتور شــود. طبعــاً این همــکاری با یک 
استارت آپ باید به یک نقطه اشتراک و اعتماد 
برســد. ممکن است اســتارت آپی باشید که 
اپراتور شــما را پروموت کند ولی دو روز دیگر 
اتفاقــی بیفتد و نتوانیــد کار را پیش ببرید و در 
واقع هزینه ای که اپراتور برای آن استارت آپ 
انجام داده، ســربار محسوب می شود. نقطه ای 
که اپراتور به شــما اطمینان کند و به اشتراک 
برسد، نقطه مهمی اســت ولی بعد از آن کارها 
راحت پیش می رود. به نظر من استارت آپ ها 
خودشــان باید به ســمت اپراتورهــا بیایند و 
االن موج مراجعه اســتارت آپ ها به ســمت 
اپراتورها شروع شده است؛ چرا که اپراتور با هر 
مشترکش ارتباط مستقیم دارد و دارای سرمایه 
زیادی اســت و می تواند در حوزه های دیگر هم 
آن کســب و کار را حمایت کند. به نظر من این 
اســتارت آپ ها هســتند که به اپراتورها نیاز 

دارند؛ اپراتورها به استارت آپ ها نیاز ندارند  

مدیرعامل فیلم نت:

جلب اعتماد اپراتور به یک استارت آپ سخت است
محمد نجار صراف پیش از راه اندازی وب ســایت و اپلیکیشــن فیلم نت حدود 1۷ ســال در ســاخت فیلم 
فعالیت می کرده است. ایده فیلم نت حدود دو سال پیش شکل می گیرد و بهمن ماه سال 93 وب سایت 
و اپلیکیشــن های آن با همــکاری اپراتور همراه اول آغاز به کار می کند و به گفته خودشــان در حال حاضر 
حــدود دو میلیــون کاربــر دارد کــه از این میان حــدود ۷۰۰ هزار کاربر فعال هســتند. فیلم نت یک بســتر 
عرضه برای فیلم ها و ســریال هایی اســت که از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز دریافت می کنند و کاربران 

می توانند آنها را از این وب سایت به صورت مجازی خریداری کنند. 
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خارج از محدوده

مجــازی، جهانــی پنهــان که در فضای 
آن برکــت پیشــرفت روزافزون 
تکنولوژی هــای ارتباطی اطالعاتــی بیش از پیش 
هویدا شــده و شانه به شــانه دنیای بیرونی در حال 
گسترش اســت. با توجه به نقش کنشگران انسانی 
در ساخت جهان واقعی و دنیای مجازی باید انتظار 
داشت آسیب ها و مسائل موجود در جوامع انسانی 
خارج از شبکه به داخل شبکه نیز نفوذ کرده و تبعات 
آن کاربران فضــای مجازی اعم از زن و مرد را متاثر 
کند. یکی از آســیب های دیرپای جهان انسانی از 
دیروز تا امروز مســاله خشونت علیه زنان است که 
دامنه آن در جهان امروز به شکلی متفاوت و جدید 
به فضای مجازی نیز کشیده شده است. در حقیقت 
وقتی زنان در جعبه پیام های شخصی خود در فضای 
مجازی یا در فضای عمومی در شبکه های اجتماعی 
مورد آزار و تحقیر کالمی جنسی قرار می گیرند، در 
واقع شکلی از خشونت علیه زنان را تجربه می کنند. 
نکته حائز اهمیت در اینجاست که با وجود آنکه این 
آزارها در فضای مجازی اتفاق می افتند اما کاربران 
مورد هجمه  چنین خشونت هایی و کاربران آزارگر، 
همگی، عامالن انســانی حقیقی هستند. بی شک هر 
نوع تهدید، تحقیر و توهینی که زنان در فضای مجازی 
تجربه می کنند، تاثیرات مســتقیم و غیرمستقیم بر 
زیست روزمره و فعالیت های فردی و اجتماعی آنان 
در بســترهای اجتماعی متفاوت از جمله مجازی و 
غیرمجازی می گذارد و زندگی آنان و در بسیاری از 
موارد سایر اعضای خانواده آنان را تحت الشعاع قرار 
می دهد. به طور معمول خشونت و آزارهایی که زنان 
در بستر فضای مجازی تجربه می کنند در ابتدا روانی 
کالمی بوده اما به مروز زمان و در صورت عدم مقابله 
به سایر انواع خشونت حتی در برخی موارد خشونت 
فیزیکی نیز تبدیل می شود. به طور کلی، تبعات روانی 
اجتماعی هر نوع خشــونت آنالین به ســرعت به 
زندگی بیرون از شبکه کاربران آن سرایت می کند 
و فرد آزاردیده را در چرخه خشونت اسیر می سازد. 
با توجه به عمق و گستردگی خشونت علیه زنان در 
فضای مجازی شایســته آن است که با ابعاد و دامنه 
شیوع این پدیده بیشتر آشنا شــویم و راهکارهای 
مقابله با آن را به درستی بشناسیم. پیش از پرداختن 
به موضــوع فوق الذکر بهتر اســت نگاهی گذرا به 
پدیده خشــونت علیه زنان و مصادیق آن در جهان 

امروز بیندازیم. 

خشونتعلیهزنانبهچهمعناستومصدایق
آنکدامند؟

مجمع عمومی ســازمان ملل متحــد در 23 فوریه 
ســال 1994 طی قطعنامه ای خشونت علیه زنان را 
این گونه تعریف کرده است:»خشونت علیه زنان به 
معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است 
که به آسیب رســاندن و رنجاندن جسمی، جنسی، 
یا روانی زنان منجر شود، یا احتمال آن وجود داشته 
باشــد، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه؛ اجبار یا 
محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر 
عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شــود.« 
تحقیقات سازمان بهداشت جهانی نشان می دهند 
در هــر 11 ثانیه یک زن مــورد آزار قرار می گیرد 
و بــاردار بودن زنان هم آنها را از خشــونت مصون 

نمی دارد. 
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 35 درصد 
زنان در کل جهان خشونت اعمال شده توسط همسر 
یا شــریک زندگی خود یا مــردان دیگر در اجتماع 
را تجربــه کرده اند. این آمار همچنین نشــانگر آن 
هســتند که در مقیاس جهانی 3۸ درصد قتل های 
زنان توسط شــریک زندگی آنان اتفاق می افتد. در 
ایاالت متحــده 33 تا 35 درصد زنــان مورد آزار 
جسمی همســران خود قرار دارند. 15 تا 25 درصد 
این تعداد زنان هنگام بارداری مورد ضرب و شــتم 
قرار می گیرند؛ همچنین از هر 10 زن سه نفر از آنان 
توسط شوهران شان یا سایر مردان به قتل می رسند. 
در هند نیز به طور متوسط ساالنه 414 زن در اثر آزار 
جسمی همسران شان دست به خودکشی می زنند، 
در بنگالدش 534 قتل از قتل ها ناشــی از خشونت 
مردان بوده و در شــیلی 634 زن مورد آزار جسمی 

قرار گرفته اند.
 در ایران بنا بــر پاره ای مالحظــات فرهنگی و 
سیاســی آمار قابل اعتمادی در مورد خشــونت 
خانگی علیه زنان در دســترس نیست. اما پاره ای از 
آمارهای موجود نشــان می دهند 66 درصد زنان 
ایرانی، از اول زندگی مشترک شان تاکنون حداقل 
یک بار مورد خشونت قرار گرفته اند. میزان و انواع 
خشــونت خانگی در اســتان های مختلف ایران از 
تنوع و تفاوت های زیاد و معناداری برخوردار است. 
نسبت زنان درگیر در خشــونت خانگی در تهران 
برای نمونه 70/3 درصد اســت. بررســی آماری 
وضعیت خشــونت خانگی در ایــران به طور اعم و 

در شــهر تهران به طور اخص به اســتناد پژوهش 
صورت گرفته در سال 13۸3 تحت عنوان »بررسی 
پدیده خشونت خانگی علیه زنان« مطرح شده است. 
این طرح ملی به صورت مشترک از طرف دفتر امور 
اجتماعی وزارت کشــور، مرکز امور زنان ریاست 
جمهوری دولت اصالحات و بــا همکاری وزارت 
علوم صورت گرفته اســت. پژوهش مورد نظر، در 
سطح کالن و در 2۸ استان کشور )مراکز استان ها( 
با بیش از 14000 پاســخگو )12596 نفر از زنان 
متاهل و 2066 نفر از مردان متاهل( و بیش از هزار 
متغیر در قالب چهار پرسشنامه متفاوت انجام شده 
است.  مصادیق خشــونت خانگی اندازه گیری شده 
در این پژوهش شامل: 1- استفاده از تهدید و ایجاد 
مخاطره، 2- خشــونت های فیزیکی، 3- خشونت 
روانی و کالمی، 4- خشــونت جنســی و ناموسی، 
5- خشونت اقتصادی و مالی، 6- خشونت حقوقی 
مرتبط با طــالق و 7- ممانعت از رشــد اجتماعی 
و فکری اســت. الزم به ذکر اســت در مجموع در 
ایران کمتر از 35 درصد خشــونت های خانگی به 
پلیس گزارش داده می شــوند. به طور کلی می توان 
خشــونت هایی را که زنــان در زندگی خود تجربه 
می کنند، به شش دســته فیزیکی، روانی و کالمی، 
اقتصادی، جنســی، فرهنگی و قانونی تقسیم کرد. 
خشونت فیزیکی شــامل کتک زدن، زندانی کردن 
و اخراج از خانه است. خشونت روانی و کالمی مانند 
دشنام دادن، فریاد زدن، رفتار آمرانه و تهدید کردن 
اســت که موجب ایجاد روحیه پوچی و اضطراب 
می شود. خشــونت اقتصادی شــامل ندادن نفقه، 
سوءاستفاده مالی از زن، صدمه زدن به وسایل مورد 
عالقه او و غیره می شــود. خشــونت جنسی نیز در 
خانواده به مواردی مانند اجبار در رابطه زناشــویی 
غیرمتعارف و عدم اســتفاده از وســایل بهداشتی 
بازمی گردد. خشونت قانونی دربرگیرنده خشونت 
علیه زنان اســت که توسط دولت ها و قوانین اعمال 
می شود و خشــونت فرهنگی نیز مربوط به آداب و 

رسوم است. 

خشونتسایبرییاآنالینچیست؟
بی شــک زنان فقط قربانیان خشــونت در فضای 
اینترنت نیستند اما بیشتر قربانیان خشونت آنالین 
نیز همچون جهان خارج از شــبکه، زنان  هســتند. 
می توان گفت خشونت آنالین به یکی از رایج ترین 
انواع خشونت ها علیه زنان در جهان معاصر تبدیل 
شده است. در کل، خشونت ســایبری به مسائل و 
مشکالت بزرگ اجتماعی و همچنین به مسائل زنان 
در جهان امروز گره خورده است. اهمیت و حساسیت 
این قضیه تا حدی اســت که برای روشن شدن ابعاد 
خشونت علیه زنان در فضای اینترنت، کمپین »پایان 
دادن به خشــونت علیه زنان و دختران« ســازمان 

خشونت علیه زنان در عصر دیجیتال

شمشیری پشت کلمات نهان است

فاخره خطیبی
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ملل، تعریفی برای خشــونت و آزار جنسی زنان در 
فضای ســایبر ارائه کرده است. بنا بر این تعریف هر 
نوشته و رفتار تحقیرآمیز در کامنت های کاربران، 
اجبار به عمل جنســی در فضای اینترنت، تهدید و 
استفاده از الفاظ جنســی و همچنین تهدید کالمی 
و رفتارهای خشن، خشــونت علیه زنان محسوب 
می شود. بی تردید خشــونت و زورگویی علیه زنان 
در فضای مجازی یکی از علت هایی است که چرخه 
خشونت علیه زنان را در عالم واقع تندتر می چرخاند. 
آمار ســال 2014 موسسه  نظرسنجی معتبر »پیو« 
در آمریکا نشــان داد 60 درصد کاربران دست کم 
یک  بار شــاهد آزار کاربر زنی در اینترنت از سوی 
دیگری بوده اند. در این میان 24 درصد کاربران تایید 
کرده اند شــاهد تداوم این آزار و اذیت های آنالین 

بوده اند. نتیجه  تحقیقات انجام شــده توسط گروهی 
از محققان در دانشگاه مریلند آمریکا نشان می دهد 
کاربران زن به طور متوسط 25 برابر بیشتر از کاربران 
مرد، با پیغام های تهدیدگر، فحاشــی، پیغام های با 
کلمات رکیک و جنســیت زده و خشونت کالمی 
مواجهند. بر اساس این تحقیق دست کم ۸7 درصد 
کاربــران زن با کامنت های جنســیت زده مواجه 
شــده اند و ۸1 درصد دست کم یک  بار کامنت های 
حاوی فحش و تهدید جنســی دریافــت کرده اند. 

بیشتر قربانیان نیز زنان بین 1۸ تا 30 ساله اند. 

تفاوتهایاصلیخشونتداخلوخارجاز
شبکهکدامند؟

خشونت آنالین اگرچه ساختاری مشابه خشونت 

در جهان زندگی روزمــره دارد اما امکانات دنیای 
فناوری، الیه های این نوع خشــونت را پیچیده تر و 
اثرش را شدیدتر کرده است. به طور معمول، هزینه  
خشــونت در فضای دیجیتال برای شخص آزارگر 
کمتر از جهان خارج از شبکه است. در فضای مجازی 
شــخص آزارگر ممکن است هرگز شناخته نشود و 
با اندکی احتیاط و مهــارت از پیگیری قانونی کاماًل 
مصون بماند. نظام انتشــار شبکه ای نیز می تواند به 
 ســرعت محتوای مجرمانه را حتی از دســت خود 
آزارگر خارج و خشــونت را در فضای آنالین بارها 
بازنشــر و بازتولید کند. متعاقب شرایط فوق الذکر 
قربانی خشــونت آنالین نمی تواند خود را به آسانی 
از چرخه  تکرارشونده خشونت بیرون بکشد. حذف 
ضرورت حضور در محل نیز که ویژگی جذایی ناپذیر 
اینترنت اســت، به فرد آزارگر امکان می دهد از هر 
نقطه  جهان، زن یا مردی را در نقطه  دیگری از جهان 
هدف قرار دهد. پژوهشگران فرهنگ دیجیتال، در 
نوشته های خود بارها بر این امر تاکید کرده  اند که در 
فضای اینترنت »فراموش شدگی« وجود ندارد. این 
خصوصیت فضای مجازی به فرد آزارگر این امکان را 
می دهد که خشونت خود را به معنایی جاودانه سازد. 
هیچ  چیز در فضای سایبری از بین نمی رود و حتی با 
مسدود کردن محتوای مجرمانه، همچنان هر آنچه 

رد و بدل شده، در حافظه  اینترنت باقی می ماند.

بهترینراهکاردرجهتمقابلهباخشونت
آنالینعلیهزنانچیست؟

با توجه به ویژگی های منحصربه فرد خشونت آنالین 
که پیش از این برشــمرده شــد، بی تردید، بهترین 
و کلیدی تریــن راهکار مقابله با خشــونت آنالین، 
پیشــگیری از وقوع آن از طریق آگاهی بخشــی به 
کاربران اعم از زن و مــرد درباره نحوه حفظ امنیت 
اطالعات در شــبکه اســت. کاربران به طور کلی 
خصوصاً کاربران زن می بایســت آگاهی داشــته 
باشند که چگونه از اطالعات خود در شبکه به خوبی 
حفاظت کنند و فضای امنی را برای خود و ارتباطات 
مجازی شــان فراهم آورند. به انضمام راهکار کلی 
فوق الذکر، حســاس کردن جامعه نیــز از طریق 
صحبت کردن درباره خشونت آنالین علیه زنان و 
راهکارهای جلوگیری از آن در دنیای بیرون شبکه 
اعم از مجامع عمومی، همایش های علمی، رسانه ها 
و غیره و در خود فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
نیز در ایجاد احســاس عدم ناامنــی برای عامالن 
خشونت نقش بسزایی دارد و چرخه خشونت برخط 

علیه زنان را به طور چشمگیری آهسته می کند  

منابع:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/

http://mehrkhane.com
http://www.khanehamn.org
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رنج نامه

در ایران »سیســتم« نام مقدســی اصوالً 
است. می توان تمام کاسه کوزه ها را 
سر »سیستم« شکاند. اکثر اوقات قطع است، گاهی 
»بازی درمی آورد«، گاهی برای ساده ترین تغییرات 
دسترسی نمی دهد، مانند ماجرای ایرانسل گاهی 
در یک روز بیشــتر از یــک کار را نمی تواند انجام 
دهد و خالصه به انــدازه پیچیده ترین هوش های 
مصنوعی که هیــچ، به اندازه یک هوش بشــری 
می فهمد و فرمان می دهد و یک سازمان را کنترل 
می کند. آدم ها درگیر سیســتم هایی می شوند که 
خودشان طراحی کرده اند. کارها به خاطر هماهنگ 
نبودن با این سیســتم ها عقب می افتــد و در کل 
شرایط طوری می شود که سیستم های رایانه ای ما 

را کنترل می کنند نه ما سیستم ها را.
نام سیستمی که در دانشــگاه ما و چند دانشگاه 
سراسری دیگر استفاده می شد، »گلستان« بود؛ یکی 
از عجیب ترین مخلوقات نرم افزاری بشر. اولین بار 
که خواســتم برای ثبت نام بــا فایرفاکس واردش 
شوم، موفق نشدم. بیچاره درخواستش واضح بود، 
تنها با اینترنت اکسپلورر آن هم نسخه 6 باز می شد. 
هنوز هم وضعش همین اســت. هنگام نوشتن این 
متن به صفحه ای در سایت مایکروسافت برخوردم 

که در آن برای پایان اینترنت اکســپلورر 6 فرزند 
کهنسال خودش روزشماری می کرد. دیگر او هم از 

زنده بودن این فرزند به ستوه آمده است.
 آن روز، روز ثبت نام بود و سه چهار صفحه راهنما 
داده بودند تا کار با این نرم افزار را یاد بگیریم. با این 
حال هر کس پای رایانه ها می نشست نمی دانست با 
آن همه منو و گزینه چطور برخورد کند. گاهی گیج و 
منگ بقیه را نگاه می کردند و سعی می کردند از روی 
دست کناری ایده بگیرند برای همین فرآیندی که 
باید در پنج دقیقه انجام می شد بیش از 45 دقیقه به 
طول انجامید. دقیقاً دو سال طول کشید تا فهمیدم 
سیستم گلستان چطور کار می کند. این سیستم پر 
از فیلدها و منوهایی است که هیچ کاربردی ندارد. 
مثاًل برای دیدن درس های ارائه شده در ترم جاری 
بیش از 60 فیلد مقابل تان قرار می گیرد که البته با 
پر کردن سه چهار مورد از آنها می توانید تا نزدیکی 
هدف تان برســید، یعنی لیســت تمام درس های 
این ترم را ببینید و برای مشــاهده چیزی که دقیقًا 
دنبالش هســتید، باید خودتان دستی لیست را باال 

و پایین کنید. 
این سیستم گلســتان امنیت باالیی دارد. مثاًل 
هر دو هفته اصرار دارد همه پسوردشان را عوض 

کنند. البته توان پذیرش هر پســوردی را ندارد. 
یک بار سعی کردم با اســتفاده از حروف بزرگ و 
کوچک و عالمات، یک رمز پیچیده به آن بدهم تا 
خیالم از بابت امنیتش راحت شود. پسورد جدید 
همان و از دست رفتن امکان ورود همان. سرانجام 
مجبور شــدم به آموزش مراجعه و پســوردم را 

»ریست« کنم. 
در ایــن سیســتم فرآیندی وجــود دارد به نام 
»ثبت نام اینترنتی« که البتــه هیچ وقت به انتهای 
این فرآیند که »ثبت نام« باشد، نمی رسید. بیشتر 
برای خالی نبودن عریضه اســت چــون عین دو 
ســال، هر ترم بعد از ثبت نام اینترنتــی و پیش از 
شــروع کالس ها بالغ بر 400 کیلومتر مســیر را 
طی می کردم تــا فرآیند ثبت نام را حضوری کامل 
کنم. یعنی برای دو روز پشــت اتــاق مدیر گروه 
می ایســتادیم یا در آموزش صف می کشیدیم تا 
ثبت نامی را که پیش از ایــن اینترنتی و به صورت 
ناقص انجام دادیم، تمام کنیم و واحدهای اضافه را 

با موفقیت برداریم. 
در دانشــگاه امیرکبیــر وضعیت اســف بارتر 
بود. بار اولی که در روزهای ثبت نام وارد ســایت 
دانشکده شدم، خود را میان کامپیوترهای روشنی 
یافتم که هیچ  کس پشت شــان نبود اما با سرعت 
باالیی کارهایی در پورتال ثبت نام انجام می دادند. 
دانشــجوهای آنجا ظاهراً پیشرفته تر بودند و البته 
سیستم هم برخالف گلســتان این امکان را به آنها 
می داد کــه با یکی از افزونه هــای فایرفاکس یک 
کار تکراری را پشت سر هم اتوماتیک انجام دهند. 
این قطعه کد آن قدر برای برداشــتن درس تالش 
می کرد تا به محض اینکه کسی درس را حذف کرد 

و یک ظرفیت خالی شد، آن را به سرعت بردارد. 
فرصتی داشتم مدتی در اداره فناوری اطالعات 
شرکت ســایپایدک کار کنم. این شرکت بخشی 
داشــت به نام »طراحی فرآیندها و سیســتم«. با 
اینکه در اداره فناوری اطالعات بود اما افرادی که 
آنجا کار می کردند هیچ سررشــته ای از کامپیوتر 
نداشتند. کارشان در کل طراحی یک فرآیند بود؛ 
اینکه فــرد چطور وارد یک گردش کاری شــود و 
چطور بعد از رســیدن به هدفش از آن خارج شود. 
این چیزی است که در طراحی سامانه های پیچیده 
کامپیوتری معموالً فراموش می شــود. خواســتم 
بگویم طراحی فرآیند در ایران هم وجود دارد و چیز 
غریبه ای نیست اما نمی دانم شاید در بعضی مراکز 
به کلی فراموش شده شاید هم طبق معمول هست 
و ما فقط نامش را یدک می کشــیم. تمام مشکالتی 
که در کارهای اداری با آنها برخورد می کنید همه  
به خاطر طراحان فرآیندی اســت که این سیستم 
الکترونیکی آنجا را طراحی کرده اند و متوجه نیازها 

و دورهای باطلش نشده اند  

سیستمی که گلستان شد
امیرحسین حسینی پژوه
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هرچند همیشــه وقتی یک روز پای حرف هر انسان معقولی بنشینید، متوجه خواهید شد شناخت تان از 
دیگران تا چه حد سطحی است ولی بدون شک ترابیان توانست کاماًل در این زمینه غافلگیرکننده باشد. 
ترابیــان بــه عنوان مدیری کــه از شــهرداری و وزارت نفت گرفته تــا داده پردازی و یاس ارغوانی همیشــه 
نقشــی کلیدی داشــته اســت، دارای روحیه خاص یــک برنامه نویس متدین بود؛ بســیار فنــی، مذهبی و 

البته گریزان از قید و بندهای مدیریتی. 
شــاید وقتی شــما هم مثل من این گــزارش را می خوانید یــک بار واقعــًا مالحظاتی مانند خانــواده، زمانه، 
جامعــه و طبقه را در نظر بگیرید و درک کنید هنوز هم ترابیان در قلبش بیش از هر آنچه در این چهار دهه 

فعالیت بی وقفه به وی نسبت داده شده، یک برنامه نویس است. 

۱۶ فروردیــن ۱۳۳۴ در تهران متولد 
اســت ولی اصلیتش به روستایی 
حوالی نطنز بازمی گــردد. ماجرای مهاجرت یک 
نسل پیشتر به تهران هم خود یک داستان غمناک 
است. مادربزرگ پدری اش ســر زا در زمستان 
و یخبندان از دســت می رود: همه منجمله قابله 
روستا فکر می کنند پدرش هم دیگر شانسی ندارد 
و برای همین کودک را در همان تشــتی که به دنیا 
آمده، رها می کنند و می روند پی کفن و دفن مادر. 
بعد از تشییع تازه یاد بچه می افتند و می بینند تشت 
به کل یخ بسته ولی وقتی مدتی کنار تنور می ماند 
بچه تازه گریه می کنــد و به این صرافت می افتند 

که زنده است. 
بــا ازدواج مجدد پدربزرگش و ســخت بودن 
نگه داشــتن بچه در روســتا، پــدرش در همان 
کودکی بــه تهــران مهاجرت می کنــد و بدین 
ترتیب محمدعلی به عنوان پســر بزرگ خانواده 
در محله مولوی تهران متولد می شــود. چند سال 
بعد به هالل احمر نقل مــکان می کنند و چهارراه 
عباسی مشهور، تا صاحبخانه شوند. مغازه قصابی 
پدرش هم چند خیابان باالتر است. کالس اول تا 
ششم را در دبیرســتان صائب می خواند و اول تا 
پنجم دبیرســتان را هم به دبیرستان معتبر غزالی 
می رود کــه البته تازه با ورودی های هم ســال او 
تاســیس شــده:»غزالی در خیابان نواب امروز 
باالتر از چهارراه خاکباز بود. در غزالی که ثبت نام 
کردیم تازه ســال اول داشــت و در واقع با خود ما 
تاسیس شــد. این ماجرا تا ســال پنجم که قبل از 
کنکورم را رفتم دبیرســتان ادیب، ادامه داشت. 
دبیرستان های خصوصی هم بودند ولی توان مالی 

خانواده ما در حد دولتی ها بود.« 
در دبیرســتان غزالی خیلی هم روزگار آرامی 
ندارد. دروس ریاضی اش خوب اســت ولی بچه 
حرف گوش کنی نیســت و اگر نمراتش مناسب 
نبود شــاید بارها اخراج می شــد. بینی اش  طی 
تنبیهی در دبســتان شکســته و هنوز اثرش باقی 
اســت:»کاربن گذاشــتم که هر صفحه از مشقم 
بشــود دو صفحه و معلم فهمید و تنبیه ســختی 
کرد.« یک بار در دبیرستان هم پرده گوشش پاره 

می شود:»سال 5۱ ناچار شدیم با اعتصاب و نرفتن 
سر کالس همین معلم را اخراج کنیم. چون هرچند 
کتک زدن مرســوم بود ولی ایشان مشکل عصبی 
داشت و کنترلش را به سرعت از دست می داد. از 
دست یک کس دیگری عصبانی شد و شروع کرد 
بقیــه را زدن و توی گوش من هم که مبصر کالس 
بودم زد و پرده گوشم پاره شد. فحش های رکیکی 

هم می داد که حتی بدتر از زدنش بود.« 
در نهایــت امتحان نهایــی اش را قبل از کنکور 
در دبیرستان ادیب می دهد که از خانه جدید آن 
در خیابان کمیل فاصله زیــادی دارد و در کوچه 
مشــهور روزنامه کیهان حوالی میدان فردوسی 
واقع شده ولی دست کم شرایط تحصیلی و تربیتی 
آرام تری دارد. ســال 52 دیپلمــش را می گیرد 
ولی هنوز بــرای کنکور مهلــت دارد. دوره های 
زبــان را می گذراند و در ســودای ادامه تحصیل 
در هندوستان است که با مخالفت پدرش مواجه 
می شــود:»اصرار که کردم ایشان گفت اگر ایران 
بمانی بــرای ادامه تحصیل کمکــت می کنم ولی 
خارج بروی نه. حتی وقتی اصرار کردم که شــش 
ماه، ماهی ۳00 تومان کمک تحصیل برای خارج 
بدهد، گفت نه. راغب نبــود و مادرم هم خیلی به 

من وابسته بود.« 
ســال 5۳ طی رویدادهای عجیبی وارد مدرسه 
عالی کامپیوتر می شود. خود مدرسه تنها یک سال 
پیش تاسیس شــده و با داشتن گران ترین شهریه 
در میان تمام دانشــگاه های کشــور رکورددار 
است:»مدرســه 5۱00 تومان شهریه داشت در 
حالی که شهریه اغلب دانشــکده های کامپیوتر 
آن زمان حداکثر چهار هــزار تومان بود.« چون 
پیش از این خودش را بــه عبث برای خارج رفتن 
آماده کرده اســت چندان مهیــای کنکور دادن 
نیست و ســال 5۳ که برخی دانشــگاه ها مستقل 
دانشــجو انتخاب می کنند، کم و بیش بر حسب 
تصادف محمدعلی راهی مدرســه عالی کامپیوتر 
می شود:»آن زمان باید قبل از کنکور همان موقع 
ثبت نام رشــته ای را که می خواســتید انتخاب 
می کردیــد و تراز من به برق دانشــگاه تهران که 

انتخاب اولم بود، نرسید.« 

عالقــه اش به رشــته بــرق را می تــوان در 
کودکی اش هم دید که پر از خاطرات سیم کشــی 
ساختمان یا تعمیرات منزل است ولی وقتی رشته 
دلخواهش قبول نمی شــود به این نتیجه می رسد 
که برای داشتن شانس رفتن به خارج، حال که در 
رشته دلخواهش قبول نشده، بهتر است یک سال 
دیگر برای خودش زمان بخرد تا راهی ســربازی 
نشــود؛ بنابراین در مدرســه عالی فقط به امید 
همان یک ســال زمان خریدن، ثبت نام می کند. 
در رشته های دیگری مانند مخابرات هم امتحان 
می دهد ولــی حتی در این موارد هــم انگیزه  های 
خیلی جدی ندارد:»رفیقی داشــتم که ســر خود 
رفت ما را برای امتحان مخابــرات ثبت نام کرد 
به این امید که با هم برویم ســر جلسه امتحان و از 
روی دست من تست ها را بزند و قبول شود ولی از 
قضا افتادیم در دو سالن مختلف. کسی که کنار من 
افتاد هم همان اولش قول گرفــت که تا می تواند 
از روی پاســخنامه من بزند. جفت مان هم قبول 
شــدیم ولی من به همان مدرســه عالی کامپیوتر 

رفتم.« 
تقریبًا هیچ شــناختی از مدرسه عالی کامپیوتر 
که توســط انواری تاسیس شده اســت، ندارد و 
فقط بــه خاطر جدید بودن و جالب بودن رشــته 

سوابق تحصیلی:  کارشناسی از دانشکده عالی کامپیوتر و کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف یک روز یک مدیر
 سوابق مدیریتی:   رئیس سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری، مدیر دفتر برنامه ریزی جهاد سازندگی تهران،  مدیر بخش سیستم های اطالعاتی و نرم افزار داده پردازی، عضو 

کمیسیون های استاندارد و نرم افزار شورای عالی انفوماتیک، مدیرعامل یاس ارغوانی 

سال تولد: ۱۳۳۴
محل تولد:  تهران 

دبیرستان
چــون ارشــدهای دبیرســتان غزالی بودیم و مدرســه با ما شــروع شــده 
بــود مدیــر دبیرســتان بــه مــا عالقــه خاصــی داشــت و تمام تالشــش را 
می کرد که آســیب نبینیم. حتی االمکان از معلم های ســاواکی که اغلب 
کادری بودنــد، اســتفاده نمی کرد و ســراغ معلم های دانشــجو می رفت 
که ســاواکی بیــن آنها کمتر بود. شــاید گرایش خودش شــان را داشــتند 
ولی ســاواکی نداشــتند. ما یک انجمن اســالمی در دبیرســتان داشتیم 
کــه رویکــرد مذهبــی داشــت و پایه های گرایش سیاســی ما را ســاخت. 
برخــی از معلم هــا هــم که مذهبــی بودند خیلی بــه مطالعه و نــگارش ما 

کمک می کردند. 

عکس با شهید اکبر ترابیان سال ۱۳۵۹



48

شرکت گردی

شماره 29  آبان 1394    

جذب آن می شود. ســه رشته تحلیل سیستم ها و 
کاربرد کامپیوتــر،  تحلیل عملیات و برنامه ریزی 
پیش رویش اســت ولی این آغــاز ورود وی به 
التهابات انقالب را هم رقم می زند:»آقای انواری 
بسیار مرد وارســته ای بود و به عنوان موسس و 
مدیر مدرســه عالی کامپیوتر تمامی تالشش را 
می کرد که دانشــجویان لطمــه ای نبینند. طیف 
دانشجویانی که از ســال 5۳ وارد مدرسه شدند 
برخالف ورودی سال اول خیلی مرفه مآب نبودند 
و همین رویکرد غیرسیاســی مدرسه را هم تغییر 
داد. سال اولی ها اغلب دانشجویانی بودند که چون 
شناختی از رشته کامپیوتر نبود فقط بر حسب پول 
یا نرفتن ســربازی آمده بودند ولی سال دوم پر از 
بچه هایی بود که حتی بــرای تحصیل کامپیوتر از 
شهرستان به آنجا آمده بودند و روبه روی مدرسه 

برای خودشان خانه گرفته بودند.«
دانشگاه در بدو ورود از آنها تعیین سطح برای 
آموزش زبان هم می گیــرد و 2۴ واحد نیز برای 
آنها زبان پیش بینی کرده است. اغلب اساتید از 
ملیت های دیگر هســتند و همین مساله اهمیت 
تســلط به زبان انگلیســی را دوچندان می کند. 
محمدعلی در میانه ســال اول است که مشخص 
می شود نه تنها تحصیل رایگان شده بلکه دولت با 
تعهد خدمت برای تحصیل ۳00 و برای مســکن 
250 تومان کمک هزینه به دانشجویان می دهد 
و به این ترتیب دســت او برای تمرکز بیشتر بر 
حرفه اش در کنار تحصیل باز می شــود. فورترن 
همان پدیده ای است که باعث می شود او عاشق 
کامپیوتر شــود. وقتــی ترم اول بیشــتر مبانی 
منجمله فلوچــارت و الگوریتم را پاس می کنند، 
فرصــت می کنــد وارد دنیای برنامه نویســی 

شــود:»فورترن را با آقای ترکمانی برداشــتیم 
و برایم بســیار جذاب بــود.« هم دوره  ای های 
مشهور او کم نیســتند: سعید جلیلی، عبدالحمید 
منصوری که شماره قبل درباره اش نوشتیم، علی 
کرمانشاه،  مسعود مرتضوی و بسیاری دیگر که 

االن تهران نیستند. 
تســلطش در برنامه نویســی بازار کار بزرگی 
برایش باز می کند که فقط هم محدود به فورترن 
نیســت و با بهره گیری از منطقی که در نوشــتن 
برنامه یاد گرفته حتی از زبان های برنامه نویســی 
مانند کوبول هم استفاده می کند و ابتدا در شرکت 
ویجادکو اســتخدام می شــود. در مدرسه عالی 
کامپیوتر از یک کامپیوتر ۱۱۳0 تنها با 4k حافظه 
اســتفاده می کنند تا بعدها یک دستگاه CDC هم 
به مدرسه اهدا شــود:»همین آقای منصوری که 
شما با ایشان شــماره قبل صحبت کردید، دوستم 
بود؛ آمد ویجادکو یک ســری بــه من بزند. یک 
موتور ۱25 خیلی شیک و قشنگ داشت که پایین 
پارکش کــرد. پنج دقیقه بعد که برگشــت دید 
موتورش را برده اند.« مســابقات برنامه نویسی 
در خود مدرســه عالــی کامپیوتر در توســعه 
مهارت هایش بسیار موثر است و در ویجادکو هم 
تبحر خاصی در برنامه نویسی به دست می آورد. 
مثاًل یک سیستم دســتمزد برای DHL در ایران 
می نویســند یا برای شــرکت های دیگر برنامه 
حســابداری و غیره می نویسد:»چون من خودم با 
کوبول کار می کردم از خیلــی از هم دوره ای هایم 
جلو بودم و بــه صورت پاره وقت هــم در برخی 

مدارس درس می دادم.« 
ســال 5۶ وارد واحــد برنامه ریزی و توســعه 
 HP سیستم بوتان می شــود و اولین برخوردش با
نیز در آنجا شــکل می گیرد تا به اتفاق جلیلی روی 

پروژه ای کار کنند که آنچنان بکر است که بعدها 
 Multiبه عنوان پایان نامه شان پذیرفته می شود؛
key access method. از ســال سوم عضو گروه 
رفع اشکال دانشکده در زمینه ساختمان داده نیز 
هســت که ماهی ۶00 تومان به حســابش واریز 
می شــود و نیازی به کمک هزینه هم نیســت. از 
بوتان هم هر ماه چهار هــزار و 500 تومان حقوق 
می گیرد:»حقوقم پنج برابر پدرم بود و حتی برای 
بچه های دانشکده هم برنامه می نوشتم و پولش را 
می گرفتم. یک فورتانوس خیلی شــیک به عنوان 
ماشین برای خودم خریدم و حتی به مخارج خانه 

هم کمک می کردم.« 
دوران دانشــکده اش فقط درس و کار نیست 
و هرچند رســمًا عضو هیچ یــک از این جریانات 
نیســتند ولی بر اثــر گرایش هــای انقالبی اش 
دست کم سه بار اخراج می شــود؛ دو بار به دلیل 
اخالل در نظم دانشــکده و یک بار برای درگیری 
با دیگران. انواری در کل نســبت به دانشجویان 
سیاسی بسیار مهربان است و سعی می کند به هر 
طریقی شده کسانی را که از درس بازمانده اند، به 
مدرســه عالی کامپیوتر بازگرداند. سال تحصیلی 
5۶ منتهی به 57 ملتهب ترین ســال اســت و در 
عمل دانشــکده به کل تعطیل می شــود. با شرط 
و شــروط زیادی به دانشــگاه بازمی گردند ولی 
همین تعطیلی ها و اخراج ها باعث می شود گرفتن 

لیسانس ترابیان تا سال 58 طول بکشد. 
اولین سال پس از انقالب ازدواج می کند:»عالقه 
داشــتم حتی زودتر هم ازدواج کنم ولی به دلیل 
شــرایط سیاســی موقعیت خودم را مشــخص 
نمی دیدم و نمی خواســتم کس دیگــری را هم 
درگیر عواقــب آن کنم، همین شــد که تازه بعد 
از انقالب وصلت کردیم.« تابســتان 58 درسش 

هند
شــاید بــرای شــما هــم عجیــب باشــد؛ برخــالف بیشــتر دوســتان هیــچ 
عالقــه ای نداشــتم بــروم  اروپــا یــا آمریــکا درس بخوانــم و چــون 
پســرعمویم هم هند درس می خواند آشــنایی کمی با آن کشور داشتم. 
اهل جانماز آب کشــیدن هم نیســتم کــه بگویم مثاًل بــا فرهنگ و اخالق 
اروپــا ارتباط بــر قرار نمی کردم چون هنوز هم عالقــه ای به اروپا رفتن 
ندارم. احتمااًل آن زمان مســاله مالی هم مطرح بود ولی در نهایت پدرم 

با همان هند هم مخالفت کرد و رفتم مدرسه عالی کامپیوتر.

خانواده
حتی پیش از دانشــگاه رفتن هم خیلی کار می کــردم و برای همین بابت 
شــهریه بــاالی مدرســه عالــی کامپیوتــر خیلــی دغدغــه نداشــتم چــون 
می دانســتم کار می کنــم و هزینــه اش را تامیــن می کنــم. هنــوز دبســتان 
بــودم که می رفتــم مغــازه پارچه فروشــی در بــازار کار می کــردم یا توی 
دبیرســتان کل سیم کشــی یــک ســاختمان را کنتــرات برمی داشــتم و 
تحویل می دادم. حتی وقتی به سن قانونی رسیدم و گواهینامه گرفتم 
کل هزینه اش را خودم دادم چون دســتم دیگر در جیب خودم بود. البته 
در نهایت فقط یک ترم پول شــهریه مدرســه عالی را دادم چون بعد از آن 

دیگر با دستور دولت رایگان شد و کافی بود تعهد خدمت بدهیم. 

گروه کاری داده پردازی در هند.

آرش برهمند
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تمام می شود و هرچند بوتان پس از انقالب با وی 
تسویه حســاب کرده ولی چندان بیکار نمی ماند 
چون دانشکده کامپیوتر شــاگردان ممتازش را 
خودش جذب می کند و با حقوق ماهی شش هزار 
تومان دوباره در مدرســه عالی به عنوان استادیار  
برنامه نویسی سیستم استخدام می شود. ترم بعد 
اســمبلی ۳70 درس می دهد تا پس از سال 59 به 
انقالب فرهنگی بخورد و مدرسه عالی ابتدا تعطیل 

و بعدها به کل منحل شود.
با رســیدن انقالب فرهنگــی محمدعلی فقط 
شــغلش را از دســت نمی دهــد؛ او پــس از 
فارغ التحصیلــی در کنکور کارشناســی ارشــد 
شــرکت کرده و  علوم کامپیوتر دانشگاه شریف 
قبول شــده اســت؛ اتفاقی که چندان هم آسان 
نبوده:»این رشــته کاًل 20 نفر می خواست که ۱0 
نفر از خود شــریف انتخاب شدند و تنها چهار نفر 
از مدرســه عالی کامپیوتر.« بد نیســت بدانید از 
ترم دوم مســیح قائمیان جوان هم یکی از اساتید 

آنهاست. 
با تعطیل شــدن دانشــگاه  ها و عیالوار بودنش 
به صرافــت کارهای دیگری حتی مسافرکشــی 
می افتد و با کمک خواهــر بزرگ ترش یک ژیان 
می خرد ولی چند هفته بعد یکی از دوســتانش در 
جهاد ســازندگی تهران به وی پیشنهاد می دهد 
بــرود آنجا. مهــدی نوید معــاون فعلی وزارت 
آمــوزش و پــرورش آن زمان رئیــس کمیته 
فرهنگی جهاد در تهران است و در مدرسه عالی با 
ترابیان هم کالس بوده. به پیشنهاد او راهی جهاد 
ســازندگی فیروزکوه می شــود و مجبور می شود 
بدون خانواده به آنجا رفت و آمد کند. شــهر هم 
دچار مشــکالت مدیریتی اســت هم سیاسی. به 
سرعت مســئول جهاد فیروزکوه می شود تا چند 
ماه بعد مســئولیت کمیته برنامه ریزی جهاد در 
تهران را بر عهده گیــرد. در این واحد تمرکزش 
روی برنامه ریزی، کنترل پروژه ها و شناسنامه دار 
کردن طرح هــا و انبارها به ســرعت او را متمایز 
می کند و شــاید شــروع جریان برنامه ریزی در 
جهاد باشد که به ظن بسیاری در آن زمان کاماًل با 

مفاهیمی مثل مدیریت کالن بیگانه بود.
دامنه وظایف در این دوره وی را به لجســتیک 
مناطق جنگی هم می کشــاند و به همراه تیم جهاد 
در ماهشــهر و دزفول خدمــت می کنند. در آن 
زمان با وزیر سابق دولت احمدی نژاد یعنی داوود 
دانش جعفری نیز که یکی از مسئوالن وقت جهاد 
است، همکاری نزدیکی دارند:»بچه  های جهاد در 
شکســتن حصر آبادان بسیار موثر بودند و در این 

راه هم شهید زیاد دادند.« 
پاییــز ۶0 در پــی اختالفاتی دامنــه دار برای 
همیشــه از جهــاد می رود:»من آدمی سیاســی 

نیستم. سیاست را می فهمم ولی دوست ندارم در 
فضای سیاسی کار کنم. مدیریت جهاد در تهران 
تغییر کرده بود و به نوعی به لحاظ فنی و اجرایی با 
خود جهاد مرکز همخوان نبود.« به هر حال رفتن 
را بــه ماندن ترجیح می دهــد. مرکز جمع آوری 
اطالعات کشاورزی کشور به نوعی یادگار دوران 
حضور او در جهاد است:»دیدگاه کلی ما این بود که 
کار جهادی با کار نظامی تفاوت دارد و چون هر دو 
هم بچه های همیــن مملکت و انقالب بودیم با هم 
دعوایی نداشتیم. ما دیدگاه مان به سمت مدیریت 
و برنامه ریزی و کنترل پروژه بود ولی این حرف ها 

را دست و پاگیر می دیدند.«
به تهران که می آید غالمحسین دلجو چهارمین 
شــهردار پایتخت پس از انقالب اســت و هنوز 
راهنمایــی و رانندگی تهران زیر نظر مرکز کنترل 
ترافیک شهرداری اداره می شود. معاون ترافیک 
شــهرداری در آن زمان نه تنها سازمان ترافیک و 
راهنمایی و رانندگی بلکه کامپیوتر شــهرداری را 
هم در اختیار دارد. پیشــنهاد این پست را پس از 
بررســی می پذیرد و می شود مدیرعامل سازمان 
خدمات کامپیوتری شــهرداری تهران:»ما تنها 
بخش آنالین مان بخش خالفــی بود که یکی در 
مطهری و دیگــری در نازی آباد واقع شــده بود 
و یکی برای ماشــین های شــخصی بود و دیگری 
تاکسی ها. یک لیزالین هم اینها را به مرکز متصل 

می کرد.«
برخــورد بین تیم قبلــی و بعــدی را تکذیب 
نمی کند:»در دهه ۶0 چنین برخوردهایی طبیعی 
بود و رئیس قبلی هم آدم باســواد و بالیاقتی بود. 
سازمان مالحظات امنیتی فراوانی برای این بخش 
داشت و با توجه به موجود بودن اطالعات تمامی 
دارندگان خودرو در این دیتابیس و دستگیر شدن 
برخی از کارشناســان نمی توانست این نگرانی را 
نادیــده بگیرد. قطعًا من به لحــاظ دانش با مدیر 
قبلی قابل قیاس نبودم و فقط یک جوان تازه کار به 

شمار می آمدم.« 

آنالین بودن ســرویس ها و حساســیت  آنها 
ترابیان را قانع می کند به تدریج سیستم و نیروی 
انسانی را شناسایی و نفرات را فقط در گلوگاه های 
احتمالــی تزریق کنــد. مثاًل یکــی از بخش های 
حســاس همان CICS اســت کــه عبدالحمید 
منصوری با توجه به تجربه و روابطش به همان جا 
گمارده می شود:»باید وقایع را در پس زمینه دهه 
۶0 و مــوج ترورهای آن زمــان ببینید تا بفهمید 
لزومًا هر برخوردی از سمت ما خودخواسته نبوده 
اســت. آن مرکز دارای اطالعات دقیق از وسایل 
نقلیه مقامــات و آدرس های آنها بــود و باید در 
مورد این مسائل در شرایط آن روز دقت فراوانی 
می کردید که لزومًا انتخاب شخصی ما یا دیگران 

نبود.«
سیســتم تخلفات پیش از ترابیــان، تا 70 روز 
قبل را تســویه می کرد ولی ســال ۶۳ که ترابیان 
شــهرداری را ترک می کند این شــاخص به 20 
روز رســیده اســت که حتی همان هم با توجه به 
ســرعت بانک ملی در اعالم وصولی ها بود وگرنه 
می توانســت به یــک هفته هم برســد. ثبت نام 
برای گواهینامه نیز در دوره وی تســریع می شود 
و زیرســاخت فنی بهینــه می شود:»ســازمان 
کامپیوتری شــهرداری واقعًا فنــی بود و در آنجا 

اساتید
من تقریبًا تمام دروســم را در مدرسه عالی کامپیوتر زیر نظر استادهای 
خارجــی گذرانــدم کــه همه جــور اســتاد و لهجــه ای را شــامل می شــد؛ از 
آســیایی و هندی گرفته تا اروپای شــرقی و غربــی و آمریکایی. مثاًل یک 
اســتاد تگزاســی داشــتیم که بــا او دعوایم شــد، البته نه به ایــن خاطر که 
تقریبــًا هیــچ چیــزی از لهجه تگزاســی نمی فهمیدم بلکه به ایــن دلیل که 
خیلی چشــم چران و ناپاک بود و مجبور شــدیم با هم درگیر شــویم. یک 
اســتاد صهیونیســت داشــتیم که درگیر شــدیم و هیچ وقت مرا دوباره 
ســر کالســش راه نداد. کاًل تا انقالب سه بار از دانشــگاه اخراج شدم ولی 

برگشتم.  

ورودش به داده پردازی زمینه ساز حضور این غول در بازار نرم افزارهای سازمانی است.
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خیلی کار کرده بودند.«
حســین طالبی مدیــر شناخته شــده آی تی 
شــرکت نفت پل ورود ترابیان به این وزارتخانه 
اســت. او پیــش از انقــالب در مدرســه عالی 
کامپیوتــر مستندســازی درس مــی داد و از 
همان جــا ترابیان و تیمش را می شناســد. طالبی 
که در زمــان وزارت محمد غرضــی به وزارت 
نفت می رود با مشکلی در شــرکت کاالی لندن 
مواجه می شــود:»کامپیوترهای شرکت کاالی 
لندن یونی وک بود و اپلیکیشــنی هــم که برای 
خریــد روی آن نوشــته بودند مبتنــی بر همین 
سیستم های یونی وک و مبتنی بر زبان کوبول بود 
ولی راه حل های آی بی ام برای آنالین را نداشت و 
یک تیم آمده بود سیستمی نوشته بود برای همین 
موضوع، کــه کار پــردازش تراکنش ها را انجام 
می داد. ایــن کار را اختصاصی فقــط برای همین 
سیستم نوشته بودند. پس آقای طالبی دو مشکل 
داشت؛ چون یونی وک از یک طرف می گفت من 
بیشتر از یک سال این سیستم شــما را پشتیبانی 
نمی کنم و برای همان یک ســال هم هزینه بسیار 

باالیی طلب می کرد.« 

این شد که در سال ۶2 بحث مهاجرت سیستم 
کاالی لنــدن بــه مجموعه عمومی تــری کلید 
می خورد و وقتی برای قیمــت و زمان از جاهای 
مختلف مثاًل خود آی بی ام اســتعالم می گیرند 
هیچ کس پایین تر از دو ســال زمــان نمی دهد و 
باز بحث وابستگی به خارج از کشور که موضوع 
اصلــی نگرانی طالبــی بود، به جــای خود باقی 
می مانــد. طالبی که با هیــچ تیمی درون وزارت 
نفت به نتیجه نمی رســد ســراغ ترابیان می آید 
که فعاًل در دوران انقالب فرهنگی مدیر شرکت 
کامپیوتری شهرداری است. برنامه B703 را به 
عنوان نمونه به ترابیان نشان می دهند و او متوجه 
می شــود پیچیدگی اصلی متعلق بــه برنامه آپز 
اســت. بنابراین به طالبی پیشنهاد می دهد سراغ 
CICS بروند و نیازی هم به رفتن به لندن نیست. 
اولین سفر خارجی اش را اســفندماه به اتفاق به 
لندن می روند و جمع بندی اش این اســت که با 
یک تیم هشــت نفره می توانــد کار را در تهران 
انجــام دهد. اصرار غرضی این اســت که کار را 
در لندن انجام بدهند؛ با بــرآورد زمانی ۱0 ماه 

تا یک  سال. 
۱2 اردیبهشــت ۶۳ تیم تهــران را به مقصد 
لندن ترک می کند و آن بخشی از تیم که کارمند 
وزارت نفت نیســتند، برای برخوردار شدن از 
حمایت وزارتخانه ناگزیر به ســرعت گزینش 
و اســتخدام می شــوند. پروژه در لندن بســیار 
دشوارتر از آن اســت که به نظر می رسد؛ از یک 
طرف کارمندان وقت به ســبب منافع خودشان 
حمایــت و همراهی نمی کننــد، در ایران جنگ 
اســت و حتی با حمایت شــخص وزیر نیز برخی 
از مشــکالت جانبی غیرقابل حل است به ویژه 
که مشــخصًا خود ترابیــان و خانواده اش عالقه 
چندانی به ماندن در لندن ندارند:»اولین مشکل 
این بود که تیم وقت معتقد بود ما ســواد الزم را 
نداریم و اگــر خود آقای غرضــی و تیمش پای 
کار نایســتاده بودند کســی ما را بازی نمی داد. 
خوب خاطرم هســت وقتی زمــان صرف چای 
ما که تیــم کانورژن بودیم با بقیه شــرکت کاال 
برخورد داشتیم، انگلیســی  ها واقعًا با تمسخر با 
ما رفتار می کردند. خــب جوان بودیم ولی وقتی 
کار تمام شــد برخوردشــان عوض شد.« حجم 
کار انجام شده و دســتاوردهای آن بسیار قابل 

توجه است. 
۱7 ماه بعد که ترابیان به تهــران بازمی گردد 
پروژه تمام شده ولی مشــکالت کم نیست. مثاًل 
چندماه قبل نایب حسینی -که در موشکباران های 
تهران مادرش شهید می شــود- موقع برگشت 
به سبب ســرباز بودنش ممنوع الخروج می شود 
یــا خود ترابیان هــم با اینکــه در آن زمان هنوز 

دانشــجوی کارشناسی ارشد اســت و در زمان 
تعطیلی دانشگاه  ها رفته ولی باز با محدودیت های 
مشــابهی مواجه می شود. این است که با قاطعیت 
می گوید:»وقتی از لندن به تهران برگشــتیم حتی 
یک روز هم وزارت نفــت نرفتم چون من عادت 
دارم آزاد باشم و وزارت نفت دهه ۶0 هنوز خیلی 
تحت تاثیر سیاســت های انگلیســی ها بود و باید 
برای ماندن می رفتید جزو یکی از این یارکشی ها، 
که من اهلش نبــودم. بنده خدا آقای طالبی خیلی 
حوصله داشت تا دوام آورد.« حتی برای دریافت 
عیدی یــا تسویه حســاب هم بــه وزارت نفت 

نمی رود.
مهر ۶۴ در تهران بــاز بی توجه به وزارت نفت 
به عنــوان کارشــناس سیســتم های آنالین به 
ســازمان کامپیوتری شــهرداری بازمی گردد و 
درسش را نیز مجدداً از سر می گیرد. به این ترتیب 
ســربازی اش دوباره به تعویق می افتد تا سال ها 
بعد خریداری اش کند و هیچ وقت به ســربازی 
نرود:»هرگز دنبال استفاده از جبهه نبودم یا مثاًل 
همین حاال هم در پی بازنشســتگی نیستم. واقعًا 

حوصله این کارها را ندارم.« 
ســال ۶۶ که کارش تمام می شــود به توصیه 
دوست قدیمی اش محمود جراحی و البته حسین 
طالبی شرکت بهبود سیستم ها را تاسیس می کند 
که ظاهراً چندان موفق نیســت. هرچند در زمینه 
توسعه نرم افزار کار می کنند و حتی قراردادهایی 
هم با بانک صنعت و معدن می بندند ولی کاًل چرخ 
شرکت چندان نمی چرخد و یک سال و اندی بعد 
آن را واگذار می کند تا دلزده از آی تی به ســراغ 

بازارهای دیگر برود.
یکی از بســتگانش در صنایع دفاع پیشــنهاد 
می دهد به عنوان معاونت بازرگانی به وی کمک 
کند تــا در خریدها و سفارشــات انبوهی که باید 
برای ســاخت  و ســازهای جدید صورت بگیرد، 
نظارت کند. کمتر از ۱0 مــاه کار کردن در آنجا 
اثبات می کند محمدعلی خیلی اهل این وضعیت 
نیست:»چند ماه بعد از شروع کار به اتفاق خانم و 
پسر سومم که تازه به دنیا آمده بود رفتیم سوریه، 
بعدش مرا صدا کردند که کجا بودی گفتم سوریه، 
گفتند چرا نگفتــی گفتم مگر باید می گفتم؟ گفتند 
اینجا ناسالمتی یک محیط نظامی است. گفتم من 
که نظامی نیســتم... خالصه از این بحث ها زیاد 
بود که به خلق و خوی مــن نمی خورد. حتی برای 
چندمین بــار در صنایع دفاع گزینش شــدیم. 
تیــر ۶8 از آنجا هــم آمدم بیرون. بــه روحیه ام 

نمی خورد.«
شــاید بهترین اتفاق در این دهــه رفتنش به 
داده پردازی باشد؛ جایی که مسیح قائمیان مدیر 
بخــش نرم افزار اســت و خــودش در آن زمان 

انواری
واقعــًا نمی شــود گفــت بیــن شــریف و مدرســه عالــی کامپیوتــر کــدام 
بهتــر اســت و اساســًا بــه کار بــردن ایــن صفــت درســت نیســت ولــی 
صادقانــه می توانم بگویــم دکتر انواری واقعًا از هیــچ نظر چیزی برای 
دانشــجویان کــم نگذاشــت. هــر درســی را الزم بود بــا هر اســتادی از هر 
کجــای دنیــا فراهــم می کرد تــا دانشــجویان بهترین تحصیــل را تجربه 
کننــد و واقعــًا زحمــت کشــید. خــودم هــم به شــخصه بــه لحــاظ علمی و 
انســانی مدیون ایشــان هســتم. بارها اخراج شــدم و همواره با لطف او 

به دانشگاه برگشتم. 

راهپیمایی روز قدس در لندن سال ۱۳۶۴
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مدیر بخش سیســتم  های اطالعاتی می شود و در 
قدم اول به ســراغ طرح جامع مالیاتی می رود. تا 
پیش از او این بخش بیشــتر به خود داده پردازی 
ســرویس می داد ولی با حضور ترابیان به سرعت 
تجاری می شــود و بعد از ســازمان مالیاتی برای 
برق سیســتم مشــترکین را می نویسند که هنوز 
هــم یکی از شــاخه های درآمدی این شــرکت 
اســت؛ بــرای راه آهن سیســتم ســیر حرکت 
 را می نویســند و بــرای گمرک نیــز کارهایی 

انجام می دهند. 
در این فاصلــه قائمیان مدیرعامل می شــود 
و با رفتن بــه جای قائمیــان بخش   های دیگری 
هم زیر نظر ترابیــان قرار می گیــرد که یکی از 
کلیدی ترین های آن آموزش است. در تعامل با 
قائمیان هر دو به این نتیجه می رسند که با اهمیت 
یافتن نرم افزار باید بر مبحث دانشکده کامپیوتر 
داده پــردازی تمرکز کنند. برای آنها نداشــتن 
کارشــناس در تمامی حوزه  های فعالیت شــان 
بسیار محســوس اســت و به همین دلیل سعی 
می کنند در ســطح فوق دیپلم و فوق لیســانس 
کارشناس تربیت کنند. در گام اول چون وزارت 
علــوم همراهی نمی کند ســراغ ســازمان امور 
اســتخدامی کل کشــور می روند تا فوق  دیپلم را 
به کارکنان دولت ارائه کنند. با ۶0 دانشــجو در 
خیابان رودســر جریان را شــروع می کنند و با 
مجوز دانشــگاه های خارجی سراغ فوق لیسانس 
می روند تا ســرانجام رضایت وزارت علوم جلب 
شــود و به عنوان غیرانتفاعی در دفترچه کنکور 

اضافه شوند. 
ســال 75 که قائمیان از داده پردازی می رود 

از ســمت هایش اســتعفا می دهد تا اجازه دهد 
مرحوم خــادم ازغندی که از هم کالســی های 
مدرســه عالی کامپیوتر بوده، بــه میل خودش 
تیمــش را بچینــد. یک ســال بعــد در همان 
دانشکده ای که تاسیس کرده درس هایی مانند 
زبان پیشــرفته، کامپایلر و سیستم نرم افزار را 
آموزش می دهد تا شــهریور 7۶ برای همیشه 
داده پــردازی را هم ترک کنــد. در این مدت 
خیلی هم بیکار نیســت. غیــر از دور روز درس 
دادن و مطالعه در کمیســیون های استاندارد و 
نرم افزار، عضو شــورای عالی انفورماتیک است 
و به بشارتیان دوست و همکار قدیمی اش کمک 
شــایان توجهی می کند:»در آن دوره حدود ۱8 
استاندارد ســخت افزار و نرم افزار را به تصویب 
ســازمان ملی اســتاندارد رســاندیم که اولین 
استانداردهای حوزه آی تی در زمان خودش به 

شمار می آمد.«
پایــان تابســتان همان ســال شــرکت یاس 
ارغوانــی را تاســیس می کنــد که امــروز نیز 
همچنــان مدیرعامل و رئیس هیــات مدیره آن 
است:»راســتش را بخواهید من هیچ وقت واقعًا 
اهل کسب و کار و شــرکت تاسیس کردن نبودم 
ولی خیلی از دوســتان منجمله آقای بشــارتیان، 
قائمیان، میرزازاده، جلیلی و دکتر شــیرانی تاکید 
داشــتند این کار درستی اســت. بعد از سبک و 
سنگین کردن قرار شد تاسیس کنیم اگر شش ماه 
کار کرد و چرخیــد ادامه بدهیم اگر نه که تعطیل 
کنیم چون نمی خواستم مانند تجربه قبلی ام بشود 
ولی این بار به لطف خدا چرخ چرخید و شــرکت 
پا گرفت.« بدون شــک آمدن هوشنگ بشارتیان 

عضو سرشــناس شــورای عالــی انفوماتیک به 
ترکیب مدیران شــرکت هم نقــش فراوانی در 

موفقیت آن دارد.
 مدیریت عاملی در شرکت ابتدا چرخشی است 
ولی بعدها توافق می کننــد اعضای هیات مدیره 
بیرون از خودشــان یک مدیرعامل تعیین کنند 
تا اعضای سرشــناس هیات مدیره به پروژه های 
شــرکت برســند و همین نیز زمینه موفقیتش را 
فراهم می کند. همان سال هم بانک ملت مذاکراتی 
را برای خرید یاس شروع می کند که یک سال بعد 
نهایی می شود و به نتیجه می رسد. البته مغز متفکر 
خرید مرتضی مقدســیان از بهسازان ملت است 
که این روزها با رفتنــش از مجموعه بانک ملت 

خبرساز شده است  

ساواک
دو بار به من گفتند دانشــکده را به هم ریختی و اخراج شدم. مثاًل بهانه 
غذا بــود ولی ناگهان هماهنگ می کردیم کل غذاها و ســینی ها و میزها 
می رفــت روی هــوا. مــا اعتراضی به شــرایط دانشــکده نداشــتیم بلکه 
اعتراض ما به سیســتم حاکم بود. ســال 56 شیشه شکستن هم مرسوم 
شــده بود. شلوغ کرده بودیم و پلیس کل ظفر را بسته بود. در دانشکده 
را بســتند و مــن مانــدم پشــت در، مامورهــا هــم به شــدت کتکــم زدند به 
طوری که اگر یک ســرهنگ دومی از راه نرســیده بود، مرا کشــته بودند. 
مــرا بردند شــهربانی و یــک گروهبان با کلت کشــیده نشســت روبه روی 
مــن کــه ناخودگاه حتــی خنــده  ام گرفت. مــن را بردند کالنتــری قلهک و 
فرســتادند بازداشــتگاه عمومــی کالنتــری. همان ســرهنگی کــه نجاتم 
داده بــود گفــت چــرا ایــن دانشــجوها را بــا دزدهــا انداختیــد یک جــا. به 
افســر نگهبان هم پرخاش کرد که چرا مشــخصات ما را به ســاواک داده 
است. تا حدود یک شب زیرپله نگه مان داشتند چون بچه  ها خودشان 
و اســاتید را در دانشــگاه حبــس کردنــد کــه بایــد اینهــا را رهــا کنیــد. بــا 
مذاکــرات اســتادان و گرفتن رضایت از صاحبان شیشــه های شکســته 

حدود دو نصف شب آزاد شدیم.

تاسیس یاس ارغوانی و مدیریت آن پایان راه ترابیان نیست .

در میانه پروژه تبدیل سیستم کاال در لندن 
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دفتــر تیام شــبکه حوالی اتوبان چمــران و در 
یک ســاختمان ســه طبقه قدیمی قــرار گرفته 
است که سودای گســترش هم دارد. وحید تائب 
مدیر عامل تیام شــبکه در انتظار ماست. او که به 
گرمی از ما -که کمی هم از ســاعت موعود دیرتر 
رســیده ایم- اســتقبال می کند، به وضوح مورد 
عالقه کارمندان خود اســت و اغلب آنها را با نام 
کوچک صدا می کند. به نظر می رســد شخصیت 
او باعث شــده کارمندانش فضای راحت و گرمی 

را در شــرکت حس کنند و در این فضای دوستانه 
کار خود را انجام دهند. درســت همان روزی که 
مشغول گردش در شرکت هســتیم راهرو پر از 
گل های سپید غمگینی اســت که نشانه تسلیت 
به یکی از مدیران هســتند و در عیــن حال یکی 
دیگر از ســوژه های مصاحبه را پیــدا نمی کنیم 
چون فرزندش همــان روز به دنیا آمده؛ انگار تیام 
دنیای کوچکی باشــد که همه چرخ  حیات در آن 

می چرخد. 

وقتی ساختمان قدیمی و فضای اداری شرکت را 
با محیط کاری مدرنی که این روزها شرکت های 
فناوری به آن روی آورده اند مقایســه می کنیم، 
تائب اذعــان می کند که به دلیــل قدیمی بودن 
ســاختمان نمی توانسته دست به کار زیادی برای 
نوسازی فضا بزند. اما وعده می دهد که تیام شبکه 
زمینی را خریداری کرده و در دست ساخت دارد 
که نه تنهــا فضای مدرن کار را بــرای کارمندان 
فراهم می آورد، بلکه دوســتدار محیط زیست و 
بهینه ســازی از لحاظ مصرف انرژی هم هســت 
و تالش می کنند انــرژی مورد نیاز آن به صورت 
پاک تامین شود. این ســاختمان سبز قرار است 
ظرف دو ســال آینده برای اســتقرار این شرکت 
آماده شــود. از او درباره نام شــرکت می پرسیم. 
او که خود از اهالی لرســتان است توضیح می دهد 
زمانی که برای انتخاب نام شرکت تصمیم گیری 
می کرده اند به این نتیجه رسیده اند از این نام لری 
به معنی »چشم هایم« اســتفاده کنند که تناسب 
خوبی هم با شبکه )شبکه چشــم( و کار اصلی این 

شرکت دارد.  
در دفتر او تصویر یکی از محصوالت پیشــروی 
  iBox این شرکت توجه ما را جلب می کند که با نام
به بازار عرضه شــده  و توضیحــات تائب درباره 
این محصول فوق العاده جالب و شــنیدنی است. 
iBox  یک مرکز داده قابــل حمل و با امکانات بقا 
و اقامتی اســت که می تواند در مواضع ضرورت، 
مانند حوادث غیرمترقبه طبیعی یا حمله نظامی، 
داده ها را از خطر نابودی یا جاسوســی حفظ کند و 
در صورت نیاز به وســیله بالگرد یا تریلر به جای 
مناســب و امن منتقل شــوند. این محصول قابل 
گســترش، شــامل بخش های اصلی مرکز داده 
مانند اتاق ســرور، اتــاق مانیتورینگ و اتاق های 
مکانیکــی الکتریکی بوده که بســته به کاربری و 
تعداد رک، تغییــر در چیدمان و انــدازه فضاها 
قابل انجام اســت. امکانات و مواردی چون منبع 
تولید برق، سیســتم های اعــالم و اطفای حریق، 
UPS، سیستم های مدیریت هوشمند، ارتباطات 
دیتا، برق، مخابــرات و امنیت فیزیکی نیز از دیگر 
ویژگی های این وســیله به شمار می رود. همچنین 
در صورت اعالم نیاز خریدار این دستگاه می تواند 
به وسیله ورق های مسی یا آلومینیومی نسبت به 

امواج رادیویی غیرقابل نفوذ و مقاوم شود.
در ابتدای کار تیام شــبکه طی سال های ابتدایی 
دهه 70، شــبکه و کامپیوتر مفاهیــم پیچیده ای 
بودنــد که عمدتــًا مــورد اســتفاده ارگان ها و 
سازمان های دولتی قرار می گرفتند و این شرکت 
هم ارائه خدمات را مبنای کار خود قرار داده  بود. 
در اواســط دهه 70 کم کم تیام شبکه که در سال 
7۴ نام خود را ثبت کرده و به جرگه بازار رســمی 

یک روز گردش در تیام شبکه که قصد پیر شدن ندارد

چشم ها و شبکه ها 
تیام شــبکه با گذشــتن بیش از دو دهه از عمرش یکی از معدود نمونه های بازمانده از عصر طالیی شرکت های ارائه کننده تجهیزات 
شبکه در ایران است؛ شرکتی جاافتاده و خوشنام که هرچند در تمامی این سال ها به سبب رویکرد شفافش به تولید و توزیع همزمان 
به خوبی شــناخته شــده اســت ولی توانســته در التهابات تغییر بازار و فناوری به خوبی تاب بیاورد و با تمرکز روی الیه خاصی از بازار 
به ســرعت در حال تغییر همچنان دیده شــود. تقریبًا غیرممکن اســت که به ســالن 38 نمایشــگاه های الکامپ در سال های اخیر سر 
زده باشــید و کامیون های بزرگ، رک های برافراشته و چینش چشم نواز سرورها را در غرفه تیام شبکه ندیده باشید؛ که تجسم حضور 
آنهــا در بازارهــای جدیــد و باالتر اســت.  تیام ترکیبی موفق از شــرکتی اســت که کوشــیده چابک، دوســتانه و جوان باقــی بماند و در 
الیه ای باالتر از بازار فناوری اطالعات یعنی ارتباطات هم نفوذ کند. با ما در یک روز زیبای پاییزی مهمان این شرکت باشید تا فضای 

خانوادگی و فعالیت های این شرکت را از نزدیک ببینیم.

  
تیام شبکه 

زمینه کاری:  تولید تجهیزات شبکه
نیروی انسانی:  ۱۳0 نفر    سال تاسیس: ۱۳7۴
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فنــاوری و مخابرات ایران پیوســته بود، به طور 
محدود دســت به واردات تجهیزات شبکه مانند 
کابل و اتصاالت زد و به تدریج نمایندگی رســمی 
اکتون و توزیع محصوالت یونیکام را هم بر عهده 
گرفت و یکی از اولین رک های کشور را برای نهاد 

ریاست جمهوری ارائه کرد.

آغاز راه
در اواخر دهه 70 تیام شــبکه همکاری خود را با 
یکی از شرکت های تولیدکننده رک آغاز کرد ولی 
پس از دو سال به این نتیجه رسید که این شرکت 
نمی تواند تامین کننده نیازهای تیام شبکه باشد و 
به همین دلیل تصمیم بر آن شــد که یک شرکت 
برای تولید رک تاسیس شــود. هدف از این کار 
این بود که دســتگاه باکیفیت با هر قیمتی که تمام 
می شود، نهایتًا با سود کمتر به بازار عرضه شود تا 
جلو ورود کاالی خارجی گرفته شود و این صنعت 
داخل کشور توســعه یابد. همین اهتمام به مساله 
کیفیت باعث شد سازمان های بزرگ تر و جویاتر 
به دنبال خرید و همکاری با تیام شــبکه باشند و از 
محصوالت این شرکت اســتفاده کنند و در گذر 
سال ها این شرکت گسترش بیشتری پیدا کند. در 
سال های بعد مساله تحریم و محدود شدن ارتباط 
با خارج از کشــور برای بســیاری از شرکت های 
ایرانی دشــواری هایی به وجــود آورد. از جمله 
مسائلی که گریبان شــرکت ها و تولیدکنندگان 
داخلی را گرفت، عدم ورود تکنولوژی و تجهیزاتی 
بود که برای ساخت ابزارها مورد نیاز هستند. در 
بسیاری موارد این کمبودها باعث توقف تولیدات 
داخلی شد اما در مواردی موجب شد شرکت های 
داخلی خود به تکاپوی تولیــد این قطعات بیفتند 
و به تدریج تولیــدات خود را بومی تــر کنند. به 
عالوه اینکه ســازمان های دولتی ملزم به خرید 
تولیدکنندگان داخلی هستند. تا شش سال پیش 
تیام یکی از شــرکت های بــزرگ تامین کننده 
قطعات اکتیو در ایران بود و با تاسیس شرکت در 
امارات متحده عربی دست به دور زدن تحریم ها 
و تامیــن محصوالت مورد نیــاز در داخل زد و به 

شکوفایی مطلوبی دست یافت.
 هــدف این بود که شــرکت در زمینــه تولید 
 )active( و اکتیو )passive( ابزارآالت پســیو
موفق و پرقدرت ظاهر شــود هرچند تائب معتقد 
اســت هرگز ادعای نفر اول بودن در زمینه شبکه 
در ایران را نداشته اند و فکر می کند این عقیده در 
بسیاری از موارد موجب شکست تجاری می شود. 
اما بــا ورود کاالهای بی کیفیــت چینی که قیمت 
غیرقابــل رقابتی ارائه می کردند این کار بســیار 
مشکل شــد؛ چرا که تولیدکننده داخلی با وجود 
قیمت پرنوســان و باالی ارز نمی توانســت حتی 

قیمت تمام شــده محصول را بــه قیمت کاالهای 
چینی کــه در بازار بــه وفور و تنــوع زیاد یافت 
می شدند، برســاند. مانند بســیاری از صنایع و 
شرکت های دیگر تیام هم به جایی رسید که صرفه 
اقتصــادی و تقاضای بازار  آن را واداشــت تولید 
محصوالت اکتیو را بــه تدریج متوقف کند، چون 
وضعیت به صورتــی درآمده بود که قیمت مورد 
تقاضای مشتریان بســیار پایین آمده و به قیمت 
کاالهــای تقلبی یا بی کیفیت چینی رســیده بود و 
برای تیــام ممکن نبود اعتبار و ســال ها همکاری 
خود با خریداران بزرگ را قربانی تولید بی کیفیت 
کند. از آن پس تیام تصمیــم گرفت محصوالت 
خود در زمینه تجهیزات پسیو را به سطح کیفیت 

باالتری برساند. 
در همین راستا از حدود هشت سال پیش تیام به 
سمت تولید دیتاسنتر یا مرکز داده متمایل شد که 
پیچیده ترین قسمت این صنعت است. به این دلیل 
که تکنولوژی تازه وارد بازار شده بود و بسیاری از 
تجهیزات به دلیل پیشــرفته بودن فناوری امکان 
ورود به کشور را نداشــتند و این موضوع تولید را 
دشــوار می کرد. چرا که تولید دستگاه های رک، 
دیتاســنتر و چنین تجهیزاتی در واقــع به منزله 
راه حل هــای فناورانه به حســاب می آیند و تنها 
دستگاه صرف نیستند و نیازمند دانش ساختاری 
پیشرفته ای هســتند. در ابتدا نیاز بود دانش این 
فناوری آموخته شود و در همین راستا مدیران تیام 
آموزش کارکنان را در دستور کار خود قرار دادند 
و افرادی را که در خارج از کشــور با این فناوری 
کار کرده و در این زمینه تبحر داشتند، به خدمت 
گرفتند تا بــه آموزش کارکنان تیــام بپردازند. 
قســمت عمده تجهیزات از خارج کشــور وارد 
می شد و حساس ترین بخش این دستگاه ها قسمت 
کولینگ و برق این سیســتم ها بود. تیام شروع به 
ارائه راه حل ها به شرکت ها با استفاده از تجهیزات 
داخلی کرد و در همین حین به تدریج دســت به 
ساخت تجهیزات در داخل کشور زد. وحید تائب 
می گوید:»به جرات می توانم بگویم اولین شرکتی 
که سیســتم کولینگ دیتاسنتر به روش DX را در 
ایــران تولید کرد و از آن نتیجــه گرفت تیام بود. 
ما سیســتم DX را تولید کردیم و طی چند نســل 
آن را بهینه ســاختیم. ســری اول تولید ایراداتی 
داشت که در نســل بعدی اصالح شد. همچنین 
در هر سری محصول جدید، ایرادات دفعه پیش 
را برطرف کرده بودند. اکنون که چهار پنج نســل 
از این کولرها تولید شده اند و بیشتر از یک سال از 
تولیدشان می گذرد، می توانیم بگوییم دیگر هیچ 
نقصی ندارند که برطرف نکرده باشیم و به خوبی 

می توانند برودت مورد نظر را تامین کنند.«
 البته کولینگ یا تامین برودت تنها دغدغه این 

سیستم ها نیست. سیستم های برق هم گلوگاه این 
دســتگاه ها هستند که خوشــبختانه از این جهت 
متخصصان داخلی به دانــش و تبحر قابل قبولی 
رسیده اند و نیازی به خرید تابلوهای برق از خارج 
کشور نیست بلکه شــرکت های معتبر داخلی به 
خوبی تامین کننده این نیازها هستند. مورد بعدی 
که تیام اکنون به ســمت آن مــی رود، پاورهای 
آی پی محور هستند. این نوع پاورها با نام تجاری 
ipower بــه بازار عرضه شــده اند که حدود 80 
درصد آن تولید داخل اســت و قطعات مورد نیاز 
آن از شــرکت های معتبر خارجی تامین می شود. 
BMS  یکی دیگر از قسمت های این دستگاه هاست 
که تیام شــبکه امیدوار اســت بتوانــد آن را در 

الکامپ پیش  رو عرضه کند. 

راه های نو
به غیــر از دیتاســنترهای بزرگ کــه به دلیل 
گران قیمت بودن و به کارگیــری در پروژه های 
بزرگ توسط چند شــرکت و سازمان خریداری 
می شوند، هدف تیام شــبکه تولید دیتاسنترهای 
متوسطی اســت که موج دوم آنها در حال شکل 
گرفتن اســت. این دیتاسنترهای ثابت به صورت 
اتاقک های گرم، اتاقک های ســرد و اتاقک های 
دوطرفه و یک طرفه ارائه می شوند. اما دیتاسنتر 
سیاری هم چند ســال پیش به نمایشگاه الکامپ 
آمد که با اســتقبال زیادی نیز مواجه شــد. ولی 
هیچ حمایتی از آن صــورت نگرفت و تولیدش از 
دستور کار خارج شد. وحید تائب می گوید:»جالب 
است که شــش ســال قبل وقتی این دیتاسنتر به 
بازار آمد اســتقبال زیادی از آن شد، شبکه های 
تلویزیونی از آن گزارش تهیه کردند و وزیر هم از 
آن بازدید کرد. خیلی خوشحال شدم توانسته ایم 
کاری صورت بدهیم که هم  ارز از کشــور خارج 
نشود و وابســته به خارج نباشیم و هم شرکت به 
ســود خوبی برســد و کار خود را گسترش بدهد. 

وحید تائب مدیرعامل خونگرم و اهل طبیعت گردی تیام شبکه

ملیحه آگاهی
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خیلی ها حرف هایــی زدند اما وقتــی کار جدی 
می شــد اعالم می کردند بودجه نداریم. به همین 
دلیل آن کار هم متوقف شــد و اخیراً دیتاســنتر 
بحران یا دیتاســنتر جنگ را به بازار داده ایم. در 
زمینه دیتاسنترهای ســیار جزو سه تولیدکننده 
اول هســتیم و تــالش می کنیم بــه بزرگ ترین 
تولیدکننده تبدیل شــویم. الزمه این کار هم این 
است که با چند شــرکتی که پروژه ها را می گیرند، 

ارتباط داشته باشیم.« 
وحید تائب عالوه بر کار مدیریت این شــرکت 
بزرگ کار باغداری هم انجام می دهد و در مسیر 
منتهی به حیاط ساختمان که محل صرف غذا هم 
هســت، جعبه های خرمالوهای بــزرگ و نارس 
چیده که برای تقسیم بین کارمندان آورده است. 
این خرمالوهای بــزرگ و زیبا همان خرمالوهای 
شــیرین کن هســتند که او با شــیفتگی و عالقه 
خاصی آنها را به شــمال ایران برده و کاشته است. 
عالقه او به طبیعت و کوهنوردی و شــکار کاماًل از 
صحبت های او پیداست و همواره خاطراتی برای 
نقل کردن از ماجراهای گردش و کوهنوردی های 
چندروزه خــود دارد. محلی که برای صرف ناهار 
کارمندان شــرکت اختصاص یافته، حیاط پشتی 
خود شرکت است که بسیار زیبا و با ذوق طراحی 
شده. به غیر از گیاهان زیبا و درختانی که در حیاط 
وجود دارند، یک آب نمای بزرگ هم در محوطه 
تعبیه شــده که کاماًل فضای یــک پیک نیک در 
یک روز زیبــا را تداعی می کند. پل چوبی کوچکی 
هم روی حوض ساخته شــده که جذابیت حیاط 
را دوچنــدان می کند. این حیــاط هرچند چندان 
بزرگ نیســت اما به جرات می تــوان گفت یکی 
از زیباترین و دوست داشــتنی ترین محیط هایی 
است که کارمندان یک شــرکت می توانند برای 
غذاخوردن در اختیار داشته باشند. ناهار معموالً 
دســته جمعی دور میزگردانی خورده می شود که 
معموالً در رستوران های چینی به چشم می خورد. 
این میز از دو طبقه و ســه قسمت تشکیل شده که 

حول یک محور می چرخند و کارمندان می توانند 
روی کنده های بریده شده درخت بنشینند و غذای 
خود را با یکدیگر تقسیم کنند. مدیران شرکت هم 
هنگام صرف غذا کنار کارمندان خود هستند و با 

یکدیگر به گفت وگو می پردازند.

دغدغه های انسانی
رضــا تائب برادر بزرگ تر وحیــد تائب و رئیس 
هیات مدیره تیام شــبکه نیز یکی از افرادی است 
که هنگام صرف غذا کنار کارمندان حضور دارد. 
در واقع فضای خانوادگی در بیشــتر شرکت هایی 
که موفقیت پایدار داشــته اند، بسیار قابل انتظار و 
مجرب است. اکثر شرکت های ماندگار و باسابقه 
موفــق در صنایع متفــاوت از دل یــک خانواده 
برخاســته اند که اعضای آن به طــور خانوادگی 
به مدیریت بخش هــای مختلف آن پرداخته اند 
و در برخــی مــوارد آن را به نســل آینده خود 
منتقل کرده اند. در ســال های اخیــر مطالعات و 
راه حل هایی در تایید این رویه مدیریت منتشــر 
شده است و به نظر می رســد با وجود ایراداتی که 
ممکن است در نگاه اول این نوع اداره کسب و کار 
داشته باشد، مزایای آن بیشتر بوده و می توان آن 
را از جملــه روندهای موفق دانســت. رضا تائب 
همکاری افــرادی را که نســبت خانوادگی با هم 
ندارند، به ازدواجی تشــبیه می کنــد که بین دو 
فرهنگ متفاوت صــورت می گیرد. به نظر او این 
تفاوت فرهنگی و گاهی تضاد همیشــه هم مضر و 
مخرب نیســت ولی در صورتی که یکسانی وجود 
داشته باشــد، اغلب کارها بسیار آسان تر صورت 
می پذیرد. ضمن اینکه در خانواده سلسله مراتبی 
وجود دارد که به طور نانوشته پذیرفته شده است. 
او می افزاید:»وقتی مبنای کار خانواده باشد، همه 
افرادی که با گذشــت زمان بــه مجموعه اضافه 
می شــوند، این فضا را حــس می کنند که در حال 
ورود به یک جمع دوســتانه و صمیمی خانوادگی 
هســتند، و این ذهنیت برای یک مجموعه بسیار 
ارزشمند است. در واقع مدیران نیز به دلیل همین 
ذهنیت خانوادگی ناخودآگاه این دغدغه را دارند 
که بــه فکر زندگی کارکنان خــارج از محیط کار 
هم باشــند و توجه خاصی به مسائل مالی، مسکن 
و عملکرد آنها نشــان دهند. شرکت هم به دلیل 
وجود همیــن دغدغه صندوقی بــرای کارکنان 
ایجاد کرده و وام هایی بنا بر شــرایط افراد به آنها 
ارائه می دهــد. حتی در مواردی به طور خصوصی 
سهامداران از حســاب خود وام هایی به کارکنان 
داده اند و موجبات خانه دار شدن برخی پرسنل را 
فراهم آورده اند. اکنون عمدتًا کارمندان صاحب 
مســکن هســتند و این موضوع از نظــر ما یک 

موفقیت بزرگ به شمار می آید.«

با وجود رویه خانوادگی پیش گرفته شده در این 
شــرکت مدیرانی هم از خارج مجموعه به یاری 
آمده اند که مســتقیمًا به مدیریت باالی تیام راه 
نیافته اند و در شــرکت های موازی مشــغول به 
فعالیت شده اند. اما به رغم امکانات و سرمایه ای 
که تیام در اختیار آنهــا قرار داده موفقیت زیادی 
حاصل نکرده اند و تیــام ترجیح داده این تجربه را 
تکرار نکند. رئیس هیات مدیره تیام این مساله را 
ناشی از دلبستگی و زحمت کشیدن هایی می داند 
که در فضــای داخلی مدیــران و کارمندان تیام 
وجود دارد و برای ســایرینی که از بدنه مجموعه 
نیستند، قابل درک نیست. بســیاری از مدیران 
تیام در شــرایط خاصی که در شــرکت به وجود 
آمده چندین ســاعت کار متوالــی انجام داده اند 
و  دلبســتگی خاصــی به مجموعــه ای دارند که 
اکنون وجود دارد و در حال کســب موفقیت هایی 
است که ســال ها پیش راه آن باز شده. نمی توان 
انتظار داشت ســایرین هم چنین ذهنیتی نسبت 
به تیــام در خود حس کنند. در این شــرکت این 
تفکر وجود دارد که توســعه شرکت باید با نوعی 
مسئولیت پذیری بیشــتر صورت بگیرد و انگیزه 
بیشــتری در افرادی که وارد مجموعه می شوند، 

وجود داشته  باشد. 

ثابت یا سیار
یکــی از بلندپروازی ها و افق هــای جدیدی که 
تیام پیــش روی خود می بینــد و رویکرد خود را 
به آن متمایل کرده ، دیتاســنترهای سیاری است 
که تقریبــًا مهم ترین محصول شــرکت تیام به 
حســاب می آید و با توجه به شــرایط منطقه ای 
ایران می تواند بســیار قابل اســتفاده و ضروری 
باشــد؛ نکته ای که شاید بســیاری از سازمان ها 
و ارگان ها بــه لزوم آن و ضــرورت ایرانی بودن 
محصول پی نبرده اند. ســید شــاهین حســینی 
مدیر فنی و مهندســی درباره دیتاسنترهای سیار 
می گوید:»این دیتاسنترها بســیار مورد استفاده 
هستند و در مراکز مدیریت بحران، شهرداری ها 
و ســازمان های امــدادی مثل هــالل احمر در 
شــرایط بحرانی و از بین رفتن زیرساخت ها قابل 
اســتفاده اند. با وجود این دیتاسنترها می توان در 
یک فضای امن طی مدت کوتاهی مســتقر شد و 
یک دیتاسنتر داشت که بتوان داده ها را دریافت، 
ارسال و تحلیل کرد و امکان مدیریت و فرماندهی 
یا سازماندهی نیروها را در اختیار داشت. همچنین 
ســازمان هایی مثل بانک ها یا مراکز ثبت احوال 
و اســناد که نیاز به جابه جایــی حجم زیادی داده 
دارنــد، می توانند از مزایای این دیتاســنترها در 

شرایط عادی هم استفاده کنند.«
یکی از مزایای اســتفاده از این دیتاسنترها عدم 

بابک رشیدی می گوید  با توسعه قارچ گونه  سازمان ها موافق نیست.
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نیاز به فضــای ثابت و کاهش هزینه آن اســت. 
این دســتگاه ها به راحتی می توانند در پارکینگ یا 
زیرزمین یا هر محیط دیگری مســتقر شوند. دوم 
اینکه قابلیت جابه جایی در شرایطی که نیاز است 
می تواند بسیار حیاتی باشــد. مزیت دیگر اینکه 
قابلیت توسعه و ماژوالر بودن این محصول بسیار 
قابل بحث اســت. دیتاســنتری که در نمایشگاه 
عرضه شــد همه امکانات را در خود داشــت اما 
خریدار می تواند بسته به نیاز خود هر آنچه را که 
نیاز دارد از تولیدکننــده بخواهد و در قیمت آن 

تاثیرگذار باشد. 
اما این دیدگاه هم وجود دارد که یک دیتاسنتر 
قابل حمل دارای امنیت خوبی نیســت و خطراتی 
متوجه آن اســت. در واقع ایــن انتقاد تا حدودی 
وارد اســت؛ حقیقت این است که نمی توان انتظار 
داشت یک دیتاسنتر ســیار مانند یک دیتاسنتر 
ثابت برای انجام کارهای روزانه مورد اســتفاده 
قرار گیرد و از همان ضرایب امنیتی نیز برخوردار 
باشــد. نکته ای که در این باره مطرح است اینکه 
هر کــدام از این دســتگاه ها کارایی خاصی دارند 
و در مواقع و جایگاه های متفاوتی مورد اســتفاده 
می گیرند. چرایی اســتفاده از یک دیتاسنتر ثابت 
موضوع مهمی اســت که باید در نظر گرفته  شود. 
حتی در مواقع غیربحران نیز گاهی نیاز اســت از 
یک دیتاسنتر موقت استفاده کرد و ناگزیر هستیم 
با وجود اشــکاالتی که ممکن است نسبت به یک 
دیتاســنتر ثابت داشته باشــند، به این دستگاه ها 
روی بیاوریم. در مواردی که نمایشگاه بزرگی برپا 
شود و الزم باشد حجم عظیمی از دیتا جابه جا شود، 
می توان از به کارگیری این دســتگاه های موقت 
بهره مند شد و سپس آن را به جای دیگری منتقل 
کرد. در واقع مقایســه دو محصول ثابت و سیار از 
نظر امنیت چندان صحیح نیست چرا که هر یک از 
این دیتاسنترها در جایگاه متفاوتی به کار می روند 

و مزایای خاص خود را دارند.

بایدها و نبایدهای توسعه
از طرف دیگر فعالیت تیام شــبکه به خصوص در 
سال های اخیر به سمتی رفته که با تولید دیتاسنتر 
و رک های پیشرفته به نوعی به سوی ارائه راه حل 
به جای ارائــه تجهیزات صــرف حرکت کرده 
است و همان طور که پیشــتر گفته شد در شرایط 
تحریم ها و دشــواری هایی که در بــازار داخلی 
وجود دارد، کســب درآمدهای بــزرگ از این 
صنعت هر روز سخت تر می شــود. تیام شبکه از 
جنبه هایی دچار پوســت اندازی شده است. این 
تغییرات از چند بعد قابل بررسی است؛ تغییرات 
در محصول و تغییــر در رویکردی که بازار هدف 
مهم ترین دگردیســی ای است که این شرکت به 

خود دیده و دالیل مختلفی هم دارد. از جمله اینکه 
در سال های اخیر با آمدن نسل نو فارغ التحصیالن 
و کارآفرینان، بازار شبکه تا حد زیادی اشباع شده 
است و شرکت های زیادی در این زمینه مشغول 
فعالیت هستند. هرچند هنوز هم فرصت هایی در 
این بازار به چشم می خورد اما حقیقت این است که 
این بازار دیگر برای تیام شــبکه جذابیت سابق را 
ندارد و سال هاست تولید دیتا سنتر سرلوحه اصلی 

کار این شرکت قرار گرفته است. 
بابک رشــیدی قائم مقام مدیرعامل تیام شبکه 
معتقد اســت:»رویکرد اصلی ما این است که به 
ســمت تولید محصول کاماًل داخلی برویم. اما به 
تولید همه قطعات و ابزار اصــرار نداریم. اصاًل با 
این دیــدگاه که همه چیز را بایــد خودمان تولید 
کنیم موافق نیســتیم. در هیچ جــای دنیا هم این 
اتفــاق نمی افتــد. چیزی که صرفــه اقتصادی و 
توجیه ندارد نباید در ایران تولید شــود. اقتصاد 
جهانی هم به همین ســمت می رود. اینکه بعضی 
می گویند تولید در ایران توجیه ندارد هم عقالنی 
نیست. کشــورهای پیشرفته به ســمت اقتصاد 
دانشی و فراصنعتی حرکت می کنند و برای تولید 
یک محصــول طراحی و فناوری آن را به دســت 
می آورند و در یــک نقطه دیگر دنیــا که صرفه 
اقتصادی بیشتری دارد، دست به تولید می زنند.« 
او بر این عقیده است که در مورد دیتاسنتر و رک 
با توجه به معادن فلزات و مواد اولیه که در کشور 
یافت می شــود، مزیت رقابتــی در داخل وجود 
دارد. همچنیــن دانش فنی بــه روز هم در اختیار 
متخصصــان داخلی قــرار دارد. از ســوی دیگر 

مشــتریان عمده و پیشرو این شرکت هم به جایی 
رسیده اند که بیشتر به دنبال کاالهای پیشرفته تر 
فناوری مانند دیتاســنترهای مجهز هســتند. به 
همین دلیل یکی از دالیل تغییر رویه تیام شــبکه 
تغییر سمت و ســوی بازار است. جدا از این مساله 
تیام شــبکه در جهت تقویت نیروی انسانی خود 
اقداماتی انجام داده اســت. کمتر شرکتی یافت 
می شــود که برای 50 نفر پرســنل مدیر منابع 
انسانی اســتخدام کند اما این شــرکت به جهت 
اهمیتی کــه به کارمندان خود و رضایت شــغلی 
آنها می دهد، دست به این کار زده؛ چون مدیران 
این شرکت معتقدند ســرمایه اصلی هر شرکت 
دانش بنیان نیروی انســانی آن است و این مساله 
موضوعی نیست که بتوان از طریق آزمون و خطا 
به دانش کافی در مورد آن دست یافت. بلکه باید 
برنامه ریزی بر اساس نیاز مجموعه توسط افرادی 
که متخصص این حوزه هســتند صورت بگیرد تا 

اعتماد و رضایت کارکنان فراهم شود. 
به عــالوه یکــی از خصوصیات تیام شــبکه 
همکاری های مختلف با شرکت های دیگری است 
که در زمینه های مشــابه به فعالیت می پردازند. 
قائم مقــام مدیرعامل تیام معتقد اســت هرچند 
نمی توان سابقه 20 ســاله را دلیل بلوغ کامل یک 
شرکت دانســت اما حداقل تیام شبکه نشان داده 
به حدی از بلوغ رسیده که بتواند به راحتی ارتباط 
تجاری مثمر ثمری با ســایر شــرکت ها به وجود 
آورد و از امکانات دیگران به صورت برون سپاری 
اســتفاده کند. برنامه تیام شــبکه این اســت که 
کارهای کلیدی و محوری را خود به دست گیرد و 

حیاط پشتی تیام شبکه یک محیط باصفا برای صرف غذا ی کارکنان فراهم آورده است.
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از سایرین در جایی که نیاز هست کمک بخواهد. 
در واقع هســته اصلی شــرکت در داخل شرکت 
می ماند امــا کارهای ســاده تر و کارهایی که در 
آنها قابلیت برون ســپاری با هزینه کمتر صورت 
می گیرد، به راحتی به دیگران واگذار می شود. در 
واقع تامین همه نیروهای متخصص و آموزش آنها 
کار بسیار هزینه بری نســبت به برون سپاری به 
شمار می آید. ضمن اینکه تیام شبکه معتقد است 
بیش از اینکه در بازار رقابت به ضعف رقبا متکی 
باشد به نقاط قوت خود متکی است و سعی می کند 
همکارانی انتخاب کند که در این زمینه با مدیران 
این شرکت هم عقیده باشــند و می توان گفت این 
شناخت پس از 20 ســال فعالیت به دست آمده 
است. به عالوه در ایجاد این فرهنگ نقش اتحادیه 
صنفی بســیار پررنگ بوده و همکاران شــبکه با 
یکدیگــر تعامل خوبی دارند و بــه ندرت رقابت 

خصمانه ای بین آنها در می گیرد. 
از دیدگاه بیرونی شاید انتظار می رود تیام شبکه 
به عنوان یکی از قدیمی ترین های صنعت تاکنون 
با توجه به پروژه های بزرگی که به انجام رســانده، 
باید دست به توســعه در حجم وسیعی می زد و از 
هر نظر خود را حجیم تــر و بزرگ تر می کرد. اما 
این اتفاق تاکنون رخ نداده  است و به نظر نمی آید 
مدیریت تیام شــبکه برنامه ای برای این موضوع 
داشته باشــد. رشــیدی می گوید:»توسعه یک 
شــرکت باید همه جانبه و در همه ابعاد همزمان 
و هماهنگ صورت بگیرد. ما با توســعه قارچ گونه 
و یک شبه موافق نیستیم. توســعه ابزارهایی نیاز 
دارد که باید تامین شــود از قبیل منابع فیزیکی و 
مکان، منابع انســانی، منابع مالی، منابع ساختاری 
و ســازمانی؛ همه اینها الزمه یک توسعه کامل و 
همه جانبه اســت. ما در صورتی می توانیم موفق 
باشــیم که همه جنبه ها را دیده باشــیم. این گونه 
هم نیست که هیچ فکری در این باره نکرده باشیم. 
مجموعه ای کــه کار تولید مــا را انجام می دهد 

و ســهامدار بزرگ آن هســتیم، مجموعه بسیار 
عظیمی اســت، هرچند ممکن است به نظر بیاید 
این شرکت تولیدی مستقیمًا به تیام اضافه نشده 
است.« او یکی از دالیل موفقیت و بقای تیام شبکه 
را چابک بودن آن می داند. در واقع تیم مدیریت 
تیام شــبکه معتقد اســت تا جایی باید به توسعه 
دســت زد که مدیریت کامل و اشــراف به آن با 
حداکثــر توانایی صورت گیــرد و در صورتی که 
در این راه مشــکلی ببینند از دست یازیدن به آن 

خودداری می کنند. 

هنر ایرانی بودن
نکته  دیگری که رشــیدی به آن اشــاره می کند 
مســاله تعامل و شــناخت روابط بین شرکا و تیم 
مدیریتی شرکت هاســت که در تیام شــبکه به 
صورت شفاف و روشنی پی  گرفته می شود. مطابق 
آماری که اخیراً اعالم شــده ایران دارای یکی از 
باالترین آمارها در زمینه ثبت شرکت هاست ولی 
تعداد زیادی از این شرکت ها پیش از اینکه به پنج 
سال برسند منحل می شوند. البته اوضاع اقتصادی 
و شرایط بازار یکی از دالیل مهمی است که باعث 
زمین خوردن بنگاه های اقتصادی نوپا می شــود 
اما دالیل مدیریتی و درونــی یکی دیگر از عوامل 
مهمی است که جلو بقا و موفقیت این شرکت ها را 
می گیرد. آمادگی فرهنگی و تجاری هنوز در بین 
بسیاری از بنیانگذاران شرکت ها وجود ندارد. از 
همین رو شاید یکی از مهم ترین علل موفقیت تیام 
شبکه همین روابط بین شــرکا و تعامل سازنده و 
شفافی باشد که بین آنها در جریان است. در عین 
حال ورود و وجود این شرکت های نوپا در صنعت 
شبکه همیشه شــرایط را برای سایر رقبا متفاوت 
می کند. بسیاری از این شرکت ها به دلیل ماهیت 
این فعالیت که به نوعی مشــتری نهایی آن دولت 
است، تالش می کنند ســهمی از این بازار داشته 
باشند؛ هرچند بســیاری از آنها در نهایت موفق 

نمی شــوند. تعدادی از این شرکت ها تولیدکننده 
یا حتــی واردکننده کاالی باکیفیت یا دســت کم 
اســتاندارد خارجی هــم نیســتند، بلکه کاالی 
چینــی و بی کیفیت و بدون نــام را وارد می کنند و 
خود شــرکت ها نامگذاری ها را انجام می دهند. 
مهرنوش غفــوری مدیــر فروش تیام شــبکه 
می گوید:»با تمام تالطم هایــی که در بازار وجود 
داشــته و در هر برهه زمانی بنا بر شرایط مختلف 
ایجاد می شود، عواملی وجود دارد که موفقیت ما را 
تضمین می کند. با وجود رقبا و امتیازاتی که ممکن 
است آنها داشته باشند کیفیت کاالهای ما همیشه 
برگ برنده مان بوده  اســت. به عــالوه خدماتی 
که همراه کاال عرضــه می کنیم در تامین رضایت 

خریداران اهمیت زیادی دارد.«
همچنین یکی دیگر از کارهایــی که تیام برای 
مشــتریان انجــام می دهد تالش در راســتای 
آموزش خریــداران و باال بردن ســطح آگاهی 
آنها از محصول مورد اســتفاده است. این شرکت 
بنا بر کاربری و نیاز خریــداران موارد ضروری و 
امکانات و ویژگی جدیــد محصوالت را آموزش 
می دهد. مضاف بر اینکه این رویه همیشه در تیام 
وجود داشــته که کاالی فروخته شده به مشتری 
همیشه متناسب با نیاز مشــتری باشد و اراده ای 
برای فــروش کاالی گران قیمت تــر، با امکانات 
بیشتر، به خریدارانی که بنا بر بی اطالعی محصول 
متناسب با نیاز خود را نمی شناسند، وجود ندارد. 
در خصــوص ســرمایه گذاری ها و محصوالت 
جدیدی که این شــرکت به بازار عرضه کرده و به 
دلیل نبود بازار مناسب در مقطع کنونی، به نوعی 
ســرمایه گذاری برای آینده به حساب می آیند، 
معموالً خریداران اصلی ارگان های دولتی هستند 
که ســرمایه و دامنه انتخاب مناسبی دارند و در 
بســیاری از موارد ترجیح می دهند مســتقیمًا با 
تامین کننده خارجی وارد مذاکره شوند و از کاالی 
خارجی اســتفاده کنند، و کمتــر تمایل به خرید 
کاالی ایرانی وجــود دارد. در مواجهه با این نوع 
خریداران تیــام محصول پیشــنهادی خود را با 
نمونه خارجی به لحاظ کیفیت و قیمت مقایســه 

فضای کار تیام شبکه قرار است به زودی به یک ساختمان مدرن انتقال پیدا کند.

رضا تائب دید خانوادگی به تیام شبکه دارد.
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می کند تا خریداران دورنمــای خوبی از آنچه از 
محصول ایرانی یا خارجی می گیرند داشته باشند 
و محصول ایرانی را هم در میان گزینه های جدی 

خود به شمار آورند.

فلز الکترونیک پاد
تیام به غیر از بخش های مدیریتی و ســتادی که 
در این ساختمان متمرکز کرده  است دارای سهام 
زیادی از کارخانه فلز الکترونیک پاد هم هست که 
توســط جالل تمیمیان اداره می شود. این کارخانه 
بزرگ که در صفادشت در استان البرز واقع شده، 
دارای 80 نفر پرســنل است که در سه بخش، کار 
تولید رک ها و دســتگاه های دیتاسنتر و  iBox  را 
بر عهده گرفته اند. دســتگاه ها و تجهیزاتی که در 
این کارخانه اســتفاده می شوند به تازگی نوسازی 
شده و چند دســتگاه صنعتی مدرن ژاپنی به چشم 
می خــورد که گویا  اخیراً جایگزین دســتگاه های 
قدیمــی شــده اند. در ایــن کارخانــه خبری از 
دســتگاه های قدیمی چند تنی برای پانچ ورق ها 
نیست و تجهیزات برش و پانچ CNC به کار گرفته 
شــده اند. این کارخانه در سال 8۳ توسط مدیران 
تیام برای تولید رک ها و ابزار مورد نیاز تیام شبکه 
بنا شد تا محصول را به صورتی که مطلوب و مورد 
نظر مدیران این شرکت است، بسازد. به مرور این 
شــرکت به نماینده انحصاری تیام شبکه بدل شد 
و برای این شرکت به صورت انحصاری محصول 
ارائه کرد. امروزه این شــرکت عالوه بر نیازهای 
تیام شــبکه برای مشــتریان دیگر هم رک تولید 
می کند. تمیمیان می گوید:»واقعیت این اســت 
که محیط جغرافیایی و فرهنگ و آداب و رســوم 
بر تولید اثر مستقیم دارند. شــما نمی توانید یک 
کارگر را از شــمال به جنوب ببرید و توقع داشته 
باشــید همان کاری را انجام دهد که یک کارگر 
جنوبی انجام می دهد. سعی کرده ایم از نیروی کار 
مناسب دلسوز و کاربلد در مجموعه استفاده کنیم 
و قویًا معتقدم ســرمایه اصلی هر شرکت نیروی 
کار متعهد و دلسوزی اســت که برای رسیدن به 
هدف و موفقیت شــرکت از هیچ تالشی فروگذار 

نمی کند.«
بزرگ ترین چالش بنگاه های تولیدی در کشور 
شرایطی اســت که بازار پیش پای آن می گذارد. 
حقیقت این است که در شرایط پرنوسان اقتصادی 
کار تولیــد و محاســبه قیمت تمام شــده برای 
کارخانه ها بسیار دشوار است. یکی از دشوارترین 
روزهایی که فلــز الکترونیک پاد بــه خود دیده، 
در ســال 89  و طی دوران افزایــش ناگهانی نرخ 
ارز بوده  اســت. در آن دوران کارخانه ناچار بود 
به سهامداران فشــار بیاورد تا حمایت بیشتری 
از این مجموعه داشته باشــند. همچنین مدیران 

این شــرکت معتقدند هنوز هم نــرخ دالر واقعی 
نیست و کار برای واردکنندگانی که با تقلب جنس 
بی کیفیت وارد می کنند، آســان شــده است. در 
شرایط تحریم هم هرچند شرکت وابستگی زیادی 
به خارج از کشــور نداشــته ولی در زمینه برخی 
ابزار و قطعات دچار کمبودهایی شــده است. به 
عالوه اینکه گذشته از کمبود برخی قطعات، رکود 
اقتصادی و کمبود بودجه دولت که مشــتری این 
محصوالت اســت، باعث کاهش تقاضا و کاهش 
تولید شــرکت می شــود، آن هم در شرایطی که 
هزینه هــای جاری همچنان پابرجا هســتند. فلز 
الکترونیک پاد در گذشــته صادراتی به صورت 
محدود به کشورهای همسایه از قبیل افغانستان، 
عراق، امارات و عمان داشــته اما برنامه ای برای 
ادامه ایــن روند ندارد چرا کــه قوانین گمرک و 
ارزیابی ها را دســت  و پاگیر دیده  است و تصمیم 

دارد تولید خود را برای بازار داخلی تقویت کند.
در همیــن حال با تحوالتی کــه در زمینه روابط 
بین المللی و سیاســت خارجی کشــور رخ داده، 
انتظــار مــی رود راه برای حضور شــرکت های 
خارجــی در فضــای اقتصادی داخل باز شــود و 
ممکن است بسیاری از شــرکت های تولیدی که 
در فضای تحریم و نبود کاالی خارجی به سوددهی 
رسیده اند، خطراتی احساس کنند. تمیمیان اضافه 
می کند:»باز شدن فضای کشور دغدغه ما نیست 
چرا که از لحاظ قیمت نسبت به کاالی کشورهای 
پیشرو و از نظر کیفیت نسبت به کاالی بی کیفیت 

مانند برخی کاالهای چینی برتری داریم. می توانیم 
تضمین کنیم که تولید ما هر روز و هر هفته نسبت به 
گذشته باکیفیت تر است. بسیار ایده پذیر هستیم و 

دائماً از مشتریان بازخورد می گیریم.«
مسئوالن تیام و پاد معتقدند محصوالت آنها از 
لحاظ فنــاوری به کاررفته و کیفیت فاصله زیادی 
با نمونه های بســیار خوب خارجی ندارد. وحید 
تائب ادامــه می دهد:»یکــی از رک های خوب 
فلــز الکترونیک پاد که در نمایشــگاهی در دوبی 
عرضه شــده  بود، الهام بخش یکی از بزرگ ترین 
رک سازهای دنیا شد و ســال بعد دیدیم از ظاهر 
جدید این محصــول در طراحــی محصول خود 
اســتفاده کرده اند.« یکی از رک های جالبی که از 
محصوالت پیشــرو فلز الکترونیک پاد به شــمار 
می رود، رک هایپر نام دارد و تمیمیان ادعا می کند 
اولین رک کاماًل کامپیوتری است که تاکنون تولید 
شده. این رک که به یک مانیتور مجهز است امکان 
کنتــرل از راه دور از طریق اینترنت را دارد و ارت 
و نوسانات برق را کنترل می کند و نشان می دهد. 
همچنین قادر است هزار مورد باز و بسته شدن در 
را ردیابی و ثبت کند و دمــای مورد نیاز خود را با 
تامین برودت یا حرارت و تصفیه هوا فراهم سازد. 
برخورداری از آناالیــزر یکی دیگر از ویژگی های 
این رک اســت که تقریبًا مهم ترین محصول فلز 
الکترونیــک پاد به شــمار می آید امــا تولید آن 
اکنون برای بهینه کردن محصول متوقف شــده و 

به زودی نوع کامل تر آن به بازار خواهد آمد  

فلز الکترونیک پاد تولید کننده  انواع رک برای تیام شبکه و سایر شرکت ها ست.
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 مدیسه با بیشــتر استارت آپ هایی که تاکنون به 
آنها ســر زده ایم تفاوت دارد و اصاًل دارای سر و 
شکل استارت آپی به مفهوم عامش نیست. تصور 
ما از یک اســتارت آپ، محیطی شامل فضای به 
نسبت کوچک و تعداد کمی کارآفرین جوان است 
که هر کدام چندین وظیفــه را انجام می دهند. اما 
مدیســه در عمل یک شرکت بزرگ با کارمندان 
زیاد و بخش های منفک شــده با مسئولیت های 
مشــخص اســت. یکی از دفترهــا در پونک در 
محل کارخانه گلســتان واقع شده که بخش های 
مدیریت سایت و تولید محتوا را دربر می گیرد ولی 
قسمت بزرگ تر در احمدآباد مستوفی واقع شده و 
شامل سوله بزرگی است که انبار کاالها هم هست 
و پایتخت مدیسه به شمار می آید. دفتر پونک که 
در واقع شامل بخش های اداره سایت، مدیریت و 

 چگونه یک دهنه فروشگاه جدید در بازار تجارت الکترونیکی ایران باز شد

مدیسه 2015 
هرچند در ســال های اخیر درباره ارزش و رشــد بازار بکر تجارت الکترونیکی ایران و به ویژه فروشگاه های اینترنتی بسیار اغراق شده 

ولی آشکار است که این بخش طالیی از کسب و کارهای اینترنتی و نوپای ایران هنوز به شدت از خالء بازیگران جدی رنج می برد.
 ابتدای امســال ورود ســایت مدیســه دات کام به این فضا یک صدای تازه بود؛ فروشــگاهی که آشــکارا از همان ابتدا برخالف اغلب 
تازه واردها با ســرمایه گذاری و تحقیقات قابل توجهی کارش را شــروع کرده بود و روند رشد کاالها و بهینه شدن سایت نشان می داد 
به ســرعت در حال تطبیق یافتن اســت. گذشــتن از مرز ســه هزار قلم کاال ظرف چند ماه و گسترش نیروی انســانی و ادبیات حرفه ای 
توزیع و انبارگردانی اش این فروشــگاه جوان را تبدیل به گزینه ای رویایی برای گزارش اســتارت آپ این شــماره می کرد تا بعدها مثل 
خیلی از شــما فهمیدیم قریب به یک قرن تجربه کارآفرینی و تجارت پشــت آن نهفته اســت. اســتارت آپ این شماره را به هیچ وجه از 

دست ندهید.
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تبلیغات هم می شود درون مجموعه گلستان قرار 
گرفته که ساختمانی مدرن و زیباست. تمام طول 
راهروها و فضای شرکت با کاشتن خیزران تزیین 

شده اند.
علت این مقیاس قابل توجه مدیســه این است 
که یکی از نیم دو جین شــرکت هایی است که به 
همت گروه گلســتان بنیانگذاری شده و به همین 
دلیل از ســرمایه و تجربه ای که پشــت این نام 
قدیمی و بزرگ بــازار محصوالت مصرفی وجود 
دارد، بهره مند می شــود؛ امکانی که بســیاری از 
استارت آپ ها به دلیل ماهیت استارت آپ بودن 
از آن برخوردار نیســتند. در این میان استفاده از 
نام خود گلستان می توانســته در شناخته شدن و 
اعتمادسازی برای این فروشــگاه تازه کار بسیار 
یاری گر باشد اما مدیســه ترجیح داده یک نام نو 

در تجارت الکترونیکی ایــران ایجاد کند و هزینه 
برندســازی را بپردازد به جای اینکــه از اعتبار 
شرکت مادر، یعنی گلســتان به راحتی برخوردار 
شود. ضمن اینکه بنیانگذاران مدیسه معتقدند نام 
گلستان تداعی گر محصوالتی است که متناسب 
با همه خدمات مدیسه نیست. پس همین ابتدای 
کار این ذهنیت را از خودتان دور کنید که مدیسه 

فروشگاه آنالین گلستان است.
از همان ابتدا تمایز تیم بنیانگذار این شرکت را 
می توان در این حقیقت دید که نه تنها بســیاری از 
کسب و کارهای مشــابه در تجارت الکترونیکی 
ایران را به دقت بررســی کرده و حتی شــناختی 
نزدیک از رقبا دارد، بلکه برای راه اندازی کســب 
و کار خود به کشــورهای دیگر هم ســفر کرده و 
 از تجربه  فروش و مکانیســم کار آنها اســتفاده 

می کند. 
حامد رضایی مدیر توسعه کسب و کار مدیسه 
می گوید:»در بازدید از کشــورهای دیگر از مدل 
تجارت آنهــا الگو گرفتیم، در کشــورهایی مثل 
ترکیه که به ما نزدیک هســتند با نحوه  کار آشنا 
شدیم و سعی کردیم بهترین مدل را برای خودمان 
پیاده کنیم. ضمن این که در گلستان سال ها تجربه 
وجود داشت. به دنبال این بودیم که تجربه  خرید 
و ســطح انتظار کاربر را باال ببریم. بخش خاصی از 
بازار را هدف گرفته ایم و هدف مان ارائه  کاالهای 

ضروری نیست.«
هر یک از فروشــگاه های اینترنتــی با توجه به 
کاالیی که ارائه  می دهند ممکن است گروه هدف 
خاصی در نظر داشته باشــند. طی سال های اخیر 
هم با فراگیر شــدن تلفن های همراه هوشــمند 
و شــبکه های اجتماعــی موبایلــی، تکنولوژی و 
فناوری های نوین ارتباطی در میان بیشــتر مردم 
بــه خصوص زنان خانــه دار جای بیشــتری باز 
کرده  اســت. به سبب همین آشــنایی و آشتی با 
فناوری های جدید فروشگاه های اینترنتی نیز کار 
آسان تری پیش روی خود می بینند. شاید به همین 
دلیل مدیسه هم بیشتر خانواده و به خصوص زنان 
را هدف گرفته اســت، چون آنها بــه طور مداوم 
خرید می کننــد و در اغلب موارد وظیفه مدیریت 
هزینه ها و خریدهای خانواده و وســایل مورد نیاز 

زندگی روزمره را بر عهده دارند.
تمایز را وقتی می توان در رفتار مدیســه دید که 
این گروه از کاربران آشــکارا دارای توانایی مالی 
مناســبی برای خرید اقالم ارائه شده در مدیسه 
هستند و به طور مداوم خریدهایی انجام می دهند. 
کاالهایی که در این فروشــگاه عرضه می شــوند 
هنوز از نوع کاالهای ضروری خانوار نیســتند اما 
کاالهای لوکس و مختص به طبقه باالی جامعه هم 
عرضه نشده اند. همچنین خرید و معرفی کاالها به 

گونه ای است که به نوعی سبک زندگی با توجه به 
مقتضیات و نیازهای مشتری نشان داده می شود؛ 
به این صورت که کاربران به جای جســت وجوی 
یک کاالی خاص، با توجه به نــوع کاربری خود 
پیشنهادهای مناســب دریافت کنند. مثاًل برای 
لوازم منزل یا لباس تنها یک لباس و وسیله خاص 
پیشنهاد نمی شــود، بلکه نوعی استایل یا چیدمان 
برای کاربر نمایش داده و در واقع به جای یک کاال 
یک سرویس عرضه می شود. در مورد لباس این 
کار با اســتفاده از دانش و تجربه  کارشناسان مد 
انجام می گیرد و چیدمان منــزل به کمک طراح 
داخلی صــورت می پذیرد. این ویژگــی یکی از 
تمایزهایی اســت که مدیسه تالش کرده بین کار 

خود و سایر رقبا ایجاد کند.
نکته  دیگــر که دســت اندرکاران بر آن تاکید 
دارند، این اســت که مدیســه به جای رقابت در 
قیمت و اهدای جوایز و برگزاری قرعه کشــی، بر 
آن اســت تا در زمینه کیفیت، کار بیشتری انجام 
دهد و این فاکتور را وجه تمایز کار خود با دیگران 
قلمداد کند. برای افرادی که قصد دارند از طریق 
اینترنت - بــه خصوص برای اولیــن بار- خرید 
کنند، با توجــه به اینکه لمس و بررســی کاال در 
مرحله  انتخاب از نزدیک ممکن نیســت، مساله  
اصالت و کیفیت کاال یک موضــوع پراهمیت به 
شمار می رود. اعتمادسازی در رابطه با این مساله 
دغدغه  بیشتر فروشگاه های آنالین بوده و هست. 
مدیســه اصالت کاالی خــود را تضمین می کند 
و بــرای تامین کننــدگان کاال، در صورت تخلف 
شرایط سختی از جمله فســخ قرارداد و پیگیری 
حقوقی گذاشته است. در بدنه  کارشناسی خرید و 
ارزیابی کارشناسان خبره ای به کار گرفته شده  تا 
به عنوان مثال در حوزه  پوشاک که احتمال تقلب 
وجود دارد، از اصالت و کیفیت کاال مطمئن شوند. 

  
مدیسه

زمینه کاری:  فروشگاه اینترنتی
نیروی انسانی:  ۱00 نفر    سال تاسیس: ۱۳9۴

حامد رضایی می گوید مدیسه قشر متوسط جامعه را هدف گرفته است.
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در صورتــی که خریدار به اصالــت یا قیمت کاال 
اعتراض داشته باشد و بتواند ادعای خود را مستند 
کند، مدیسه متعهد شده است که کاال را مرجوع 
کند یا مابه التفاوت را بپــردازد؛ هرچند تا به حال 

این اتفاق رخ نداده است. 
در سایت مدیســه که پنجره دکان و رابط بین 
فروشــنده و خریدار هم هســت، کاربر با فضای 

جالبی روبه رو می شــود. مدیر مدیسه می گوید 
تالش شده تا کاربر لذت نگاه به ویترین مغازه ها 
را در این ســایت تجربه کند و فضــای آن پویا، 
به روز و زنده باشــد. به همین دلیل ســایت هر 
روز با روز پیــش تفاوت دارد. داوود مشــتاقی 
مدیر فروشــگاه اینترنتی می گوید:»سعی ما این 
است که کاربری که وارد ســایت ما می شود به 
راحتی از فضای فروشگاه خارج نشود. اگر کسی 
در جســت وجوی محصولی باشد چند محصول 
مشــابه هم پیشــنهاد می شــود و این انتخاب 
محصوالت پیشنهادی با دقت بیشتری صورت 
می گیرد و به صورت کاماًل اتوماتیک نیســت. به 
این صورت که تشــابه و ارتبــاط کاالها به هم را 
کارشناسان تشــخیص می دهند. همه این کارها 
در جهت این اســت که لذت خریــد کردن را 

دوباره به کاربر برگردانیم.«
 یک ســایت تــازه کار در ابتــدای راه نیاز به 
تبلیغات برای شناســایی و معرفی اولیه هم دارد. 
تبلیغات در ســایت هایی که محصوالت مشابه 
یا محتوای مربوط به گروه هــدف دارند یکی از 
راه های شناساندن و جلب توجه مخاطب است. 
به عنوان مثال سایت های اینترنتی که اطالعات 
مربوط به مادر و کــودک را در اختیار مخاطبان 
می گذارنــد، می تواننــد مکان مناســبی برای 
تبلیغات محصوالت مربوط به کودک باشــند. 
ارائه تبلیغات بصری و بنر در این ســایت ها یکی 
از راه های جذب مخاطب است. تبلیغات پیامکی 
هم روش تبلیغ دیگری است که البته ارسال این 
پیامک ها به صــورت تصادفی صورت نمی گیرد 
بلکه برای افرادی پیامک ارســال می شــود که 
شــماره خود را بــه منظور گرفتــن خدمات در 
سامانه ثبت کرده اند. در این راستا ارسال ایمیل 
هم صــورت می گیرد و برای کســانی که تجربه 
خرید کاالها یا خدمات دیگر را داشته اند به طور 
مرتب ایمیل هایــی در جهت معرفی محصوالت 

ارسال می شود. مدیســه در شبکه های اجتماعی 
فعالیت هایــی دارد امــا بیشــترین فعالیت در 
اینســتاگرام صــورت می گیرد کــه البته برای 
چنین کســب و کاری چندان هــم دور از انتظار 
نیست؛ این شــبکه اجتماعی تصویرمحور بوده و 
بــرای معرفی کاال و خدمات به وســیله تصاویر 

مناسب تر است.
تولیــد محتوا برای همــه اقالمی کــه در این 
فروشــگاه به فروش می رســند نیز کار آســانی 
نیست. شاید مثاًل برای ابزار الکترونیکی یا کفش، 
اطالعات زیادی جهت ارائه وجود داشــته باشد 
اما مثاًل برای لوازم منزل و آشپزخانه شاید نتوان 
توصیف زیادی ارائه کرد.مهزاد  الیاســی، مدیر 
تولید محتوای مدیسه در این باره می گوید:»تمام 
ســعی ما این اســت که کاربران بتوانند تجربه 
اســتفاده از کاال را حس کنند و آنچــه را که ما از 
محصول می بینیم، احساس می کنیم و می شناسیم، 
با توصیفات درســت و واقعــی درک کنند. در 
ابتــدای کار تولید چنین محتوایی کمی دشــوار 
بود و تبلیغاتی تر صحبــت می کردیم اما اکنون به 
سمتی می رویم که توصیف ها عینی و تجربی باشد. 
جســت وجوی گســترده ای هم در سایت اصلی 
محصول انجام می دهیم و اطالعات را جمع آوری 
می کنیم؛ هر چند در برخی سایت ها نیز برخالف 
انتظار ما، اطالعات جامع و کافــی وجود ندارد و 
ناچار هســتیم محصول را خودمــان از هر جهت 
بررســی کنیم تا کاربر نیاز به ســر زدن به سایت 

مرجع نداشته باشد.« 
 امــا مدیســه راه دیگری هــم در پیش گرفته 
اســت. وبالگ یا مجلــه مدیســه اطالعاتی در 
اختیــار مخاطب می گذارد که تبلیــغ یک کاال یا 
برند خاص محسوب نمی شــوند. بلکه با توجه به 
جست وجوی مخاطبان و کاالهای مورد تقاضای 
آنها، مطالب متنوعی در این وبالگ  فراهم شــده 
اســت. در این مجله اینترنتی سرفصل هایی مانند 
استایل زندگی چیدمان خانه و کودک من، هر یک 
چندین مطلب مرتبط و زیرشاخه را برای کاربران 
نمایش می دهند. از دیگر نکات جالب این وبالگ 
ارائه اطالعات به صورت اینفوگرافی با تصاویر و 
رنگ های شاد و جذاب است. گردانندگان مدیسه 
امیدوارند این مجله بتواند مرجعی برای اطالعات 
مورد نیاز کاربران باشد و از همین طریق کاربران 
را به بازار مدیســه بکشانند و نگه دارند. همچنین 
کاربــران بتوانند به جای یک محصــول، از یک 
گروه محصول بســته به نیاز و جست وجوی خود 

بهره مند شوند.
پس از تولید محتوا و معرفی محصوالت و تبلیغ 
و شناساندن سایت به کاربران، نوبت به سفارش 
و تحویل آن می رســد. همان طور که پیش از این 

فضای  کار در مدیسه بسیار بزرگ تر از آن چیزی است که از یک استارت آپ انتظار می رود.

درخت آرزوها از روز ثبت شرکت در این سالن قرار داده شده است.
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گفته شد، انبار مدیسه در احمدآباد مستوفی واقع 
شده اســت. این سوله بزرگ شــامل چند بخش 
اســت که حدود 80 نفر از کارمندان مدیسه در 
آنجــا فعالیت می کنند. فضای این مرکز وســیع 
و دارای یــک محوطه بزرگ اســت؛ دقیقًا آنچه 
از یک اســتارت آپ دوماهه انتظار نمی رود. در 
طبقه پایین بخش های ســتادی واقع شده اند. در 
کنار راه پله درختچه ای وجــود دارد که تکه های 
کاغذ رنگارنگ از آن آویزان شــده اند. روی هر 
کدام از این کاغذهــا جمله ای از یکی از کارمندان 
در روز ثبت شرکت نوشــته شده است و شاید به 
همین دلیل این درخــت کوچک، درخت آرزوها 
-آرزوهایی که چندان کوچک نیســتند- نامیده 
می شــود. در طبقه باال اتاق های کنفرانس و سالن 
غذاخــوری و اتاق بــازی قــرار دارد که ظاهر 

مدرن تری به مدیسه می دهند. 
در قسمت انبار مدیسه دو استودیو عکسبرداری 
محصوالت وجود دارد که کاالهایی را که وارد انبار 
می شــوند، پیش از قرار گرفتن در ســایت برای 
فروش، عکاســی می کنند. انبار بزرگ کاالهای 
مدیســه طبقه بندی شــده و کاالهای آن بارکد 

دارنــد. کاالیی کــه از طریــق تامین کننده وارد 
می شــود، در ابتــدا دارای یک کد اولیــه یا کد 
تامین کننده اســت که توســط وزارت بازرگانی 
تعریف می شود. سپس یک آیتم »نامبر« یا شماره 
کاال به آن تعلق می گیرد تا توســط نرم افزار انبار 
قابل شناسایی باشد. در این انبار بیش از سه هزار 
قلم کاال وجود دارد که هر یــک دارای رنگ ها و 
سایزهای مختلف هســتند و هر ماه دو هزار کاال 
اضافه می شــود. سیســتم ثبت و ابالغ سفارش 
هم به این صورت اســت که پس از ثبت سفارش 
و پرداخت هزینه آن توســط ســفارش دهنده، 
سفارش در یک فهرســت یا پیک لیست به انبار 
می رسد. سپس کاال از انبار تحویل گرفته می شود 
و به قســمت بســته بندی می رود. در قســمت 
بســته بندی کاال بســته به جنس و اندازه درون 

جعبه و پاکت قرار می گیرد.
یکی از مواردی که مدیســه را از سایر رقبا جدا 
می کند، سیستم و نحوه تحویل کاالهاست. بیشتر 
فروشگاه ها و اساسًا بیشتر تحویل یا دلیوری کاالها 
در ایران به وســیله موتورسیکلت انجام می گیرد. 
شاید این موضوع بیشتر به دلیل وجود ترافیک در 

شهرهای بزرگ و طرح های زوج یا فرد و ترافیک 
باشد. اما در مدیســه تحویل کاال توسط اتومبیل 
صورت می گیــرد. در نگاه اول به نظر می رســد 
تحویل کاال به وســیله خودرو ممکن است باعث 
کند شدن تحویل کاال شــود اما حامد رضایی این 
موضوع را رد می کنــد. او می گوید:»تحویل کاال 
با اتومبیل می تواند تعــداد و حجم باالتری از کاال 
را برساند در حالی که با موتورسیکلت باید تعداد 
محدودی کاال تحویل داد و ســپس دوباره به انبار 
برگشت. ضمن اینکه برای ما نحوه تحویل و ظاهر 

تحویل دهنده نیز مهم است.«
غالبــًا موتورســواران خود تحویــل کاال را بر 
عهــده دارنــد و این آقایان هســتند کــه به در 
منــازل مراجعه می کنند. این در حالی اســت که 
بیشتر ســفارش دهنده ها خانم هســتند. اما در 
مدیســه تدبیری اندیشده شده که در صورتی که 
سفارش دهنده خانم باشد، تحویل دهنده کاال هم 
یک خانم باشــد. یکی از دالیلی که برای تحویل 
کاال از اتومبیل استفاده شده نیز همین مساله است 
که راننــده و تحویل دهنــده کاال دو فرد متفاوت 
باشند. به عالوه اینکه موتورسواران بنا بر شرایط 

انبار کاالهای مدیسه هنوز جای زیادی برای اقالم جدید دارد.

پگاه ذوالپیرانی



62

شرکت گردی

شماره 29  آبان 1394    

 آب و هوایی و گرما و ســرما ظاهــر نامرتبی پیدا 
می کننــد. اتومبیل هایی که در خدمت مدیســه 
قرار دانــد از خارج مجموعه کرایه می شــوند و 
طرف قرارداد مجموعه هســتند. انتخاب مکان 
انبار مدیســه نیز تنها به دلیــل اینکه در نزدیکی 
کارخانه های گلســتان واقع شــده، نبــوده بلکه 
مطالعات و ارزیابی هایی انجام  گرفته تا مکان انبار 
دسترسی خوبی به اتوبان های شهر داشته باشد و 
تحویل کاال به سرعت و آسانی صورت پذیرد. در 
صورتی که تعداد سفارشات زیاد شود یا مواردی 
پیش بیاید که نیاز به نیروی بیشتر به خصوص در 
بدنه کارگری باشــد، از مجموعه گلستان کمک 
گرفته می شود. در واقع مدیسه یک شرکت است 
که در دل یــک مجموعه به وجود آمده و از دانش 
و تجربه زیرســاخت های این مجموعه اســتفاده 

می کند.
یکی از مهم ترین مزایایی که یک شرکت با این 
ساختار وجودی از آن بهره می برد، سابقه فعالیت 
و تجربه این شرکت در بازار است. همچنین تجربه 
و اعتبار شــرکت در میان صنعت پخش و توزیع 
کشــور می تواند فاکتور مهمی برای شرکت های 
زیرمجموعه به شــمار آید. اما ایــن مجموعه از 
تجربــه ای در زمینه آی تی هم برخوردار اســت 
که گردانندگان مدیســه تالش کرده اند تا جای 
ممکن و تا حدی که تطبیق پذیر باشد از آن استفاده 
کنند. بســیاری از راه حل هایی که سابقًا در بخش 
اتوماسیون اداری استفاده می شوند با نوع فعالیت 

مدیسه تطبیق داده شده اند. 
هــادی اربابــی مدیــر عامــل مدیســه 
می گوید:»اعتقاد داریم تجارت الکترونیکی نوعی 
خرده فروشی اســت که در واقع فعالیت شرکت 
اصلی هم همین اســت. حداقل در مــورد اداره 
داخلی که همین گونه اســت. هنگامی که در مورد 

هر یک از کاالها به تعداد مناســب برسیم، قصد 
داریم خریدهــا را به طور مســتقیم انجام دهیم. 
در حال حاضر بســیاری از تولیدکنندگان بزرگ 
هم بــه دنبال نماینده در ایران هســتند و ما قصد 
نداریم از این قافله باز مانیم. افق دیدها نیز با توجه 
به تحوالتی که در روابط بین الملل به وجود آمده، 

مثبت است.«
سیستم نظام بندی بخش های اتوماسیون و ثبت 
ســفارش مدیسه به گونه ای اســت که پیداست 
از ابتدا ســاختار نرم افزار وجود داشــته و ساز و 

کارها بر مبنای آن پایه گذاری شــده است. اما در 
ابتدای کار برای تعداد ســفارش محدودی قابل 
اســتفاده بود و به دلیل گســترده بودن ERP نیاز 
بود همگام ســازی و تطبیق پذیری صورت گیرد. 
این سیســتم همواره تغییر می یابد و بهینه سازی 
می شود تا سرعت ســایت و کاربری آن افزایش 
پیدا کند. هرچند مدیســه قصد ندارد به صورت 
یکباره و پرســر و صدا وارد بازار شود و تبلیغات 
زیادی داشته باشــد اما دســت به عصا رفتن و 
آهسته قدم برداشتن آن نیز دالیلی از این دست 
داشته اســت. تقریبًا در دو ماهی که از شروع کار 
مدیسه گذشته، تعداد کاالهای این شرکت به پنج 
 هزار کاال و بازدیدکنندگان این ســایت به حدود 

هشت  هزار بازدیدکننده رسیده است. 
تمــام ایــن اقدامــات مدیســه، تشــکیل 
زیرساخت هایی برای اهداف و قدم های بزرگ تر 
اســت. مدیســه در تالش اســت تامین کننده  
تمامی نیازهای افراد جامع باشــد. شاید نتوان در 
ایران فروشــگاه اینترنتی ای یافت که مســتقیمًا 
روی خانوار تمرکز کرده باشــد یا آن را بشناسد. 
اما تامین تمامی کاالهای مــورد نیاز خانوار یکی 
از اهداف مدیسه به شــمار می رود. این شرکت 
با تکیــه بر زیرســاخت های لجســتیکی، فنی و 
امکانات موجود، سعی دارد راه های جدیدی برای 
 شناخت مشــتری، تامین نیازها و ارتباط با کاربر 

وارد ایران کند  

هادی اربابی می گوید به زودی خبرهای بیشتری از مدیسه خواهیم شنید.

ساختمان شرکت گلستان در پونک مقر مدیریت سایت مدیسه است.
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 تجارت  الکترونیکی

زمانی که وزیــر ارتباطات درست 
و فنــاوری اطالعات اعالم 
کرد یک شــرکت واســط رابط میان شرکت 
ایرانی یاتا و شرکت  e bay شده، به نظر رسید 

خیال همه راحت شده  است.
تا پیش از اعالم این خبر همه با این پرســش 
مواجه بودند کــه با وجود برطرف نشــدن 
تحریم ها چگونه یک شــرکت ایرانی هر چند 
با پشتیبانی شــرکت پســت توانسته  است 
با یــک شــرکت آمریکایی بــرای برقراری 
ارتباط با یکدیگر وارد مذاکره شود و آنان نیز 
پذیرفته اند که ریســک جریمه را قبول کنند و 
تن به این ارتباط دهنــد. تا پیش از اعالم عدم 
همکاری ای بی با ایران توســط یکی از مدیران 
این شــرکت در پاســخ به یکی از خبرنگاران 
روزنامه هــای ایرانی هیچ کــدام از مدیران 
شرکت پست یا شرکت یاتا اعالم نمی کردند 
که این رابطه یک رابطه با واســطه است. هر 
چند بارها در مقابل این سوال قرار گرفتند که 
این ارتباط چگونه برقرار شده  است و با وجود 
تحریم ها چگونه توانستید با آنها وارد مذاکره 

شوید؟
حتی مدیرعامل شــرکت پســت پس از 
موضع گیــری مدیران ای بی اعــالم کرد به 
دلیل وجود تحریم ها آنهــا عالقه ای به اعالم 
برقراری رابطه یا همــکاری اقتصادی با ایران 

ندارند.
پس از اینکه ای بی اعالم کــرد رابطه ای با 
ایران و هیچ شــرکت ایرانی ای ندارند، وزیر 
ارتباطات در مراســمی که بــرای روز جهانی 
پست برگزار شده بود و قرار بود این فروشگاه 
الکترونیکی به صورت رسمی آغاز به کار کند، 
اعــالم کرد رابطه با شــرکت   e bay از طریق 
یک واســط صورت می گیرد و پس از آن نیز 
مدیرعامل شرکت پست گفت این واسط یک 

شرکت ترک است.
در میانه این جشن و ســرور برای برقراری 
رابطه بــا یک شــرکت خارجی و بــه نوعی 
بین المللی پس از ســال ها توقــف در ارتباط، 
پیگیری چگونگی اجرای قوانین داخل کشــور 

فراموش شد.
طبق قوانین داخلی فروشگاه های الکترونیکی 

فعال در حوزه مقرراتی ایران برای فعالیت خود 
باید نماد اعتماد دریافت کنند. یاتا نیز بر همین 
اساس باید برای انجام فعالیت های خود نماد 

اعتماد می گرفت.
مدیران یاتا نیز اعالم کردنــد نماد اعتماد 
گرفته اند. این نماد روی سایت یاتا نیز به ثبت 
رسیده  اســت، طبق آن مردم می توانند به آن 

اعتماد کنند و خرید خود را انجام دهند.
اما از ســویی مدیران مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی اعالم کردند شــرکتی برای انجام 
مبــادالت بین المللی نماد اعتمــاد دریافت 

نکرده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در 
این خصوص گفت:»تا ایــن لحظه هیچ  کس 
برای مدلی از کســب و کار که به یک سایت 
خارجی وصل شود و در فضای مجازی کشور 
تجارت الکترونیکی کند و ســفارش بگیرد و 
آن ســفارش را وارد ایران کند، مجوز نگرفته 

است.«
او اضافه کرد:»تعامل با یک سایت تجارت 
 الکترونیکی در خارج از کشــور و معرفی شدن 
به عنوان تامین کننده کاال )vendor( یا نماینده 
رسمی آن سایت در ایران )agent( نماد خاص 
خودش را می خواهد چرا کــه در این مدل از 
تجارت  الکترونیکی باید نحوه انتقال ارز، تطابق 
با مقررات و ممنوعیت های داخل کشور کاماًل 
مشخص شود.« هم اکنون برای اینکه کسب  و 
کاری در فضای مجازی به رســمیت شناخته 
شــود و خریداران به آن اعتماد کنند باید نماد 
اعتمــاد بگیرد. در اصل نمــاد اعتماد موجب 
می شود سایت و صاحب و مکان آن شناسایی 
شــود و امکان پیگیری تخلفات آنان نیز وجود 

داشته باشد.
از سویی با دریافت نماد اعتماد مدل کسب و 
کاری شخص صاحب نماد مشخص می شود. 
طبق قانون اگر شخصی برای مدل مشخصی از 
کسب و کار نماد اعتماد گرفته باشد، نمی تواند 
آن مدل را تعمیم دهد و طبــق تعهدی که به 
مرکز توســعه تجــارت  الکترونیکی می دهد 
فقط بر اســاس آن مدل می تواند فعالیت کند. 
اگر مدل کســب و کار تغییر کند باید تغییر به 
اطالع مرکز توسعه تجارت  الکترونیکی برسد 

یا اگــر به صورت کامل مدل کســب و کاری 
متفاوت شــود، باید نماد اعتماد دیگری برای 

کسب و کار جدید دریافت شود.
محمــد گرکانی نژاد گفت:»اگــر خارج از 
مدلی که بــرای آن نماد اعتماد گرفته  فعالیت 
کند در اصل جعل یا سوءاستفاده از نشان های 
دولتی صورت پذیرفته  است و مجازات خاص 
خود را دارد. مدیر کســب و کار باید حواسش 
باشــد اگر در مدلی کار کند که برای آن مجوز 
نگرفته اســت، در مقابل قانون پاسخگوست و 
جوابگوی تعهداتــش در مقابل مردم خواهد 

بود.«
البته در این میان مردم الزم نیســت نگران 
نماد اعتمادی که در ســایت دیده اند باشند. 
چرا که طبق گفته رئیس مرکز توسعه تجارت 
 الکترونیکی مردم نباید نگران نماد باشند. هر 
جا نمــاد را دیدند می توانند خریــد خود را با 

خیال راحت انجام دهند. 
در اصل مشکل صاحب کسب و کار است و 
اگر در این میان مشکلی برای خریدار هم پیش 
آید صاحب کســب و کار و دارنــده نماد باید 

پاسخگو باشد.
گرکانی نــژاد گفت:»البته اگر کل کســب 
و کار در خــارج از ایران باشــد یعنی مردم به 
صورت مستقیم به یک سایت خارجی سفارش 
دهند و خرید کنند و شــرکت پست نیز طبق 
تفاهم نامــه ای که با شــرکت خارجی دارد و 
همچنین وظیفه ای که برایش تعیین شده کاال 
را به ایران منتقل کند و به دســت صاحب کاال 
یا خریدار برساند، مشکلی نیست. یعنی اصاًل 
نیازی به نماد اعتماد نیســت چرا که آنها در 
اصل خارج از فضای مقرراتــی ایران فعالیت 
کرده اند و شرکت پســت نیز نقش همیشگی 

خود یعنی حمل کاال را بر عهده داشته است.«
او افزود:»اما در این میان اگر شرکت پست 
نیز بخواهد وارد فضای تجــارت  الکترونیکی 

کشور شود، باید نماد اعتماد بگیرد.«
محمــد گرکانی نــژاد گفت:»در شــرایط 
فعلی فرض ما این اســت که فعالیت تجارت  
الکترونیکی در فضای قانونی کشــور صورت 
نمی گیــرد؛ البته فعالیت پســتی جای خود را 

دارد.«   

لیال حنارود

برقراری رابطه میان  ایران و e bay   به نماد اعتماد نیاز دارد

پل ترکی چاره کار نبود
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بازار پساتحریم ایران در دنیای دیجیتال چه سرنوشتی خواهد داشت؟

 سرنوشت مرزهای باز
همــواره بــه دلیــل موقعیــت ایران 

اســتراتژیک، قدمت  جغرافیایى 
تاریخى چند هزارســاله و منابــع طبیعى متعدد 
از اهمیت ویــژه ای برخوردار بوده اســت. این 
کشــور همواره ســعى داشــته نقش مهمى در 
اقتصــاد خاورمیانه و به دنبــال آن در جهان ایفا 
کند. برخالف پســتى بلندی های سیاسى منطقه 
و موانع اقتصادی، در ســه دهه گذشــته ایران 
توانسته دومین قطب اقتصادی خاورمیانه باشد. 
ایران هم اکنون با جمعیت بیش از 80/8 میلیون 
نفر، بعد از ترکیه نوزدهمین کشــور جهان از نظر 
  MENA جمعیت اســت و در کشــورهای حوزه
در رتبــه دوم قــرار دارد. با توجه بــه میانگین 
سنى 27/8 سال شــایان توجه است که 3/1 از 
جمعیت این کشــور را افراد بین 14 تا 50 سال 
تشــکیل مى دهند؛ نکته ای که مى تواند نظر هر 
ســرمایه گذاری را به خود جلب کند. با این  حال 
محدودیت های متعددی که برای واردات طیف 
وســیعى از محصوالت وجود دارد، آسیب جدی 
به اقتصاد این کشــور رسانده اســت. در نتیجه 
مواجهه با افرادی که در ســنین مصرف گرایى 
قرار دارنــد و محدودیت های زیادی در انتخاب 
کاال یا خدمات مــورد نظرشــان دارند، امری 
رایج اســت. اکنون اقتصاد پســاتحریم ایران، 
آینده ای روشــن پیش روی ســرمایه گذاران و 

مصرف کنندگان قرار داده است.

ایران پساتحریم، بازاری با پتانسیل های 
فوق العاده

برخــالف تقاضای عظیم کاال و خدمات توســط 
جمعیت جوان کشور، هنوز تامین کنندگان کافى 
وجود ندارد و این تقاضاها با کمبود اساسى مواجه 
هستند. هم اکنون عدم یا کمبود حضور برندهای 
بین المللى در ایــران به  صورت رســمى باعث 
شــده بازار رقابتى بــرای تولیدکنندگان داخلى 
وجود نداشــته باشــد که البته این موضوع نیز با 
وارد شــدن ایران به بازارهای جهانى و برداشته 
شــدن تحریم ها به  مرور تغییــر خواهد کرد. از 
طــرف دیگر این موضــوع نیازمند پشــتیبانى 
دولت و سیاســت های حمایتى اســت که برای 
سرمایه گذاران خارجى جهت گسترش و تقویت 

کسب  و کارها اعمال مى شود.

روی رادار هر سرمایه گذاری خارجى
آخرین آمار جهانى Fact Book در ســال 2014 
نشــان مى دهد قدرت خرید ایرانیان تقریبًا برابر 
1/3 تریلیون دالر اســت که آن را به ســومین 
کشــور منطقه MENA تبدیل کرده است. باالتر 
بودن این رقم از متوســط پیش بینى شــده برای 
کشورهای عضو این منطقه نشان دهنده این است 
که ایرانى ها از اســتانداردهای باالی زندگى در 
مقایسه با کشورهای همسایه برخوردار هستند. 
امروز ایراِن پســاتحریم که اتفاقًا رتبه دوم را بین 
صاحبان منابع نفت و گاز داراست، با رفع تدریجى 
محدودیت های داخلــى و خارجى برای واردات 
و ســرمایه گذاری های بین المللــى، پیش بینى 
مى شــود بازار جذابى بــرای کاال یــا خدمات 

باکیفیت جهانى باشد.

رشد در عرصه دیجیتال
جامعه ای که در حال عبور از مرحله ایزوله شدن 
و رها شدن از محدودیت هاســت، امروزه خیلى 
بیشــتر از حد تصور در حال ارتباط با تمامى دنیا 
به خصوص از طریق اینترنت و سفر است. در واقع 
مرزهای این کشور از بیرون خیلى نفوذناپذیرتر 
به نظر مى رسد ولى مردم در داخل ایران همواره 
سعى داشــته اند ارتباط خیلى نزدیکى با آنچه در 
جهان اتفاق مى افتد داشــته باشند و این ارتباط را 

حفظ کنند. 
بر اســاس آخرین آمارهای دولتــى، ایرانیان 
در یک ســال گذشــته بالغ  بر 18 میلیارد دالر 
صرف ســفرهای خارجى کرده اند. آمار جهانى 
نیز نشــان مى دهد 37/8 درصد میــزان نفوذ 
ایران در اینترنت طى ســال 2014 بوده اســت. 
این عدد بــا توجه بــه محدودیت هایى که برای 
ســرعت  باالی اینترنت وجــود دارد و همچنین 
بحــث فیلترینگ که از ســمت دولــت اعمال 
مى شود، بســیار قابل توجه و چشمگیر است. در 
بین تمام کاربــران اینترنت جوان ترها حدود 60 
درصد کلیه کاربران را دربــر مى گیرند. درصد 
کاربران آنالین در رســانه های اجتماعى و نیاز 
هرروزه آنها به ایده های جدید، محتوا، اطالعات 
و محصوالت موجب ایجــاد فرصت های فراوان 
برای ارائه دهنــدگان خدمات اینترنتى به منظور 
مقابله با مشــکل فیلترینگ و در کنار آن سرعت 

  بررسی بازار دیجیتال ایران
80/8 میلیون نفر
جمعیت در سال 1393
دومین کشورپرجمعیت
خاورمیانه و شمال آفریقا

دارنده
دومین ذخیره گاز

و
چهارمین ذخیره نفت 

در دنیا

استفاده روزانه اینترنت

مدل جمعیتى کاربران اینترنت

مدل پرداخت خرید اینترنتى

مدل استفاده از  اینترنت
زبان محلى: پارسى

مدل استفاده از  تکنولوژی

%28 کارت اعتباری 
%28 زمان تحویل 
%20 کارت از پیش پرداخت شده 
%10 سایر 

کاربران ، خدمات رایگان اینترنتى %70 
را با زبان محلى ترجیح مى دهند

درصد نفوذ وسایل ارتباطى

3 تا  6  ساعت % 25

% 9

% 17

% 49

تا  1  ساعت

بیش از  6  ساعت

1 تا  3  ساعت

آقایان

بانوان % 31/2

% 65/87

% 39/35
% 99/3

% 52/47

% 39/35

جوانان
24-15

دارنده
% 10

کل ذخیره نفت  دنیا

%49/6

% 50/4

%61/5

%21%23%30/2%37/5%41/1%58/3

اطالعات 
خدمات 

و کاال
دریافت 
تصویر و 
صدا و... دریافت 

برنامه 
کاربردی

ارسال 
ایمیل

شبکه های 
اجتماعى

بانکداری
اینترنتى

%53

%34%66

ترجیح بر
پارسى

ترجیح بر
انگلیسى

%84
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تجارت   الکترونیکى

 پایین اینترنت مى شود. ظهور شبکه های اجتماعى 
مثل آپارات و کلوب نشــان دهنده این اســت 
که همیشــه تنها راه حل، رســانه های اجتماعى 
جهانى نیستند. با توجه به رتبه بندی پنج آپارات 
Aparat.com در وب ســایت الکســای کشور 
ایران مى توان دریافت بــا درك محیط، معایب 
و مزیت هــای متعدد آن در کنــار یک نگاه کلى 
به نیازها و خواسته های کاربران، ارائه دهندگان 
خدمات اینترنتى مى توانند بهترین اســتفاده را از 

پتانسیل های بازار ایران داشته باشند.
در زمینــه تجــارت الکترونیکى هــم اعداد 
و ارقــام بســیار جالــب  توجه هســتند. ظهور 
وب ســایت های جدیــد تجــارت الکترونیکى 
و گســترش وب ســایت هایى که از قبل به این 
فعالیت ها پرداخته بودند، همگى بر رشــد سریع 
این امر صحــه مى گذارند که البته این موضوع از 
نظر سرمایه گذارانى که تمایل به ورود بازار ایران 
به  محض برچیده شــدن تحریم ها دارند، پنهان 

نمانده است.
دیجى کاال )Digikala.com( با رتبه شــش در 
الکسای ایران نیز دیگر نکته قابل  توجه است. این 
سایت با سابقه 10 ساله توانسته به این رتبه دست 
یابد. نکته جالب دیگر این است که معادل جهانى 

ایــن وب ســایتAmazon.com  رتبه شــش 
الکسای جهان را دارد.

همان طور که قباًل نیز اشــاره شد این واقعیت 
که 60 درصــد کاربران اینترنت بــه دنبال کاال 
و خدمات آنالین هســتند، به ایــن اعداد و ارقام 
معنى جالب  توجهى مى بخشــند که این موضوع 
بــرای ســرمایه گذاران خارجى در چند ســال 
اخیر نیز مــورد توجه بوده و باعث شــده بخش 
 زیادی از ســرمایه خــود را در ایــن بخش قرار 

دهند.
شرکت راکت اینترنت Rocket Internet به  
عنوان یکى از پیشــروان تجارت الکترونیکى دنیا 
با تشخیص پتانســیل های فوق العاده بازار ایران، 
پیش از همه با تاسیس مجموعه سایت هایى وارد 

بازار ایران شد.
بامیلوBamilo.com  یکى از پنج وب ســایت 
تاسیس شده توسط راکت اینترنت است که مثال 
خوبى از نمونه های جدید وب سایت های تجارت 
الکترونیکى به شــمار مى رود. این وب ســایت 
توانســت رتبه الکســای خود را از100.000  
جهانى در کمتر از یک ســال بــه 2/500 جهان 
برســاند. این موضوع بــرای متصدیان داخلى 
و خارجى جهــت ورود به این بــازار جدید و با 

پتانسیل باال در ســال های آینده بســیار حائز 
اهمیت است. مخصوصًا که هنوز این بازار نابالغ 
با وســیع تر شــدن در عصر جهانــى و با حضور 
ســرمایه گذاران خارجى باز هم رو به گسترش و 

پیشرفت خواهد رفت.

پایه های محکم برای فرصت های بیشتر
از طرف دیگر زبان  اصلى ایران فارســى اســت؛ 
زبانى که در نقاط کمى از جهان استفاده مى شود. 
همین نکتــه باعث خاص بودن بــازار آنالین و 
غیرآنالین این کشــور شده اســت. با توجه به 
آخرین اطالعات دریافت شــده از زبان هایى که 
در اینترنت استفاده مى شوند 70 درصد محتوای 
اینترنت که در پلتفرم ها توســط کاربران ایرانى 
مطالعه مى شوند، به زبان فارسى است، که ممکن 
است موجب ترس بســیاری از سرمایه گذاران 
جدید شــود اما این امر در واقع فرصتى اســت 
که در اختیار ســرمایه گذاران خارجى قرار داده 
مى شــود تا محصوالت زبان های دیگر را بر پایه 
عالیق ایرانى ها طراحى کننــد. این امر به دانش 
عمیــق از قوانین بازار با توجه بــه زبان، فرهنگ 
و بــرگ خریدهای رفتارشناســى بــرای ایجاد 
ســرمایه گذاری های عظیــم بر اســاس انتظار 

بازگشت بیشتر سرمایه احتیاج دارد. 
اطالعــات به دســت آمده از انواع وســایل 
الکترونیکى که توســط ایرانى ها استفاده مى شود، 
نشان مى دهد کامپیوترهای شــخصى هنوز هم 
محبوبیت خاصى دارند اما رشد 61/5 درصدی 
اســتفاده کنندگان اینترنت موبایل در چند سال 
اخیر تصویر مدرن تری از نحوه استفاده از وسایل 
الکترونیکى ترســیم مى کند؛ ایــن موضوع برای 
ســازندگان تلفن همراه آینده روشــنى را نوید 
مى دهد و جایگاه آنها را محکم و رو به رشد نشان 
مى دهد. طى 10 ســال اخیر تعداد محدودی از 
تولیدکننــدگان تلفن همراه در داخل ایران وجود 
داشــته ولى امروزه این روند رو به رشد است به 
 طوری  که حتى برندهــای چینى به دنبال گرفتن 
بخشى از سهم این بازار هستند. حضور برندهایى 
مثل  ZTE، Huawei، Asus  و غیره در این بازار و 
ایجاد رقابت تنگاتنگ با یکدیگر و رقبای قدیمى 
این بازار مثل ال جى و سامسونگ در برنامه های 
وسیع تبلیغاتى، سهم بازار و همچنین آمار و ارقام 

فروش بیانگر این نکته است.
حال باید منتظر بود و بازار را دقیق تر رصد کرد 
تا بتوان همــگام با حذف تحریم ها از فرصت های 
پیش آمده استفاده درســت کرد و سهم خوبى از 
بازار پســاتحریم برای خود به وجود آورد؛ کاری 
که بسیاری از سرمایه گذاران هوشمند داخلى در 

تکاپوی آن هستند  
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نکته ای که قبل از ورود به موضوع اولین 
باید به آن اشــاره کنم این است که 
تنها بــاری که از کدهای USSD اســتفاده کردم، 
برای خرید مجوز طــرح ترافیک بود. پیش از آن 
هیچ  گاه از این کدها اســتفاده نمى کردم، چرا که 
اعتقاد داشتم استفاده از بستر اینترنت هم ساده تر 
و هم ایمن تر است. همیشه این سوال برایم مطرح 
بود کــه چرا بانک مرکزی مســیر امن تری را در 
اختیار مردم قرار نمى دهــد. به این نکته از این رو 
اشــاره کردم که بگویم طرفدار USSD نیستم.   با 
این وجود هیچ گاه تصــور نمى کنم که ممنوعیت 
راه مناســبى برای هدایت مردم به اســتفاده از 
تکنولوژی صحیح تر باشــد. نمى توانیم مسیری را 
که مردم برای برآورده کردن نیازهایشان از آن 
استفاده مى کنند -بدون اینکه مسیر جایگزینى به 

آنها پیشنهاد دهیم- مسدود کنیم.
این عمل درســت مانند این اســت که بگوییم 
چون میزان مــرگ و میر در جاده هــای ما زیاد 
اســت بهتر اســت هیچ  کس از اتومبیل شخصى 
خود استفاده نکند و وارد جاده ها نشود. باید دنبال 
راه حل بود؛ ممنوعیت ســاده ترین مسیر انتخابى 
اســت. بســتر موبایل هم درســت مانند همین 
است. شهروندانى که آشنایى چندانى به اینترنت 
نداشتند برای برآورده کردن نیازهایشان سراغ 
USSD مى رفتند چرا که مطمئن بودند یک بانک 
پشتیبان آن اســت و بانک به عنوان وکیل آنان از 
دارایى شــان حفاظت مى کند. از سویى بسیاری از 
سازمان های دولتى برای ارائه خدمات خود از این 
بستر استفاده مى کردند. معرفى این بستر از سوی 
برخى سازمان های دولتى نشان دهنده امن بودن 

این بستر بود.
با ایــن وجود منکر تخلفــات پیش آمده در این 
فضا نیز نیستم و بى شک بانک مرکزی باید با این 
تخلفات برخورد مى کــرد. اما برخورد با متخلف 
با بستن کل بســتر متفاوت است.هر چند به نظر 
مى رســد در شــرایط فعلى جلو سوءاستفاده ها 
گرفته شده  اســت اما هنوز هم هستند شرکت ها 
یا PSPهایى که به  جــای پیام تراکنش خرید پیام 
تراکنش قبض ارســال مى کنند و از این بســتر 
با وجــود محدودیت پیش آمــده نهایت بهره را 

مى برند.
پس محدودیت و ممنوعیت مســیر صحیحى 
نیســت، باید مســیر را امن کرد یا مسیر امنى در 

اختیار دیگران قرار داد  

ممنوعیت راه چاره نیست
مهرک محمودی
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شــاپرك در مورد توقف ussd مصوبه 
سه بند بیشتر نداشت اما همان 
ســه بند توانست بخشــى از فعالیت هایى را که از 

طریق موبایل انجام مى شد، متوقف کند. 
طبق آن مصوبه قرار شــده بــود از 15 مهرماه 
 شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات پرداخت 
 USSD ها( عرضه برخى خدمات بر بســترPSP(
را محــدود و برخى از خدمــات را نیز به صورت 
کامل متوقف کنند. در اصل دیگــر امکان انجام 
تراکنش خرید و همچنیــن مانده گیری از طریق 
USSD وجود نداشت و سقف ارائه خدمات خرید 
شارژ و مانده گیری نیز محدود به سقف 200 هزار 

تومان شد.
هر چند در این بخشــنامه به کانال USSD اشاره 
شــده بود اما پــس از اجرایى شــدن آن امکان 
مانده گیــری از روی برنامه های کاربردی موبایل 
)اپ( نیز محدود شد؛ در اصل با این مصوبه کانال 

موبایل به صورت کامل بسته شد.
این مصوبه در یک جلسه فوری صادر و تصویب 
شــده  اســت. صحت این گفته زمانى مشــخص 
مى شــود که به روز ابالغ این مصوبه به بانک ها و 
زمان اجرایى شدن آن نگاهى بیندازیم. این مصوبه 
پنجشــنبه 9 مهرماه به بانک ها ابالغ شده و شنبه 
11 مهرماه به شــرکت های ارائه دهنده خدمات 
پرداخت. این شرکت ها قرار بود ظرف چهار روز 
کانال های مورد نظر بانک مرکزی و در اصل کانال 

کسب و کاری خود را ببندند. 
در اصل در طول چهار روز کسب و کاری که دو 
سال بود از عمر آن مى گذشت و برخى از طریق آن 
برای خود بســتر کسب درآمد قانونى ایجاد کرده 

بودند، از بین رفت.
اولیــن دلیلى که بــرای این تصمیــم ناگهانى 
شــاپرك و بانک مرکزی به ذهن خطور مى کرد، 

امنیت بود.

امنیت
امنیت ساده ترین دلیلى است که برای صدور چنین 
مصوبه ای به ذهن خطور مى کنــد. اما اگر امنیت 
پاسخ قانع کننده ای باشد چرا امکان خرید شارژ یا 
پرداخت قبوض تا سقف 200 هزار تومان در این 
بستر پذیرفته شده  است؟ اگر این بستر ناامن است 
برای هر مقداری از پول ناامن اســت. پس شــاید 

امنیت یکى از دالیل اتخاذ چنین تصمیمى باشد اما 
به طور قطع تمام ماجرا نیست. 

نیمــا امیرشــکاری کارشــناس بانکــداری 
 USSD الکترونیکى در این خصوص مى گوید:»در
چون خود شما پیام را ایجاد مى کنید امن کردن آن 
دست بانک نیست و اپراتور در این میان مى تواند 
شنود مالى داشته باشــد، این فرآیند برای شبکه 
بانکى منطقى نیست. از سویى USSD جزو پیام های 
کوتاه موبایلــى )short message( طبقه بندی 
مى شــود، از همین رو رمزنگاری آن به نســبت 
پیچیده و متفاوت اســت و همچنیــن طول پیام را 

افزایش مى دهد و از این گروه خارج مى کند.«
ابراهیم حســینى نژاد معاون عملیات پرداخت 
الکترونیکى سامان نیز دلیل این امر را پایین بودن 
امنیت این بســتر مى داند و مى گویــد:»در حال 
مذاکره با بانک مرکزی هستیم تا بتوانیم مشکالت 
موجــود را برطرف کنیم و طبق اســتاندارد عمل 
کنیم. با مذاکره و پیاده  کردن استانداردهای مورد 
نظر مى توان بســتر را برای ارائه خدمات موبایلى 

آماده  کرد.«

اقتصادی یا سیاسى
یکى دیگر از دالیل مطرح شــده در این رایزنى ها 
اقتصادی بودن تصمیم بانک مرکزی و شــاپرك 
عنوان شــده  است. طى ســال های گذشته بانک 
مرکزی و شاپرك با اپراتورها بر سر چگونگى ارائه 
خدمات بانکى بر بســتر USSD و موبایل مذاکره 
کرده اند. برخى معتقدند به دلیل نتیجه ندادن این 
مذاکرات بانک مرکزی ســعى کرده  است با این 
تصمیم، فشار بیشــتری به اپراتورهای تلفن همراه 
بیاورد تا شــاید بتواند آنان را بــا خود همراه کند. 
از ســویى تقریباً 70 تا 80 درصد کارمزد خدمات 
ارائه شــده بر بســتر USSD بــه اپراتورها تعلق 
مى گرفت و همین امر موجب شــده بود اعتراض 
شــرکت های PSP و در برخى مواقع بانک ها بلند 
شــود که اپراتورها توانســته اند از انحصاری که 
در اختیارشان است سوءاســتفاده کنند. حال این 
تصمیم بانک مرکزی و شــاپرك موجب مى شود 
اپراتورها این بخش از درآمدشــان را از دســت 
بدهند و همین امر شاید علت برگشت آنها به میز 
مذاکره و قبول کردن خواسته های بانک مرکزی 

و شاپرك باشد.

اما اپراتورها نظری غیر از این دارند. این تصمیم 
هر چند برای آنان بســیار عجیب بود اما بیشتر از 

اینکه آن را اقتصادی بدانند، سیاسى مى دانند. 
عطوفى معــاون بازاریابى و فــروش همراه اول 
معتقد است:»مســدود شــدن USSD نمى تواند 
امنیتى باشــد چرا که تاکنون هشدار امنیتى ای در 
این خصوص نداشته ایم. اگر در این خصوص اتفاقى 
افتاده بود با توجه به نظارت هایى که در این زمینه 
صورت مى گیرد حتماً به اطالع ما مى رســید. به 
نظر ما این موضوع به اختالف خود شــرکت های 
PSP و تخلفاتــى که در این زمینــه انجام داده اند، 
بازمى گردد. به عنــوان مثال گاهى پیام خرید یک 
میلیون تومانى شــارژ برای ما ارســال مى شد در 
حالى  که هیچ  گاه از این شــارژ در شــبکه استفاده 
نمى شــد. همچنین از وقتى برنامه خندوانه و تبلیغ 
کدهــای USSD مختلف آغاز شــد، اختالف ها 
بر ســر آن نیز باال گرفت.« نیما امیرشــکاری در 
این خصــوص مى گوید:»گزارش های زیادی در 
این خصوص به کاشــف مى رســید، تخلفاتى در 
خصوص ثبت کردن تراکنش ها و نادرســت ثبت 
کردن تراکنش های انجام شده؛ مثاًل تراکنش های 
ارسال شــده را پرداخت قبض اعــالم مى کردند 
یا خرید شارژ، یا با ارســال پیام مانده گیری برای 

خودشان کارمزد ثبت مى کردند.«

خندوانه
اوج اســتفاده از کدهای USSD به برنامه خندوانه 
بازمى گردد، در طول اجرای این برنامه اگر کسى 
هم از USSD اســتفاده نکرده بود به اســتفاده از 
آن تحریک شد و اگر شــارژ نخرید یا قبضش را 
پرداخت نکرد حداقل بــرای انتخاب خنداننده 
برتر یــک رای داد. از همین رو بســیاری دلیل 
اختالفات پیش آمــده و مصوبه اخیــر را همین 
خندوانه مى دانند. شــاید همین نظر اســت که 
موجب شــد رامبد جوان در مورد اسپانسرینگ 
برنامه در روز حضور عادل فردوسى پور در برنامه 
خندوانه توضیح دهد. ایــن برنامه بعد از متوقف 
شدن اســتفاده از کدهای USSD پخش شد و در 
این برنامه برخالف دوره های گذشــته اش هیچ 
اشاره ای به شــماره آن کد نکرد. او توضیح داد که 
اسپانسرینگ برنامه با کانال تلویزیونى در ارتباط 

است و آنها پول شان را از صدا و سیما مى گیرند.
از ابتدای این برنامه تا روزهای پایانى آن تقریبًا 
این برنامه با سه کد فعالیت خود را ادامه مى داد و 
هر سرکد USSD در دوره ای اسپانسر این برنامه 
بود یا رای گیری های این برنامه توسط این سرکد 
صــورت مى گرفت، اما برخــى مى گویند قدرت 
گرفتن یکى از این کدها موجب شد کدهای دیگر 
به نوعى بخواهند بــازار این کد را از بین ببرند. هر 

بررسی چرایی توقف ارائه سرویس USSD از سوی بانک مرکزی
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چند این ایده بیشتر شبیه یک تفکر توطئه است که 
شکل گرفته ، اما دلیلى است که این روزها دهان به 
دهان میان کارشناسان این حوزه مى چرخد و هیچ 
کدام از مدیران این ســه PSP نیز حاضر نیستند 
به صورت شــفاف در این خصوص صحبت کنند، 
فقط به صورت غیررســمى یا تکذیب مى کنند یا 

مى گویند آنها نیز چنین شایعاتى را شنیده اند.
یکى دیگــر از گمانه زنى هایى کــه در این بازار 
به هم ریخته مطرح شد، سهامداری برخى مدیران 
 USSD های فعال در زمینهPSP شاپرك در یکى از
است که طبق گفته خودش 70 درصد این بازار را 
در اختیار دارد. به عقیده آنان چون این شــرکت 
برنامه توسعه ای خود را از USSD به کانال موبایل 
منتقل کرده  است مى خواهد این بستر بسته شود تا 
مشتریانش به ســادگى با او همراه شوند و از اپ او 
بهره گیرند؛ هر چند در شرایط فعلى سرویس روی 

اپ های موبایل نیز محدود یا مسدود شده است.
به نظر مى رسد عدم تدوین قوانین مشخص از 
ســوی بانک مرکزی در این زمینه موجب بروز 
چنین مشــکالت و اختالف نظرهایى شده  است؛ 
شــرکت های فعال در این زمینه مى دانستند که 
در یک فضای خاکســتری فعالیت مى کنند و هر 
آن ممکن اســت فعالیت شان محدود شود و در 
اصل ریســک این فعالیت را پذیرفته بودند، از 
سویى برای توســعه آن نیز سرمایه گذاری قابل 
توجهى انجام ندادند. به عنــوان مثال اپراتورها 
 USSD به  جای اینکه خدمات خود را بر بســتر
ارائه دهند مى توانســتند با تغییر سیم کارت از 
SKD بهــره برند و خدمات را روی ســیم کارت 
منتقل کنند تا از بســتر امن تری برخوردار شود 
اما تغییر ســیم کارت ها هزینه باالیى به اپراتور 
تحمیل مى کند و اگر قانونــى که بانک مرکزی 
تدوین خواهد کرد خالف مســیر اپراتور باشد، 
مطمئنــًا اپراتــور در چنین شــرایطى متضرر 

خواهد شد.
مهدی شــهیدی رئیس هیات مدیره شرکت 
آســان پرداخت معتقــد اســت:» USSD یک 
تکنولــوژی مرده اســت و باید روی بســترهای 

دیگری کار کرد.«
نیما امیرشــکاری مى گوید:»مطمئنًا استفاده از 
USSD بهترین راهکار برای ارائه خدمات نیست 
و در دنیا اســتفاده از آن منسوخ شده  است اما در 
ایران به دلیــل تکمیل نبودن پوشــش اینترنت 
اپراتورها در کل کشــور این نوع سرویس خیلى 
سریع رشــد کرد و آسان بودن اســتفاده از آن 
موجب شد مورد اســتقبال مردم نیز قرار گیرد، 
از ســویى قوانین بانک مرکزی هم در این زمینه 
محدودکننده اســت یا اصاًل برای این فضا قانونى 
نداشته ایم و ســکوت بانک مرکزی موجب مبهم 

شدن این بازار شده بود.«
او معتقد است:»نگاه بانک مرکزی به نهادهای 
مالى کشــور نظارت کامل و کنترل کامل بر این 
نهادهاســت، در این وضعیت برخى از شرکت ها 
که PSP نبودند و مجوز فعالیت مالى نداشــتند و 
تحت نظارت بانک مرکزی نیز نبودند، بر بســتر 
USSD فعالیت مالى مى کردند. همین امر موجب 
نگرانى بانک مرکزی شــد. ترس بانک  مرکزی 
از فراد ) fraud( اطالعــات موجب صدور چنین 

مصوبه ای شد.«
در این صورت به نظر مى رســد بانک مرکزی 
به  جــای توقف کامل این ســرویس باید فعالیت 
شــرکت هایى را که خــارج از نظارتش فعالیت 
مى کردند، محدود مى کرد نه اینکه کل بستر این 

سرویس را مسدود کند.

تجارت موبایلى تعطیل شد
حامــد قنادپــور مدیرعامل شــرکت تجارت 
الکترونیکى ارتباط فردا مى گوید:»در شرایطى که 
فعالیت روی موبایل از روندهای عادی دنیاست 
و همه روی آن ســرمایه گذاری مى کنند، بستن 

کانال های فعال روی آن کار درستى نیست.«
او معتقد است:»اگر مشــکل یا مساله ای وجود 
دارد باید آن را حل کنند نه اینکه به صورت کامل 
آن را مســدود کنند یا اگر یکى از کانال ها مشکل 
دارد فقط آن کانال را ببندند و راهکاری برای رفع 
مشــکل بدهند نه اینکه تمــام فعالیت های روی 

موبایل را محدود کنند.«
قنادپور ادامه مى دهد:»ارائه خدمات بر بســتر 
موبایل با USSD متفاوت است، باید از ظرفیت ها 
به نحو احســن استفاده کرد و بســتن راه مناسبى 
برای جلوگیری از تخلفات نیســت. در شــرایط 
فعلى مردم نمى تواننــد از خدمات اینترنت روی 

موبایل نیز استفاده کنند.«
او اضافه کرد:»ما بارها بر ســر عدم انســجام 
صنفى ضربه خورده ایم، موضوع کارمزدها هنوز 
فراموش نشده  است و حاال هم این تصمیم ناگهانى. 
اگر قرار بود چنین تصمیمى نیز اتخاذ شــود باید 
مدت زمان منطقى برای اجرایى شدن آن در نظر 

گرفته مى شد.«
مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکى ارتباط 
فردا گفت:»با این تصمیم، بازار کســب و کارهای 
دوساله که برای این بازار برنامه ریزی کرده بودند 
به هم خورد و تــا زمانى  که بتوانند مجدداً فعالیت 

خود را آغاز کنند، مدت زمانى الزم خواهد بود.«
اما به نظر مى رســد تاکنون مدیران تصمیم گیر 
فکری به حال کسب  و کارهایى که بر بستر موبایل 

شکل گرفته ، نکرده اند.
حســام آرمندهى مدیرعامل کافه بازار اعالم 
کرد:»حدود 30 درصد خرید کافه بازار از طریق 
USSD کد صورت مى گیــرد. امیدواریم بتوانیم 
حداقل دو متد جدید پرداخت را در ســه ماه آتى 
به عنوان جایگزین بهره برداری کنیم. اگر مسدود 
کردن این مســیر همراه با گنگ ماندن وضعیت 
مجوزهای سیســتم های پرداخت و کیف پول و 
سختگیری های بیشــتر در بسترهای دیگر باشد، 
مطمئنًا شــاهد اتفــاق خوبى در حــوزه  موبایل و 

تجارت الکترونیکى نخواهیم بود.«
رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیکى نیز 
در این خصوص گفت:»یکى از کانال های فراگیر 
و روبه رشد برای گســترش تجارت الکترونیکى 
کانال موبایل اســت، اگر این کانال بســته شود 
تاثیر منفى روی این بازار مى گذارد. بدون شــک 
قانونگذاری و رگولیت کردن ایــن بازار اولویت 
دارد اما بســتن کانــال موبایــل مخالف جریان 

دنیاست.«  
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گذشــته در غرب و شرق شاهد سالیان 
شــکل گیری صنعــت مالیــه 
الکترونیکى به صورت ســه الیه مجزا بوده ایم، در 
حالى که در ایران تنها دو الیه به صورت رسمى وجود 
دارند و فقط فعالیت هــای پراکنده و محدودی در 

الیه سوم انجام شده است. 
بر این اساس در صنعت پرداخت در الیه نخست 
 بانک ها و شرکت های مرکزی )Associations(ها
 نظیر شــتاب و شــاپرك وجود دارنــد. در الیه 
دوم شــرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت 
الکترونیکى )PSP( هســتند؛ که البته در بسیاری از 
کشــورها، به دلیل رویکرد حداکثری برون سپاری 
در این الیه، شاهد تبدیل شرکت ها به شرکت های 
ارائه دهنــده خدمــات پــردازش تراکنش های 

الکترونیکى )Payment Processor( بوده ایم.
واقعیت این اســت که صنایع و شرکت ها در هر 
زمان تحت دو فشار قرار دارند: فشار نوآوری و فشار 
تغییر خواسته های مشتریان. در پاسخ به این فشارها، 
شرکت ها ناچار به تمرکز روی دو مقوله نوآوری و 
بهبود عملکرد هستند.   همچنین وضعیت به گونه ای 
است که این فشارها به تمامى شرکت های فعال در 
یک صنعت وارد مى شود و تنها بر اساس سهم بازار 
و برند هر یک از شرکت ها، میزان فشار وارده و لزوم 

تغییر متفاوت خواهد بود. 
در دهه گذشــته، بهبود عملکــرد در الیه دوم 
صنعــت پرداخت منجر به تمرکــز بیش از پیش 
شــرکت ها بر مزیت بنیادی خود یعنى پردازش 
تراکنش شــده و دیگر بخش هــای زنجیره ارزش 
خدمات پرداخت الکترونیکى برون سپاری شده اند. 
در نتیجه این برون سپاری، در الیه سوم شاهد تولد 
شــرکت هایى هســتیم که -برگرفته از اصطالح 

Master Card- آنها را ISO /MSP مى نامیم. 
 Independent Sales شــرکت های 
Organization فعالیت های فــروش و بازاریابى 
خدمــات بانکــى و پرداخت را انجــام مى دهند و 
  Membership Service Providers شرکت های
خدمات فنى و پشــتیبانى را به مشتریان بانک ها و 
شرکت های PSP ارائه مى کنند.  اما این تمام ماجرا 

نیست.
در اکثر کشــورهای جهــان، راه اندازی صنعت 
پرداخت الکترونیکى توســط بانک ها باعث ایجاد 
و تکمیل بســترهای الزم برای تجارت الکترونیکى 

شد. طى چند ســال ابتدایى در بسیاری از کشورها، 
لوکوموتیو قطــار تجــارت الکترونیکى پرداخت 
الکترونیکى بوده است؛ پس از مدتى به دلیل ساختار 
بــزرگ بانک ها و شــرکت های پرداخــت، ارائه 
خدمــات متنوع و متکثر به شــرکت های تجارت 
الکترونیکى - که در این زمــان تبدیل به غول های 
فناوری شــده اند - میســر نبوده، شــرکت های 
تجارت الکترونیکى مایل به تاســیس شرکت های 
ارائه دهنــده خدمات اختصاصــى پرداخت برای 
خود شده اند. اولین اقدام از این دست توسط سایت 
حراجــى EBay و از طریق PayPal انجام شــده و 
امروزه شــاهد هســتیم که تمامى بزرگان تجارت 
الکترونیکى راهکارها و شــرکت های اختصاصى 
پرداخــت الکترونیکى خود را دارند، شــرکت ها و 
راهکارهایى نظیــر One Click Payment متعلق 
به Amazon، Alipay متعلــق به Alibaba و غیره 
در ایران نیز شرکت هایى نظیر دیجى کاال، کافه بازار، 
زورق و نظایر آن به شدت مایل به دستیابى به چنین 

بستری هستند. 
این تغییر لوکوموتیو قطــار تجارت الکترونیکى 
از شــرکت های PSP بــه شــرکت های تجارت 
الکترونیکى باعث ایجاد گروهى دیگر از شرکت ها 
در الیه ســوم صنعت پرداخت شده که - برگرفته 
از اصطــالح VISA - بدان هــا TPPP مى گوییم که 
مخفف Third Party Payment Provider است؛ 
در واقع همان گونه که از اســم آن پیداســت، این 
شرکت ها به عنوان رکن سوم در رابطه بین مشتریان 
و درگاه های تجــارت الکترونیکى ظهور یافته اند و 
طى ارتباط با شرکت های پردازشگر تراکنش های 
پرداخت، انواع و اقســام خدمات پرداخت را برای 

مشتریان و کسب  و کارها فراهم مى سازند. 

تجارت مالى
اگر بازار پول کشــور را به شــکل یک پازل در نظر 
بگیریم، در ایران قطعــات زیادی از این پازل وجود 
ندارد. در ارتباط با یک کشور در حال توسعه، این یک 
موضوع بدیهى است؛ ولى مطلب مهم آن است که 
در آستانه ســقوط دیوار تحریم ها، بهترین فرصت 
برای بازار پولى ایران این اســت که با اتخاذ تدابیر 
ویژه از بازیگران و فعاالن بین المللى بخواهد با ورود 
خود به بازار ایران، این قطعات پازل را تکمیل کنند. 

واقعیت این است که از نظر تعداد بانک، در ایران 

در وضعیت سرریز قرار داریم و عمده کارشناسان 
بانکى معتقدند تعداد بانک ها بیــش از نیاز واقعى 
کشور اســت؛ وجود سرانه شعب بســیار باال در 
ایران - حتى باالتر از ســرانه شعب در کشورهای 
پردرآمدتــر OECD - بیانگر این واقعیت اســت. 
داستان موسسات قرض الحسنه و مالى اعتباری هم 

که نیازی به توضیح ندارد. 
تا چند ســال پیش این پیش فرض هم در سطح 
حاکمیــت و هــم در بین مردم وجود داشــت که 
خدمات پولى را باید از بانک دریافت کنند، اما تجربه 
موفق فعالیت شــرکت های ارائه دهنده خدمات 
پرداخت الکترونیکى )PSP(، رونق فعالیت صرافى ها 
ناشى از شرایط تحریم و فعالیت سازنده لیزینگ های 
معتبر این طرز فکر را به شدت زیر سوال برده است. 
با توجه به زیرساخت فرهنگى مناسب آماده شده، 
مى توان نتیجه گرفت اکنون زمان مناســبى برای 
تعددبخشى به فعالیت شرکت های بیشتر در بازار 
پولى است؛ شــرکت هایى که بانک یا موسسه مالى 
اعتباری نیســتند. در اینجا برگرفتــه از مقررات 
 Money Service کشور آمریکا، به این شرکت ها
Business مى گوییم.  نباید دلیلى برای نگرانى بابت 
تعدد بخشیدن به نقش ها و فعالیت های شرکت های 
جدید فعال در حوزه بانکى - که بانک یا موسســه 
مالى اعتباری نیســتند -وجود داشته باشد. انتظار 
مى رود رگوالتور بــا تعریف چندین پروژه و تدوین 
مقررات حاکم بــر زمینه های مختلــف فعالیت 
MSBها، زمینــه کارآفرینى، ورود شــرکت های 
مستعد و استارت آپ ها را به فضای پردرآمد بازار 
پولى فراهــم آورد. همچنین در صــورت توجه به 
MSBها و ایجاد ظرفیت های الزم، لزومى به جلب 
سرمایه گذاری و تکنولوژی شرکت های بین المللى 
صرفاً در قالب بانک نیســت و با ســرمایه کمتر و 
فرآیند ساده تری مى توان از دستاوردهای خصوصًا 
تکنولوژیکى شرکت های پیشــرو در بازار ایران به 

سرعت بهره برد. 

پول الکترونیکى
پول الکترونیکى )E-Money( جدیدترین نوع پول 
در طول تاریخ بشــر و از دستاوردهای مهم فناوری 
اطالعات برای بازار پول به شــمار مى رود. تهیه و 
تدوین مقررات پــول الکترونیکى از درجه اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار است و توجیه کننده حضور 

بخش غایب صنعت پرداخت ایران
احمد میردامادی

کارشناس بانکداری الکترونییک

پرونده
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تعدادی از کســب  و کارهــای MSB در بازار پول 
خواهد بود. تجربه اتحادیه اروپا و بانک مرکزی این 
اتحادیه نشان داد ساده سازی و تسهیل تعاریف پول 
الکترونیکى موجب نظم بخشــى بخش بیشتری از 
فعاالن بازار زیر نظر بانک مرکزی مى شود و نتیجه 
بلندمدت آن ثبات پولى بیشتر است. این اتحادیه 
طى اولین تجربه خود در سال 2000 مقرراتى وضع 
کرد که در نتیجه آن دسته زیادی از کسب  و کارها، 
همچون بلیت الکترونیکــى و کارت های تخفیف 
خارج از دایره تعریف پول الکترونیکى قرار گرفت، 
آنچه به عنوان حوزه فعالیت مجاز برای فعاالن پول 
الکترونیکى باقى مى مانــد، حوزه محدودی بود؛ در 
سال 2009 با تســهیل در مقررات، مواردی چون 
بلیت الکترونیکى، کارت های تخفیف و وفاداری نیز 
به این جرگه پیوستند و بانک های مرکزی توانستند 
کنترل بیشــتری روی مصرف پول در کشورهای 
خود داشته باشند و سیاســت های پولى را با دقت 

بیشتری تنظیم کنند. 
برآورد مى شــود با تهیه و ابــالغ یک مقررات 
مناســب برای پول الکترونیکى، بتوان بازارسازی و 

کارآفرینى ویژه ای در بازار پولى کشور ایجاد کرد. 

موبایل
برای فعاالن بازار فناوری اطالعات پرواضح است 
که روند همه  چیز به ســمت موبایل است؛ موبایل 
هم به معنای در حال حرکت و هم به معنای ابزاری 
هوشــمند که به عنوان یک ترمینــال امروزه در 

دسترس همگان قرار دارد. 
کاربردهای موبایل در بازار پولى بانکى به شــرح 

شکل زیر است: 

موبایل در ســه حوزه متداخل پرداخت موبایلى، 
بانکداری موبایلى و انتقال وجه بین افراد کاربرد دارد 
و در دنیا، شرکت های نوپا نقش بى بدیل و خالقانه ای 

در ارائه خدمات از طریق موبایل ایفا مى کنند. 
رگوالتوری حوزه موبایل، یک امر بین دستگاهى 
اســت و برگرفته از مطالعاتى که توســط شرکت 
MasterCard در زمینــه تعییــن رتبه آمادگى 
پرداخت موبایلى کشــورهای مختلف انجام شده 

)MPRI(، مــدل بهینه انتظام بخشــى به پرداخت 
موبایلى، تدوین مقررات پرداخت موبایلى به عنوان 
اقدامى مشترك توسط سازمان رگوالتوری و بانک 

مرکزی است. 
باید بدانیم موج موبایل هم اکنون نیز همه موانع 
را درنوردیده و تنها چهار ســال پــس از راه اندازی 
پرداخت موبایلى روی کانــال ناامن USSD، حجم 
تراکنش هــای موبایلى بــه بیــش از 2/4 برابر 
تراکنش های پرداخت اینترنتــى - که از عمر آن 
بیش از 11 سال مى گذرد - رسیده است. درخواست 
استفاده از موبایل توسط مشتریان برای انجام امور 
بانکى و پولى و تجربه کاربری ناشــى از آن ســبب 
ایجاد این موج شــده و بهتر است رگوالتور به جای 
تدوین مقــررات محدودکننده بــا تدوین فضای 
مناسب و درست برای کسب  و کار، موجبات ظهور 
و ســرمایه گذاری داخلى و خارجى بیشتر از سوی 
MSBها و TPPPها در هر سه زمینه مورد اشاره در 

شکل باال شود. 
یکى از اقدامات قابل توجه در زمینه اســتفاده از 
موبایل در صنعت بانکداری و پرداخت ارائه بستر 
زیرســاختى است تا از موبایل و شــماره موبایل به 
عنوان ابزار شناســایى استفاده شود؛ برای نمونه در 
کشور انگلستان زیرساختى با نام PAY M ایجاد شده 
که طى آن شماره حســاب بانکى شخص به شماره 
موبایل وی، توســط خود شخص نگاشت و مرتبط 
مى شود و پس از آن افراد مى توانند تنها با دانستن و 
استفاده از شماره موبایل )واقعى یا مجازی( مخاطب 

به حساب او پول واریز کنند. 
هم اکنون که در آستانه ورود موبایل اپراتورهای 
مجازی به بازار هســتیم، بهتریــن فرصت برای 
استفاده از پتانسیل و ســرمایه این شرکت ها برای 
ورود به عرصه موبایل پرداخت اســت، خصوصًا 
اینکه تجربه دنیا نیز نشــان داده در بلندمدت آن 
دســته از MVNOها موفق بوده اند که در زمینه ای 
خاص ســرویس منحصربه فردی ارائه مى دهند، 
وگرنه توان رقابت در زمینه فروش ســیم کارت و 
MNO را در مقابله با )SMS و Voice مکالمه )کانال

های بسیار بزرگ نخواهند داشت. 
برآورد مى شــود در ایران نیز عمــده فعالیت 
MVNOها در راســتای ارائه خدمات تکمیلى در 
زمینه تجارت الکترونیکــى و Mobile Money و 
Mobile Wallet بــه عنــوان دو محصول اصلى 
کاربــرد موبایــل در بــازار پولى بانکــى محقق 
شــود )منظــور از Mobile Money ذخیره پول 
الکترونیکــى روی حافظه امــن موبایل و منظور از 
Mobile Wallet استفاده از یک App روی موبایل 
برای ذخیره ســازی و استفاده سریع از مشخصات 
کارت های بانکى و نیز تعامل مســتمر و دوسویه 

بانک ها با مشتریان شان است(  

بانکداری
 موبایلى

 پرداخت
موبایلى

 انتقال وجه
 بین افراد
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شــاپرك بــه دســتور بانک شرکت 
مرکــزی، در دســتورالعملى 
خطاب بــه کلیه شــرکت های فعــال در زمینه 
پرداخت الکترونیکى استفاده از کدهای USSD برای 
پرداخت قبوض، تراکنش خرید، شارژ تلفن همراه 
و مانده گیری حساب های بانکى را ممنوع کرد. اگر 
به سابقه عملکرد بانک مرکزی ایران نگاهى داشته 
باشــیم، چنین عملى چندان تعجب برانگیز نیست. 
بانک مرکزی در سال های گذشته نیز بارها استفاده 
از فناوری های نــو را در بانکداری ممنوع یا محدود 

کرده بود.

رگوالتور در سه وضعیت
با بررســى مختصر درباره عملکرد رگوالتورها در 
جهان، مى توان آنها را به ســه دســته تقسیم کرد. 
تنظیم کنندگان مقررات در حوزه های مختلف جدا 
از اینکه به دولت وابســته هستند یا نه، به سه شکل 

مختلف عمل مى کنند.
الف- رگوالتور توســعه دهنده: در این حالت، 
نهادی که مســئولیت تنظیم مقررات و نظارت بر 
بازار را بر عهده دارد، با استفاده از تیم های کارشناسى 
مستقل1، آینده و روند فناوری و بازار را پیش بینى و 
برای آن قانونگذاری مى کنــد و به نوعى اپراتورها 
را به ســمت آن ســوق مى دهد. در این کشورها، 
عماًل رگوالتورها هســتند که آینده یک صنعت را 
مى ســازند و به تبع آن کشــور را به پیش مى برند. 
چنیــن رگوالتورهایى را مى توان در کشــورهایى 
دید که یا ســال های زیادی از توسعه یافتگى آنان 
نمى گذرد یــا در عین حال که قواعد بــازار آزاد را 
پذیرفته انــد، نقش دولت در اقتصــاد را کاماًل نفى 

نمى کنند.
ب- رگوالتور هدایت کننده: در کشــورهایى با 
اقتصاد آزاد و دولت توسعه یافته، معموالً رگوالتورها 
دخالت زیــادی در بازار ندارنــد و اجازه مى دهند 
قواعد تجارت، بازار را تنظیم کند. در این کشــورها 
نهاد تنظیم کننده بازار، هــر روز در میدان رقابت 
دخالت نمى کند و فرمان نمى دهد. حتى پیشاپیش 
آینده را نمى ســازد؛ بلکه تنها با استفاده از قواعدی 
ماننــد Anti-dumping )ضد قیمت شــکنى( و 
Antitrust )ضد انحصار( بازار را هدایت مى کند تا 
رقابتى منصفانه در آن رخ دهد. در چنین بازارهایى، 
رقابت به گونه ای شکل گرفته است که عماًل امکان 

گران فروشى و احتکار و غیره وجود ندارد.
ج- رگوالتور مانع: در کشورهای توسعه نیافته، 
نهــاد متولى تنظیم بــازار عماًل خــود یکى از علل 
توســعه نیافتگى اســت. این نهاد معموالً سال ها از 
روند بــازار و تحوالت آن عقب بــوده و در عوض 
تــالش مى کند با اســتفاده از قدرت ذاتــى، بازار 
را با اســتانداردهای خــود تطبیق دهــد. چنین 
رگوالتورهایــى زمانــى مجوزهــای الزم برای 
بهره برداری از فرصت های جدید و فناوری های نو 
را مى دهند که آن اتفاق دیگر نو محسوب نمى شود 
و عماًل بالاســتفاده مى ماند. در این کشــورها نهاد 
تنظیم کننده بــازار با اســتفاده از اعطای امتیازات 
انحصاری تالش مى کند عقب ماندگى کشــور را 
جبران کند یا به گونه ای عمل مى کند که انحصار در 

بازار ایجاد مى شود.

بایدها و هست ها
با نگاهى به وضعیــت بازار ایران در صنایع مختلف 
مى توان به خوبى دریافت که رگوالتور های ایرانى 
در بخش های مختلف عماًل در دســته ســوم قرار 
مى گیرند. این موضوع به رشــته، صنعت یا دوره 
خاصى محدود نمى شود؛ تا جایى که مى توان دولت 

در ایران را »دولت مانع« نامید.
در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مانند بسیاری 
از کشورهای جهان، نهاد تنظیم کننده بازار است. این 
نهاد که عماًل وابسته به دولت )ولى مستقل از وزارت 
اقتصاد( اســت، در ســال های اخیر با بزرگ ترین 

چالش های دوران حیاتش روبه رو شده.
بانک مرکزی ایران در چنین شرایطى تا چه حد به 

وظایف ذاتى خود عمل کرده است؟
این نهاد تاکنون نتوانسته است مقابل بنگاه داری 
بانک ها بایستد؛ مانع پرداخت ســود با نرخ باال به 
مشتریان شود، بانک ها را وادار به پرداخت وام های 
خرد کند، مقابل تاســیس شرکت های بیمه توسط 
بانک ها بایســتد یا حتى آنهــا را وادار کند PSPها 
را به بخش خصوصى واقعى واگــذار کنند2. بانک 
مرکزی نتوانسته است مانع فعالیت موسسات پولى 
غیر مجاز شود.قوانین و دستورالعمل های مرتبط با 
پولشویى را به درستى به اجرا بگذارد. ارزش پول ملى 

را حفظ یا از رشد بى رویه نقدینگى جلوگیری کند.
در چنین شرایطى تنها جایى که این بانک توانسته 
است از رشــد آن جلوگیری یا شتاب آن را آهسته 

کند، بانکداری الکترونیکى است.

مى بندم پس هستم
تاخیــر بانک مرکــزی در تدوین سیاســت های 
بانکداری همراه و کیف پول الکترونیکى اکنون منجر 
به ایجاد انحصار در این بازار شده است. بانک شهر 
که وابسته به شهرداری اســت، توانسته شرایطى 
فراهم آورد که به تنهایى برخــى از پرداخت های 
خرد مردم را وابســته بــه کارت الکترونیکى خود 
کند. این در حالى است که چندین شرکت از سال ها 
پیش فعالیت خود را در ایــن زمینه آغاز کرده اند 
و اکنون مدت هاســت در انتظار دریافت مجوز از 
سوی بانک مرکزی هســتند. این تاخیر باعث شد 
حتى زیرساخت به وجودآمده برای کارت سوخت 
اکنون بالاســتفاده بماند و عمــاًل از چرخه اقتصاد 

خارج شود.
در چنیــن شــرایطى، برخى از شــرکت های 
خصوصى یا وابســته به بانک هــا تصمیم گرفتند 
با اســتفاده از بســتر USSD اقداماتى انجام دهند. 
اما ایــن بار هم بانک مرکزی بــه بهانه امنیت، این 
 USSD فعالیت را محدود کرد. این در حالى است که
در بسیاری از کشــورهای دنیا مورد استفاده قرار 
مى گیرد و اگر استفاده از آن در اروپا کمتر شده تنها 
به دلیل رشــد پهنای باند اینترنت است نه مشکل 
امنیتى. به بیان دیگر، استفاده از بستر اینترنت برای 
شــهروندان، بانک ها و موسســات مالى و تجاری 
ارزان تر از USSD اســت و در کشورهایى که مانند 
ایران هنوز با مشــکل پهنای باند گران و بى کیفیت 
دست به گریبان هستند، همچنان از USSD استفاده 

مى شود.
این در حالى اتفــاق مى افتد که در همین بخش از 
بانکداری، بانک ها مدتى است با شعار »صدور آنى 
کارت« بخشــى از اصول امنیتى صدور کارت های 
الکترونیکى را به کناری گذاشته و کارت هایى صادر 
مى کنند که اطالعات مندرج روی آنها پس از مدتى 

پاك مى شود!
اقدامات بانــک مرکزی در این حــوزه بیش از 
آنکه شــبیه رگوالتوری خواهان توسعه یا طرفدار 
رقابت منصفانه باشد، شبیه کمیته تعیین مصادیق 
فیلترینگ است که بر اساس قانون تنها وظیفه اش 
مسدودســازی ســایت ها و صفحــات اینترنتى 
نامناســب اســت و در قبال موضوعــات دیگر 

ارتباطات و فناوری اطالعات، مسئولیتى ندارد  

پى نوشت:
1-  منظور، مستقل از اپراتورهاست.

2- گرچه در این رابطه دستورالعمل مشخصى صادر شده که بر 
اساس آن بانک ها تنها مى  توانند 20 درصد سهام یک شرکت 
PSP را در اختیار داشته باشند و ظاهراً این اتفاق رخ داده است؛ 

اما در عمل بانک ها با دور زدن قانون و واگذاری سهام PSPها به 
شرکت های تابعه خود، همچنان مالک اصلى آنها هستند.

به بهانه محدودیت استفاده از USSD توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی یا کمیته فیلترینگ

میثم قاسمی

پرونده
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روند تغییر فناوری های مورد استفاده در ابزارهای پرداخت به کجا می رود؟

تغییر در یک قدمی
که بــه عنــوان مفهــوم کلى تعریفى 

خــت  ا د پر ی  سیســتم ها
الکترونیکــى مطــرح مى شــود عبارت اســت 
از:»زیرســاخت فناوری و قانونى که انتقال ارزش 
را بین دو طرف معامله میســر مى ســازد.« با در 
نظر گرفتــن این تعریف، زیرســاخت فناوری و 
بخش های قانونى دو عنصر اصلى در سیستم های 
پرداخت الکترونیکى  به شــمار مى روند. امروزه با 
پیشــرفت های صورت گرفته در حوزه  پرداخت 
الکترونیکــى، ایــن دو عنصر مطابق بــا یکدیگر 
در حال تغییر و ارتقا هســتند. زیرســاخت های 
فناورانه پرداخت الکترونیکى را مى توان مشــابه 
شــکل رو به رو به ســه گروه مفاهیــم پرداخت، 
تکنولوژی هــای پرداخــت و ابزارهای پرداخت 
تقســیم  و به عنوان مثالى از مفاهیم پرداخت، به 
موضوع بانکداری اجتماعى یا پول مجازی اشــاره 

کرد.

  زیرساخت های فناورانه 
پرداخت الکترونیکى

روش های پرداخت ســنتى، همچنان بیشــتر از 
روش هــای نوین پرداخــت مورد اســتفاده قرار 
مى گیــرد و ایــن خود دلیلــى بر کاهــش میزان 
مشارکت مصرف کنندگان و کاربران از روش های 
سنتى است. اســتفاده از کارت های بانکى همچون 
کارت های اعتبــاری، بدهى و نقــدی، درگاه های 
پرداخت و شرکت های واســط، از روش های رایج 
پرداخت الکترونیکى هســتند کــه مى توان گفت 
به کارگیری تمامى این موارد در ایران مرسوم است.

 )Hype Cycle( نمودارهــای هایــپ ســایکل
گارتنر، نمایشى گرافیکى از بلوغ و پذیرش فناوری  
و کاربردهای آن در صنعت پرداخت ارائه مى دهد. 
این مساله که چطور این فناوری ها به صورت بالقوه 
با حل مشــکالت تجاری مرتبط اســت، به بخش 
دیگری از این نمودار تعلق دارد. هایپ سایکل برای 
تحقق اهداف تجاری در طول زمان به شما بینشى در 
مورد تکامل یک فناوری، کاربردها و نحوه مدیریت 

پیاده سازی آن ارائه مى دهد. 
بدیهى اســت ابزارها و فناوری هــای پرداخت 
مستقل از دیگر حوزه های فناوری نیستند و پیشرفت 
سایر فناوری ها اثر مســتقیمى بر ارائه خدمات به 
کاربران حوزه پرداخت دارد، به  صورتى  که مى توان 

انتظار داشت این تکنولوژی ها در حوزه پرداخت نیز 
با یک اختالف زمانى بسیار اندك به کار گرفته شود. 
با مطالعه روندهای اصلى تکنولــوژی، مى توان به 
برخى تغییرات ابزارهای پرداخت در آینده نزدیک 
پى  برد. در ادامه به برخــى از این روندها که بدون 
شــک، فناوری ابزارهای پرداخت را متاثر خواهند 

کرد، اشاره مى شود.

محاسبات در همه جا
امســال، سال گســترش حضور حسگرهاست که 
موجــب افزایش تولیــد داده ها مى شــود. دنیای 
فناوری هــای پرداخــت باید به ســمتى حرکت 
کند که به دنبــال راه های جدیدی بــرای ردیابى 
کاربران و تعامالت شــان در یک ســازمان باشد. 
البته ردیابى هــای مثبت، نه منفــى! در حالى که 
دستگاه های قابل حمل روز به روز رایج تر مى شوند، 
قابل پیش بینى خواهد بود پاســخگویى به نیازهای 
کاربران این دســتگاه ها در شــرایط و محیط های 
مختلف از اولویــت شــرکت های عرضه کننده  
این ابزار باشــد. با توجه به اینکه تلفن های همراه و 
دستگاه های پوشیدنى در حال تبدیل شدن به بخش 
گسترده ای از محیط اطراف ما هستند، حال زمان آن 

رسیده تا محیط با این کاربران همراه شود.

اینترنت اشیا
اینترنت اشیا مدت هاست در دستور کار بسیاری از 
سازمان ها قرار گرفته اما مدیریت آن آسان نیست 
و هنوز جای کار دارد. دنیای فناوری باید این روند را 
به خوبى مدیریت کند و در راستای بهبود زندگى و 
البته بهبود تعامالت تجاری از آن اســتفاده بهتری 
ببرد. برای تحقق این امر نیاز به پروژه های بیشتری 
است و موسسه ها و سازمان ها باید تمام تالش خود را 
در این زمینه به  کار بندند. ترکیب جریان اطالعات 
و خدمات باعث ایجاد یک مدل چهارمرحله ای شده 
است؛ مدیریت، تجاری ســازی، اجرا و گسترش، 
مراحل این مدل را تشکیل مى دهند. شرکت ها نباید 
تصور کنند دارایى های فیزیکى و ماشین آالت تنها 

اهرم های پیشرفت ممکن هستند.

ماشین های هوشمند
تحلیل هــای ژرفى که بــرای درك محیط فراهم 
شده اند موجب ظهور ماشین های هوشمند خواهند 

شد. این مســاله ای است اساســى برای پیشرفت 
در الگوریتم هایى که به سیســتم ها امکان درك و 
یادگیری محیط  و همچنین استقالل در عملکرد را 

مى دهد. 

محاسبات ابری
همانند سال گذشــته، گارتنر امسال هم محاسبات 
ابری را در لیست خود جای داده است ولى به عقیده 
گارتنر باید برنامه های بنیادی فضای ابری گسترش 
یابند و کاربران، استفاده از برنامه های حاضر را رها 
کنند. تلفیق محاسبات ابری و محاسبات سیار، باعث 
گسترش بیشتر نرم افزارهای مرتبط خواهد شد که 
با هر دستگاهى سازگار است. در آینده نرم افزارها از 
چندین صفحه نمایش و دستگاه های قابل پوشش به 
 منظور ایجاد تجربه ای بهتر برای پرداخت استفاده 

خواهند کرد.

لزوم حرکت به سمت فناوری و 
راهکارهای نوین پرداخت الکترونیکى

در همین راستاست که راهکارهای نوین به دنبال 
راحتــى در پرداخت با حذف ســخت افزارهای 
مرتبط با پرداخت الکترونیکى اســت. منظور از 
این ســخت افزارها نیز حذف تجهیزات مختص 
پرداخت الکترونیکى است. هدف دیگری که در 
راهکارهای نوین پرداخت دنبال مى شود قابلیت 

پرداختى آسان در هر لحظه و مکان است. 
از این رو، راهکارهای نوین پرداخت الکترونیکى 
که هم اکنــون در حال توســعه و پیاده ســازی 
اســت بیشــتر با تمرکز بــر حــوزه  پرداخت 
الکترونیکى مبتنى بر موبایل و ابزارهای پوشیدنى، 
پرداخت های خرد و پرداخت های غیرتماســى 

است. 
در راستای دنبال کردن هدف دوم نیز در حوزه 
پرداخت مفاهیم پول مجــازی، پرداخت های با 
امضای دیجیتال، بانکداری اجتماعى و بانکداری 
با سایر رسانه ها در حال طراحى، توسعه و استفاده 

است  

بانکداری الکترونیکى

تکنولوژی های 
پرداخت

ابزار های 
پرداخت

مفاهیم پرداخت

احسان رفیعی
مدیر توسعه محصول واحد 

ونییک فناپ پرداخت الک�ت
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بانکداری الکترونیکى

»داده های انبوه« که به  طور مســلم در میان افراد 
مختلف از معانى متفاوتى برخوردار اســت، دیگر 
محــدود به قلمرو فناوری نیســت. امــروزه این 
مفهوم یک الزام تجاری است و راه حل هایى برای 
چالش های پایدار کســب  و کار برای شرکت های 
حاضر در بازارهای مالى و بانکداری در سراســر 
جهان فراهم مى آورد. شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات مالى حداکثــر اســتفاده را از داده های 
انبوه برای تغییر شــکل فرآیندها، سازمان ها و در 
آینده ای نزدیــک تحول کل این صنعت، مى برند. 
آخریــن تحقیقات به روشــنى نشــان مى دهد 
شــرکت ها چگونه مى توانند از اطالعات بزرگ 
برای شــناخت بهتر مشتریان شان استفاده کنند. 
با این حال، واقعیت این اســت که شرکت ها هنوز 
از ایــن اطالعات به دورند. توســعه فناوری های 
نوین موجب مى شــود مشــتریانى که شــاید از 
شــبکه هایى مانند آمــازون اســتفاده کرده اند، 
توقعات یکسانى از شــرکت های مشتری محور 
مثل بانک ها داشــته باشــند. بانک هــا، بدون 
شناخت عمیق مشتریان شــان قادر نخواهند بود 
انتظارات آنهــا را برآورده کننــد و این مى تواند 
تاثیر بزرگى بر تجارت شان داشته باشد. بنابراین 

بانک هــا فرصت های ســودآوری را بــه دلیل 
هدفگذاری ضعیف از دســت خواهنــد داد و در 
فضای رقابتــى به رقبای خود اجــازه مى دهند از 
آنها پیشى بگیرند. در جهان امروز سرعت، حجم 
و تنوع اطالعاتى به وجودآمده، بى ســابقه است. 
80 درصد اطالعات به وجودآمده، بدون ساختار 
یا نیمه ساختارمند هستند و نمى توانند به سادگى 
با اســتفاده از سیســتم های پایگاه های اطالعاتى 
ســنتى ذخیره پردازش و تحلیل شوند. الگوهای 
پردازش اطالعات بدون ســاختار به سرعت در 
حال تغییر است و در این میان بانک ها با برنامه های 
ارتقای ماموریت های فعلى خــود، یک معماری 
آی تى بسیار پیچیده دارند و الگوهای پردازش را 
برای حرکت به ســوی مدیریت اطالعات بدون 
ساختار، شگفت آور مى کنند. بانک ها و موسسات 
مالى بدون مدیریت قــوی اطالعات بزرگ، قادر 
به به دست آوردن نگرشــى تجاری از اطالعات 
داخلى و خارجى گسترده درباره  مشتریان نیستند 
و به عــالوه نمى توانند به ارائه  پیشــنهادات خود 
در راســتای بازاریابى یک یه یک بــرای افزایش 
وفاداری و استفاده از محصوالتى مانند کارت های 

اعتباری و وام بپردازند. 

ذخیره، فهرست بندی و تحلیل اطالعات 
گسترده

مقیاس بندی پویای ظرفیــت ذخیره بدون قطع 
برنامه های ماموریتى ضروری، چالشــى بزرگ 
اســت. یافتن نگرشــى عملى در بیــن مجموعه  
اطالعات باساختار و بدون ســاختار و انتقال آن 
با تاخیری میلى ثانیه ای، مانند پیدا کردن ســوزن 
در انبار کاه اســت. توانایى پرس  و جو قرار دادن 
اطالعات در بین سرورهای چندگانه و جمع بندی 
کــردن نتایج به صــورت نگرشــى صحیح، در 

روش های سنتى بسیار دشوار است.

سرعت ایجاد اطالعات
ســرعت ایجاد اطالعــات در بین شــبکه های 
چندگانه، بى نظیر اســت. اگر بانک هــا بتوانند 
اطالعات را به شــکل مجموعه ای پردازش کنند، 
زمان ارزشمند خود را از دست مى دهند و رقابت 
فشــرده تر مى شــود و از طرفى منافــع را از بین 
مى برند. بنابراین بسیار ضروری است که نه تنها 
اطالعات ایستا و نمایه  مشتریان را بررسى کنیم، 
بلکــه مبادالت آنها با اطالعــات در زمان واقعى 
را هم مورد بازبینى قرار دهیــم تا بانک ها بتوانند 
نگرشــى عملى برای پیش بینــى حرکت قبل از 

رقابت به دست بیاورند.

دیدگاه چندپاره  مشتری
حتى اگر بانک ها بخواهنــد اطالعاتى را از صدها 
منبــع داخلى و خارجى جمــع آوری کنند و آن را 
در سیســتم یکپارچه ای مانند هادوپ قرار دهند، 
اطالعــات همچنــان در مخزن هــای چندگانه 
و پراکنــده خواهد بــود. به عالوه، این پرســش 
ایجاد مى شــود که ما چگونه اطالعــات درباره  
یک مشــتری به اسم »على رســتمى« را از منابع 
اطالعاتى مختلف، مطابقــت خواهیم داد؟ اول از 
همه، ممکن اســت چندین »على رستمى« وجود 
داشته باشــد. دوم اینکه، ارتباط دادن اطالعاتى 
از منابع اطالعاتى مختلف به یک شــخص خاص 
دشــوار اســت. به طور خالصه، جمــع آوری و 
ترکیب اطالعــات از منابــع اطالعاتى مختلف، 
یک دیدگاه منحصر به فرد از مشــتری که برای 
بازاریابى شخصى و برنامه های وفاداری ضروری 

است، به ما نمى دهد.

بدون داده های انبوه فرصت های بزرگ از دست می رود

هدف را شناسایی کنید

مهدی رحمانی
کارشناس امور بانکی
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آمادگى ها و مهارت های سازمانى
حجم، ســرعت و تنــوع اطالعات بدون ســاختار، 
فهرســت بندی کردن، جســت وجو و تحلیل حجم 
گســترده ای از اطالعات را با استفاده از سیستم های 
سنتى غیرممکن مى ســازد. در حقیقت، سیستم های 
ســنتى برای اطالعات بدون ســاختار، الگوهای به 
 ســرعت در حال تغییر و مقیاس های متغیر ذخیره ، 
ناکافى هســتند. از طرف دیگر، اکثر سازمان ها مانند 
بانک ها، مهارت و توانمندی ســازمانى برای مواجهه 
با پیچیدگى های ذخیره  اسناد سیستم های مدیریت 
اطالعات بزرگ را ندارند. منحنى یادگیری، پیچیدگى 
مدیریت اطالعات و نیاز به ترکیب حالت های متنوع، 
پذیرش پروژه های معنادار را برای بانک ها دشــوار 
مى کند، چه برســد به اینکه از آنها برای به دســت 

آوردن موفقیت آمیز ذکاوت مشتری استفاده کند.

راه حل مفهومى
 استفاده از تکنولوژی اطالعات بزرگ، شرکت ها را 
قادر مى سازد بیشــتر به تعامالت مشتریان گوش 
کنند، ســریع تر از اطالعات رفتاری و سیســتمى 
به اطالعــات صحیح برســند و نگرش های عملى 
موثرتری ایجاد کنند و نهایتاً در مورد این نگرش ها با 
ذکاوت بیشتر عمل کنند تا اهداف بهینه و بهتری را به 
دست آورند. بازار بزرگ داده ها در مراحل اولیه رشد 
خود قرار دارد؛ رشــدی که به  طور تصاعدی در حال 
پیشرفت اســت. زمانى که مدیران اجرایى بانک ها 
بپذیرند که داده های  بزرگ نیــروی بالقوه ای برای 
تغییر تجارت  آنها دارد، اغلب همچنان درباره اینکه 

کدام مورد باید  در زمان به کارگیری راه حل داده های  
بزرگ بــه  کار رود، تردید خواهند داشــت. به  طور 
روزافزون مشخص مى شود که بانک ها و شرکت های 
بازار مالى باید برای رقابــت در آن اقتصادی که به 
 واسطه مشتری توانمند شده است، حداکثر استفاده از 
دارایى های اطالعاتى خود را برای دستیابى به درك 
جامعى از بازارها، مشــتریان، کانال ها، محصوالت، 
قوانین، رقبا، تامین کننــدگان، کارکنان و غیره انجام 
دهند. نهادهای مالــى با مدیریت و تحلیل اثربخش 
حجم، ســرعت و گوناگونى داده هــای موجود که 
به ســرعت در حال افزایش هســتند و به کار بردن 
مهارت ها و ابزار صحیــح برای درك بهتر عملیات، 
مشــتریان و بازار خود به  عنوان یــک کل، اهداف 

ارزشمند و بزرگ را محقق خواهند ساخت  

  ابزارها چگونه به محیط زیست کمک می کنند
حمایت از محیط زیســت این روزها جزو اولویت کاری 
افراد و پروژه ها به شــمار مى آید. هــر طرحى برای اینکه 
بتواند مخاطبان بیشــتری به خود جلب کند راهکار های 
محیط زیستى خود را پر رنگ مى کند و آن را بیش از پیش 
به نمایش مى گذارد، در این میان بانکداری الکترونیکى نیز 
بى نصیب نمانده است. فقط گسترش بانکداری الکترونیکى 
یا دولت الکترونیکى نیســت که مى تواند موجب کاهش 
سفرهای درون شــهری و در نتیجه کاهش آلودگى هوا 
و بهبود وضعیت محیط زیســت شود بلکه تجهیزاتى که 
دراین  میان نیز به کار گرفته مى شــود نقش موثری بازی 
خواهند کرد.  هم اکنون برخى عقیده دارند رسیدهای صادر 
شده توســط خودپردازها و پایانه های فروش در شرایطى 
که پیامک تراکنش برای فرد ارسال مى شود موجب بروز 
آلودگى های محیط زیستى مى شود و مى توان با راهکاریى 
مانع آن شــد. البته برخى دیگر نیز با آن مخالف هستند و 
آن را حق مشتری مى دانند. M pos یکى از این تجهیزات 

است. 
راهکارهای پرداخت ســیار در حال توسعه روزافزون 
هســتند. با توجه به گسترش اســتفاده از ابزارهای سیار 
مانند موبایل   و تبلت  که امروزه در تمامى محیط ها از جمله 
کسب و کارها مورد استفاده قرار مى گیرند، نیاز به توسعه 

روش های پرداخت سیار بیش از پیش احساس مى شود.
mPOS نقطه عطف دســتگاه های پرداخت در تعامل با 
مشتریان است. این محصول مى تواند به طیف گسترده ای 
از دستگاه های هوشــمند موجود و جدید متصل شود و به 

این صورت بسیار مناسب کسب و کارهای نوظهور است.
 راهکار  mPOS  گامى در جهت این توســعه به شــمار 
مى رود، از ویژگى های این راهکار این است که قابلیت ورود 

رمز توســط دارندگان کارت روی این دســتگاه نسبت به 
دستگاه های موجود بسیار تسهیل شده است. مشتری کارت 
را نزد خود نگه مى دارد، هزینه را تایید مى کند، رمز را خودش 
وارد مى کند و سپس دســتگاه را به پذیرنده برمى گرداند. 

پذیرنده، مابقى فرآیند خرید را انجام مى دهد.
مهم ترین ویژگى ها و مزایای این دستگاه عبارتند از:

ggقابلیت اعتماد باال و عملکرد استثنایى
ggطراحى ویژه با کاربری راحت
gg حمل و نقل آسان
ggحذف رسید کاغذی
gg سازگاری و امنیت
gg پردازنده سریع
gg .پرداخت سیار

یکى از مهم ترین مزایای این دستگاه امکان ارائه آن در 
بازار micro merchant است.

رسید الکترونیکى
mPOS  یکى از مهم ترین ارزش های ایجادشــده توسط

حذف رسید کاغذی و ارائه رسید ایمیلى یا پیامکى است. 
بدین ترتیب این محصول حامى محیط زیســت بوده و در 

نجات درخت ها به صنعت پرداخت کمک مى کند.
بررسى ها نشان مى دهد PSPهای کشور ساالنه حدود 
75 میلیون رول کاغذ مصرف  مى کنند. طول هر رول 18 
متر کاغذ است. بدین ترتیب سالیانه 1/350 میلیون متر 
کاغذ در کشور توسط صنعت پرداخت مصرف مى شود. 
هر تن کاغذ حاصل قطع 17 اصله درخت است  و یک متر 

مربع کاغذ وزنى معادل 50 گرم دارد . 
با توجه به این آمار و ارقام و با اندکى محاسبه، نتایج زیر 

حاصل مى شود:
gg سالیانه 3/780 تن کاغذ در صنعت پرداخت مصرف

مى شود که معادل با  64/260 درخت است.
gg متراژ کاغذ مصرفى سالیانه صنعت پرداخت حدود

34 برابر محیط زمین است.
gg رســید هر 200 هزار تراکنش منجــر به قطع یک

درخت مى شود.
gg با حذف رسید کاغذی توسط هر 100 مرچنت ماهانه

مى توان یک درخت را نجات داد.

جمع بندی
تحقیقات نشــان داده است از بین رفتن هر درخت معادل 
با مرگ 1000 انسان است.  درختان نه تنها موجب زیبایى 
و سرسبزی طبیعت مى شوند بلکه با جذب گاز کربنیک و 
ایجاد اکسیژن هوای مورد نیاز را تصفیه مى کنند. همچنین 
در نگهداشت آب های زیرزمینى و جلوگیری از فرسایش 

خاك نقش اساسى دارند. 
حفــظ محیط زیســت در جامعه کنونى مــا از جایگاه 
ارزشــى واالیى برخوردار است. شاید بهتر باشد فراموش 
نکنیم مــا طبیعــت را از پدران مان بــه ارث نبرده ایم؛ 
بلکــه از فرزندان مان به امانت گرفته ایــم. به گفته رالف 
ادبرگ:»زمین به ما تعلق ندارد؛ بلکه ما به آن تعلق داریم.«

به منظور حفظ و گسترش فضای ســبز و جلوگیری از 
قطع بى رویه درختان، شرکت توسن تکنو با ایجاد کمپین 
حمایت از محیط زیست محصول mPOS را به بازار ارائه 
داده تا بدین وسیله با حذف رسید کاغذی به نگهداری از 
درختان کمک کند. شایان ذکر است رسید پرداخت این 

محصول به صورت الکترونیکى ارسال مى شود.

فریبا رنگرز
کارشناس تحقیقات بازار توسن تکنو
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مدیریت سرویس

همگان این جمله را شــنیده باشند شاید 
که »مشــتری ارباب )یا ولى نعمت 
یا رئیس یا پادشــاه قلمرو( کسب و کار ماست.« 
امــا به واقع دلیــل بیان مکرر این شــعار جذاب 
چیست؟ چرا کسب و کارها تالش مى کنند خود را 
مشتری محور قلمداد کنند یا مشتری مدار نشان 
دهند؟ از چه روی است که چنین ادعای گزاف و 
همچنین خاشعانه ای از سوی سازمان ها خطاب به 
مشتریان شان طرح مى شود؟ شک نداشته باشید 
که مقصودی نهایتًا توام با سود در این بحث وجود 
دارد اما آیا این امر تنها یک شگرد اغواگرانه است 

یا مى توان معنا و مفهومى مفید هم در آن یافت؟
گــوش نقش آفرینــان فضای کســب و کار 
امــروزی، با واژه CRM آشناســت. این مفهوم به 
گونه ای موسع در گفتار و شنیدار بخش اعظمى از 
بازیگران نقش های مختلــف بازارهای منتهى به 
مشــتری رواج یافته است. اما آیا برداشت تمامى 
ایشــان از این مفهوم اختصاری یکســان است؟ 
پاسخ به روشنى منفى اســت چرا که حداقل سه 
رویکرد مختلف را مى توان در این مسیر شناسایى 
کرد. ســاده انگارانه ترین نگاه متعلق به دسته ای 
اســت که CRM را یک ابزار یا نرم افزار برای ثبت 
و نگهداشــت اطالعات ارتباطى با مشتریان خود 
مى دانند؛ نرم افزاری که گاهــى کار کردن با آن 
نشأت گرفته از نوعى وظیفه نوشته یا نانوشته - و از 
همین روی توام با اکراه - است. اما دسته دوم کمى 
مترقى تر به این مفهوم بنیادین علم نوین مدیریت 
کســب و کار مى نگرنــد؛ زیــرا آن را یک واحد 
سازمانى، ساختاری تشکیالتى و جزیى از ساز و کار 
مدیریت کســب و کار مجموعه خود مى پندارند. 
این دســته برای این نقش بــه گونه ای وظیفه گرا 
- و نه الزامًا فرآیندی - شــرح مســئولیت هایى 
را تدوین کرده، ســاختاری را شــکل مى دهند و 
منابعى را نیز مامور تحقق اهــداف آن مى کنند؛ 
اما قطعًا این پایان ماجرا نیســت زیرا متعالى ترین 
گــروه، به CRM بــه عنوان یــک »راهبرد کالن 

سازمان« مى اندیشند. این گروه مدیریت ارتباط 
با مشتری را نه یک وســیله بلکه به عنوان هدفى 
تعیین مى کنند که تمامى فرآیندهای ســازمان و 
کســب و کار، به تبعیت از اهداف متصوره در آن، 
راهکارهایى را در خط مشى خود لحاظ و به پیروی 
از رهنمودهای آن، شاکله و قاعده خدمات خود را 
تنظیم مى کنند. با این نــوع دیدگاه، تمامى افراد و 
ارکان یک ســازمان - از مدیریت عالى گرفته تا 
پایین ترین الیه مستخدمان - به گونه ای هدفمند، 
روشمند، هوشــمند و بر مبنای خطوط راهنمای 
بهروش های این مفهوم، اقدام به ارائه خدمت در 
فرمى متمایز مى کنند کــه در آن خلق ارزش رخ 
دهد و بازی با ســاختاری برد-برد برای طرفین 
ارتباط، پیش رود. بدیهى اســت این نگرش آخر، 
هم از ابزارهای مد نظر نگرش نخســت استفاده 
مى کند و هم ســاز و کار و سازمانى مطابق با آنچه 
در نگرش ثانوی بود، در خور اســتراتژی خود در 

نظر مى گیرد و به کار مى بندد. 
 Customer در ســاختار کالمــى،  امــا   
Relationship Management یــا مدیریت 
ارتباط با مشــتری، از سه جزء اصلى تشکیل شده 
است: »مدیریت«، »ارتباط« و »مشتری«. به بیان 
تشــریحى نیز این مفهوم، مدیریت فرآیندهای 
مرتبط با مشــتری را بر عهــده دارد؛ به گونه ای 
که حفظ ارتبــاط مفید و موثر مابیــن طرفین را 
تضمیــن کند. از ســوی دیگر با ایجــاد تنوع در 
کسب و کارهای متعدد، ضمن لزوم حفظ ارتباط 
با مشــتریان، الزام برای مدیریت روابط با سایر 
دســته های مخاطبان نیز به صــورت روزافزون 
در حال توســعه اســت و دیگر تنها مشــتری یا 
Customer نیســت که مقصود ایــن مدیریت 
است بلکه مشــترکان، جامعه عام، سهامداران، 
شــهروندان، حاکمیت و غیره نیــز از ارکان مهم 
CRMهای نوین محســوب مى شــوند که بدین 
 X که در آن - XRM ســبب اخیراً از آن، بــا واژه
جایگزین هر مخاطبى است - یا BRM )مدیریت 

ارتباط با کسب و کار( نیز یاد مى شود.
بر مبنــای تعاریف فوق مى توان گفت بشــر از 
پیش از تاریخ و از زمان آغاز داد و ســتد خود، در 
پى این بوده است که ســودمندانه و هوشمندانه، 
ارتباطاتــش را بــا مشــتریان و متعامالن خود، 
مدیریت کند؛ از این رو شــاید سابقه این علم - یا 

شایسته تر است بگوییم مهارت - به پیش از تاریخ 
بازگــردد؛ اما با فرض صرف نظــر از روش های 
ســنتى که هنوز هــم معمول بــوده و بعضًا حتى 
کارا نیز هســتند، علم نوین مدیریــت ارتباط با 
مشتری، قدمت چندانى ندارد و شاید کمى بیش 
از چهار دهه از عمر آن مى گذرد. بنابراین مدل ها، 
اســتانداردها، قوانین و تجربیات موفق علم نوین، 
به همین دوره زمانى مربوط مى شــود و غالبًا جای 
پیشرفت و نوآوری و همچنین تغییرات شگرف را 
دارند. با آغاز دوره انقالب صنعتى و به ابتکار غرب 
دور، تغییر شیوه تولید از تولید دستى به تولید انبوه، 
موجب شد مشــتریان به واسطه خلق محصوالت 
جدید و بــا قیمت تمام شــده پایین تر توســط 
تولیدکنندگان متنوع، از دامنه بیشتری از انتخاب 
برخوردار شــوند و این شــاید آغاز شکل گیری 
دنیایى پرفشــار در رقابت مابین عرضه کنندگان 
بود. اما با اشــباع بازارها از عرضــه و تنوع، دوره 
انقالب کیفیت، این بار به پرچمداری شــرق دور 
آغاز شــد؛ جایى که تولید انبوه جــای خود را به 
بهبود مســتمر کیفیت داد. این امر به نوبه خود به 
تولید کم هزینه تر و باکیفیت تر محصوالت منجر 
شــد و با مطرح شــدن روش های نوین مدیریت 
کیفیت، این دوره به اوج خود رســید. اما با دمیده 
شدن در کوره رقابت، گســترش فرهنگ بهبود 
کیفیــت و از همه مهم تر روند رو بــه تزاید تقاضا 
برای دریافت خدمات، الزم بود عرضه کنندگان 
کاال و خدمت به ســوی روشــى بدیع  و ابتکاری 
نوین روی بگردانند. در این شــرایط بود که عصر 
حاضر تجارت با عنوان انقالب مشتری با رویکرد 
پیمایش مسیر از بهبود مســتمر کیفیت به سوی 
ارائه خدمات مطابق با سلیقه مشتری، کلید خورد. 
در دوره حاضر حاکم بالمنازع و ایده پرداز اصلى 
بازار کســى جز مشتری نیســت و گردانندگان 
بازار تالش مى کنند ســلیقه او را دریابند - یا حتى 
پیش بینى کنند - و به کار ببندند و بدیهى است در 
چنین شرایطى، ارتباط موثر و مستمر با مشتری تا 

چه حد مهم خواهد بود. 
هدف اصلى و شعار محوری CRM، دستیابى به 
رضایت مشتری اســت؛ اما این رضایت چیست 
و چرا باید برای موفقیت در کســب و کار به آن 
دست یافت؟ شاید در ســاده ترین وجه از پاسخ 
بتوان گفت رضایت مشــتری، احســاس مثبتى 

CRM نگاهی به مفاهیم

ارباب واقعی کسب و کار شما کیست؟

سید نیما میربابایی

هدف اصلى و شعار محوری CRM، دستیابى به 
رضایت مشتری است
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اســت که پس از اســتفاده از کاال یــا دریافت 
خدمات در او ایجاد مى شــود؛ این احســاس از 
اجزایى بیشتر کیفى )شــامل باورهایى نظیر برند 
نام آشــنا، حس برآورده ســازی مصلحت، باور 
به خلق ارزش در خدمــات و غیره( و کمتر کمى 
)مشــتمل بر قیمت ارزان، صرفه ناشى از معامله، 
حجم اطالعات دریافت شــده و غیره( تشــکیل 
مى شــود اما نهایتًا مى توان گفــت مقابله ای که 
مشتری در ذهن خود مابین انتظاراتش با عملکرد 
عرضه کننده انجام مى دهد، تصویری - بیشــتر 
حســى - را در ذهن وی نقش مى زند که معنایى 
معادل شــادکامى یا رضایت را رنگ مى بخشد 
یــا از چهره آن رنــگ مى زداید. حــال چرا باید 
این رضایت بــرای ارائه دهنــدگان خدمات یا 
عرضه کنندگان کاال مهم باشد؟ پاسخ در اهداف 
ذاتى کسب و کارها نهفته است. هر کسب و کاری 
حداقل دو هدف اساســى را مى پوید: سود و بقا. 
به جمــع این دو هدف باید انجــام ماموریت ها و 
مسئولیت های اجتماعى را نیز برای سازمان های 
مردم نهاد و ماموریتى افزود. مادام که در بازاری 
میزان عرضه کمتر از تقاضا باشد یا انحصار - و به 
پیروی از آن بى مســئولیتى در قبال مخاطبان - 
حاکمیت داشته باشد، ارتباط و تحصیل رضایت 
مشتری مقوله ای مهم نخواهد بود؛ بلکه زمانى این 
مفهوم رنگ جدی به خود مى گیرد که تنور رقابت 
داغ شده و بلوغ ارائه دهندگان خدمات به حدی 
رسیده باشد که به حقوق مشــتریان توجه کنند 
نه صرفًا به رفع تکالیف خود. رضایت مشــتری 
حداقل از ســه طریق در رونق کسب و کار تاثیر 
دارد: تکرار تقاضای وی بــرای ادامه ارتباط که 
منجر به ایجاد سود مى شــود، تبلیغ موثر ناشى از 
تجربه موفق توسط مشــتریان برای دیگران که 
بســیار کاراتر از تبلیغات ارائه دهنده خدمات یا 
فروشنده محصوالت اســت و نهایتًا شکل گیری 
تصویری منســجم، ماندگار و بــاارزش از برند 
کســب و کار، که به صورت توامان ســود و بقای 
ســازمان را تضمین مى کند. پر واضح است مادام 
که مقولــه ای اهمیت دارد، برای ایجاد شــرایط 
مدیریت بر آن، حتمًا باید مورد اندازه گیری قرار 
گیرد و از ایــن روی، اندازه گیری ادواری میزان 
 Customer Satisfaction( رضایت مشتریان
Measurement( از وظایف ذاتى یک مدیریت 
ارتباط با مشتری پویاست. همچنین در مدل های 
متعالى تر، به اقداماتى نظیر رسیدگى به شکایات 
مشــتریان و نظرســنجى مســتمر از ایشان نیز 

مبادرت مى شود. 
مشــتریان از منظر میزان رضایت از سازمان 
مقابل خود، در دسته بندی های کلى تقسیم بندی 
مى شوند که متناسب با هر دســته، باید راهکار و 

همچنین اولویتى برای مدیریــت ارتباط در نظر 
گرفته شود. با مشتریان شاکى و ناراضى از طریق 
آسیب شناسى و توسعه ارتباط مى توان به سطحى 
بهتر از روابط رســید؛ برای مخاطبــان وفادار و 
راضى، با مکانیســم های ترغیبى و تعالى مى توان 
به حدی متعالى تر دســت یافت و برای مشتریان 
بى تفاوت باید با اطالع رسانى و تعریف مشوق ها، 

روابط را بهبود بخشید. 
 

بارهــا شــنیده ایم کــه ســازمان ها مدعى 
»مشــتری مداری« هســتند اما ایــن ادعا تنها 
زمانى از حد شــعار صرف به ســمت تحقق پیش 
مى رود که معنایى مشــترك و غیرضمنى برای 
آن قائل شــویم. ســازمانى به واقع مشتری مدار 
اســت که دیدگاه فرآیندی در آن حاکم باشــد، 
کانال های ارتباطى موثق و متعددی را برای مبادله 
اطالعات از مشتری به خود و برعکس تمهید کند، 
با مشــتریان خود ارتباطى برخط، مداوم و مفید 
داشته باشد، با درك به روز از نیازهای مشتریان - 
که ناشى از تحلیل سوابق و شنیدن موثر به ایشان 
اســت - خود را در برابر رقبا مصون کند و نهایتًا 
از دیدگاه هــای کهن و غیرکارآمــدی همچون 
منفعت طلبى صرف، تقلید، استانداردهای پوشالى 
و حداقلى بگذرد و با هوشمندی، مدلى طراحى کند 
که منفعت هر دو سوی معامله را برآورده سازد و 
خود را نسبت به خواســته های معقول و نیازهای 

متنوع مشتریان موظف بداند.
 

بایــد بدانیم مبدعــان و واضعــان مکاتب 
مختلف CRM، عمومًا دســته بندی سه الیه ای 
را بــرای نقش هــا و مســئولیت های آن در 
نظــر دارند. الیه نخســت کــه در پایین ترین 
ســطح جای گرفتــه امــا بیشــترین حجم از 
تعامــالت را دربر مى گیرد، الیــه »عملیاتى« 
)یــا Operational CRM( اســت. این حوزه 
کلیه اقدامات عملى اعــم از مدیریت ابزارها، 
پاســخگویى به تماس هــا، پایــش رخدادها، 
مذاکره با شــاکیان، تعامل بــا مراجعان و غیره 
را دربر دارد. اما در الیه دوم بــه تحلیل وقایع 
عملیــات پرداخته مى شــود؛ جایــى که الیه 
»تحلیلى« )Analytical CRM( با هدف درك 
و شناســایى نقاط بهبود، با توســل بر ابزارها و 
روش های آمــاری اقدام به آسیب شناســى، 
ارزیابــى و تجزیــه و تحلیل نتایــج حاصل از 
رخدادها و تعامالت مى کند کــه نتایج آن در 
قالب راهبــرد، تاکتیک و اقدامــات عملى، به 
جرگه اصالح فرآینــد و عملیات بازمى گردد. 
باید بدانیم که مشــتریان هرگز تمایل ندارند 
درگیر گردش کار داخل فرآیندهای ســازمان 
عرضه کننــده کاال و خدمــات شــوند، بلکه 
خواسته ایشان این اســت که به سازمان مقابل 
خود، به عنوان مجموعه ای یکپارچه و منســجم 
بنگرنــد و صرفًا از یــک مبــداء ورودی نیاز 
خود را طــرح و از همان نیــز نتیجه را دریافت 
کننــد. وظیفه ســوم یک نظــام CRM موفق، 
 Collaborative مدیریت الیه »تعاملــى« )یا
CRM( اســت که طى آن واحــد و فرآیندهای 
ارتباط با مشــتری به مثابه نــوك پیکان و تنها 
مرجع پیگیــری مطالبات و حقوق مشــتریان 
از درون واحدهای ســازمان سرویس دهنده، 

نقش آفرینى مى کنند.
حال که آگاهى داریم راه اندازی و اســتقرار 
یــک CRM مدرن بــا مفاهیم نویــن، تا چه حد 
برای بهبود کسب و کار مفید است، باید از خود 
بپرسیم چرا تمامى نقش آفرینان بازار مبادرت 
به چنین اقدامى نمى کنند؟ انجام این کار دارای 
چالش هایــى متعدد و جدی اســت که تفوق بر 
آنها شاید در توان هر سازمانى نباشد. مادام که 
یک ســازمان، به عنوان شرایط الزم، از رهبری 
مناسب و ملتزم به حقوق مشتری، پرسنلى آگاه 
و متعهد به آرمان های سازمانى، ساختاری پویا 
و فرآیندمحور، بــازاری رقابتى و غیرانحصاری 
برخــوردار نباشــد، اتخاذ چنیــن راهبردی و 
دســتیابى به چنین ســاز و کاری یک رویا بیش 
نیست؛ هرچند شــرط کافى نیز برنامه ریزی و 
تخصیــص منابع و تجهیز ابزار متناســب برای 

نیل به چنین هدفى خواهد بود  

دیدگاه های حاکم بر فضاهای کسب و کار

 )برد-برد(مشتری مدارانه
 )انعطاف کم(نظام مند

 )حداقل ها(استاندارد
 )کورکورانه!(مقلّدانه

 )برد- باخت!(منفعت طلبانه
 )باری به هر جهت!( سنّتى

نمودار تعالى سطح رضایت مشتریان

  مشتری وفادار
  مشتری راضى

  مشتری بى تفاوت

  مشتری ناراضى
  مشتری شاکى
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دولت   الکترونیکى

که وارد اتاق شدم سواالت بسیاری زمانى 
را در ذهنــم مرور مى کــردم؛ به 
خصــوص ســوالى دربــاره خبر »آغــاز نصب 
دســتگاه های کارتخوان تاکســى تهران از هفته 
آینده« که از زمان انتشــارش تیتر اول بسیاری از 
خبرگزاری ها و روزنامه ها بود. اما در جواب سوالم، 
انتظار هر پاسخى را داشتم جز این جمله:»ترجیح 

مى دهم در این خصوص صحبت نکنم.«
در حالى که به نظر مى آمد اجرایى شــدن این 
پروژه مى تواند پایان جنگ همیشــگى مسافران 
و راننــدگان تاکســى بر ســر پول خرد باشــد؛ 
محمدجواد صمدی معاون فنى هلدینگ فناوری 
اطالعات بانک شــهر اعتقاد داشت:»قضاوت در 

خصوص تهران هنوز زود است.«
به رغم این اظهــار نظر، ســازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانى شهر تهران  اعالم کرد:»این 
پروژه در تهــران فعاًل به صــورت پایلوت اجرا 
خواهد شد و این دســتگاه تا آخر سال از 80 هزار 
تاکسى تحت نظارت تاکســیرانى، روی 15 هزار 
تاکســى نصب و در مراســمى، از این  دســتگاه 
رونمایى مى شود. در فازهای بعدی، آژانس ها هم 
به این پروژه افزوده مى شوند. نحوه پرداخت نیز از 
طریق کارت های شهروندی صورت مى گیرد که 
تا آخر سال قصد داریم با بانک ها به تفاهم برسیم 
تا مســافران بتوانند از کارت های شتاب خود نیز 

استفاده کنند.«
  البتــه از همان ابتــدا هم اجرای ایــن پروژه 
موانع و مشــکالتى به همراه داشــت. در اسفند 
ســال 1391 پروژه مشــترکى میان بانک شهر و 
شهرداری تهران آغاز شد و مقرر شد دستگاه های  
کارتخوانــى که کارت شــهروندی را مى پذیرند 
روی 100 تاکسى ایســتگاه صادقیه نصب شوند؛ 
اما این عملیات بازخوردهایى داشــت و سرانجام 
شکست خورد. مسیح قائمیان مدیرعامل شرکت 
توســعه نوآوری شــهر یکى از مشکالت اجرایى 
نشــدن این پروژه هــا را نبود صرفــه اقتصادی 
برای تاکســیران ها دانست و گفت:»دستگاه های 
کارتخــوان نزدیک به 600 هــزار تا یک میلیون 
تومان قیمت دارند و یک تاکســى دار نمى تواند 
چنین دســتگاه گرانى را در ماشــین سه میلیونى 
خود نگه دارد. بنابراین بایــد راه حلى ارائه دهیم 
تا دستگاه ها ارزان تر شــوند؛ ولى اگر آنها را ارزان 

کنیم نیز ریسک هایى ایجاد مى شود.«  
هم اکنــون با اینکه به نظر مى رســد اجرای این 
طرح با تفاهم نامه ای که میان سازمان تاکسیرانى 
و بانک شــهر منعقد شده بدون اشــکال باشد، اما 
صمدی اجرای این طرح را در تهران در این برهه 
زمانى پیچیده مى داند و به اعتقاد او این پروژه حتى 

تا یک سال آینده هم اجرایى نمى شود.
طبق ایــن تفاهم نامه رانندگان تاکســى برای 
نصب دستگاه های کارتخوان روی تاکسى ها هیچ 
مبلغى پرداخت نمى کننــد و تنها در ازای خراب 
شدن یا مفقود شــدن دستگاه 30 درصد از هزینه 
را پرداخت و مابقى را شرکت بیمه مورد نظر تقبل 

مى کند.

در شیراز چه گذشت
در کنار خبر مجهز شدن تاکســى های تهران به 
دســتگاه کارتخوان که هنوز در پیچ و خم اجرایى 
شــدن یا نشدن مانده است، در شــهر شیراز این 
طرح در حال اجرایى شــدن است؛ صمدی در این 
خصوص گفت:»در شیراز در حال انجام این پروژه 
هســتیم و االن در فاز عملیاتى به سر مى بریم. 12 
هزار تاکسى در شــیراز موجود است که هر کدام 
پیچیدگى هــای خاص خود را دارنــد. بعضى نو و 
برخى فرسوده هســتند و هر کدام داشبوردهای 
خاص خــود را دارند و ما باید بــرای هر کدام از 
داشــبوردهای پراید و ســمند و ون دستگاه های 

مخصوص نصب کنیم.«
او افزود:»این پروژه ســه فاز دارد که در فاز اول 
چهار هزار تاکسى که زیر نظر تاکسیرانى هستند، 
 back office تجهیز مى شوند و فعالیت هایى چون
و غیره انجام مى گیرد. مرحله  اول تا پایان دی ماه 
به پایان مى رســد و فازهای دو و سه فقط به نصب 
دستگاه در آژانس ها و سیســتم های حمل و نقل 
باری اختصاص مى یابــد. پرداخت کرایه نیز باید 
توسط کارت شــهروندی انجام شــود؛ از این رو 
نزدیک به 600 هزار کارت در اختیار شهروندان 
شیرازی اســت و تقریبًا تمام افراد بالغ شیرازی 
این کارت را دارند و مى توانند از خدمات شهری 
اســتفاده کنند. البته هنوز دستگاه های کارتخوان 
هم در مرحله پروتوتایپ هســتند و قالب صنعتى 

آن ساخته نشده است.«
با این حال عملیاتى شــدن این طرح در این شهر 

نیز دردســرهای خاص خود را به همراه داشت. 
پیشــتر بانک انصار در این شــهر وظیفه صدور 
کارت شهروندی و نصب دستگاه کارتخوان را بر 
عهده داشــت و پس از شش سال ارائه خدمت در 
حوزه پرداخت خرد الکترونیکى  از این پروژه کنار 
گذاشته شد. محمدحســین مدرسى مدیرعامل 
شرکت سامانه الکترونیک انصار در این خصوص 
به راه پرداخت گفــت: »اجرای ایــن طرح را به 
صورت آزمایشى روی چند تاکسى پیاده کردیم 
اما مشکلى که وجود داشت این بود که کسى هزینه 
نصب این دستگاه روی تاکسى را تقبل نمى کرد و 
آن را بر عهده بانک هــا انداختند. با این وجود، ما 
با سازمان شــهرداری ها هم در خصوص تجهیز 
تاکسى های کل کشــور صحبت کردیم و برآورد 
کردیم که چیزی بین 300 تا 400 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری الزم است تا کل تاکسى های کشور 
را به این سامانه تجهیز کنیم. واضح بود بانک انصار 
به  تنهایى نمى تواند از پس ایــن کار بربیاید اما ما 
کار خود را در شیراز ادامه دادیم تا اینکه تقریبًا از 
یک ســال و نیم پیش شهرداری شیراز اعالم کرد 
مى خواهد با بانک شــهر کار کند.« او افزود:»حتى 
حدود 50 عــدد از این دســتگاه های خودپرداز 
غیرنقدی را برای شهر شیراز خریداری کردیم و 
به آنجا بردیم اما با گذشت بیش از یک سال اجازه 

نصب به ما ندادند.«
در آن زمــان شــهرداری شــیراز اعــالم 
کــرد:»کارت شــهروندی انصار فقــط تا نیمه 
شهریورماه امســال اعتبار دارد و پس از آن قابل 
استفاده نیســت و ما مى خواهیم همکاری خود را 
با بانک شــهر آغاز کنیم زیرا کارت جدید دارای 
مزیت های بیشتری نسبت به کارت قبلى است.« 
در حالى که مدرســى گفت:»کارت های جدیدی 
که مى خواهند جایگزین کارت هــای ما کنند بر 
مبنای همان تکنولوژی قدیم کارت های ماســت. 
حتى به همکاران مان در بانک شهر پیشنهاد دادیم 
حداقل این هزینه را در شــهری که این فناوری را 
ندارد، صرف کنید نــه در جایى که همان فناوری 
مشــابه وجود دارد. این حوزه ای است که بانک ها 
زیاد در آن ورود نکردند. این بازار بزرگ اســت 
و نیازی به داخل شــدن به کســب  و کار دیگری 

نیست.«
اما صمدی معتقد اســت:»در گذشــته وضع 

سرنوشت طرح نصب دستگاه کارتخوان بر تاکسی ها چه شد؟

قضاوتت را نگه دار

بهناز توحیدی
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موجود کشــور این گونه بود که هر کدام از شهرها 
یک بانک را برای ارائه خدمات برگزیدند و بانک 
مرکزی نیــز امکان پرداخت خــرد را در اختیار 
شــهرداری ها نمى گذاشت و هر شــهری برای 
سیستم اتوبوســرانى و مترو کارت های جداگانه 
صادر مى کرد. حتى برای شهرداری ابزار مناسبى 
فراهم نبود تا کاهش قیمت تمام شــده خدمات 
خود و تخلفات در حوزه بلیــت کارت کاغذی را 
مدیریت کند اما با ایجاد بانک شــهر و با توجه به 
اینکه شهرداری ها ســهامدار بودند، دستوری به 
بانک شــهر ابالغ کردند تا راه حلــى بیابد و تمام 
شهرداری ها از یک زبان مشترك استفاده کنند. 
در ســال 91 به این نتیجه رســیدیم که پروتکلى 
بر مبنای کارت هوشــمند به نام city pay تولید 
کنیــم و به صورت عام در اختیــار همه بانک ها و 
پذیرنده ها قرار دهیــم، از این رو انحصاری ایجاد 
نکردیم. بانک شهر در  واقع فناوری ای ایجاد کرده 
است که نیازی نیســت بانک ها در شهرداری ها 
ســرمایه گذاری کننــد تا کارت شــان پذیرفته 
شود در حقیقت بانک شــهر جور همه بانک ها را 
مى کشد. در همان ســال  91 نیز که پروژه کارت 
شهروندی را آغاز کردیم، با کالنشهرها مذاکراتى 
داشتیم تا بسترهایى ایجاد کنیم که با فضای کارت 
شهروندی منطبق باشد. در این فرآیند شهرداری 
شــیراز پیش قدم شــد و قراردادی با بانک شهر 
منعقد کرد. در گام نخســت سیستم اتوبوسرانى 
و ســپس پارکینگ، پارکومتر و تاکسى ها مجهز 
به دســتگاه کارتخوان شدند. البته این پروژه را در 
سیستم اتوبوسرانى همدان و تبریز نیز پیاده سازی 
کردیم و در حال مذاکره هستیم تا تاکسى هایشان 

را نیز مجهز کنیم.« 
او عملکــرد دســتگاه کارتخوان هــا را به پوز 

فروشگاهى تشــبیه کرد و افزود:»این دستگاه به  
PSP معتبر احراز صالحیت شــده  و POS  معتبر 
شاپرکى اســت و تمام POSهای شاپرك و شتاب 
را پذیراســت. نوار مغناطیسى و پین هم بر اساس 
شتاب و شــاپرك و بانک مرکزی عمل مى کند. 
برای پرداخت آفالین نیز از City pay اســتفاده 
مى کنیم زیرا یک راه حل بلیت الکترونیکى بى نام 
اســت و به صورت پیش فروش خدمات استفاده 
مى شــود. به همین علت پرداخت هــا هم قانونى 

هستند.«

پیشینه و نوع عملکرد دستگاه کارتخوان
 سیســتم کارت های حمــل و نقل شــهری در 
کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا بیش از دو دهه 
اســت که راه اندازی شــده و خدمات بسیاری از 
طریق این کارت ها ارائه مى شود. به عنوان مثال، 
هنگ گنگ یکى از شهرهای پیشگام در این زمینه 

است.
در ایــران نیــز در سیســتم حمــل و نقــل 
عمومى شــهری یک کارت واحــد بدون تماس 
)contactless( بــه نام بلیــت الکترونیکى در 
اختیار شــهروندان قرار مى گیرد که از این بلیت 
مى توان هم در اتوبوســرانى و هم در مترو استفاده 
کرد. این بلیت در مدخل های ورودی ایستگاه های 
مترو و اتوبوس ها توســط دســتگاه های خواننده 
مخصوص )validator( کرایــه مورد نظر را در 

کمتر از یک ثانیه از کارت کسر مى کند. 
به تازگــى نیز کارتى به نام کارت شــهروندی 
نخستین بار توسط شــهرداری شهر شیراز مورد 
اســتفاده قرار گرفت و با توجه به اینکه شهرداری 
شیراز ســهامدار بانک شــهر بود، بانک شهر با 
اجازه شــهرداری محصوالت خود را به نام کارت 

شهروندی صادر کرد. از این کارت فقط به عنوان 
بلیت اســتفاده نمى شــود و به گفته شــهرداری 
 ،)AFC( شیراز ســامانه جمع آوری خودکار کرایه
 ،)AVL( مدیریت ناوگان حمل و نقل درون شهری
صندوق صدقات الکترونیکــى، پرداخت هزینه 
پارکومتــر، پرداخــت هزینه بازدیــد از اماکن 
تاریخــى، فرهنگــى و موزه هــا، پرداخت هزینه 
اماکن ورزشــى، پرداخت هزینه پارکینگ های 
عمومى، پرداخت بلیت ســینماها و ســالن های 
تئاتر، پرداخت بلیت شهر بازی و پرداخت هزینه 
خرید نان از نانوایى ها را نیز مى توان توسط کارت 

شهروندی انجام داد.
عالوه بر مــوارد فــوق گاه تالش هایى نیز در 
جهت اســتفاده از این بلیت در تاکسى ها صورت 
گرفــت، زیرا بــه اعتقــاد قائمیان اعــداد پول 
ایران همیشه به گونه ای اســت که پول خرد آن 
مردم را به زحمت مى اندازد و همیشــه یا راننده 
مى بخشد یا مســافر. اما این پروژه ها به نتیجه ای 
نرســیدند. به گفته صمدی در بانک شــهر روی 
پنج پــروژه پایلوت بالغ بــر  500 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری شد؛ چندین پروژه در شرکت های 
خصوصى تاکسیرانى تهران، شرکت های وابسته 
به فرودگاه و شرکت های تاکسیرانى در شهرهای 
کوچک طرح هایى اجرا شــد اما همــه منجر به 
شکســت شــدند. تا اینکه متولى این طرح یعنى 
بانک شــهر مطالعاتى را در مــورد این طرح به 
مدت یک ســال و نیم آغاز کرد. پروژه در ســه 
بعد فنى، اقتصادی و فرهنگى و اجتماعى به شکل 
مدلى ارائه شــد که چگونگى مشــارکت مردم و 
بانک و شــهرداری نیز در این طرح مد نظر قرار 
گرفت. بــه گفته صمدی در پروژه های پیشــین 
که به شکست منجر مى شــد این سه حوزه با هم 
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در نظر گرفته نمى شــد و هر کــدام به صورت 
تک بعدی مورد توجه قرار مى گرفت.

او حتــى در بحث نصب این دســتگاه توجه به 
ابعاد فنى و اجتماعى را مهم ترین بخش دانســت 
و گفت:»در این پــروژه فضایى که برای نصب این 
دســتگاه در نظر گرفته شــده از منظر فنى بدین 
گونه اســت که جزیى از تاکسى تلقى شود نه یک 
دســتگاه اضافه. در مطالعات اجتماعى نیز به این 
نتیجه رسیدیم زمانى که دستگاه کارتخوان جزیى 
از ماشین باشد رانندگان رفتار متفاوت تری دارند 
تا این دســتگاه به صورت جداگانه نصب شود.« 
اما چون در گذشــته ها نصب آن با هزینه هنگفتى 
روبه رو مى شد از سوی تاکسیران ها مورد استقبال 
واقع نمى شــد برای همین به گفته صمدی بخشى 
از هزینه ها را شــهرداری به عنوان وام باالعوض، 
بخش دیگر را بانک شــهر تحت عنوان تسهیالت 

کم بهره و بخش دیگر را راننده تقبل مى کند.
پس از بررســى مطالعاتى در نصب دستگاه ها، 
نوع پرداخت ها هــم در مطالعــات اقتصادی و 
اجتماعى مــورد توجه قرار گرفت و بر اســاس 
مدل اقتصادی طراحى شــده، هر دو نوع پرداخت 
آنالین و آفالین مد نظر قرار گرفت تا مســافران 
به هر طریقى که مى توانند کرایه خود را پرداخت 

کنند.
به نظر مى رســد این یک دســتگاه کارتخوان 
ساده نیست و قرار اســت امکانات دیگری نیز به 
آن افزوده شــود، به همین خاطر به گفته صمدی 
اسم این طرح تاکسى متر نیست بلکه نامش پروژه 
هوشمندسازی ناوگان تاکسیرانى است؛ از جمله 
این امکانات که به هوشمندســازی تاکسى کمک 
مى کند، مى توان به نصب دستگاهى برای کنترل 
کامپیوتر خودرو، میزان مصرف سوخت، بررسى 
 ،Multimedia خطای موتــور، پخش و ضبــط
دوربیــن دنده عقب، سنســور روی بدنه خودرو، 

امکان Taxi call و غیره اشاره کرد.
از دیگر مطالعاتى که کارشناســان بانک شهر 
صورت دادنــد، مطالعه بر نوع شــهری بود که 
قرار است این پروژه در آن اجرا شود. صمدی در 
این خصوص گفت:»در هر شــهر بر اساس سبک 
زندگى و مردمى کــه در آن زندگى مى کنند این 
طرح را اجرایى خواهیم کرد. بــه عنوان مثال در 
شــیراز عالوه بر رفع مشــکالت مردم بومى، به 
دلیل اینکه شــیراز یک شهر توریست پذیر است 
خواســته ها و نیازهای یک توریســت را برطرف 
مى کنیم و ســعى داریم از نگاه آنهــا نیز به قضیه 

بنگریم.«
هر چند این پروژه هنوز به صورت کامل اجرایى 
نشــده اما مشخص است اجرایى شــدن آن کار 

چندان ساده ای نیست   
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حقوق فناوری اطالعات

پذیرفت قدرت بهره برداری دولت ها باید 
در مفهوم کالن، از امکانات و ابزارهای 
جدید تا حد زیادی وابسته به دانش و مهارت کلی 
آنها در اســتفاده از این ابزارهاست. »استفاده« در 
اینجا معنایی وسیع تر از صرف به کارگیری دارد و 
عواملی چون استفاده ایمن از امکانات و ابزارهای 
جدید، لزوم وجود قوانیــن در تنظیم به کار گیری 
این ابزارها و وجود کارشناسان خبره در این حوزه، 
همگی مالزم و همراه آن هســتند. از این روست 
که در بســیاری از نظام های سیاســی و بنا بر نوع 
سیســتم های انتخاباتی آنها، اســتفاده از فناوری 
اطالعــات در ابعــاد گســترده و مهمی صورت 
می گیرد. در برخی نظام ها افراد برای شرکت در 
انتخابات نیازمند ثبت نــام پیش از روز انتخابات 
هســتند و تنها افرادی که قبــاًل ثبت نام کرده اند 
می توانند در انتخابات شرکت کنند. امروز فرآیند 
ثبت نام پیــش از انتخابــات در این گونه نظام ها 
به صورت اینترنتی انجام  می شــود. همچنین در 
برخی نظام های انتخاباتــی در دنیا فرآیند اصلی 
رای گیری یــا ثبت نام از نامزدهــای انتخاباتی با 
اســتفاده از فناوری های جدیــد علی الخصوص 

ابزارهای اینترنتی صورت می گیرد. 
در جمهوری اســالمی ایران، با گذشــت زمان 
و توســعه ابزارها و فناوری های جدید، همگام با 
سایر کشورهای دنیا تالش شده زیرساخت های 
مناســب برای بهره  بردن از این فناوری ها فراهم 
شود. شــاید از همین روســت که قانونگذار در 
آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای 
اســالمی مصــوب 1378 امــکان به کارگیری 
دســتگاه های شمارشــگر رایانه ای را در فرآیند 
شمارش آرا و تنظیم صورت جلسه در کنار شیوه 
دستی به رسمیت شناخته و قواعدی برای تنظیم 
آن وضع کرده است. طی ســالیان اخیر به دنبال 
بحث های عمومی در خصوص امکان رای گیری و 
رای دهی اینترنتی، اساسًا امکان استفاده از فناوری 
اطالعات در امور خطیری چون انتخابات به عنوان 
سوالی مهم پیش روی کارشناسان حوزه اطالعات 
و ارتباطات و کارشناسان حقوقی قرار گرفته  است. 
از همین جهت، آنچه در این مقال به دنبال بررسی 
در خصوص آن هســتیم، موضع قوانین انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان از منظر 

حقوق فناوری اطالعات و ارتباطات است. 

هر دو قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
و مجلس خبرگان در شــرایطی تصویب شده اند 
که اساســًا فناوری اطالعات و ارتباطات در ابعاد 
گســترده به عنوان ابزار اساسی دولت محسوب 
نمی شــده  اســت. با این حال به طور کلی می توان 
ردپای آن را در دو بخش در این قوانین مشــاهده 
کرد. اول در مواردی که اشــاره مستقیم به بحث 
فناوری اطالعــات و ارتباطات شــده و البته این 
موارد اندک اســت. دوم در مواردی که می توان 
این گونه برداشــت کــرد که به مــرور زمان با 
پیشرفت فناوری الجرم حضور فناوری اطالعات 
و ارتباطات را می تــوان از فحوای کالم قانونگذار 

برداشت کرد. 

مواردی که قانون به حضور فاوا تصریح دارد
در قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی در 
تبصره 6 ماده 9 وزارت کشــور موظف شد ه است 
ظرف شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت 
به نوین سازي شــیوه هاي اخذ راي و شمارش آرا 
به منظور دقت، ســالمت و نظارت بهتر در اخذ، 
شمارش و اعالم نتایج و همچنین استانداردسازي 
صندوق هاي اخذ راي در حدود اعتبارات مصوب 
و پس از تایید شــوراي نگهبان اقدام کند. اگرچه 
در این تبصره مســتقیمًا به استفاده از فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطاتی اشــاره نشــده  اما می توان 
این گونه انتظار داشــت که یکی از اعال مصادیق 
آن اســتفاده از روش هــای جدیــد اطالعاتی و 
ارتباطاتی است و این آن چیزی است که در دنیا و 

سیستم های جدید رای گیری شاهد هستیم. 
در تبصــره 1 ماده 45 هم قانونگــذار در مورد 
اعالم داوطلبی و بررســی صالحیــت داوطلبانی 

که در خارج از کشور به سر می برند، مقرر کرده:
»داوطلبان نمایندگي مجلس که واجد شــرایط 
هستند و در خارج از کشــور به سر می برند، باید 
ضمن مراجعه به ســفارتخانه یا کنســولگري یا 
نمایندگي سیاســي مربوط پرسش نامه داوطلبي 
خــود را در حضور مقامات ذی صالح ســفارت 
یا کنســولگري یا نمایندگي سیاسي تنظیم کنند 
و ســفارتخانه نیز مفاد مندرج در پرســش نامه و 
مشــخصات کامل داوطلب را به وسیله تلکس یا 
سریع ترین وســیله مخابراتي و از طریق وزارت 
امور خارجه به وزارت کشــور اعالم مي کند تا در 

مهلت قانوني نســبت به بررســي صالحیت وي 
در هیات اجرایي حوزه انتخابیــه اقدام قانوني به 

عمل آید.«
عبارت تلکس یا ســریع ترین وسیله مخابراتی 
قاعدتًا می تواند دربرگیرنده بسیاری از ابزارهای 
جدید فنــاوری اطالعات و ارتباطات باشــد. در 
دنیای امروز چه بســا تامین امنیت و سرعت در 
خصوص بســیاری از فناوری های جدید بیشتر 
امکان  پذیر اســت تا ابزارها و وســایل مخابراتی 
که تا پیش از این اســتفاده می شده  است. عبارت 
مذکــور در آیین نامه اجرایی مجلــس نیز تکرار 
شده  است؛ جایی که قانونگذار مقرر می دارد:»به 
منظور جلوگیري از وقفه در امر انتخابات و تسریع 
در ارســال پیام هــاي انتخاباتــي، فرمانداران و 
بخشداران مراکز حوز  هاي انتخابیه موظفند متن 
نامه ها و مکاتبات خود را با ســریع ترین وســایل 
مخابراتــي موجود در محل بــه مراجع ذي ربط 
اعــالم و بالفاصلــه تاییدیه آن را نیــز از طریق 
پست ارســال کنند.« جز مورد مذکور در موارد 
دیگری نیز به لزوم اســتفاده از سریع ترین وسیله 
ممکن اشاره شده  است؛ از جمله ماده 28 و تبصره 
3 ماده 31 آیین نامه اجرایــی انتخابات مجلس 
که قانونگذار مســئوالن برگــزاری انتخابات را 
در مــوارد مختلف موظف به اتخاذ ســریع ترین 
روش در ارسال گزارش ها و نامه ها کرده  است. با 
توجه به ضمانت اجراهایی که در این موارد برای 
مســئوالن ذی ربط در نظر گرفته شده، می توان 
این گونه برداشــت کرد که ضرورت بهره گیری 
از ابزارهای نوین فنــاوری اطالعات و ارتباطات 
در مواردی که بستر مناسب برای استفاده از آنان 

موجود باشد، بسیار جدی است. 

وقتی باید قانون را به نفع آی تی تفسیر کرد
جــدا از موارد مذکــور که می توان با اســتدالل 
عقالنی )یا همان تفســیر( به شــمول مواد قانونی 
بر فناوری  اطالعــات و ارتباطات حکم داد؛ بدین 
معنا که مــواردی نیز در قانون وجــود دارند که 
اگرچــه مســتقیمًا در خصوص اســتفاده از این 
فناوری ها نیســتند اما ضرورت های بوروکراسی 
امروز و لزوم بهره گیری از دقت، سرعت، امنیت 
و حذف عنصر انســانی می تواند به معنای شمول 
فناوری های جدید در مواد این قوانین باشــد. به 
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عنوان مثال در بســیاری از مــوارد که قانونگذار 
قواعدی را در خصــوص اعالم به رســانه های 
گروهی، ارسال، انتشــار و نظیر اینها مقرر کرده، 
نمی تــوان انکار کرد کــه بــا ورود فناوری های 
جدید به زندگی مردم و گســترش استفاده از آن 
از ســوی دولت، کلمات مذکور ناگزیر به بخشی 
از فناوری هــای اطالعاتی جدید اشــاره دارد و 
نوع اســتفاده از آنان را نیز تنظیم می کند بی آنکه 
مســتقیمًا نامی از آنها به میــان آورد. می توان به 
موارد زیادی از این قبیل در هر دو قانون انتخابات 
مجلس و قانون انتخابات مجلس خبرگان اشــاره 

کرد؛ به عنوان مثال: 
»وزارت کشــور موظف اســت حداقل هفت 
ماه قبل از ثبت نام داوطلبــان، مراتب را از طریق 
رســانه هاي گروهي به آگاهي عموم برســاند.« 

)تبصره 6 ماده 29 قانون انتخابات مجلس(
»پس از وصول دســتور مقام رهبري یا شوراي 
مذکــور در اصــل 111 قانون اساســی مبنی بر 
انجام انتخابات خبرگان، وزارت کشــور موظف 
اســت حداکثر ظرف 10 روز مراتــب و تاریخ 
شــروع ثبت نام داوطلبان را با استفاده از وسایل 
ارتباط جمعــی به اطالع مردم برســاند.« )ماده 
12 آیین نامــه اجرایی قانــون انتخابات مجلس 

خبرگان(
»فرمانــداران مراکــز حوزه هــاي انتخابیه 
)فرمانــداران شهرســتان هاي مراکز اســتان( 
موظفند تاریخ شروع و محل ثبت نام و شرایط آن 
را با انتشــار آگهی و استفاده از رسانه هاي گروهی 
به اطالع داوطلبان و اهالی حوزه انتخابیه )استان( 

برســانند. این آگهی باید حداقل پنج روز قبل از 
تاریخ شروع ثبت نام منتشر شود.« )تبصره 2 ماده 
12 آیین نامــه اجرایی قانــون انتخابات مجلس 

خبرگان(

خألهای انکارناشدنی
نمی تــوان انکار کرد کــه بــا ورود فناوری های 
اطالعاتی جدید و به طور ویژه گسترش استفاده از 
اینترنت، رسانه های گروهی، وسایل ارتباط جمعی 
و رسانه های گروهی، هر یک مصادیقی پرشمارتر 
از گذشــته را دربر می گیرند. اما در مجموع باید 
اذعان داشت قوانین مورد بحث از نظر بهره گیری 
از ابزارهای جدید به طور کلی و فناوری اطالعات و 
ارتباطات به طور اخص نیازمند تغییراتی هستند. 
در واقع همان طور که قانونگذار وزارت کشــور را 
موظف به بهره گیــری از ابزارهای نوین در جهت 
بهبود روند انتخابات کرده، به نظر می رســد وقت 
آن باشد که با ایجاد بسترهای مناسب فنی، مفاهیم 
جدید مطابــق با آخرین دســتاوردهای فناوری 
کشور وارد قانون شــده و حقوق متناظر با آن نیز 
متحول شــود؛ علی الخصوص که نیاز به این تحول 

در موارد زیادی در قوانین احساس می شود. 
یکی از مواردی که می تواند محل مناسبی برای 
بهره گیری از فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی و 
به دنبال آن تنظیم حقوقی این استفاده باشد، بحث 
تبلیغات اســت. یکی از گسترده ترین عرصه های 
حضــور اینترنت و نقــش تاثیرگــذار آن، حوزه 
انتخابات اســت. تنظیم حقوقی و چارچوب بندی 
قواعد حاکم بر تبلیغات با استفاده از فناوری های 

جدید از جمله اینترنت بســیار مشکل و نیازمند 
نگرشی تخصصی است. همان گونه که پیش از این 
نیز آمد، زمان تصویــب قوانین انتخابات مجلس 
شورای اسالمی و مجلس خبرگان به گونه ای است 
که طبیعتًا قانونگــذار نیازی به صحبت کردن در 
خصوص ورود فناوری هــای جدید به این قوانین 
ندیده  است. بر همین اســاس یکی از مواردی که 
در آن می توان جای خالی تنظیــم قانونی و ایجاد 
قواعد حقوقی مشــخص را در این قوانین احساس 
کرد، مبحث مربوط به تبلیغات اســت. البته نباید 
از نظر دور داشت که قواعد کلی ای که قانونگذار 
بر اخــالق تبلیغات انتخاباتی حاکم کرده  اســت 
در هر صورت فارغ از ابزارهایی اســت که برای 
تبلیغات از آنها استفاده می شود. بنابراین می توان 
گفت نامزدهای انتخابات ملزم به رعایت اصول و 
مقرراتی هستند که در این قانون برای فعالیت های 
تبلیغاتی وضع شــده  اســت هرچند مستقیمًا در 
قانون بــه اســتفاده از اینترنــت و فناوری های 

اطالعاتی و ارتباطاتی اشاره مستقیم نشده  باشد. 
در فرآینــد انتخابات در کنــار تبلیغاتی که از 
ســوی نامزدها صورت می گیرد، اطالع رســانی 
عمومی نیز از سوی صدا و سیما و روزنامه ها انجام 
می گیرد. قانونگذار در مــاده 14 قانون انتخابات 
مجلس بــه تکلیف صــدا و ســیمای جمهوری 
اسالمی ایران به آگاه ســازی و پخش برنامه های 
آموزشی انتخاباتی اشــاره کرده  است. همان طور 
که در بخش تبلیغات نیز گفته شــد، طبیعتًا جای 
بهره گیری و اشــاره به ابزارهــای جدید فناوری 

اطالعاتی در این ماده خالی است. 
نمی توان از نظر دور داشــت که یکــی از اولین 
دغدغه ها در انتخابات و به طور خاص در انتخابات 
مجلس شــورای اســالمی و مجلــس خبرگان، 
اطمینان از امنیت روش های ارتباطی، حفظ اسرار 
دولتی و حفظ کنترل و مدیریت وزارت کشــور بر 
روند انتخابات است. شاید به همین دلیل باشد که 
بهره گیری از فناوری های اطالعات و ارتباطات در 
کشــور به صورت حداقلی و با اطمینان از امنیت و 
محدود به موارد ضروری صورت می گیرد. با این 
وجود ورود فناوری های جدید به عنوان ابزارهای 
جدید انتخاباتــی و تنظیم حقوقــی متناظر با آن 
امری است که به مرور زمان بر دولت و قانونگذار 
تحمیل خواهد شد و شــاید در آینده ای نه چندان 
دور اســتفاده از روش های پیشین که در قانون به 
آنها اشاره شده  است، اساســاً امکان پذیر نباشد. 
بر همین اســاس اســت که مجهز شدن به دانش 
فناوری های جدید، به ویژه دانش برخورد مناسب 
با تهدید های ناشــی از ابزارهــای جدید به مثابه 
ضرورتی انکارناپذیــر در زمانی کوتاه پیش روی 

متصدیان انتخابات قرار خواهد گرفت  
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سلفی شما با دوســتان تان ممکن عکس 
است موضوع حق کپی رایت قرار 
گیرد. حداقل، اســتدالالت حقوقی سلبریتی هایی 
چون جنیفر الرنس، اســکارلت جوهانسون، کارا 
دلوین و خیلی افراد سرشــناس دیگر بعد از افشــا 
شدن عکس های شخصی شــان در اینترنت حاکی 
از این اســت. هکرها به طور محرمانــه به فضای 
ابری ذخیره سازی دســتگاه های الکترونیکی این 
افراد دســت پیدا کردند و ناگهان در طول چند ماه 
گذشــته به انتشار عکس های شــخصی ستارگان 
مبادرت کردند. حاال ســتارگان، خود را در لباس 
حمایتی کپی رایت و حقوق جــزا به منظور مقابله با 
کالهبرداران و ارائه دهندگان خدمات اینترنت که 

این »نشتی« را فراهم آوردند، می پوشانند.
واضح است هکرهایی که مسئول این نوع حمالت 
هســتند، بسته به روشــی که عکس ها را به دست 
آورده اند قابل تعقیب کیفری هســتند. کریستوفر 
چنی-یکی از هکرهای چنیــن عکس هایی از افراد 
سرشناس- به خاطر نقشش در چنین حمله ای طی 
ســال 2010، به عنوان مجرم در 9 جرم شناخته و 
به 10سال زندان محکوم شد! او در جرائم مختلفی 
گناهکار شناخته شد از جمله دسترسی غیرمجاز به 
یک کامپیوتر رمزگذاری شــده، آسیب زدن بدون 
اجازه به یک کامپیوتر محافظت شــده و اســتراق 
سمع؛ که هر کدام از اینها حداکثر پنج سال یا بیشتر 
مجازات حبس دارد. در برابر بیشــتر شــاکیان، 
مسئولیت کیفری هکرها شناســایی می شود ولی 
آیا مســئولیتی متوجه شــرکت هایی که عکس ها 
را در اختیار میلیون ها نفر از مردم در سراســر دنیا 

می گذارند، نیست؟
ارائه دهندگان سرویس های آنالین مثل گوگل، 
مطابق قانون کپی رایت هزاره دیجیتال  تا زمانی که 
دانش واقعی نسبت به محتوای پست شده نداشته 
باشــند و همچنین، زمانی که از آن آگاه شــدند در 
اسرع وقت واکنش نشان دهند، نسبت به حمایت 
از کپی رایــت محتوایــی که توســط کاربران در 
سایت هایشان پست شــده است مسئول نیستند. 
صاحب حق کپی رایت محتوای پست شده می تواند 
از ارائه دهنده سرویس حذف محتوای نقض کننده 
حقوقش را با پر کردن درخواست 512 تقاضا کند. 
با وجود اینکه ارائه دهندگان سرویس ظاهراً با این 
روند موافقند ولی بسیاری از بازیگران زن از واکنش 

بی اشــتیاق و پاســخ دهی با ناز )!( گوگل و یوتیوب 
نســبت به این موضوع ناراضی هستند و به همین 
علت این بازیگران به خاطر انتشــار عکس هایشان 
اقدام به شــکایت علیه شــرکت ها کردند با این 
استدالل که آنها دانش واقعی نسبت به پست شدن 
محتوای ناقض کپی رایت در وب سایت هایشــان 
داشــته اند و به محض اطالع از وجودش هم سریعًا 

نسبت به پاک کردنش اقدام نکرده اند. 
پس دانســتیم که ســاده ترین عکس سلفی ما 
می تواند موضوع حــق کپی رایت قرار گیرد. . بدین 
معنا کــه فقط ما حق تصمیم گیری درباره انتشــار 
اثرمــان را داریم و این، محق بودن ســلبریتی های 
مذکور برای شــکایت علیه هکرها را کاماًل توجیه 

می کند.

انتشار عکسی که بر سر مالکیت کپی رایت 
آن اختالف است

آنچه تا به حال گفتیم، حالتی را توصیف می کرد که 
مالک عکس مشخص بود و فردی به طور غیرمجاز 
به عکس دسترسی یافته و بدون اجازه اقدام به انتشار 
آن کرده بود. اما اگر یک روزنامه یا صاحب سایت 
بخواهد اقدام به انتشار عکسی کند که مالک آن به 

درستی مشخص نیست، چه وضعی پیش می آید؟
حتماً همه شما عکس ســلفی الن دی جنرس را 
دیدهاید. او در مراسم اسکار جمعی از بازیگران زن 
و مرد را برای یک سلفی گروهی دور هم گرد آورد. 
عکس با یک دوربین سامسونگ گرفته شد که اتفاقًا 
سامســونگ یکی از اسپانسرهای مراسم اسکار هم 
بــود. دوربین باید کمی با صورت هایشــان فاصله 
می داشت بنابراین دوربین را به دست برادلی کوپر 
که جلوی همه بود و دستانی بلندتر از الن  دی جنرس 
داشت، داد و او عکس مذکور را گرفت. اما چه کسی 

مالک کپی رایت این عکس است؟ 
مطبوعات فکر می کنند مالــک الن دی جنرس 
است. زیرا آنها از او اجازه انتشار عکس را خواستند 
که او هم اجازه داد. اما قضیه به همین سادگی که به 

نظر می رسد، نیست.
همان طور کــه گفتیم سیســتم کپی رایت یک 
سیستم مولف محور است. در این سیستم به ایده ها 
تا زمانی که اجرایی نشــده اند، حقی اعطا نمی شود 
و حمایت فقط از شــخصی که اثر را به منصه ظهور 
رسانده است صورت می گیرد. پس به طور سنتی، 

مالکیت کپی رایت یک اثر متعلق به خالق آن است. 
که در اینجا معموالً شــخصی اســت که عکس را 

می گیرد؛ یعنی برادلی کوپر.
اما آیا در اینجا برادلی کوپر نقش خاصی داشت؟ 
الن تنها موبایل را به دست او داده بود تا دکمه شاتر 
را بزند. ایده عکس متعلق به الن بود. ولی مشکلی که 
وجود دارد این اســت که ایده ها دارای کپی رایت 
نیســتند، بلکه تنها عمل اجرای ایده ها کپی رایت 

دارند که در اینجا اجرای آن متعلق به کوپر است. 
این قضیه به تنهایی ما را راضی نمی کند. الن بود که 
افراد را دور هم جمع کرد و وســیله عکس گرفتن را 
مهیا ساخت و تنها به این دلیل که برادلی کوپر جلوتر 
ایستاده بود و دســت های بلندتری داشت دوربین 
به دست او داده شــد. چرا باید مالکیت این عکس 
به شــخصی که فقط به خاطر جایی که ایستاده بود 
راحت تر می توانست دکمه شاتر را بزند، اعطا شود؟

در اینجا الزم اســت خاطر نشــان کنم ثمره این 
بحث نه تنها مرتبط به مســائل مالی ناشی از چاپ 
و به انتشــار گذاشتن این عکس است، بلکه دغدغه 
عظیمــی در خصوص مالکیت فکری بســیاری از 
عکس های ســلف پرتره عکاسان دنیاست؛ چرا که 
در سلف پرتره نیز عکاس محل عکاسی را انتخاب 
می کند، نورپــردازی می کند، ژســت را طراحی 
می کند، تنظیمات دوربین را اعمال می کند و فقط از 
یک نفر می خواهد دکمه شاتر را فشار دهد تا نتیجه 
همه زحمات او ثبت شود. آیا در این حالت درست 
است مطابق سیستم کپی رایت، مالکیت این عکس 
را به شخصی که دکمه شاتر را فشار داده اعطا کنیم و 

تالش های عکاس را نادیده بگیریم؟
با وجود تمام سردرگمی ها، شخصی که مبادرت به 
انتشار عکس می کند باید در چنین موقعیت مشابهی 
که مدعیان مختلفی برای مالکیت عکس وجود دارد، 

چه چیزهایی را رعایت کند تا به دردسر نیفتد؟
در این کیس به رغم ناعادالنه بودن، به طور قطع 
برادلی کوپر مولف اثر است ولی نظریه قوی مالکیت 
اشــتراکی او با الن دی جنرس هم مطرح می شود. 
به هر حال سیســتم کپی رایت باید ساز و کارهای 
جدیدتری در مواجهه با چنین وضعیت هایی تعبیه 
کند تا بتوانیم به شــخصی که تالش بیشــتری در 
راســتای تولید اثر کرده اما شات نهایی را نزده، حق 
و حقوق بیشــتری بدهیم. سیســتم فعلی حمایت 
از عکس بیشــتر بر پایه ضرب المثل قدیمی »کار 
را که کرد؟ آن که تمام کرد!« اســت. در حالی که 
همان طور که پیشتر گفته شــد عکاسان زیادی در 
دنیا با این تئوری به مشکل برخورده اند و کیس سلفی 
اسکار، تنها به عنوان یک سلفی که رکورد بیشترین 
ری توئیت را در توئیتر داشت و متعاقباً سر و صدا و 
جنجال بسیاری به پا کرد، موجب تلنگر بزرگ تری 

در خصوص این ضعف سیستم کپی رایت شد  

مالکیت فکری عکس های سلفی هنرمندان با بررسی یک کیس واقعی

کار را که کرد، آن که تمام کرد

فاطمه کاظمی

حقوق فناوری اطالعات
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تاثیــرات تحریــم در حوزه موضوع 
فناوری اطالعات و ارتباطات 
در ایران همچون ســایر صنایع به صورت کلی و 
همه جانبه بوده اســت. از زمان آغاز فشــارهای 
تحریم، فعاالن در تمام ســطوح از جمله واردات 
تجهیزات و ابزار تکنولــوژی اطالعات و در تمام 
زیرشاخه های آن همچون سخت افزار، نرم افزار، 
اینترنت، شبکه و تجهیزات مخابراتی با مشکالتی 
مواجــه بوده اند. اگــر بخواهیــم مصداقی تر به 
موضوع نگاه کنیــم، در حوزه ای همچون نرم افزار 
دسترســی به جدیدترین نســخه های پیشرفته 
نرم افــزار و محیط های تحــت وب، متن بازها و 
توسعه دهندگان این فضا به دلیل تحریم های پی 
در پی در کشور به آسانی امکان پذیر نبود. حتی در 
بخش فضای مجازی و اینترنت، فقدان دسترسی 
به امکانات بســیاری از سایت های پراهمیت، در 

کسب و کار تاثیرات منفی به جا گذاشته است.  
تاثیر دیگر تحریم ها در حوزه فناوری اطالعات 
این بوده اســت که بســیاری از ســرویس های 
ســایت هایی مانند گوگل، مایکروســافت و اپل 
از طریــق IP آدرس ایران غیرقابل دسترســی 
بود و بنابراین افراد با اســتفاده از فیلترشــکن ها 
می توانستند به این اطالعات دسترسی پیدا کنند 

که همین امر سرعت کار را پایین می آورد. 
البته باید توجه داشــت بر اساس قطعنامه های 
 1747  ،)2006(  1737  ،)2006(  1649
و 1929 )2010(   )2008( 1803 ،)2007(
شورای امنیت ســازمان ملل علیه ایران، کشورها 
متعهد شــده اند مانع ارائه یکسری از خدمات و 
امکانات به جمهوری اسالمی ایران شوند. کشورها 
متعهد شده اند اقدامات الزم را برای جلوگیری از 
فراهم کردن، فروش یا انتقال ابزارهایی که مربوط 
به مراحل دسترســی، بازفرآوری یا فعالیت های 
مربوط به آب سنگین یا گسترش سالح هسته ای 
است و توســط شــورای امنیت یا کمیته 1737 
بیان شــده، انجام دهند.  به عنوان مثال، کشورها 
متعهد شده اند از ارائه کمک یا آموزش های فنی، 
یا کمک مالی، ســرمایه گذاری، بازرگانی یا سایر 
خدمات و انتقــال منابع یا خدمات مالی مربوط به 
تامین، فروش، انتقال، ســاخت یا استفاده از اقالم، 
مواد، تجهیزات، کاالهــا و تکنولوژی های خاص 
ممانعت کننــد یا کمک هایی را که به دســتیابی 

ایران به اورانیــوم، بازفرآوری یــا فعالیت های 
مربوط به آب سنگین یا توسعه ایران در خصوص 
سالح های هسته ای مربوط می شود، ممنوع کنند 
اما نمی تــوان گفت که موارد مربــوط به فناوری 
اطالعات به طور مستقیم در زمره موضوع چنین 

تحریم هایی بوده اند. 

آیا تحریم های فناوری اطالعات ایران، 
تحریم هدفمند بود؟

تحریم هاي هوشمند، تحریم هایي هستند که علیه 
آن دســته از افراد، گروه ها یــا مقامات عالي رتبه 
اعمال مي شــوند که مســئول تخلــف از قواعد 
بین المللي هستند. این تحریم ها به گونه اي طراحي 
مي شوند که هزینه و بهاي عدم تمکین از مقررات 
بین المللي را براي دولت هدف افزایش می دهند 
و در عین حال از فشــار و رنجي که اغلب از اعمال 
تحریم هاي جامع بر اقشــار آسیب پذیر تحمیل 
مي شــود، حذر مي کنند. موضــوع تحریم های 
هوشمند براي جلوگیري از بروز معضالت حقوق 
بشــري و آثار جانبي ناخواسته ناشــي از اعمال 
تحریم هاي جامع، مــورد توجه قرار گرفتند . پس 
در حقیقــت در چنین تحریم هایــی نباید حقوق 
مردم، مثل حق دسترسی آزاد به اطالعات نادیده 

گرفته شود.
در همین راســتا بود که سوالی از سوی سازمان 
جهانی مالکیت فکری از کمیته 1737 شــورای 
امنیت مربوط به تحریم های ایران مطرح شــد؛ 
مبنی بر اینکه آیا انتقال تکنولوژی از طریق سازمان 
جهانی مالکیــت فکری )WIPO( بــه جمهوری 
اسالمی ایران در چارچوب قطعنامه های شورای 

امنیت علیه ایران صحیح است یا خیر؟ 
در پاسخ، کمیته ضمن اشــاره به اینکه استعالم 
سازمان جهانی مالکیت فکری به دسترسی داخلی 
برای تــدارک دفتر مالکیــت صنعتی جمهوری 
اســالمی ایران با نرم افزارهای اختصاصی خاص 
مربوط اســت، بیان می کند که در قطعنامه های 
شورای امنیت در خصوص ایران، هیچ ممنوعیتی 
در مورد پروژه های پیشــنهادی با هدف کمک به 
ایران در جهت توســعه ظرفیت هــای فنی برای 

حمایت از حقوق مالکیت صنعتی وجود ندارد. 
البته کمیتــه،WIPO  را به بررســی دقیق تمام 
فعالیت هایــی که شــامل ایــن پــروژه و انتقال 

تکنولوژی های بعدی می شــود، تشویق می کند 
تا این سازمان مطمئن شــود چنین فعالیت هایی 
دربرگیرنــده افراد یــا نهادهایی نباشــد که در 
تحریم های هدفمند شورای امنیت در نظر گرفته 

شده اند. 
الزم به ذکر است همین مساله درباره جمهوری 
دموکراتیک خلق کره با توجــه به قطعنامه های 
شماره  1695 )2006(، 1718 )2006( و 1874 
)2009( شــورای امنیت علیه این کشور مبنی بر 
منع تامین، فروش یا انتقال ســالح های هسته ای، 
موشــکی، شــیمیایی و بیولوژیکی، فنون و ابزارها 
و ســالح  های خاص مرتبط، آمــوزش فنی، ارائه 
خدمات و کمک مربوط به این ابزارهای ممنوعه 
یا اشــخاص مورد تحریم و غیره از کمیته شورای 
امنیت مورد ســوال قرار گرفت که آیا ســازمان 
جهانی مالکیت فکری می تواند کمک های فنی را 
در این کشــور ارائه دهد؟ در اینجا نیز کمیته بیان 
کرد که با رعایت همــه جوانب هیچ مانعی وجود 

نخواهد داشت. 
حال نکته اساسی این است که با ایجاد موانع در 
حوزه فناوری اطالعات در خصوصی دسترســی 
آزاد به برخی ســایت ها یا امکانات اینترنتی مثل 
دریافت برخــی نرم افزارها یا عدم دسترســی 
به مقــاالت تخصصی، آیا می توان این مســاله را 
تحریمی هوشــمند تلقی کــرد در صورتی که در 
فضای گســترده فناوری اطالعــات که کاربران 
غیرقابل شناســایی هســتند، نمی تــوان کاربر 
مشــخصی را تعیین و عدم دسترســی به برخی 
اطالعات و امکانات را برای وی مشــخص کرد. 
ضمن اینکه بر اســاس اســناد حقوق بشر یکی از 
حقوق افراد حق دسترسی آزاد به اطالعات است 
که به نظر می رسد در این شــرایط این حق کمتر 

مورد توجه قرار گرفته است  

آیا تحریم فناوری اطالعات ایران، نوعی تحریم هدفمند بود؟

هوشمندهای بی هوش

نیلوفر مشرف جوادی
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همواره به دنبــال راهی برای تحقق انسان 
آرزوها و خیاالت خود بوده اســت. 
اگر روزی پرواز انسان تنها در کتاب های داستانی و 
نقاشی های رنگارنگ به تصویر کشیده می شد، نهایتًا 
زمانی رسید که پس از پیمودن مسیری خطرناک، 
انسان راهی به دل آسمان پیدا کرد. شاید به جرات 
بتوان گفت پرواز، فتح بابی برای پیوند همیشگی علم، 
هیجان و قدرت طلبی در زندگی بشــر بوده است. 
با این حال روبات ها، به ویــژه نوع خودمختار آنها، 
چندین دهه اســت که به نماد بلندپروازی انسان 

درآمده اند.
هر روز روبات هــا در انواع مختلف و کاربردهای 
گوناگون طراحی و تولید می شــوند. اکثر حوزه های 
زندگی بشر، زیر ذره بین متخصصان روباتیک قرار 
گرفته انــد و بدین ترتیب هوش مصنوعی به کمک 
انســان آمده است. روبات ها مختص زمان جنگ و 
صلح، محیط خانه یا اجتماع، فضای آســمان، زمین 
و دریا نیستند؛ حتی ســیاره های دیگر میزبان این 

اشیای بی جان اما باهوش هستند. 
عرصه های پزشــکی، آموزشــی، حمل و نقل، 
ســرگرمی و از همه مهم تر نظامی، هر لحظه شاهد 
ورود محصول جدید روباتیک هســتند که مزایای 
قابل توجهی را برای مصرف کنندگان خود به همراه 
دارند. با این حال انســان هیچ گاه به ساخته  دست 
خود اعتماد نداشته است. از این رو همواره با طراحی، 

ساخت و تولید روبات های هوشمند و نیمه هوشمند، 
افرادی بوده اند که از باب انتقاد وارد شده و با بررسی 
دقیق مضرات در کنار مزایا، کاربرد این دســته از 
ابزارها را زیر ســوال برده اند. گرچه موارد استفاده  
روبات ها مختلف است اما عموماً انتقادات بیان شده 
نســبت به هر حوزه، در دو نکته مشترک هستند: 

مباحث اخالقی و حقوقی. 
مطالعه  جزیی هر یک از حوزه های کاربرد روبات  
از لحاظ اخالقــی و حقوقی، به تنهایــی می توانند 
موضوع چندین کتاب و مقاله باشند. به عنوان مثال 
کاربرد روبات ها در عرصه  نظامی از چنان اهمیتی 
برخوردار است که نه تنها متخصصان روباتیک به 
لحاظ علمی، بلکه اندیشمندان حقوقی از بعد قانونی، 
طی جلسات متعدد کمیسیون حقوق بشر به بررسی 
آنها پرداخته اند. با نگاهی موشــکافانه به انتقادات 
و ابهامات حقوقی و اخالقی مطرح شــده نسبت به 
این دســته از فناوری، می توان عصاره  این مباحث 
را تنهــا در یک کلمه خالصه کرد: مســئولیت! در 
واقع در زمینه  روباتیــک هر چند از لحاظ علمی، به 
پیشرفت های شگرفی رسیده ایم اما هنوز در پاسخ 

به ابتدایی ترین سوال، یعنی مسئولیت، نوپا هستیم.
برای روشــن شــدن بحث به کاربرد روبات در 
بخش پزشکی اشــاره می کنیم. جراحی روباتیک 
یکــی از جدیدترین روش های انجام عمل اســت. 
ســامانه  جراحی داوینچی  که توســط شــرکت 

آمریکایی اینتیوتیو ســرجیکال  برای انجام عمل 
الپاراسکوپی ساخته شــده، نمونه ای شناخته شده 
است. این محصول در ســال 2000 از سازمان غذا 
و داروی آمریکا )FDA( مجــوز گرفت و امروزه به 
صورت گسترده در سراسر جهان استفاده می شود. 
نزدیک بــه 200 هزار عمل جراحی تنها در ســال 
2012 توسط این سیســتم در سطح جهانی انجام 
شده است. طبق آمار اعالم شــده تا پایان ماه ژوئن 
2015، 3393 واحد دستگاه در سراسر جهان نصب 
شده که از این میزان، 2295 عدد در ایاالت متحده  
آمریــکا، 573 عدد در اروپــا، 206 عدد در ژاپن و 
324 عدد در ســایر نقاط جهان مستقر بوده است.  
آخرین مدل داوینچی به طور متوســط دو میلیون 
دالر )هفت میلیارد تومان( به عالوه چند صد هزار 
دالر برای نگهداری و تعمیر ساالنه، هزینه به همراه 
دارد. گذشته از قیمت سرسام آور این محصول که 
باعث شده نوعی تبعیض خدمات رسانی میان مراکز 
بهداشــتی عمومی و خصوصی ایجاد شود؛ مشکل 
دیگر، پرونده های حقوقی بسیاری است که در مورد 

عملکرد این سیستم در محاکم مطرح شده است. 
بدون شــک کاربرد این نوع سیستم که با حیات 
انســان گره خورده است، حساســیت های زیادی 
به همراه خواهد داشــت. منتقدان به مواردی چون 
مهارت پایین جراحان و نبود آموزش مناسب برای 
استفاده از سیســتم داوینچی اشاره می کنند. مساله  
مهم در این قسمت آن است که مسئولیت همچنان 
وجــود دارد اما علیه چه کســی بایــد اقامه  دعوا 
کرد؟ پزشک، بیمارســتان یا تولیدکننده  سیستم 

روباتیک؟ 
تا سال 2013، حداقل 25 پرونده  حقوقی در رابطه 
با این سیستم مطرح شده که البته بر اساس ادعاهای 
موجود تنها بخش کوچکی از خیل عظیم شــاکیان 
صدمه دیده از این دستگاه را تشکیل می دهند. سال 
2012، پرونده  مرگ فِِرد تیلور جنجال برانگیز شد. 
همســر تیلور مدعی بود همسرش در جریان عمل 
جراحی ناموفقی که توسط سیستم داوینچی انجام 
شده بود، فوت کرده است. با این حال هیات منصفه  
واشینگتن بر این نظر بودند که شرکت تولیدکننده، 
به خاطر فراهم کردن دوره  آموزشی برای دو جراح 
متصدی دستگاه، متحمل مســئولیت و پرداخت 
خسارت نیست. اما این نظر نتوانست افکار عمومی 
را راضی کند از این رو ســال بعد، 2013، سازمان 
غذا و داروی آمریکا به بررســی عوارض جانبی این 
سیســتم و تنظیم گزارشی در رابطه با آن پرداخت.   
10 آوریل سال 2013 نیز پرونده ای علیه شرکت 
سازنده  روبات داوینچی در دادگاه فدرال اقامه شد 
که طی آن خانم گوندولین جونز به علت آســیب 
جبران ناپذیر به بدنش، ادعای خسارت کرد. وکالی 
شــرکت در دفاعیات خود بیان کردند سیســتم 

نظری از دریچه حقوق به دنیای روباتیک

مقررات گذاری برای انسان های صفر و یکی

نرگس انصاری

آن سو
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داوینچی نقصی ندارد و اگر صدمه ای وارد  شده ناشی 
از سوءعملکرد جراحان متصدی آن بوده است.  در 
این پرونده ها عالوه بر اقامه  دعوا به طرفیت شرکت 
تولیدکننده، علیه بیمارستان و جراحان نیز شکایت 
تنظیم شده که البته در خارج از دادگاه، به مصالحه 

میان طرفین ختم شده است. 
مســاله  مســئولیت روبات ها به حوزه  پزشکی 
محدود نمی شــود. حمل و نقل خودکار نیز مسائل 
حقوقی ویژه ای به دنبال داشته است. اولین سوالی که 
در رابطه با اتومبیل های هوشــمند به ذهن می رسد 
این اســت که هنگام تصادف، مســئول کیست؟ 
وقتی راننده به سیســتم خودکار ماشــین اعتماد 
می کند و فرمان در دستانش نیست، آیا می توان او 
را مقصر دانست؟ شــاید به همین علت بوده که دو 
شــرکت گوگل و ولوو طی بیانیه های جداگانه ای، 
اعالم کرده انــد در صورت هر گونه تصادف و ایراد 
خســارت، مســئولیت بر عهده  آنان خواهد بود. 
شــرکت ولوو، اوایل ماه اوکتبــر 2015 اعالم کرد 
مشتریان اتومبیل های هوشمند این شرکت نگران 
مســائل حقوقی پیش روی این محصول نباشند و 
بدون هر گونه نگرانی، محصوالت ولوو را خریداری 
کنند.  گرچه اقدام این دو کمپانی در راستای سیاست 
جذب مشتری منطقی به نظر می رسد اما باید به این 
نکته توجه کرد که در موارد دیگر مشــکل حقوقی 
فرد مسئول همچنان حل نشــده باقی می ماند )در 
ایــن رابطه پیــش از این در گزارش مســتقلی به 
ابعاد مســئولیت رانندگی با خودروهای هوشمند 

پرداخته ایم(.
بیایید از کاربردهــای روزمره  روبات  ها بگذریم. 
میدان جنگی را تصور کنیــد که جنگجویان حاضر 
در آن، ســربازان جوان آموزش دیده نیستند؛ حتی 
فرماندهان سالخورده  باتجربه هم در آن جایگاهی 
ندارند. ماشــین های جنگی خودکار هر لحظه در 
بحبوحــه  درگیری، نیروها را پیــاده می کنند و این 
نیروها چیزی جز روبات های مســلح هوشــمند 
نیستند! مباحث حقوقی و اخالقی پیرامون کاربرد 
روبات های نظامی در مخاصمات مسلحانه، بسیار 
گســترده اســت. در این میان روبات های نظامی 
کاماًل خودمختــار در مرکز توجه قرار دارند. موارد 
اســتفاده  روبات های نظامی به دو صورت پشتیبان 
و عملیاتی اســت؛ بدین معنی که یا به جمع آوری 
اطالعــات، نقشــه برداری، تامین ســالح، حمل 
مجروحان و دیگر اقدامــات خدماتی می پردازند 
یا اینکه به صورت مســتقیم در صحنه  نبرد به جای 
یک ســرباز، ماموریت محولــه را انجام می دهند. 
در حالــت اول بحث قابل توجهی مطرح نیســت 
چرا که روبات تنها برای خدمات رســانی و تسهیل 
امور حمایتی اســتفاده می شــود اما در حالت دوم، 
روبات هــا در مواجهه با حقــوق بین الملل به ویژه 

حقوق بشردوستانه  بین المللی با چالش های بسیاری 
روبــه رو خواهند بود. مهم ترین ســوالی که در این 
بخش مطرح شده عبارت است از اینکه اگر هنگام 
درگیری، تصمیم گیری در مورد مرگ و زندگی یک 
انسان را به روبات خودمختار مسلح، بدون نظارت 
و کنترل انسان بســپاریم، آیا حق حیات زیر سوال 
نرفته است؟ آیا کنوانسیون های چهارگانه  ژنو که به 
صورت تخصصی به موضوع مخاصمات مسلحانه 
می پردازند، پاســخگوی چالش هــای پیش روی 
روبات های نظامی خواهنــد بود؟ چگونه اقدامات 
روبات نظامی با قواعدی که توســط انســان، برای 
انسان تدوین شده اند مطابقت پیدا می کنند؟ چالش 
دیگر، بحث مسئولیت است. هنگام حمله و آسیب 
احتمالی غیرنظامیان یا اموال آنها، بحث مسئولیت 
سرباز و فرمانده مطرح می شود. به عبارت دیگر این 
برخالف عدالت است که ضرری جبران نشده باقی 
بماند. حال اگر روبات نظامی خودمختار باعث تلفات 
جانبی کثیری نسبت به غیرنظامیان شود، پاسخگوی 
صدمات و خسارات چه کسی خواهد بود؟ فرمانده، 
سرباز، دولت، شرکت سازنده یا برنامه نویس؟ اینها 
همه سواالتی هســتند که با وجود برگزاری چندین 
نشســت بین المللی و تهیه  چندین گزارش حقوقی 

مبسوط، پاسخی برایشان پیدا نشده است.   
به طور کلــی قانونگــذاری در مــورد کاربرد 
محصوالت روباتیک، کار پیچیده ای اســت. گرچه 
عده ای بر این عقیده هســتند که قانــون می تواند 
همگام و حتی جلوتر از فنــاوری حرکت کند   اما به 
اذعان اکثر متخصصان، به ویژه در دو حوزه  حقوق و 
روباتیک، سرعت پیشرفت تکنولوژی فراتر از روند 
قانونگذاری است. درست است که در بخش های 
مختلف تالش شده به تناسب آن قسمت، قواعد و 
دستورالعمل هایی تنظیم شود اما دامنه  اجرایی آنها 
محدود است. به عنوان مثال هنوز قانونی در رابطه 
با کاربرد روبات در عرصه  پزشــکی وجود ندارد. 
حتی در صورت نگارش دســتورالعملی در رابطه با 
روبات، مانند دســتورالعمل ایاالت متحده  آمریکا 
در مــورد روبات های نظامی خودمختار، مســاله  
مسئولیت همچنان بی پاسخ است. به نظر می رسد 
زرق و برق چشم نوازی که روبات ها به دنیای مدرن 
بخشیده اند، در سایه  فقدان تضمین قانونی، منتهی 
به تاریکی می شــود. از طرف دیگر اختصاص این 
فناوری تنها به بخش کوچکی از جمعیت میلیاردی 
جهان، موجب شــده این مســاله تنها دغدغه ای 
برای کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده باشد؛ 
بنابراین حتی اگر قاعده ای تنظیم شــود با توجه به 
منافع این کشورها، که اکثراً دارای دولت های قوی 
و صنعتی هستند، صورت خواهد گرفت که این امر 
می تواند در ســال های آینده مشکالتی در عرصه  

بین المللی و روابط میان دولت ها ایجاد کند  
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اینترنت و اســتفاده از آن از دهه اگرچه 
1960 شروع شــده  اما استفاده 
فعلی از آن در سراســر جهــان و میان گروه های 
ســنی مختلف، و نیز تلفیق آن بــا تمام جنبه های 
زندگی مدرن بشری، در سال های اخیر بی سابقه 
بوده اســت. طبق برآوردهای اتحادیه بین المللی 
مخابرات، تعداد کلی کاربران اینترنتی در سراسر 
جهان تا پایان ســال 2015 به بیش از سه میلیارد 
کاربر می رســد. تعداد کاربران فعال فیس بوک 
]Facebook[ بزرگ ترین شبکه آنالین اجتماعی، 
بین ســال های 2009 و 2015، از 150 میلیون به 
یک میلیارد و 300 میلیــون کاربر افزایش یافته 
است. از این رو می توان گفت اینترنت از قوی ترین 
ابزارهای قرن بیســت و یکم برای ایجاد شفافیت 
هر چه بیشــتر در عملکرد قدرتمندان، دسترسی 
به اطالعات و همچنین تســهیل مشارکت فعال 
شهروندان در ایجاد جوامع دموکراتیک به شمار 
می رود. از آخرین نمونه هایی که می توان به  عنوان 

نقش عمده  اینترنت در بســیج کردن توده های 
مردم برای مطالبه عدالت، برابری، پاســخگویی 
و رعایت حقوق بشــر نام برد، موج تظاهرات در 
کشــورهای خاورمیانه و شــمال آفریقا طی سال 

2010 است. 

اینترنت به مثابه یک حق
با توجه به این قدرت و فراگیری، از منظر سازمان 
ملــل فراهم کردن امکان دسترســی به اینترنت 
برای کلیه افراد با اعمال حداقل محدودیت ممکن 
در دسترســی به مطالب آنالین، بــرای تمامی 
کشورها یک اولویت است. ســازمان ملل متحد 
در گزارش بازرس ویژه خــود در مورد ترویج و 
محافظــت از حق آزادی عقیده در ســال 2011 

اعالم کرد دسترســی به اینترنت جزو حقوق بشر 
است و هر حکومتی که به هر شیوه مانع از دسترسی 
مردم به اینترنت شود، مرتکب نقض حقوق بشر 
شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 
نیز در پایان جلسه هفدهم خود اینترنت را ابزاری 
مناسب برای دسترسی انســان ها به حقوق شان 
دانســته و اعالم کرده که اینترنت تاثیر مثبت و 
غیرقابل انکاری بر جوامع انســانی دارد و از این 
رو یکی از حقوق بشر محسوب می شود. این شورا 
در اعالمیــه خود توصیه کــرده دولت ها باید به 
دسترسی آسان و کم هزینه کاربران و شهروندان 
به اینترنت کمک کنند و این امر می بایست به یک 

هنجار تبدیل شود.
از منظر سازمان ملل متحد، آزادی دسترسی به 
اینترنت دارای دو بعد منفی و مثبت است: آزادی 
منفی به معنای عدم دخالت دولت و دسترســی 
به محتوای آنالین بــدون هیچ گونه محدودیت. 
مگر در موارد محدود و اندکی که بر حسب قانون 
بین المللی ایجاد محدودیت مجاز شــناخته شده 
است و آزادی مثبت یعنی وجود ساختار زیربنایی 
الزم و فناوری مورد نیــاز برای مبادله اطالعات. 
مانند کابل ها، مودم ها، کامپیوترها و نرم افزارهایی 
که پیــش از هر چیز برای دسترســی به اینترنت 

الزم است.

چرا آزادی اینترنت باید تامین شود؟
منافع و توانایی های بالقــوه و فراوان اینترنت، در 
خصوصیات منحصربه فرد آن ریشه دارد، مانند 
سرعت، گســتره جهانی و گمنام بودن نسبی آن. 
در تاریــخ فناوری اطالعات به نــدرت می توان 
پیشــرفتی را مالحظه کرد که هم پای اینترنت در 
عرصه هــای عمومی تاثیرگذار باشــد. بر خالف 
دیگر رسانه های ارتباطی مانند رادیو، تلویزیون و 
انواع رسانه های چاپی که بر پایه انتقال یک سویه 
اطالعات قرار دارند، اینترنت گامی بزرگ به جلو 
است زیرا یک رســانه تعاملی محسوب می شود. 
در حقیقت با ظهور خدمات وب 2/0 یا پلتفرم های 
میانجی که مشارکت و همکاری شرکت کنندگان 
در تولیــد محتوا و اطالعات را تســهیل می کند، 
افراد، دیگر صرفًا یــک دریافت کننده غیرفعال 
نیســتند بلکه هر یک خود یک انتشاردهنده فعال 
اطالعات نیز هســتند. چنین پلتفرم هایی به ویژه 

در کشورهایی که هیچ گونه رسانه مستقلی وجود 
ندارد، بسیار ارزشمند هســتند زیرا افراد را قادر 
می سازند دیدگاه های مهم و انتقادآمیز خود را در 
اختیار یکدیگر بگذارند و اطالعات واقع بینانه ای 
کسب کنند. تولیدکنندگان رسانه های سنتی نیز 
می توانند با استفاده از اینترنت به  شمار مخاطبان 
خود در قبال هزینه ناچیزی، بیفزایند. به طور کلی 
اینترنت با قادر ســاختن افراد به مبادله فوری و 
ارزان اطالعات و عقایدشان در فراسوی مرزهای 
یک کشور، اجازه می دهد دستیابی به اطالعات و 
معلومات که قباًل دســت نیافتنی بود، امکان پذیر 
شــود. این نیز به نوبــه خود به کشــف حقایق و 

پیشرفت کلی جامعه کمک می کند.
از این روست که می توان گفت اینترنت حقیقتًا 
به ابزاری کلیدی برای افرادی تبدیل شــده که از 
طریــق آن بخواهند از حــق آزادی عقیده و بیان 
خود آن طور که در ماده 19 اعالمیه جهانی حقوق 
بشــر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی 
تضمین شده، اســتفاده کنند. حق آزادی عقیده و 
بیان نیز همان قدر که بــه تنهایی یک حق پایه ای 
محسوب می  شــود، به همان اندازه نیز در میسر 
ســاختن حقوق دیگر از قبیل حقــوق اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی، مانند حــق تحصیل و حق 
شرکت در زندگی فرهنگی و بهره بردن از مزایای 
پیشرفت های علمی و به کارگیری آنها و نیز حقوق 
مدنی و سیاســی مانند حق آزادی تجمع و آزادی 
انجمن اهمیت دارد. بنابراین اینترنت با ســرعت 
بخشیدن به اعمال حق آزادی عقیده و بیان مردم، 
تحقق بسیاری از دیگر حقوق بشری را هم تسهیل 

می کند. 
بنا بر چنین مواردی است که می توان گفت ماده 
19 اعالمیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق مذکور 
با این آینده نگری تهیه شده اند که پیشرفت های 
فنی آینده را که افراد از طریق آنها می توانند از حق 
آزادی بیان خویش بهره مند شــوند، شامل شده 
و با آن سازگار باشند. ســاختار قانون بین المللی 
حقوق بشــر اکنون نیز اعتبار خود را حفظ کرده و 
هنوز هم به همان اندازه درباره فناوری های جدید 

ارتباطات از قبیل اینترنت قابل اجراست.

محدودیت های آزادی اینترنت
در عیــن حال این خصوصیات بــارز اینترنت که 

آزادی یا ممنوعیت ارتباطات در فضای مجازی؛ مساله این است

آیا اینترنت هم حق مسلم ماست؟

حمیدرضا شرفی

از منظر سازمان ملل متحد، آزادی دسترسی به 
اینترنت دارای دو بعد منفی و مثبت است: آزادی 
منفی به معنای عدم دخالت دولت و دسترسی به 

محتوای آنالین بدون هیچ گونه محدودیت

آن سو
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افراد را قادر می ســازد اطالعــات را به طور آنی 
و بی درنگ انتشــار دهند و مردم را بســیج کند، 
دولت ها و قدرتمندان را به هراس انداخته است. 
این هراس سبب شده اســت از طریق استفاده از 
فناوری های پیچیده که روزبــه روز بر پیچیدگی 
آنها نیز افزوده می شــود برای مســدود کردن 
ارسال مطالب، شناسایی و زیر نظر گرفتن فعاالن و 
منتقدان، جرم شناختن بیان مطالب قانونی و اتخاذ 
مقررات دست و پاگیر برای توجیه این اقدامات، 
محدودیت های فزاینــده ای روی اینترنت اعمال 

شود. 
طبیعتًا آزادی در بیان عقیده نامحدود نیست و 
حتی ســازمان ملل متحد نیز در میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاســی برای ایــن آزادی حد و 
مرزهایی در نظر گرفته اســت. به طوری که در 
بند 3 مــاده 19 این میثاق ذکر شــده، بعضی از 
موارد خاص و استثنایی بیان عقیده وجود دارد که 
ممکن اســت بر طبق قانون بین المللی حقوق بشر، 
قانونًا محدودیت هایی بر آن اعمال شده باشد اما 
باید توجه داشت این محدودیت ها نیز به منظور 
حفظ حقوق دیگران اســت و نظر فــرد یا افرادی 
خاص و دارای قدرت به آنها شکل نمی دهد. این 
محدودیت ها و حــدود آن را می توان به صورت 

زیر عنوان کرد:
الف( باید بــه وضوح در قانون تصریح شــود 
و در دســترس همگان قرار داده شــود )اصول 

پیش بینی پذیری و شفافیت(.
ب( باید یکــی از اهداف مطروحه در بند 3 ماده 
19 میثــاق مذکور را که شــامل 1- محافظت از 
حقوق یا حیثیت دیگران اســت یا 2- حفظ امنیت 
ملی یا نظم عمومی، یا اخالق یا ســالمت عمومی 

است، دنبال کند )اصل مشروعیت(.
 ج( باید اثبات شــود که ضروری اســت و نیز 
حداقل محدودیت مــورد نیاز برای نیل به هدف 
مورد نظر به کار گرفته شــود )اصول ضرورت و 

رعایت تناسب(.
 عالوه بر آن هر گونه مقررات محدودکننده ای 
که در مــورد آزادی بیان به کار گرفته می شــود 
باید توســط سازمانی اعمال شــود که از هر گونه 
تاثیرپذیری سیاســی، بازرگانی یا دیگر تاثیرات 
غیرموجــه مبرا باشــد، به طوری کــه عملکرد 
آن نه خودســرانه باشــد نه تبعیض آمیز و ضمنًا 
محافظت هــای کافــی در مقابل سوءاســتفاده 
مراعات شــود، از جمله اینکه امکان بازخواست 
کردن و جبران خسارت علیه اعمال سوءاستفاده 

وجود داشته باشد.
از ایــن رو انــواع قانونی اطالعاتــی که ممکن 
است محدود شوند، موارد زیر را دربر می گیرند : 
هرزه نگاری کودکان )به منظور محافظت از حقوق 

کودکان(، سخنرانی های تنفرآمیز )به منظور حفظ 
حقوق جوامعی که در مخاطــره قرار می گیرند(، 
افترا )برای حفظ حقوق و حیثیت دیگران در برابر 
حمالت غیرموجه( و دامن زدن به نژادپرســتی و 
طرفداری از تنفر ملی، نژادی یا مذهبی که ســبب 
تهییج و برانگیختن تبعیض، خصومت یا خشونت 
می شــود )به منظور محافظت از حقوق دیگران، 

مانند حق حیات(. 
به علت خصوصیــات منحصربه فرد اینترنت، 
مقررات یــا محدودیت هایی که ممکن اســت 
برای رســانه های ســنتی، قانونی و مناسب تلقی 
شــوند، اغلب در مورد اینترنت چنین نیستند. به 
عنوان مثال در موارد ســخنان افتراآمیز درباره 
حیثیــت افراد، با توجه به توانایــی فرد مورد نظر 
برای اســتفاده از حق پاســخگویی فوری خود به 
این مطالب، جهت جبران آســیبی که به وی وارد 
شــده، انواع تحریم هایی که ممکن اســت برای 
ابراز مطالب افتراآمیز در خارج از اینترنت مورد 
اســتفاده قرار گیرند، ممکن اســت در این مورد 
غیرضروری یا بی تناســب باشــد. به طور مشابه 
در حالی که محافظــت کودکان در برابر محتوای 
نامناســب می تواند هدفی معقول باشــد، وجود 
نرم افزارهای فیلترکننده کــه والدین و مقامات 
مدرســه می توانند از آن برای کنترل دســتیابی 
به مطالبی خاص اســتفاده کنند، ضرورت انجام 
اقدامات توســط دولت مانند مسدود کردن یک 
وب سایت را کاهش می دهد و توجیه آن را دشوار 
می ســازد. عالوه بر این، برخــالف پخش رادیو 
تلویزیونــی که ثبت نام یا صدور جــواز برای آن 
ضروری بوده است تا امکان توزیع فرکانس های 
محدودی را به کشــورها بدهــد، چنین الزاماتی 
را نمی تــوان در مورد اینترنــت توجیه کرد. زیرا 
از قابلیت ســرویس دهی به تعداد بی شــماری 
شــرکت کننده و اصوالً تعداد بی شماری کاربر، 

برخوردار است. 
اما به هر حال در بســیاری از موارد کشورها به 
محدود ســاختن، کنترل، دســتکاری و سانسور 
محتوایی که از طریق اینترنت اشــاعه می شــود، 
دســت می زنند بدون اینکه هیچ گونه اســاس 
قانونی ای موجود باشد. در مواردی نیز کشورها بر 
اساس قوانین کلی و مبهم به محدودسازی و منترل 
اینترنت اقدام می کنند یا بدون توجیه هدف خود 
از انجام چنیــن اقدامی و به طریقی که به شــکل 
واضح غیرضروری است،  به سانسور محتوایی که 
از طریق اینترنت اشــاعه می شود، اقدام می کنند. 
چنین اقداماتی به روشــنی با تعهدات کشورها بر 
طبق قانون بین المللی حقوق بشر همخوانی ندارد و 
اغلب سبب بروز یک تاثیر منفی و مایوس کننده بر 

حق آزادی عقیده و بیان می شود  
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نگاه ابتدایی به مجازات منحصر اگرچه 
در عاملی بــرای بازدارندگی و 
سرکوب اعمال مجرمانه بود، دهه هاست دولت ها 
به این نتیجه رســیده اند که پاســخ های دستگاه 
حاکمیتی به رفتارهــای مجرمانه می تواند طیف 
متنوع تری را شامل شود که از اصالح و بازپروری 
مرتکب تا ترمیم آســیب های وارده به جامعه و 
بزه دیــده در ذیل آن قرار می گیــرد. در این نگاه 
مجازات منحصر در حبسـ  آن هم حبس توام با 

تخفیف و مشقتـ  نیست. 
این رویکرد به تبع تحوالت نظری و نوآوری های 
نظام های حقوقی به نظام حقوقی ایران نیز وارد شد 
و ردپــای پاســخ های غیرکیفــری و اصالحی یا 
ترمیمی به جــرم را می توان پراکنــده در قوانین 
مختلفی که به ویژه در دهه  80 به تصویب رسید، 
مشاهده کرد. پیش از آن در دهه  30 خورشیدی، 
نهادهایی چون تعلیق اجــرای مجازات )همراه با 
تعیین دوره  مراقبت و الزام به اجرای دستورهای 
اصالحی طی آن دوره( و آزادی مشــروط پس از 
طی مدتی از حبس، به قانون مجازات عمومی راه 
یافته بود که پس از انقالب نیز در قوانین بعدی از 

جمله قانون مجازات 1370 با تغییراتی به حیات 
خود ادامــه داد. در این میان، ماده 2 قانون وصول 
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در  موارد 
معین )1373( نیــز دادگاه را مکلف کرد به جای 
حکم به مجــازات حبس کمتر از 91 روز، آن را به 

جزای نقدی مبدل سازد.
البته در ایــن میان بودند قضــات نوگرایی که 
خصوصًا در جرائم کــودکان و نوجوانان )منظور 
اشخاص بالغ زیر 18 سال( از برخی استعدادهای 
قانونی )تخفیف یا تبدیــل مجازات های تعزیری 
مانند حبس به جــزای نقدی یا ســایر اقدامات 
یا تعلیــق مجازات( بهره می جســتند تا از صدور 
حکم بــه حبس خودداری کــرده و به جای آن از 
دستورهای اصالحی )نظیر حفظ قرآن یا خدمات 

عمومی( یا جزای نقدی استفاده کنند.
فراموش نکنیم اهمیت مجازات های جایگزین، 
مساله ای چندبعدی است که هم کاهش جمعیت 
کیفری زندان ها و در نتیجــه، کاهش هزینه های 
دســتگاه قضایی را در پی دارد و هــم، موجباتی 
برای اصــالح و بازپروری و بازپذیــری بهینه و 
کم هزینه تر برای مرتکب فراهم می کند. وانگهی 

در موارد بسیار به ویژه در مورد مرتکبان جوان تر 
و فاقد ســابقه  کیفری، مجازات هایی نظیر حبس، 
آفات و آسیب های فراوانی )از هدر رفتن سال های 
ثمربخش جوانی تا در معــرض محیط مجرمانه  
زندان قرار گرفتن( می تواند در پی داشــته باشد 
که خود، زمینه های ســرخوردگی اجتماعی فرد 
یا تبدیل بزهکار اتفاقی بــه بزهکاری حرفه ای را 

فراهم می کند.
 با این حال، تــا پیش از تصویــب قانون جدید 
مجازات اســالمی در ســال 1392 )از این پس 
»ق.م.ا«( می تــوان گفــت رویکردهــای نوین و 
مجازات هــای جایگزین حبس بــه طور صریح و 
منســجم در نظام حقوقی ایران جای خود را نیافته 
بود. قانون جدید مجازات نه تنها عالوه بر نهادهای 
قدیمی مانند تعلیق یا آزادی مشــروط، نهادهایی 
نظیر تعلیق تعقیب جرم در دادســرا را احیا کرد، 
بلکه نهادهای جدیدی از قبیل تعویق صدور حکم 
و نظام نیمــه آزادی را نیز به آن افزود. باالخره در 
فصل نهم از بخش دوم ایــن قانون، مجازات های 

جایگزین فصل مستقلی را به خود اختصاص داد.
در نوشــتار حاضر، تاثیر این تحوالت را بر نظام 
مجازات های قانــون جرائم رایانــه ای مصوب 

1388 )از این پس »ق.ج.ر«( مرور می کنیم.

مجازات ها در قانون جرائم رایانه ای
به رغــم اینکه در زمان تصویــب ق.ج.ر نزدیک 
به یک دهه بــود که از طرح مباحــث مربوط به 
مجازات های جایگزیــن و حتی ارائه  لوایح قضایی 
در این خصوص به مجلس می گذشت، متن قانون 
فوق الذکر چندان از این نــگاه تاثیری نپذیرفت و 
همچنان در حصار محدود مجازات های ســنتی 
یعنی حبس و جــزای نقدی باقی ماند. با این وجود 
شــاید گام مثبت و مهم در این قانــونـ  از حیث 
مجازات هاـ  چشم پوشیدن از مجازات های بدنی 
مانند شالق باشد. هرچند مجازات اعدام به عنوان 
یکی از مجازات های افساد فی االرض )در فرضی 
که مجرم انتشار محتوای مستهجن را حرفه خود 
قرار داده باشد یا به طور ســازمان یافته مرتکب 
شــود( در این قانون نیز مورد اشــاره قرار گرفته 
اســت. بنابراین می بینیم که مجازات های مورد 
حکم در این قانون غالبًا محدود و منحصر به حبس 

و/یا جزای نقدی است. 

مجازات جایگزین حبس  کلید جرائم رایانه ای
محمدعیل رجب

حقوق فناوری اطالعات
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در جدول فهرستی خالصه از مهم ترین عناوین 
مجرمانــه و مجازات هــای موضــوع ق.ج.ر را 

مالحظه می کنید:
فصل هشتم این قانون نیز مقررات خاصی را در 
مورد تشــدید مجازات ها پیش بینی کرده که در 
موارد مختلف، از جمله مــوارد ارتکاب کارکنان 
دولت یا تکــرار برخی تخلفــات و جرائم اعمال 

می شود.
خوب اســت در همین جا تاکید کنیم که جزای 
نقدی و اساسًا مبالغ مندرج در قوانین، مطابق ماده 
28 ق.م.ا 1392 »به تناسب نرخ تورم اعالم شده 
به  وســیله بانک مرکزي هر ســه ســال یک  بار 
به پیشــنهاد وزیر دادگســتري و تصویب هیات 
وزیران تعدیل و در مــورد احکامي  که بعد از آن 

صادر مي شود الزم االجرا می شود«.

مجازات های جایگزین و جرائم رایانه ای
نظام مجازات های جایگزین تحت این عنوان، در 
مواد 64 تا 87 ق.م.ا پیش بینی شــده که از تاریخ 
1392/3/21 در نظام حقوقی کشور الزم االجرا 
شده اســت. این مجازات ها طیف متنوعی را دربر 
می گیرد که نوعًا بــا مجازات هایی که برای ذهن 
ما آشناســت، متفاوت هســتند. »دوره مراقبت، 
خدمات عمومــي رایگان، جــزاي نقدي، جزاي 
نقدي روزانــه و محرومیت از حقوق اجتماعي« از 
جمله مواردی هســتند که تحت شرایطی قاضی 
مجاز اســت به جای مجازات اصلی، مجرم را به 

آن محکوم کند.
مطابــق ماده 68 ایــن قانون در مــورد جرائم 
غیرعمــدی )یعنی جرائــم مبتنی بــر تقصیر و 
بی احتیاطی، بی مباالتــی، غفلت و مانند آن( مقنن 
اصل را بر اســتفاده از مجازات هــای جایگزین 
قرار داده اســت. بدین ترتیب هــرگاه حداکثر 
مجازت قانونی جرم غیرعمدی دو ســال حبس 
یا کمتر از آن باشــد، دادگاه موظف به استفاده از 
مجازات های جایگزین اســت. در ســایر جرائم 
غیرعمدی نیز دادگاه ایــن »اختیار« را دارد که با 
مالحظه  شرایط و اوضاع و احوال، به جای حبس از 

مجازات های جایگزین استفاده کند.
بنابراین در جرم موضوع مــاده 5 ق.ج.ر یعنی 
در فرضی که »ماموران دولتي که مســئول حفظ 
داده هاي ســري مقرر در مــاده )3( این قانون یا 
سامانه هاي مربوط هستند و به آنها آموزش الزم 
داده شده است یا داده ها یا ســامانه هاي مذکور 
در اختیــار آنها قرار گرفته و بــر اثر بي احتیاطي، 
بي مباالتي یا عدم رعایــت تدابیر امنیتي موجب 
دسترســي اشــخاص فاقد صالحیت به داده ها، 
حامل هاي داده یا ســامانه هاي مذکور شــوند« 
دادگاه بــا تکلیف بــه صدور حکم بــه مجازات 

مهم ترین عناوین مجرمانه جرائم رایانه ای

مجازات عنوان مجرمانه

حبس از 91 روز تا یک ســال یا جزاي نقــدي از پنج میلیون 
)5.000.000(ریال تا 20 میلیــون )20.000.000( ریال یا 

هر دو مجازات

دسترسي غیرمجاز به داده ها یا سامانه هاي 
رایانه اي یــا مخابراتي که به وســیله تدابیر 

امنیتي حفاظت شده است.

1

حبس از شــش ماه تا دو ســال یا جزاي نقدي از 10 میلیون 
)10.000.000( ریال تــا 40 میلیون )40.000.000( ریال یا 

هر دو مجازات

شــنود غیرمجاز محتــواي در حال انتقال 
ارتباطــات غیرعمومــي در ســامانه هاي 
امــواج  یــا  یــا مخابراتــي  رایانــه اي 

الکترومغناطیسي یا نوري

2

حسب مورد، بســته به نوع داده مورد جاسوسی و نوع جرم، 
حبس از یک تا 15 سال و در مواردی جزای نقدی

جاسوسي رایانه اي 3

حســب مورد، حبس از یک تا پنج ســال یا جــزاي نقدي 
از 20 میلیــون )20.000.000( ریــال تــا یکصــد میلیون 

)100.000.000( ریال یا هر دو مجازات

جعل رایانه ای 4

حســب مورد، حبس از 91 روز تا 10 ســال؛ و در مواردی 
جزای نقدی

تخریب و اخالل در داده ها یا ســامانه هاي 
رایانه اي و مخابراتي

5

جزاي نقدي از یک میلیون )1.000.000( ریال تا 20 میلیون 
)20.000.000( ریال؛ در صورت امحای داده ها، حبس از 91 
روز تا یک ســال یا جزاي نقدي از پنج میلیون )5.000.000( 

ریال تا 20 میلیون )20.000.000( ریال یا هر دو مجازات

سرقت رایانه ای 6

حبس از یک تا پنج ســال یا جــزاي نقــدي از 20 میلیون 
)20.000.000( ریــال تا یکصد میلیــون )100.000.000( 

ریال یا هر دو مجازات

کالهبرداری رایانه ای 7

حبس از 91 روز تا دو ســال یا جزاي نقــدي از پنج میلیون 
)5.000.000( ریال تا 40 میلیون )40.000.000( ریال یا هر 
دو مجازات )در خصوص محتویات مبتذل حداقل یکی از این 

مجازات ها(

توزیع یا معامله یا نگهداری به قصد معامله 
داده های مستهجن

8

حبس از 91 روز تا یک ســال یا جزاي نقــدي از پنج میلیون 
)5.000.000( ریال تا 20 میلیــون )20.000.000( ریال یا 

هر دو مجازات

تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع یا فریب 
افراد به منظور دســتیابي افراد به محتویات 

مستهجن یا تسهیل آن و آموزش آن

9

حبس از 91 روز تا یک ســال یا جزاي نقــدي از پنج میلیون 
)5.000.000( ریال تا 20 میلیــون )20.000.000( ریال یا 

هر دو مجازات

تحریک یــا ترغیب یا تهدیــد یا دعوت 
دیگــران به ارتــکاب جرائــم منافي عفت 
یا اســتعمال مواد مخدر یــا روان گردان یا 
خودکشــي یا انحرافات جنســي یــا اعمال 
خشونت آمیز یا تسهیل و آموزش این اعمال

10

حبس از 91 روز تا دو ســال یا جزاي نقــدي از پنج میلیون 
)5.000.000( ریال تا 40 میلیــون )40.000.000( ریال یا 

هر دو مجازات

هتــک حیثیت به وســیله ســامانه هاي 
رایانه اي یا مخابراتي

11

حبس از 91 روز تا دو ســال یا جزاي نقــدي از پنج میلیون 
)5.000.000( ریال تا 40 میلیــون )40.000.000( ریال یا 

هر دو مجازات

افشای صوت یا تصویر یا فیلم خصوصي یا 
خانوادگي یا اسرار دیگري بدون رضایت او

12

حبس از 91 روز تا دو ســال یا جزاي نقــدي از پنج میلیون 
)5.000.000( ریال تا 40 میلیــون )40.000.000( ریال یا 

هر دو مجازات

نشر اکاذیب رایانه ای 13
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جایگزیــن مواجه خواهد بود. مگــر اینکه دادگاه 
احراز کند که این جرم، علیه امنیت کشــور واقع 
شــده و از مصادیق جرائم علیه امنیت کشور تلقی 
می شــود. چرا که ماده 71 قانــون مجازات مقرر 
داشــته:»اعمال مجازات هاي جایگزین حبس در 
مورد جرائم علیه امنیت داخلي یا خارجي کشــور 

ممنوع است.«
با این حال دشوار بتوان این ممنوعیت را شامل 
جرائم غیرعمدی هم دانست. در واقع هدف از این 
ممنوعیت، تشدید مجازات علیه کسانی است که 
عامدانه آسیبی به امنیت کشــور وارد می کنند؛ 
نظیر موارد عمدی جاسوســی رایانــه ای که در 
ماده 3 ق.ج.ر پیش بینی شــده است. نکته اینکه، 
این محدودیت می تواند مشــکل مهم تری در پی 
داشــته  باشد و آن توســعه  عناوین امنیتی است؛ 
برای مثال، گاه عناوینی از قبیل نشــر اکاذیب یا 
افترا نیز مصداق جرم امنیتی تلقی شده و  برخالف 
انتظــار در دادگاه انقالب اســالمی )که وظیفه  
رسیدگی به جرائم امنیتی را دارد( تحت رسیدگی 
قــرار گرفته انــد. در این صورت بایــد گفت در 
چنین مواردی نیز امکان استفاده از مجازات های 

جایگزین ممنوع خواهد بود.
عالوه بر جرائم غیرعمدی، در مورد جرائمی که 
مجازات آنها کمتر از 91 روز باشد )تعزیر درجه 
8(، خواه عمدی خــواه غیرعمدی، دادگاه مکلف 
است مرتکب را به یکی از مجازات های جایگزین 

محکوم کند )ماده 65(. 
مطابــق ماده 66 این قانــون، »مرتکبان جرائم 
عمــدي که حداکثــر مجازات قانونــي آنها 91 
روز تا شــش ماه حبس اســت، به جاي حبس به 
مجازات جایگزین حبس محکوم می شــوند مگر 
اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدي داراي ســابقه 
محکومیت کیفري« در موارد خاصی باشــند که 

همین ماده پیش بینی کرده  است.
بــا این حــال دو حکم فــوق  عمــاًل در قانون 
جرائم رایانه ای فاقد مصداق اســت؛ چون غالب 
مجازات هــای موضوع این قانــون تعزیر درجه 
شــش و باالتر )برای مثال حبس از شــش ماه به 
باال( را شامل می شــود و بنابراین تقریبًا می توان 
با اطمینان گفت در ق.ج.ر هیچ جرمی نیســت که 
قاضی مکلف به صدور رای به مجازات جایگزین 

باشد. 
توجه داشــته  باشــیم کــه در محکومیت به 
مجازات های جایگزین، مالک تصمیم، مجازات 
قانونی جرم است نه مجازات مورد حکم. پس اگر 
شخصی بابت جرمی به شــش ماه حبس محکوم 
شــد ولی مجازات قانونی آن جرم شش ماه تا دو 
سال بود، همچنان از شمول مقررات مواد 65 و 66 

که در باال توضیح داده شد، محروم است.

با ایــن حال، عالوه بر این دو مورد که دادگاه را با 
تکلیف به صدور حکم به مجازات جایگزین مواجه 
می ســازد، قانونگذار مواردی را پیش بینی کرده 
که دادگاه حسب شــرایطی »مجاز« است با توجه 
به اوضــاع و احوال تصمیم  بگیــرد که آیا مجرم، 
شایســته  برخورداری از امتیــاز مجازات های 

جایگزین هست یا خیر.
از جمله مــاده 67 قانون بــه دادگاه اجازه داده 
اســت »مرتکبان جرائم عمدي را کــه حداکثر 
مجازات قانوني آنها بیش از شــش ماه تا یک  سال 
حبس است« )یعنی برخی از حبس های تعزیری 
درجه شش( به جای حبس به مجازات جایگزین 
محکوم کند )مشــروط بر فقدان ســابقه  کیفری 
مقرر در مــاده 66(، در ق.ج.ر بــرای این مورد 
نیز مصادیق چندانی دیده نمی شــود؛ چرا که در 
بیشــتر، حداکثر قانونی پیش بینی شــده بیش از 
»دو سال« اســت که عماًل، اجرای این مقرره را نیز 

منتفی می سازد.
 با این حال در مورد جرم »دسترسی غیرمجاز«، 
»ربایش و ســرقت داده های رایانه ای« به نحوی 
که عین داده نزد صاحب آن موجود نباشــد و نیز 
موارد خاص تحریک، تهدید یا تطمیع و تســهیل 
یپش بینی شده در ماده 15ق.ج.ر )ردیف های 1، 
6، 9 و 10 جدول فوق( با توجه به حداکثر مجازات، 
امکان صدور حکم به مجــازات جایگزین حبس 

وجود دارد.
هم راستا با آنچه پیشــتر در مورد مالک بودن 
مجــازات قانونی توضیح دادیم، مــاده 73 قانون 
مقرر داشته:»در جرائم عمدي که مجازات قانوني 
آنها بیش از یک ســال حبس اســت در صورت 
تخفیف مجــازات به کمتر از یک ســال، دادگاه 
نمي تواند به مجازات جایگزین حبس حکم کند.«

تذکــر اینکه، به نظر می رســد هــدف اصلی 
قانونگذار کاهــش موارد صدور حکم به مجازات 
حبس بوده  اســت؛ بنابراین مواردی که مجازات 
اصلی جرم، حبس نیســت، علی االصــول نباید 
مشــمول مقررات فوق دانســته شــوند. برای 
مثــال در مورد ربودن داده هــای متعلق به غیر، 
قانونگذار دو فرض را از هم تفکیک کرده اســت: 
فرضی که عین داده ها نــزد صاحب آن موجود 
باشد و فرضی که به نظر شــدیدتر بوده و پس از 
ربایش، دیگر داده ای در دسترس صاحب اصلی 
وجود نداشته باشد )ردیف 6 جدول(. فرض اول، 
فقط محکومیت به جزای نقدی را در پی دارد ولی 
فرض دوم می تواند موجب حبس یا جزای نقدی 
یا حتی هر دو مجازات باشــد. بنابراین با توجه به 
متن مواد 65 و 66، نبایــد این طور نتیجه گرفت 
که وقتی جرم شدیدتر مشــمول امتیاز مجازات 
جایگزین شده است، پس جرم خفیف تر هم باید 

بتواند از این امتیاز اســتفاده کنــد. در واقع مقنن 
اصرار بــه انحصار مجــازات جایگزین به موارد 
حبس داشته اســت. گو اینکه اصرار قانونگذار به 
اســتفاده از تعبیر »حبس« نه سایر مجازات ها و 
پرهیز از ارجاع به درجــه  مجازات تعزیری )که 
می توانست عالوه بر حبس شامل سایر مصادیق 
نظیر شــالق و جزای نقدی هم باشــد( نشان از 
همین نگاه دارد. از همین روســت که در ماده 75 

قانون می خوانیم:
»همــراه بودن ســایر مجازات ها بــا مجازات 
حبس، مانع از صــدور حکم به مجازات جایگزین 
حبس نیســت. در این صــورت دادگاه مي تواند 
به مجازات هــاي مذکور همزمان بــا مجازات 

جایگزین حبس حکم دهد.«
بدین ترتیب کاماًل روشن است که هدف مقنن 
از پیش بینی حکم به مجــازات جایگزین، کاهش 
موارد حبس بــوده و حتی صدور حکم به مجازات 
جایگزین، مانــع از محکومیت توامان به ســایر 
مجازات ها )از قبیل جزای نقدی یا شالق( نیست. 
به طریق اولی، موارد جــزای نقدی صرف هرگز 
قابلیت تبدیل به مجــازات جایگزین را نخواهد 

داشت.
در نتیجه در قانون جرائــم رایانه ای نیز در هر 
مورد که امکان صدور حکم به مجازات جایگزین 
حبس وجود داشــته باشــد، نظیر آنچــه در باال 
توضیح داده شــد، ممکن است عالوه بر مجازات 
جایگزین حبــس، مرتکب به جــزای نقدی نیز 

محکوم شود.
در پایان خوب اســت یادآور شویم که مقررات 
مربوط بــه نوع، میــزان و نحوه  اجــرای احکام 
جایگزین حبس، خود موضوع مفصل و مســتقلی 
اســت که غالبًا در مــواد 76 تــا 87 ق.م.ا و نیز 

آیین نامه های مربوطه، آمده  است.

جمع بندی
مجازات های جایگزیــن حبس، طیفی از اقدامات 
اصالحی و ترمیمی است که با هدف اصلی کاهش 
جمعیت کیفری زندان هــا و در کنار آن، اصالح و 
بازپروری مجرم و جبران آسیب های وارده در اثر 
جرم، در قانون مجازات اسالمی 1392 پیش بینی 

شده و به نظام حقوقی ما راه یافته است.
قانــون جرائم رایانــه ای در شــرایطی که در 
ســال 1388 و در گرماگــرم گفت وگوهــای 
مربوط بــه قانــون 1392 به تصویب رســید، 
می توانست رویکرد متناســب تر و منعطف تری 
بــه مجازات های جایگزین داشــته  باشــد؛ اما 
رگه هــای کم ســویی از مــوارد و زمینه هایی از 
اجرای مجازات های جایگزین در این قانون دیده 

 می شود  

حقوق فناوری اطالعات
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میزکار

می خواهــد اولین بار  شــنیدم  کــه 
برنامه نویسی یاد بگیرد تعجب 
کردم. به عنوان یک مدیر وقتش به اندازه کافی پر 
بود و بعید به نظر می رســید فرصت رسیدگی به 
کارهای جانبی را داشته باشد. اما اصرارش برای 
یادگرفتن برنامه نویســی تمامی نداشت. دوست 
داشــت خودش با دســتانش برنامه بنویسد. او 
هم مانند دیگران عاشــق خلق کردن بود. اما یک 
مشکل بزرگ داشت. نمی دانست چگونه شروع 
کند، چه زبانی را یاد بگیرد و از کجا مهارت هایش 

را تقویت کند.

چرا برنامه نویسی یاد بگیریم؟
ممکن اســت در ابتــدا فکر کنید چون کســب 
و کار خــود را داریــد هیچ لزومی ندارد ســمت 
برنامه نویســی بروید. شــاید معتقد هستید یاد 
گرفتن برنامه نویســی مختص کسانی است که 
می خواهنــد از ایــن راه پول دربیاورند. کســب 
درآمد تنها یکی از اهداف یادگیری برنامه نویسی 
اســت، بســیاری از اهداف دیگر واالتــر از پول 

هستند.
اول؛ برنامه نویســی و الگوریتم درســت مانند 
ریاضی بــه نوعی نحــوه فکر کردن را به شــما 
می آموزنــد. یــاد می گیرید که چطــور در یک 
چارچوب مشخص به جهان اطراف تان و مسائل 

آن جهان نگاه کنید.
دوم؛ برنامه نویسی یک سرگرمی است. هر زبان 
برنامه نویســی مانند یک بازی می ماند که قواعد 
خاص خودش را دارد. کافی است آن قواعد را یاد 
بگیرید تا بتوانید بازی را شروع کنید و البته تعداد 
بازی ها بی نهایت است یعنی می تواند شامل تمام 
مسائل روی زمین شود.  شــما یک جهان جدید 
دارید با قواعد مربوط بــه خودش و می توانید در 

این جهان هرچه را که می خواهید خلق کنید.
ســوم؛ بخش بســیار زیــادی از امکانات عصر 
ما بر پایه تکنولوژی هایی بنا شــده کــه پایه آنها 
برنامه نویسی است. اگر همیشه یک مصرف کننده 
صرف باقی بمانیــد هرگــز نمی فهمید در پس 
ســاده ترین تکنولوژی ها چه خوابیده اســت. با 
دانســتن برنامه نویســی حس بهتری درباره آن 

چیزی که استفاده می کنید، خواهید داشت. 
چهــارم؛ زمانی که بــا سیســتم های مدیریت 

محتوا مانند وردپرس کار می کنید و حتی اساســًا 
محتوایــی را روی اینترنــت منتشــر می کنید، 
دانســتن مقداری HTML و CSS به شدت به شما 
کمک می کند تا به هدفی که می خواهید برســید. 
گاهی برای تغییر یک پاراگراف دســت به دامن 

یک برنامه نویس می شوید. 
پنجم؛ شاید احتیاج نداشته باشید یک برنامه نویس 
حرفه ای شوید اما اگر در یک شرکت نرم افزاری به 
عنوان مدیر یکی از بخش ها کار می کنید، آشنایی 
با دانش برنامه نویســی کمک می کنــد تا بهتر با 
برنامه نویس هــا تعامل کنید. آنهــا را راحت تر 
درک می کنید و هنگامــی که درباره زمان تحویل 
پروژه یا دشواری های آن صحبت می کنند دست 
خالی نگاه شان نمی کنید. همین طور درک بهتری 
از دلیــل وجود باگ ها و وقوع اشــکاالت خواهید 
داشــت. از آن ســو نیز برنامه نویس ها همیشه با 
کسانی که حرف هایشان را می فهمند بهتر ارتباط 

برقرار می کنند. 

ششم؛ اگر سفارش ساخت یک لندینگ پیج را به 
کسی داده اید دانستن مقدمات HTML و CSS به 
شما کمک می کند تا آن را متناسب با نیازهای خود 
بهبود دهید. به مــا اعتماد کنید. هیچ  کس بهتر از 

خودتان نمی داند در ذهن تان چه می گذرد. 
هفتم؛ آیا می خواهید یک صفحه شــخصی برای 
خودتان بســازید؟ مطمئن باشید فقط خودتان از 

پس این کار برمی آیید.

چه زبانی یاد بگیریم؟
برای رســیدن به این سوال ابتدا باید به این جواب 
دهید که برای چه هدفی می خواهید برنامه نویسی 
یــاد بگیرید؟ اگــر دنبال خلق یــک صفحه وب 
شخصی هستید مســیرتان با کسی که دنبال خلق 
یک اپلیکیشــن اندروید اســت، تفاوت دارد. آیا 
می خواهید از برنامه نویســی لذت ببرید و خود را 
سرگرم مفاهیم حل مساله آن کنید یا می خواهید 
هرچه ســریع تر آنچــه را دنبالش هســتید )از 
اپلیکیشن گرفته تا ســایت( پیاده سازی و آماده 
نمایش کنید؟ آیــا می خواهیــد الگوریتم های 
برنامه نویســی را یاد بگیرید یا دنبال نوشتن اپ 

اندروید هستید؟
اگــر در پی یــاد گرفتن زبان هــای تحت وب 
هستید )چه سمت سرور و چه سمت کالینت( کار 
شما بسیار راحت تر اســت. جدا از اینکه بسیاری 

چرا و چگونه برنامه نویس شویم؟
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از مطالب اســتاندارد شــده اســت می توانید از 
تعداد زیادی وب ســایت تعاملی بهره ببرید که 
برنامه نویسی را به صورت لذت بخشی با مساله و 

تمرین به شما یاد می دهند. 
HTML و CSS کــه حتی زبان برنامه نویســی 
هم به حســاب نمی آیند و تنها یکسری عالمات 
نشــانه گذاری هســتند. بنابراین نه الگوریتمی 
در کار اســت نه پیچیدگــی ای دارد. روی تمام 
دســتگاه ها تا حدود زیادی یکســان به نمایش 
درمی آید و مطمئن هســتید که بــه کتابخانه و 

فایل های متفرقه وابستگی ندارد.
امــا اگر می خواهیــد مفهوم برنامه نویســی و 
الگوریتــم را از پایه بیاموزید و به برنامه نویســی 
مانند یک تفریح نگاه می کنید، پیشنهاد ما شروع 
بازی های الگوریتم محور مانند scratch اســت. 
مهم نیست چه ســنی دارید؛ اگر به شناخت طرز 
حل مســاله رایانــه ای عالقه مند هســتید بهتر 
اســت کار را از اینجا شــروع کنید. بعد از اینکه 
چند هفته ای با این محیط کار کردید بهتر اســت 
سراغ یکی از زبان های برنامه نویسی ساده بروید. 
معموالً در دانشگاه ها از زبان C شروع می کنند اما 
 python پیشــنهاد ما زبان های جدیدتری مانند
است. این زبان برنامه نویسی جدا از ساده تر بودن 
کاربرد وســیعی -هم در نوشتن برنامه های تحت 

وب و هم تحت میز کار- دارد. 

اما اگر هم به دنبال این هســتید که خیلی سریع 
یک محصــول نهایی آماده کنیــد و عالقه ای به 
یادگیری پایه برنامه نویســی ندارید، بهتر است 
مســتقیمًا به ســمت یادگیری یکی از مهارت ها 
بروید. اگر شــما هم با توجه به جو بــه راه افتاده 
دوســت دارید برنامه نویسی موبایل یاد بگیرید و 
هرچه سریع تر یک اپلیکیشن بنویسید، پیشنهاد 
ما این اســت که بدون نیاز به یادگیری الگوریتم 
یــا کار کردن با یک زبان برنامه نویســی پایه هم 
می توانید به سراغ اندروید بروید. معموالً خیلی ها 
گمان می کنند برای اینکه یک اپلیکیشن بنویسند 
باید برنامه نویســی را طبق مراحلی که باالتر ذکر 
شــد یاد بگیرند اما حقیقت این است که یادگیری 
الگوریتم و زبان های ساده کمک اندکی در نوشتن 
یک اپ موبایل می کند. اپلیکیشن ها معموالً منطق 
پیچیده ای ندارند بلکه از اتصال و کنار هم گذاشتن 
تعداد زیادی کتابخانــه و فراخوانی متدهای آن 
کتابخانه تشکیل شــده اند. بیشتر شبیه یک بازی 
لگو می ماند؛ تکه های از پیش ساخته شده را دارید 
و تنها کافی اســت آنها را کنار هم بگذارید تا شکل 

نهایی ساخته شود. 

از کجا شروع کنیم
منایع مختلفی برای یادگیری برنامه نویســی در 
وب وجود دارد. اگــر می خواهید تکنولوژی های 

تحت وب را بیاموزید کارتان راحت اســت چون 
می توانید آنها را در محیط های شبیه سازی شــده 
روی مرورگر خود امتحان کنید. اما اگر می خواهید 
تکنولوژی های وابسته و پیچیده ای مانند اندروید 
یاد بگیرید، کارتان دشــوار می شــود چون تنها 
می توانید از طریق ویدئو آموزش ببینید و مثال ها 
را باید روی سیســتم خودتان و تنهــا با ابزارهای 

مخصوصی انجام دهید. 

codecademy
کدکادمی قطعًا مشهورترین و بهترین وب سایتی 
است که به شــما به صورت تعاملی برنامه نویسی 
یاد می دهد. باید از رابط کاربری روان و ســاختار 
خوب درس هــا ممنون باشــید. درس ها تمامی 
رایگان هســتند و به دو دسته مهارت های توسعه 
وب و مهارت های زبانی تقســیم می شــود. در 
اولی می توانید به صــورت هدف محور چند زبان 
را یــاد بگیریــد و در دومی مفهوم و ســینتکس 
معروف ترین زبان های برنامه نویســی دنیا را یاد 
بگیرید. همین طور در بخشــی دیگر می توانید بر 
اساس پروژه به یادگیری بپردازید، به این صورت 
که برای رســیدن به یک هدف خاص شروع به 
آمــوزش مهارت های مورد نیاز شــما می کنند؛ 

حتی زبان ها در بسته های مختلف .
طراحی سایت ساده اســت، کنار هر درس یک 
پنل وجــود دارد که دســتورالعمل ها و کدهای 
مورد نیاز را شــرح می دهد. پنل دیگر به شــما 
اجازه می دهد دســتان تان را به کد آغشته کنید 
و مطمئن شــوید که در حال انجام کار درســت 
هستید. از نکات جالب این ســایت این است  که 
حتی برای یادگیری APIهــای معروف دیگر هم 
دوره آموزشی دارد. یعنی به عنوان مثال می توانید 
یــاد بگیرید چگونه برای ارتبــاط با دراپ باکس 
برنامه بنویسید. هنگامی که یک درس را انتخاب 
می کنید، تعداد دانشــجوهایی که ایــن دوره را 
گذرانده انــد، زمانی که طول می کشــد تا دوره را 

بگذرانید و سطح درس، نوشته شده است. 
محتوای ســایت تنها شامل دســتور راهنما به 
صورت نوشــته اســت و این برای اینترنت حال 
حاضر یک برگ برنده بزرگ به شمار می رود زیرا 
هزینه زیادی بابت تماشــای فیلم نمی پردازید و 

همه چیز با مطالعه و تمرین حاصل می شود. 
یکــی از برگ هــای برنده این ســایت بخش 
فارسی زبان آن است. قسمتی از محتویات سایت 
به فارسی ترجمه شده البته این مقدار بسیار اندک 
اســت اما همین هم انگیزه کافی را می دهد تا اگر 
خود را صاحب مهــارت می دانید و فکر می کنید 
احتیاجــی به طی کــردن دوره های آموزشــی 
کدکادمــی نداریــد، حداقل به فارسی ســازی 

sql zoo

Udacity
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میزکار

بیشتر دروس کمک کنید.  همچنین با نشان هایی 
که به افــراد داده می شــود فرآینــد یادگیری 
هیجان انگیزتر شــده اســت. عالوه بر زبان های 
برنامه نویسی، می توانید دوره های دیگری مانند 
کار با git و کامندالین لینوکس و مک را هم در این 

سیستم تعاملی بگذرانید. 

 Code school
دومین سایتی که بدون دریافت هزینه درس های 
زیادی را در اختیار شما می گذارد کدسکول است. 
رابط کاربری هیچ کدام از سایت هایی که معرفی 
شده و می شود به اندازه کدسکول خالقانه نیست. 
زیرا بــرای هر دوره آموزشــی، رابط کاربری ای 

با شــکل و شــمایل خاصی طراحی کرده است. 
کدســکول عالوه بر دوره ها یکســری path هم 
تعریف کرده کــه ترکیبی از مهارت های مختلف 
است و شــما را تا سطح اســتادی در آن مهارت 
خاص راهنمایی می کند. محتوای کدســکول هم 
اکثراً به صورت متنی و تعاملی اســت، بنابراین به 
راحتی با اینترنت کم ســرعت هم می توانید از آن 

بهره  ببرید. 
تنوع موضوعات یکی از برتری های کدســکول 
است. حتی ممکن است دوره هایی برای یادگیری 
 Regular Expressions گوگل درایو، کار با API
و آشــنایی بــا DevTools کروم نیــز پیدا کنید. 
کدســکول هم شــامل محتوای پولی می شود اما 
محتویات رایگان آن به حدی هســت که روزها 

شما را سرگرم کند و به مهارت تان بیفزاید. 

codeavengers.com
»چرا فقــط از فنــاوری اســتفاده می کنید وقتی 
می توانید آن را بســازید؟« این شعار سایت است 
که در ابتدای ورود مشــاهده  می کنید. کد اونجر 
شامل بیش از ۱۵۰ ساعت درس درباره چگونگی 

کدنویسی است. 
 HTML محتوا در سه بخش ساخت صفحه وب با
و CSS، ســاخت اپ با جاوا اســکریپت و ساخت 
بازی با جاوا اسکریپت تقســیم شده است. روند 
کاماًل حالت بازی گونه دارد و شــما را قدم به قدم 
با برنامه نویسی تحت وب آشــنا می کند. ابتدا با 
مقدمات HTML و CSS آشــنا می شــوید، امتیاز 
می گیرید و سپس ســراغ زبان های سمت سرور 
می روید. از ویژگی های جالب این سایت این است 
که می توانید نوع آموزش ها را بین ویدئو و نوشته 
انتخاب کنیــد.  بنابراین اگــر اینترنت خوبی هم 
دارید می توانید ویدئوها را مشاهده کنید و در غیر 
این صورت با انتخاب گزینه text only در ابتدای 
شــروع دوره تنها متن ها را بخوانیــد. ظاهر این 
سایت بسیار شــبیه کدکادمی است. کافی است 
دســتورات را بخوانید، کد را تایپ کنید و نتیجه 
را در قالب صفحه یک تلفن همراه مشاهده کنید. 

می توانید بــا قابلیتی که ســایت در اختیارتان 
می گذارد، نوت بــرداری هم بکنیــد.  از مزایای 
این ســایت ترکیبی بودن دروسش است به این 
صورت که در همان ابتدا عالوه بر HTML کمی هم 
جاوااسکریپت یاد می گیرید. با این حال تنها بخش 
کمی از این  آموزش ها رایگان است و برای استفاده 

از اکثر بخش ها باید هزینه کنید. 

Treehouse
آموزش های تری هاوس به جــای زبان محوری 
پروژه محوری هســتند، پس اگر دوســت دارید 

برای یادگیری بیشــتر تالش کنید و زمان زیادی 
را بــه فکر کــردن بگذرانید، حتمــًا تری هاوس 
گزینه بهتری برای شماســت. زیرا اگر هدف تان 
از یادگیری برنامه نویســی ساخت یک محصول 
است ســر و کله زدن با یک پروژه کمک بیشتری 
به شــما می کند. با این حال از جمله مشکالت این 
سایت این اســت که تمام امکاناتش نیاز به خرید 
اشتراک دارد. برای طرح عادی ماهانه ۲۵ دالر و 
برای پلن حرفه ای )که شــامل دیدن توصیه های 
متخصصان صنعت، دانلود ویدئوها و مشــاهده 
آفالیــن و اســتفاده از محتوای ویژه می شــود( 
باید ماهانه ۴۹ دالر بپردازید. دوره ها بر اســاس 
موضوع، پروژه و مهارت دســته بندی شــده اند 
و شــما می توانید انتخاب کنید که بر چه اساسی 

دوره ها را بگذرانید. 

Udacity
گل سرسبد آموزش های مبتنی بر ویدئو در حوزه 
برنامه نویسی و مهارت کامپیوتر سایت یودسیتی 
اســت. مخصوصًا اگر به دنبال یادگیری اندروید 
هستید پیشنهاد می کنیم به جز این سایت به منبع 
دیگری اعتماد نکنید. نوشتن برنامه برای اندروید 
روش های مختلف و پیچیده ای دارد و شــدیداً به 
کتابخانه های مختلف وابسته است. استفاده اشتباه 
از این کتابخانه ها یا فراخوانی غیراســتاندارد آنها 
هرچند شما را به مقصد می رساند، اما در انتها یک 
برنامه حجیم و کثیف را نتیجه می دهد. پیشنهاد ما 
این است که اگر می خواهید برنامه نویسی اندروید 
یاد بگیرید بــدون طی کــردن دوره الگوریتم و 
زبان های ساده تر مستقیم به سراغ دوره مقدماتی 
یادگیــری اندروید در این ســایت بروید. در این 
دوره نحوه برنامه نویســی اندرویــد و نحوه نگاه 
به مســاله در قالب اکوسیســتم اندروید از پایه 
ذکر شــده و آموزش داده می شــود. نکته جالب 
توجه اینجاســت که دوره های این سایت توسط 
شــرکت های مطرح طراحی شــده است. برای 
همین تمام دوره  های اندروید آن توســط افرادی 
از شرکت گوگل طراحی و اجرا شــده و دائمًا هم 
به روزرســانی می شــود، پس مطمئن هستید که 
اپلیکیشــن خود را طبق آخرین اســتانداردهای 

برنامه نویسی و طراحی گوگل می نویسید. 

w3schools
بهترین مرجــع برای آموزش برنامه نویســی و 
طراحی وب این سایت اســت. هر وقت جایی به 
مشکل برخوردید، اول به این سایت مراجعه کنید. 
همیشــه می توانید مطمئن باشید که اطالعاتش 
طبق آخرین اســتانداردهای تدوین شده است و 
مطلب قدیمی تحویل تان نمی دهد. محیط سایت 

codecademy

scratch

w3schools
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بســیار ســاده و اطالعات موجــود در آن کاماًل 
دسته بندی شده و مرتب است. همچنین محیطی 
دارد که می توانید نمونه کدهای یاد داده شــده را 

در آن اجرا کنید و نتیجه را همان جا ببینید. 

udemy
یودمی هم یکی دیگر از ســایت هایی اســت که 
محیط تعاملی ندارد و تنها مبتنی بر ویدئو اســت. 
این ســایت دوره های بســیار زیادی مربوط به 
کامپیوتر دارد و از این لحاظ بســیار غنی اســت 
اما اکثر دوره ها یا قدیمی هســتند یا توسط افراد 
متفرقه تدوین شــده اند. پس اگــر دوره ای را مد 
نظر داشــتید که در ســایت های دیگر پیدا نشد، 
حتمــًا در انتها یودمــی را هم بگردیــد. بیش از 
۳۲ هــزار دوره در این ســایت وجــود دارد که 
 بالغ بر هشــت میلیون دانش آموز در آن درس

 می خوانند.

sql zoo
زبان های ارتباط با پایــگاه داده یکی از مهم ترین 
مهارت هایــی اســت که هنــگام نوشــتن اکثر 
  sql zoo برنامه ها بــه آن برمی خورید. ســایت
یکی از قدیمی ترین منابع یادگیری دســتورات 
  mysql اس کیو ال است. می توانید در موتورهای
 oracle, sql server, postgreSQL, ingres,
DB2 کوئری بزنید. رابط کاربری ســایت مشابه 
ویکی پدیا و بسیار ساده است برای همین شاید در 
ابتدا پیش پا افتاده به نظر برســد اما به شدت در 

کارکردن  با سایت کمک می کند.  
داده های آماده و دیتابیس طراحی شده معموالً 
چیزی اســت که مانع یادگیری مناســب پایگاه 
داده می شود زیرا برای اینکه بتوانید روی داده ها 
کوئری بزنید باید همه چیز از پیش طراحی شــده 
باشــد. ســایت اس کیو ال زو با مثال های آماده و 
داده های واقعــی ای که دارد این مشــکل را نیز 
حل کرده اســت. در انتهای هــر درس هم یک 
کوئیز تعیین شــده که میزان آموخته های شما را 

می سنجد. 

 Coursera
اگر به دنبال یاد گرفتن علوم کامپیوتر به خصوص 
برنامه نویســی به صورت آکادمیک و توســط 
استادان دانشــگاه های مطرح دنیا هستید، بهتر 
است سراغ کورســرا بروید. شاید برگ برنده این 
ســایت نه در دوره های آموزش برنامه نویســی 
بلکه در دوره هایی اســت که حتی بــرای اولین 
بار درس داده می شــود. کافی است غرق دنیای 
 درس های کورســرا شــوید تا دیگر از آن بیرون

 نیایید. 

بعد از آن چه کار کنیم؟
بعد از اینکه یکی از زبان های برنامه نویســی را یاد 
گرفتید اگر می خواهید از ایــن توانایی جدیدتان 
اســتفاده کنید چنــد راه پیش روی شماســت. 
درست است که مسیری که طی کرده اید خودش 
لذت بخش بوده اما می توانید به صورت موثری از 
آنچه آموخته اید در مکان ها و روش های مختلفی 

استفاده کنید. 

پروژه خودتان را بنویسید
حاال که برنامه نویسی یاد گرفته اید می توانید هر 
ایده ای را که در ذهن داریــد، خلق کنید. البته به 
این سادگی ها هم نیســت. پیش زمینه رسیدن به 
چنین هدفی داشــتن وقت کافی است. یک پروژه 
حتی کوچک ممکن اســت هفته ها وقت شــما را 
بگیرد. همچنین بلد بودن یک زبان  برنامه نویسی 
برای ســاخت یک محصول کامل کافی نیست. 
دائمًا باید بــا تکنولوژی ها و آخریــن تغییرات و 

کتابخانه های آن زبان آشنا شوید و به روز باشید.

از دیگران سفارش کار بگیرید
اگر ایده ای در سر ندارید نگران نباشید، می توانید 
ایده های دیگران را پیاده ســازی کنید. پیشنهاد ما 
سایت هایی مانند »پونیشا« و »انجام می دم« است. 
در این سایت ها افراد مختلفی پروژه های متفاوتی 
تعیین کرده اند و کســانی که از پس انجام شــان 
برمی آیند، آنها را برایشان درست می کنند. ممکن 
است پروژه دانشجویی یا تمرین کالسی یک نفر را 

با پیشنهاد هزینه ای پایین به راحتی تصاحب کنید 
و از مهارت برنامه نویسی تان هم لذت ببرید.

به نرم افزارهای آزاد کمک کنید 
بهتریــن کاری کــه می توانید بعــد از یادگیری 
یک زبان برنامه نویســی انجام دهید این اســت 
که به پروژه هــای آزاد و متن باز کمک کنید. این 
کار وقت کمی از شــما می گیــرد و در عین اینکه 
مسئولیتی روی شــانه تان نیست تاثیر بزرگی در 
جامعه نرم افزارهــای آزاد دارد. اگر پروژه ای را 
می شناسید و می خواهید به آن کمک کنید، کافی 
است به ســایت آن مراجعه و مراحل کار را دنبال 
کنید. حتی به توســعه نرم افزارهای بزرگی مانند 
فایرفاکــس، لیبره آفیس، لینوکــس و وردپرس 
هم می توانید کمک کنید. هرچند شــاید تســلط 
بــر کلیت ایــن پروژه های بــزرگ ماه ها و حتی 
سال ها طول بکشــد اما همیشه اشکاالت کوچکی 
هم هســتند که از دید برنامه نویسان بزرگ دور 
می مانند. اگر هــم کمک کردن بــه پروژه های 
معــروف را در توانایی هــای خــود نمی بینید، 
می توانیــد برای یافتــن نرم افزارهــای آزاد از 
http:// و sourceforge.net سایت هایی مانند

github.com کمــک بگیریــد. این ســایت ها 
حتــی پروژه های کوچــک را به تفکیــک ابعاد، 
تکنولوژی ها و زبان برنامه نویســی به کاررفته در 
آنها دسته بندی کرده اند؛ حتی اگر یک خط هم به 
یک پروژه کوچک کمک کنید افراد زیادی از آن 

بهره می برند  

منابع آموزشی

سختیامکاناتدورهوب سایت
CodecademyHTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, 

Ruby, Python, API

مفسر کد, ذخیره فرآیند, 
پروژه, فروم

ساده - متوسط

Code AvengersHTML5, CSS3, JavaScript ,مفسر کد , ذخیره فرآیند
پروژه, یادداشت برداری

ساده

Code SchoolHTML5, CSS, CSS3, jQuery, Ruby, Ruby 
on Rails, iOS

مفسر کد , ویدئو آموزشی, 
ذخیره فرآیند, فروم

متوسط - دشوار

TreehouseHTML, CSS, CSS3, JavaScript, jQuery, 
Ruby, Ruby on Rails, iOS, Android, UX, 

Database

مفسر کد, ویدئو آموزشی, 
ذخیره فرآیند , پروژه, فروم

ساده - دشوار

UdacityWeb Development, HTML5, Python, 
Java, Computer Science, Algorithm, AI

ویدئو آموزشی , ذخیره 
فرآیند, فروم

ساده - دشوار

CodeHSProblem Solving, JavaScript, 
Animation, Game Programming

مفسر کد, ویدئو آموزشی,  
ذخیره فرآیند

ساده - متوسط

Khan AcademyProgramming Basics, Canvas 
Drawing, Animation, User Interaction

مفسر کد, ویدئو آموزشی, 
ذخیره فرآیند, پروژه, اتاق بحث

ساده - متوسط

Scratch 2.0Visual Programmingسادهویرایشگر مجازی, پروژه, فروم

SQLZOOSQLساده - دشوارمفسر کد
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میز کار
علیرضا رحمانی خلییل

نرم افزارهای ســازمانی اکثراً نیازمند داده های 
مانا  هســتند زیرا برای تعامل با دیگر نرم افزارها  
یا حتــی بخش های مختلــف خــود و از طرفی 
طول عمر طوالنــی ای که دارنــد مانایی داده ها 
از اهمیت بســیار زیادی بر خوردار اســت. یک 
نرم افزار ســازمانی بایــد با توجه بــه تغییرات 
ساختاری یا حتی ســخت افزاری قابلیت اعتماد و 
انعطاف پذیری الزم را داشته باشد. از آنجایی که 
کاربران زیادی با نرم افزارهای سازمانی در حال 
تعامل هستند، سیســتم باید توانایی کار کردن با 
حجم بــاالی کاربران به خصوص سیســتم های 
تحت وب کــه کاربــران از پلتفرم های مختلف 

استفاده می کنند را نیز داشته باشد.
نرم افزارهای ســازمانی در بیشــتر موارد به 
صورت دسته جمعی )یعنی با دیگر نرم افزارهای 
مشابه( کار می کنند و به ندرت نرم افزار سازمانی 
وجود دارد که به تنهایی  کلیه فعالیت های خود را 
انجام دهد. در واقع یک نرم افزار ســازمانی خوب 
نرم افزاری اســت که بتواند با دیگر نرم افزارها از 
نظر تکنولوژی ساخت یا حتی ســاختار متفاوت 
ترکیب شــود و از سرویس های آنها استفاده کند. 
حتی اگر سیاست آن سازمان برای منحصربه فرد 
بودن نرم افزار باشــد باز هــم نمی توان به جرات 
گفت نرم افزار ســازمانی نیازمند تعامل با دیگر 

نرم افزارها نیست.  
برای اکثر مردم مفهوم نرم افزار ســازمانی یک 
سیستم بزرگ است اما الزامی جهت بزرگ بودن 
نرم افزار نیســت، در واقع پروژه های متوسط نیز 

می توانند عملکرد سازمانی داشته باشند.

انواع نرم افزار سازمانی
قبل از هر چیز باید انواع مختلف نرم افزار سازمانی 
را بشناســیم. این شــناخت به ما کمک می کند 
با توجه به نیازهــای گوناگــون بتوانیم طراحی 
دقیق تری داشته باشــیم. برای نمونه  می توان به 

یک سیستم فروشــگاهی بزرگ تحت وب اشاره 
کرد که نیازمند مدیریت حجم باالی درخواست 
از ســوی کاربران زیاد اســت. ما نه تنها نیازمند 
طراحی نرم افزاری درســت هســتیم بلکه باید 
ســخت افزارها را ارتقا دهیم و نکته حائز اهمیت 
در این زمینه سازگاری و  دوام سیستم در شرایط 
مختلف اســت، سیســتم باید با همه مرورگرها 
ســازگار باشــد و به تمام عملیات ها و واکنش ها 

پاسخ یکسان بدهد.
برای نمونه می توان به سیســتم مشاور امالک 
اشاره کرد که توافق نامه جهت خرید را به صورت 
نرم افــزاری مدیریت می کند. این سیســتم به 
طور واضح از سیســتم فروشگاه ســاده تر است 
زیرا افراد کمتــری به طور همزمان با سیســتم 
در تعامل  هستند. شــاید پیچده ترین بخش این 
سیســتم بخش محاســبه مالیات ماهانه و انجام 
امور حسابداری باشــد که کنترل و مدیریت این 
بخش هــا با توجه به منحصر بودن شــان فرآیند 

تولید را دشوار می کند.
شاید ســومین مثال از نرم افزارهای سازمانی 
سیستم محاسبه دســتمزد کاربران یک شرکت 
باشــد که نه تنهــا کاربــران زیادی بــا آن در 
تعامل نیســتند بلکه از بانک اطالعاتی ســاده و 
رابط کاربری معمولی اســتفاده می کند اما قطعًا 
انعطاف پذیری و قابلیت توســعه باید در طراحی 
این نرم افزار لحاظ شــود تا با توجــه به تغییرات 
احتمالی قابلیت گســترش  را داشته باشد که این 
ویژگی یک ویژگی بســیار مهم برای این سیستم 
به شمار می رود زیرا معماری متناسب با آن باید 

انتخاب و استفاده شود.
 در تمام نرم افزارهای ســازمانی مشــکالت 
گوناگونی وجــود دارد که منحصر به آن نرم افزار 
اســت و برای حــل آن باید معمــاری و طراحی 
دقیقی داشــته باشــد. انتخاب معماری مناسب 
یکی از اصلی ترین مسائل در این پروژه هاست که 

روش دامنه گرا  یکــی از کاربردی ترین روش ها 
محسوب می شود.

فرآیند تولید نرم افزار سازمانی
همان طور که قباًل اشــاره کــردم انتخاب روش 
مناســب یک اصل مهم در تولیــد نرم افزارهای 
سازمانی است. از این رو روش دامنه گرا یک روش 
بســیار متداول اســت. برای تولید یک نرم افزار 
ارزشمند باید یک تصور شفاف و درست از دامنه  
آن سیستم داشته باشــیم؛ که این تصور می تواند 
از پیچیدگی های تولید گرفته تا دانش کافی برای 
تولید آن نرم افزار باشــد. در واقع مدل به شکل 
صحیح و دقیقی از دانش ما نســبت به آن پروژه 
اشاره دارد. مدل، یک نمودار به خصوص از پروژه 

نیست بلکه ایده طراحی این نمودار است.
انتخــاب معمــاری مناســب یکــی دیگر از 
بخش هــای مهم بوده کــه معمــاری چندالیه 
متداول ترین آنهاست. الیه بندی یکی از فن های 
پرکاربرد در ساده ســازی سیســتم های پیچیده 
است. شاید تصور اولیه شما از الیه بندی، تصویری 
از یک کیک باشــد که الیه های مختلف آن روی 
هم قرار گرفته اند. در این شکل الیه های باالیی با 
الیه های پایینی ارتباط یک طرفه دارند )الیه های 
باالیــی از الیه های پایینی بی خبرنــد(؛ معماری 

چندالیه بر پایه مدل ساخته می شود.
 مســاله مهم دیگر مســاله کارایی  سیســتم 
اســت. اکثر معماری ها و تصمیمــات مربوط به 
بهینه ســازی و تولید با دید کارایی بیشتر سیستم 
انتخاب می شــود. از این رو بازنویســی  ساختار 
ارتقای ســخت افزار و تغییر در سیستم می تواند 
به افزایش کارایی کمک بسزایی کند اما نباید این 
مهم را فراموش کنیم که قابلیت گسترش حتی از 
کارایی مهم تر بوده و تاثیر بیشــتری در نگهداری 
نرم افزار دارد. از این رو ساختار و سخت افزار باید 
به گونه ای ســازگار با گســترش پذیری انتخاب 

شود.
الگوهــا  یکــی از پرکاربردتریــن و مهم ترین 
بخــش در فرآیند تولیــد نرم افزارهای مختلف 
هستند. شاید دقیق ترین تعریف از الگوها تعریف 
مارتین فاولر  اســت:»الگوها یک مکانیسم جهت 
تفســیر یک مدل طراحی پیشــنهادی برای یک 
مشکل مشخص است.« در واقع این پیشنهادات 
روش هایی اثبات شده در طراحی و تولید نرم افزار 
هستند. شاید شما مشکل را به طور دقیق شناخته 
باشید و پیدا کردن الگوی مناسب برای آن مشکل 
نمی تواند کار ســختی باشــد، در واقع مهم ترین 
بخش تطبیق الگو با نرم افزار شماست که این کار 
وابســته به تجربه برنامه نویس می تواند سریع یا 

کند انجام گیرد  

چگونه نرم افزار سازمانی بنویسیم

سیستم های مانا برای داده های مانا
بســیاری از برنامه نویســان نرم افزارهای مختلفی می نویســند. که این فرآیند تولید را توســعه نرم افزار می نامند. در توســعه نرم افزار  
با توجه به نیازمندی های مشــتری شــکل های مختلفی از نرم افزارها قابل تولید هســتند که این گوناگونی بســته به بزرگی و پیچیدگی 
آن نرم افــزار متفــاوت اســت. یک نمونه از پیچیده ترین و ســخت ترین نوع نرم افزار، نرم افزار ســازمانی  اســت. در واقــع نرم افزارهای 
ســازمانی با توجه به حجم وســیع داده ها و پیچیدگی های موجود )پیچیدگی در واقع تعامل چند جزء مختلف از جمله کامپوننت ها و 
دیگر بخش هاست که با گسترش نرم افزار بیشتر می شوند( از جمله سخت ترین  نوع نرم افزار از نظر تولید و گسترش به شمار می روند.
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خمیــده استفاده  نمایشــگر های  از 
شــرکت  گوشــی های  در 
سامســونگ، با تولید گلکســی نوت اج آغاز شد. 
این گوشی نمایشگری با یک لبه  خمیده داشت که 
کارکردهای خاصی را به گوشــی اضافه می کرد. 
سامسونگ بعد از نوت اج همراه با گوشی گلکسی 
S6، گوشی گلکســی  S6اج را با نمایشگری ۵/۰ 
اینچی اما این بار با دو لبه  خمیده معرفی کرد. یک 
سال بعد نســخه بزرگ تری از این گوشی همراه با 
نوت۵ به بازار معرفی شــد تا سالیق جدیدی را 
بیازماید. این گوشی که یک Plus را بر عنوان قبلی 
 S6 یدک می کشد، سخت افزاری شبیه به گلکسی
اج دارد اما نمایشــگری بزرگ تر با خود به همراه 

آورده است.

انحنای بی انتها
حتمًا شما هم معتقد هستید که لبه های خمیده جز 
یک موج تبلیغاتی هیچ دســتاورد دیگری ندارد 
و انحنا در این نمایشــگرها آن قدر کم اســت که 
به هیچ وجه احســاس نمی شــود. اما کافی است 
برای یــک هفته بــا Galaxy S6 edge plus کار 
کنید تا از خود بپرسید »چرا بقیه گوشی ها خمیده 
نیستند«؟ حقیقت این اســت که هر چقدر هم به 
ناکارآمدی یک گوشــی خمیده واقف باشید بعد 
از مدتی کار، حس متفاوتی که کار با یک گوشــی 
خمیــده مانند اس۶ اج به شــما می دهد، نظرتان 
را بــه کل عــوض می کند. خمیدگــی دو طرف 
این گوشــی به تصاویر و هر آنچــه می بینید عمق 
می دهــد. لبه های خمیده این توهم را در شــما به 
وجود می آورد که تصاویر از دو طرف ادامه دارد 
و به انتها نرسیده است. دنیای بی پایان گوشی های 
اج شما را نســبت به هر نمایشگر تختی بی رغبت 
می کند. بنابراین حتی اگر هنــوز کاربرد زیادی 
برای این لبه ها اندیشــیده نشــده، تاثیرش را در 

زیبایی و تجربه کاربری می گذارد. 
سامســونگ، در طراحی گوشی گلکسی S۶اج 
پالس هیچ تغییر قابل توجهی در مقایسه با گوشی 
S۶اج انجام نداده اســت. این گوشی دقیقًا همان 
ســبک طراحی S۶اج را در اندازه هایی بزرگ تر 
پیاده سازی کرده اســت. با بزرگ شدن ابعاد این 
گوشــی در دســت گرفتنش در مقایسه با S۶اج 
کمی دشوار شده و نمی توان به راحتی آن را با یک 

دســت کنترل کرد. سامســونگ در طراحی این 
گوشی از شیشــه و فلز بهره برده که وزنی نزدیک 

به ۱۵۱ گرم به این گوشی داده است.
فریم دور گوشــی از جنس آلومینیوم ســری 
۷۰۰۰ است که مقاومت باالیی دارد و حس بسیار 
خوبی نیــز به کاربر منتقل می کند. دقیقًا مشــابه 
همان حسی که در اســتفاده از پدرخوانده اش به 
شما دست داد؛ پشــت صاف و صیقلی که زیر نور 
به زیبایی می درخشــد و صفحه منحنی که حتی با 

وجود خاموش بودن گوشی باز هم زیباست. 
قابی به طول ۱۵۴ میلی متر، عرض ۷۶ میلی متر 
و ضخامت ۶/۹ میلی متر، نمایشگری ۵/۷ اینچی 
را در خود جا داده  اســت. زیر نمایشگر کلید های 
همیشــگی یعنی مدیریت برنامه ها و بازگشــت 
قرار گرفته که میان شــان کلید فیزیکی خانه، که 
یک حسگر اثرانگشت هم هست، جا خوش کرده 
است. حسگر اثرانگشت S6اج پالس در مقایسه 
با سری گلکسی S6اج هوشمندتر و سریع تر شده 
است. این حســگر می تواند در کســری از ثانیه 
انگشت شما را شناســایی و قفل گوشی را باز کند. 
عکس العمل و دقت این حســگر هم بسیار بیشتر 
شده اما نمی توان بیش از چهار اثرانگشت را برای 

استفاده از حسگر برای S۶اج پالس تعریف کرد.
مثل S۶اج برای S۶اج پالس هم حسگر سنجش 
ضربان قلب در نظر گرفته شده و عالوه بر سنجش 
ضربان قلب، قســمت هایی برای سنجش میزان 
استرس، ســنجش وضعیت خواب، میزان قند و 
فشــارخون نیز به آن اضافه  شده است.  لبه بسیار 
باریک دور گوشــی هرچنــد آن را زیبا کرده اما 
باعث می شود برداشــتنش از روی سطوح صاف 
دشوار باشد. همچنین قرار دادن کلید های گوشی 
روی همین لبه  موجب شــده فشردن شــان کمی 
با زحمت همراه باشــد و نتوانید بدون نگاه کردن 
قطر کلید را از قطر لبه تشــخیص دهید. همچنین 
دوربین بیرون زده از بدنه و لکه هایی که در پشت 
گوشــی باقی می ماند نیز از مشــکالتی است که 

فدای زیبایی شده. 
نمایشــگر ۷/۵ اینچی گلکسی اس ۶ اج پالس 
از نوع Super AMOLED-y است و از رزولوشن 
QHD با تراکم ۵۱۸ پیکســل بر اینچ بهره می برد. 
این نمایشگر در لبه های راست و چپش خمیدگی 
دارد. قوس های لبه هــای S۶اج پالس به اندازه  

گوشــی نوت اج خمیده نیســتند. این نمایشگر از 
نظر اندازه ۰/۷ اینچ بزرگ تر شده و به تبع تراکم 
پیکســلی آن هم کاهش پیدا کرده است. اگر فکر 
می کنید رنگ ها اغراق شــده و اشــباع است با 
اســتفاده از تنظیمات بخش نمایشــگر به  راحتی 
می توانید گرمی و سردی رنگ، کنتراست و اشباع 
رنگ را کنترل کنید و بــه دلخواه تان تغییر دهید. 
بر اساس اطالعات منتشرشده در سایت معروف 
»دیســپلی میت«، S۶اج پالس بهترین نمایشگر 
را بین گوشــی های همراه تا به امــروز دارد. یکی 
از مزایای این نمایشگر نســبت به نمایشگرهای 
IPS عمق رنگ مشکی باالی آن است. سامسونگ 
توانســته دقت رنگ ســفید در نمایشــگرهای 
آمولد را نیز بهبود ببخشــد و به همین دلیل شاهد 

کنتراست بسیار باالیی در آن هستیم.

در جست وجوی کاربرد
سامسونگ از نظر نرم افزاری نیز گزینه هایی برای 

لبه های خمیده در Galaxy S6 edge plus چه برای شما دارد

بدون مرز

محصول ماه
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اســتفاده  بیشــتر از لبه های این نمایشگر در نظر 
گرفته است. به عنوان مثال بر لبه کناری می توانید 
اعالنات و ســاعت را حتی در حالت اســتندبای 
مشاهده کنید. همچنین می توانید لبه ها را طوری 
تنظیــم کنید که برای هر فــردی به رنگ خاصی 
بدرخشــد تا بدون نیاز به روشــن کردن گوشی 
خود با توجه به آن رنگ متوجه فرد تماس گیرنده 

بشوید.
هنگامــی که انگشــت خود را از لبــه به داخل 
 People صفحه نمایش می کشــید نواری به نام
Edge باز می شود که در آن می توانید پنج نفر را به 
لیست اضافه کنید تا سریع تر بتوانید با آنها تماس 
 Apps بگیرید. در پالس امکان دیگری نیز به نام
Edge اضافه شده که می توانید عالوه بر افراد پنج 
اپلیکیشــن پرکاربرد را هم به لیست اضافه کنید. 
با ویژگی Edge Screen Position نیز می توانید 
محل اسالیدری را که ویژگی های لبه های خمیده 
گوشی را در اختیار شما قرار می دهد، تغییر دهید. 
برای مثال آن را به لبه  راســت یا چپ یا به باال یا 
پایین لبه ها انتقــال دهید تا به راحتی در هر زمانی 
ســریعًا به آن دسترسی داشته باشــید. نمایش 
ساعت در طول زمانی مشــخص و نمایش اخبار 
و اطالعات از قابلیت هایی اســت که سامسونگ 
برای این لبــه پیش بینی کرده اســت. همچنین 

امکان نمایش اطالعات در هر دو لبه وجود دارد.
عــالوه بر اینها چنــد ویژگی دیگر هــم به این 
نسخه از تاچ ویز اضافه شده است. گزینه  »حالت 
شخصی« )Private Mode( به شما امکان می دهد 
فایل های شــخصی خود را از دید دیگران پنهان 
کنید و آنها تنها با اثر انگشت تان باز شوند. »ارسال 
پیام اضطــراری« )Send SOS Massage( یکی 

از دیگــر از ویژگی هــای جالبی اســت که با آن 
می توانید با ســه بار فشــردن کلید پاور، پیامی را 
در قالب MMS که شــامل تصویر های ثبت شده 
از دو دوربین گوشــی به همراه صدای ضبط شده 
در زمان ارسال پیام می شــود، به شماره هایی که 
پیش از این تعریف کرده اید ارسال کنید. همچنین 
 Find My( »اضافه شدن گزینه  »گوشی مرا بیاب
Phone( موردی شــبیه »Find My iPhone« را 
در اختیار کاربران سامســونگ قرار می دهد. اگر 
گوشی تان را گم کنید یا به سرقت رود، با این گزینه 
و از طریق اکانت سامســونگ تان می توانید آن را 

روی نقشه ردیابی کنید. 
یکی از اپ های کاربردی اج پالس، ممو اســت 
که می توانیــد با آن در یک محیط ســاده و روان 
یادداشــت برداری کنید. در بخــش تنظیمات 
می توانید دســته بندی های مختلفی را مشاهده 
کنید و هر نوشته را در یک دسته قرار دهید. برای 
ممو ها می توانید تیتر انتخــاب کنید و همین طور 
عکس و صدا و تســک هم به آنها بیفزایید. محیط 
اپ ساده و روان است و این سادگی شما را ترغیب 

می کند آن را جایگزین نمونه های دیگر کنید. 
S planner هم نام تقویم سامســونگ است که 
کارکرد بســیار خوبی دارد. بــه راحتی می توانید 
وقایع یک ماه را مشاهده و قرارهایتان را مدیریت 
کنید. کافی است اکانت گوگل خود را پیش از این 
تنظیم کرده باشــید تا به محض باز کردن برنامه 
تمــام قرارهای خود را مشــاهده کنید. همچنین 
می توانید در تپ Task کارهایتان را هم مانند یک 

لیست ToDo بیفزایید. 
این اپ و اپ های دیگری که توسط سامسونگ 
طراحی شده، تمام صفحه هســتند و برای همین 

مقدار بیشــتری فضا روی نمایشــگر در اختیار 
دارید. سامســونگ به کاربرانــش مقدار ۱۰۰ 
گیگابایت فضای ذخیره ســازی روی وان درایو 
می دهد و می توانید برای داشــتن فضایی بیشتر 
روی این جایزه حســاب کنید. البته در نظر داشته 
باشــید اگر پیش از این روی گوشــی سامسونگ 
دیگــری از این هدیــه اســتفاده کرده اید، دیگر 

نمی توانید آن را فعال کنید.
در بخش دیگــر نرم افزار ایمیل سامســونگ 
وجود دارد که هرچنــد نمی تواند جای جی میل را 
بگیرد اما کارکردها و طراحی خاصی دارد که آن 
را از دیگر برنامه ها متمایز می کند و ممکن اســت 
بســته به نیازهایتان آن را به نمونه های مشــابه 
ترجیح دهیــد. در این برنامه کافی اســت با دو 
انگشت یکی از ایمیل های لیست را به پایین بکشید 
تا مقدار بیشــتری از متن ایمیل را مشاهده کنید. 
در کنار ایــن اطالعات اضافه چهار کاری )حذف، 
خوانده نشده، تنظیم تایمر، پاسخ( که می توانید با 
آن انجام دهید، نیز به نمایــش درمی آید. برای 
پاک کردن ایمیل هم کافی است آن را به راست یا 

چپ سوایپ کنید. 
روی این تبلت فروشگاه اختصاصی سامسونگ 
نیز به صورت پیش فرض نصب شده که می توانید 
از طریق پول رایج کشور و کارت های بانکی عضو 
شــتاپ اپ ها را بخرید؛ هرچند اپ های شاخص 
کمی برای فروش وجــود دارد و اکثر آنها کیفیت 

الزم را ندارند. 
 سامســونگ برای این گوشی تراشه  اگزینوس 
۷۴۲۰ در نظر گرفته اســت. این تراشــه مشابه 
اس۶ سنتی اســت و مصرف پایین انرژی یکی از 
ویژگی های بارز این تراشــه که با لیتوگرافی ۱۴ 
نانومتری ساخته شده، به حســاب می آید. با این 
حال تفاوت S6اج پالس با پدرش در به کارگیری 
چهار گیگابایت رم از نــوع LPDDR4 با فرکانس 

۱۵۵۲ مگاهرتز روی این تراشه است.
در گلکسی اس ۶ اج پالس شاهد حضور باتری 
با ظرفیت ۳۰۰۰ میلی آمپر ســاعت هستیم. هر 
چند کاربر نمی تواند در صورت نیاز آن را تعویض 
کند اما با توجه به ضخامت کم گوشــی ظرفیت 

گوشی جدید فقط خمیده نیست

سامسونگ این گوشی را با مجموعه نرم افزاری جدیدی به بازار فرستاده
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مناسبی محسوب می شــود. این گوشی از فناوری 
شارژ بی سیم و سریع نیز پشــتیبانی می کند که با 
استفاده از آن می توان در کمتر از ۸۵ دقیقه باتری 
را به طور کامل شــارژ کرد. در نسخه های پیش 
گوشی های سامسونگ معموالً می توانستید باتری 
را تعویض کنید یا از کارت حافظه اســتفاده کنید 
اما در اس۶ اج پالس این امکان برای شــما فراهم 
نشده اســت. این گوشی در دو نســخه  با حافظه  

داخلی ۳۲ و ۶۴ گیگابایتی روانه  بازار شده است. 

دوربین
مجموعــه  دوربین های استفاده شــده در S۶اج 
پالس بدون هیچ تغییری همان است که در سری 
گلکســی S۶ به  کار رفته بود. ســایز این سنسور 
 ISO ۰/۲۷ اینچ، طول فوکوسش ۴/۳۵ میلی متر و
آن بین ۵۰ تا ۳۲۰۰ قابل  تغییر است. سامسونگ 
در کنار این دوربین، فلشــی از نوع LED استفاده 
کرده که می توانــد نور الزم بــرای محیط های 
کم نور را تامین کند. اگر می خواهید به ســرعت 
عکس بگیرید در هر شــرایط و موقعیتی با دو بار 
فشردن کلید خانه، می توانید به دوربین دسترسی 
داشته باشید. از جمله امکانات جدید این دوربین 
 Live و Video Collage می توان بــه دو حالــت
 Video اشــاره کرد. با اســتفاده از Broadcast
Collage ویدئــو بــا رنگ هــای درهم آمیخته 
 Live Broadcast بســازید و بــا اســتفاده از
می توانید ویدئو را به صورت زنده با اســتفاده از 

دوربین جلو یا پشت روی یوتیوب استریم کنید.
رابط کاربری دوربین ساده است؛ آیکون هایی 
برای دسترســی ســریع به موارد دم دستی در 
صفحه  اصلــی وجود دارد. این آیکون ها شــامل 

انتخاب ســایز عکس، حالت فلش، تایمر عکاسی، 
HDR و افکت گــذاری روی تصاویر می شــوند. 
کلید های عکاســی و فیلمبرداری هم در کنار هم 
قرار گرفته اند تا بتوان در سریع ترین زمان ممکن 
به آنها دسترسی داشــت. حالت های اتوماتیک، 
پیشــرفته، پاناروما، فوکوس انتخابی و ارســال 
زنده  تصویر در شبکه یوتیوب در منویی جداگانه 
قابل انتخاب هســتند. حالت جدید »ارسال زنده  
تصویر« می تواند ویدئو های شــما را با تاخیر ۱۰ 
ثانیه ای روی شــبکه  یوتیوب به نمایش بگذارد. 
حالت pro برای عکاســی مانند نامش بســیار 
حرفه ای است. در این حالت می توانید تنظیمات 
مربوط به اشــباع رنگ، فوکوس، تراز ســفیدی، 
مقدار ISO و ســرعت شــاتر را به  صورت دستی 
کنترل کنید. نکته جالب اینکه می توانید هر کدام 
از این تنظیمــات را در حالت اتوماتیک قرار دهید 
و مواردی را که نیاز دارید به  صورت دستی تغییر 
دهید. البته امکان ثبت تصاویــر در فایل فرمت 
RAW هــم یکی از امکانات جدیــد رابط کاربری 
دوربین این گوشی اســت. ضبط ویدئوهای 4K با 
سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه و صدای استریو از دیگر 
قابلیت های این دوربین به شــمار می روند. البته 
امکان تهیه  ویدئوهایی با ســرعت کم یا سرعت 
 باال هم وجــود دارد؛ که در تنظیمات قابل انتخاب 
هستند. فناوری لرزشگیر اپتیکال هم برای ضبط 

ویدئو در این دوربین موجود است. 
دوربین ســلفی S6اج پالس هم سنسوری ۵/۱ 
مگاپیکســلی دارد. سنســور این دوربین دارای 
دریچــه  دیافراگم f/۱,۹ اســت. ایــن دوربین 
می توانــد ویدئو های 4K با ســرعت ۳۰ فریم بر 

ثانیه و صدای استریو ضبط کند  

Galaxy S6 edge plus

یک سیم کارتهتعداد سیم کارت
سایز نانو )۸,۸ × ۱۲,۳ میلی متر( قطع سیم کارت

۶,۹ × ۷۵,۸ × ۱۵۴,۴ میلی مترابعاد
۱۵۳ گرموزن

فلز و شیشه ساختار بدنه
)Dual Edge Curved Display( دارای دولبه خمیده
 )Fingerprint Sensor( مجهز به حسگر اثر انگشت

Exynos 7420 Chipset تراشه

Quad-core Cortex-A53 + Quad-core پردازنده  مرکزی
 Cortex-A57

۶۴ بیت نوع پردازنده 
۱,۵ و ۲,۱ گیگاهرتزفرکانس پردازنده  
Mali-T760MP8 پردازنده  گرافیکی

Super AMOLED فناوری

۵,۷ اینچاندازه
QuadHD | 1440 × 2560 رزولوشن 

۵۱۸ پیکسل بر هر اینچتراکم پیکسلی 
Corning Gorilla Glass 4 محافظت

دارای دولبه خمیده )Dual Edge Curved سایر قابلیت ها
Display( / قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان

RAM ۴ گیگابایت /  پشتیبانی از کارت حافظه جانبیمقدار
4G با سرعت دانلود ۳۰۰ مگابیت شبکه Cat۶ از نوع LTE

بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه
GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG فناوری های  ارتباطی

 Wi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
Wi-Fi Direct, Hotspot

نسخه  A2DP , LE, apt-X  / ۴,۲بلوتوث 
A- GPS , GLONASS , Beidou فناوری مکانیابی

۱۶,۰ مگاپیکسل رزولوشن عکس 
LED فلش

رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر فیلمبرداری
)2160p@30FPS( ثانیه

رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر 
)1080p@60FPS( ثانیه

رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر 
)720p@120FPS( ثانیه

دارای سنسور با رزولوشن ۵ مگاپیکسل دوربین سلفی
فیلمبرداری با رزولوشن ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ و 

سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
Lollipop 5.1 سیستم عامل 

ژیروسکوپ )Gyro Sensor( , قطب نما حسگرها
 ) Accelerometer ( شتاب سنج , )Compass(
, مجاورت ) Proximity Sensor ( , روشنایی ) 
 , ) Barometer ( فشارسنج , ) Light Sensor
شمارنده ضربان قلب )Heart Rate( , سنجش 

 )SPO2 Sensor( اکسیژن خون Galaxy S6 edge plus بسیار سریع و همزمان با سایر نقاط جهان در ایران رونمایی شد
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جهان نما
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جهان نما

گــوگل قصــد دارد نــام شرکت 
ســازمانی اش را در کنــار 
بازسازی گســترده به آلفابت تغییر دهد. این 

شــرکت با عنوان گوگل در اکثــر حوزه های 
مهم از جمله جســت وجو - که آن را به یکی از 
بزرگ ترین غول هــای فناوری تبدیل کرد- به 

کارش ادامه می دهد و در کنار این فعالیت های 
قدیمی با عنــوان آلفابت در دنیــای فناوری 
فعالیت خــود را پی می گیــرد. آلفابت نه تنها 
گوگل را دربر می گیــرد بلکه مجموعه بزرگی 
از پروژه های دیگر اســت. این پروژه ها شامل 
عملیات علوم زیســتی برای نمونــه لنزهای 

چشمی )کانتکت لنز( هوشمند می شود. 
بنا بر اطالعیه اخیر گوگل، تقسیم شرکت به 
بخش های مختلف و بازسازی آن تحت عنوانی 
جدید به هر یک از این کسب  و کارهای مختلف 
امکان می دهد بــا نظارت مدیــران مختلف 
فعالیت کنند. این اقدام ارائه گزارش تخصصی 
و جداگانه برای هر یک از این کســب  و کارها 
را ممکن می کند.  گــوگل همچنین اعالم کرد 
سازماندهی دوباره آن به تمرکز بر فعالیت های 
تجربی و نظری کمک خواهــد کرد. گوگل در 
بیانیه اش می نویسد:»آلفابت همچنین شامل 
آزمایشگاه ایکس که پروژه هایی مثل هواپیمای 
بدون سرنشــین را هدایت می کنــد خواهد 
بود. ما همچنین در این ســاختار نوین به رشد 
بازارهای سرمایه گذاری، مشارکت و سرمایه 
اندیشیده ایم.« ســاندار پیچای که تا قبل از این 
مدیر یکــی از مهم ترین محصوالت گوگل بود، 
مدیریت عامل این شــرکت را بر عهده خواهد 
گرفت )قباًل شــایعه شده بود پیچای قرار است 

جای خالی مدیرعامل توئیتر را پر کند(.
لری پیج در پســتی نوشت شرکت گوگل »تا 
مدت ها بر این باور بود که شرکت های مختلف 
صرفاً با ایجاد تغییرات افزایشــی به یک حالت 
راحت و مشخص می رســند. لیکن در صنعت 
فناوری که ایده های انقالبی مناطق رشد آینده 
را تشکیل می دهند، باید تا اندازه ای ناراحتی را 
تحمل کرد تا پایدار ماند«. پیج با اشاره به تعهد 
شرکت گوگل در سال 2004 مبنی بر اینکه یک 
»شرکت معمولی« نخواهد بود، نوشت:»گوگل 
اکنون عملکردی مطلــوب دارد اما معتقدیم 
می توانیم مســیرمان را مشــخص تر کنیم و 
میزان پاسخگویی مان را افزایش دهیم. بنابراین 
تصمیــم گرفتیم مجموعه جدیــدی با عنوان 
آلفابت راه اندازی کنیم. من بسیار خوشحالم که 
با عنوان مدیرعامل آلفابت را به کمک شریک 

توانمندم سرگی برین مدیریت خواهم کرد.«
شــرکت گوگل عالمت بازار ســهام خود 
یعنــی GOOG و GOOGL را تغییر نخواهد داد. 
سهام گوگل پس از این اعالم و اتمام معامالت 
و بسته شدن بازار ســهام به اندازه پنج درصد 
افزایش داشت. در آینده ای نزدیک سهام کلیه 
سهامداران این شرکت به شرکت جدید یعنی 

آلفابت منتقل خواهد شد  

منبع: ایندیپندنت   اندرو گریفین

آلفابت؛ نام جدید گوگل 

خروج از محدوده راحتی

آیا منشور اخالقی گوگل و آلفابت خبری یکی است
شرکت مادر جدید گوگل نوع رفتار وی را در آینده ای نزدیک تغییر خواهد داد و این تغییر کاماًل آشکار است. باور 
اصلی گوگل یعنی »شــیطان نباش!« )Don’t be Evil( منشور نوین این شــرکت دیده نمی شود. این منشور پس از 
انتقال سازمان های زیرمجموعه به یک مجموعه مادر به نام آلفابت منتشر شد.  »شیطان نباش!« برای بیش از یک 
دهه، بخشی از شرکت گوگل بود و در واقع اولین ســطور منشور اخالقی آن را تشکیل می داد. اگرچه آلفابت از این 
اصطالح شناخته شده در منشــور جدیدش استفاده نکرده، نیت آن به طور ضمنی در منشور وجود دارد. در عوض 
اولین سطر منشور می گوید:»کارمندان آلفابت و شرکت های تابعه آن، می بایست از قانون پیروی کنند و به یکدیگر 
احترام بگذارند.« در ادامه این منشــور می خوانیم:»هر آنچه در رابطه با شرکت گوگل انجام می گیرد، می بایست با 
استانداردهای ممکن کسب  و کار اخالقی سنجیده شود.« در مجموع می توان گفت متن منشور جدید گوگل به شدت 
کلی است. چنان که روزنامه وال استریت  ژورنال اشاره می کند برخی از جزییات قبلی از جمله مصرف الکل در زمان 
کار یا آوردن گربه هایشان در دفتر کاری، در آن حذف شده  است. در واقع در این منشور کلی تر، آلفابت می خواهد 
راه را برای پرورش خرده فرهنگ های مختلف در شرکت های تابعه باز بگذارد. شاید روزی کارکنان مجموعه نست 
)Nest( تصمیم بگیرند ورود گربه به دفتر کاری شان را مجاز کنند. هرچند شرکت گوگل زیرمجموعه آلفابت قرار 
می گیرد، منشــور ویژه  آن دارای همان سطور قبلی از جمله شعار »شیطان نباش!« است و از آنجا که اغلب کارکنان 
منبع: ورج آلفابت در گوگل کار می کنند، در عمل این شعار هنوز به حیاتش ادامه می دهد.  

دنت اورازیزو  شیطان نباش!
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اولیه الزم عبارت اســت از: ایده ای مواد 
بــرای راه حل یک مســاله یــا نیاز، 
ابزاری برای پیاده سازی راه حل و احتماالً مشتری 
برای خرید خروجی. چه عالی! خدا را شــکر ایده 
و ایده پردازی کــه بیداد می کنــد در میان مان. 
همین طــور راه می رویم برای مســائل موجود یا 
غیرموجــود ایده می پراکنیم. ابزار پیاده ســازی 
را هــم که خــدا زیادترش کند؛ یک اپلیکیشــن 
موبایل که ســر هر کوی و برزنــی می توان یک 
توســعه دهنده اش را پیــدا کرد؛ آن هــم از نوع 
مرغوبش. در مورد مشــتری هم سخت نگیریم. 
مگر همه شرکت های بزرگ و کوچک مان با کلی 
سابقه محصوالت شان مشــتری دارند؟ تازه ما 
که نمی خواهیم خرجی کنیم. با بچه های دانشگاه 
دور هم جمع می شــویم و حالی می کنیم مبسوط. 
خرجی ندارد که. هر چه هم داشت دانگی حساب 
می کنیــم. تازه هر هفته می شــود اســتارت آپ 

ویکندی پیدا کرد که برویم و کلی دور هم باشیم. 
خیلی هم کالس دارد. اصاًل مد اســت. کسی که 
استارت آپی نباشد این روزها از مرحله پرت است. 
راســتش را بخواهید مثل بعضی چیزهای دیگر 
اینجا هم صاحب نظران سمینارهای استارت آپ 
یا هیات هــای داوری اســتارت آپ ویکندها از 
خودمان در همه چیز کم تجربه ترند. خیلی هاشان 
تا حــاال حتی یک بیزینــس را در هــر اندازه ای 
مدیریت نکرده اند. دنیا را چه دیدید؟ شاید دری 
به تخته خورد و ســرمایه گذاری هم پیدا کردیم. 
دفتری راه می اندازیم که لــری پیج و زاکربرگ 
کم بیاورند. دســت کم بســاط  فوتبال دســتی و 
پینگ پونگ هر روز به راه است. در بدترین حالت 
کارمان نمی گیرد که فدای ســرمان. ما جوانیم و 
وقت داریم. حداقلش این اســت که در کمترین 

زمان ممکن بیشترین حالش را برده ایم. 
حمیدرضا نیکدل 

بررسی سوءتفاهم های ساده انگارانه در مورد استارت آپ و فرهنگ آن

بیایید دور هم باشیم و بیاستارتاپیم 

پرونده
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پرونده

»اســتارت آپ« در ســال های اخیــر واژه 
با کاربردی گســترده بــرای توصیف 
ماجراجویی های جــوان و به هم ریخته، برنامه های 
جدید سان فرانسیسکویی و شــرکت های بزرگ 
فناوری به کار رفته اســت. اما اســتارت آپ واقعًا 
چیســت؟ نیل بلومنتال بنیانگــذار و مدیرعامل 
واربی پارکر می گوید:»استارت آپ شرکتی است 
که برای حل مشــکلی تالش می کند که راه حل آن 

روشن و موفقیت در آن تضمین شده نیست.«
کسانی که استارت آپ »کول-اید« را راه اندازی 
کرده انــد معتقدنــد این مفهوم نوعــی فرهنگ و 
ذهنیت نوآوری بر اساس ایده های موجود برای حل 
مشکالتی حیاتی اســت. آدورا چونگ مدیرعامل 
و بنیانگــذار هــوم جــوی، یکــی از جذاب ترین 
اســتارت آپ های آمریــکا در ســال 2013 
می گوید:»استارت آپ یک موقعیت ذهنی است. 
این موقعیت زمانی اســت که دیگران به شرکت 
شما می پیوندند اما هنوز حاضرند ثبات شرکت را به 
قیمت رشد گسترده و هیجان تاثیرگذاری فوری، از 

دست بدهند.«
بر اســاس تعریــف واژه نامه مریام وبســتر، 
استارت آپ یعنی »اقدام یا عمل برای راه اندازی یا 
فعال کردن یا تجربه یک تجارت«. واژه نامه امریکن 

هریتیج آن را »تجارت یا اقدامی که جدیداً شروع به 
فعالیت کرده« تعریف می کند. پس نکته مشترک 
اینکه برای استارت آپ بودن باید جدیداً راه اندازی 
شده باشید.  هرچند هیچ قانون دقیق و سریعی برای 
تعریف یک استارت آپ وجود ندارد زیرا درآمد، 
سود و تعداد کارمندان در شرکت ها و صنایع بسیار 
متفاوت است اما ما گفته های چهره های فعال در این 
عرصه و کارمندان چنین شــرکت هایی را ترکیب 

کردیم تا به تعریفی از استارت آپ برسیم.
 Y Combinator پل گراهام مدیر شتاب دهنده
می گوید:»شرکتی که پنج سال عمر دارد می تواند 
هنوز استارت آپ باشــد اما وقتی 10 ساله شدید 

دیگر شروع به بزرگ شدن می کنید.«
امــا من کمی جلوتر می روم و بــه صورت گزیده 
می گویم بعد از حدود ســه ســال فعالیت، اغلب 
استارت آپ ها دیگر استارت آپ نیستند. این مساله 
غالباً با عوامل دیگری تلفیق شده و نشانه نوعی بلوغ 
از استارت آپ بودن اســت: خریداری توسط یک 
شرکت بزرگ، داشتن بیش از یک دفتر، درآمدی 
بیش از 20 میلیون دالر، بیشــتر از 80 کارمند، بالغ 
بر پنج عضو هیات مدیره و بنیانگذارانی که شخصًا 
سهام خود را فروخته اند. جالب آنکه معموالً وقتی 
استارت آپ سودآور می شود، از استارت آپ بودن 

فاصله می گیرد.
اما مساله ای که همگان بر ســر آن توافق دارند 
اینکه: خصوصیت کلیدی اســتارت آپ، توانایی 
آن در رشــد اســت. همان طور که گراهام توضیح 
می دهد، اســتارت آپ شرکتی است که برای رشد 
ســریع طراحی شــده. همین تمرکز بر رشد بدون 
محدودیت جغرافیایی اســت که استارت آپ را از 
شرکت های کوچک متمایز می کند. رستورانی در 

یک شهر یا فرانشیز، استارت آپ نیستند. 
در سال های اخیر، بســیاری از افراد استارت آپ 
را با شرکت های فناوری یکسان می دانند گویی این 
دو ذاتاً با هم آمیخته اند. آیا اوبر، برنامه کرایه خودرو 
که توانســته 307 میلیون دالر سرمایه جذب کند 
و ارزش خود را به 3/5 میلیارد دالر برســاند، واقعًا 
هنوز یک اســتارت آپ اســت؟ خب خیر؛ اکنون 
یک شرکت لجســتیک چندمیلیتی است که گفته 
می شــود امســال 213 میلیون دالر درآمد داشته 
است. مسلماً استارت آپ ها معموالً از فناوری برای 
حل مشکالت خود اســتفاده می کنند و با توجه به 

فراگیر بــودن فناوری - 98 درصــد مردم آمریکا 
به اینترنت دسترســی دارند و بیشتر از نیمی از آنها 
گوشی هوشمند دارند - امکان رشد فراهم می شود. 
هرچند معموالً شرایط این گونه است اما استارت آپ 
بر اساس تعریف الزم نیست در عرصه فناوری باشد؛ 
و وقتی یک اســتارت آپ فناوری رشد خود را کرد و 
به سود چندین میلیون دالری رسید، می توان آن را 

فارغ التحصیل دوره استارت آپی دانست.
در ترکیــب گفته هــای حاضران در مراســم 
»جذاب ترین اســتارت آپ 2013«، متوجه شدم 
شــرکت های حوزه امالک و حتــی غیرانتفاعی ها 
هم حضور دارند و بــه دلیل نوآور بــودن خود را 
استارت آپ می نامند. برای استارت آپ بودن باید 
نوعی تازگی داشته باشید که نماینده اشاره به آینده 
باشــد. این عامل حتی می تواند به شرکت ها کمک 
کند تا با استفاده از این عامل »جذابیت« به استخدام 
نیرو بپردازند و نیروهای با مهارت را با دستمزدهایی 
پایین تر جذب کنند زیرا قول نوآوری و سودآوری 
باال در آینــده را می دهند. اما هنــوز بنیانگذاران 
معتقدند استارت آپ بودن نوعی فرهنگ است که 
با این معیارها قابل اندازه گیری نیست و در هر سن 
و اندازه ای می توان اســتارت آپ باقی ماند. راسل 
دســوزا بنیانگذار سیت گیک، موتور جست وجوی 
بلیت می گوید:»زمانی دیگر اســتارت آپ نیستید 
که حس نکنید کارتان تاثیرگذار است. فکر نمی کنم 
داشتن تعداد معینی کارمند، تعیین کننده باشد بلکه 
فضای نگاه فردی و جمعی افراد به موفقیت شرکت، 

تعیین کننده است.«
مت ســالزبرگ بنیانگذار بلو آپرون، شــرکت 
خدمات تامین غذا می گوید:»اما حفظ این فرهنگ 
دینامیک در شــرکت با اضافه شدن هر کارمند و 

گذشت هر سال، سخت تر می شود.«
بسیاری از بنیانگذاران نیز با این مساله مخالفند که 
خرید توسط شرکتی بزرگ تر عنوان استارت آپ را 
از بین می برد. هرچند شرایط خرید متفاوت است 
زیرا استارت آپ ممکن اســت بخشی از شرکت 
بزرگ تر شــود و در واقع هویت خود را از دســت 
بدهد. به صورتی مشابه، شرکتی که اقدام به عرضه 
عمومی ســهام کرده یا می کند دیگر استارت آپ 
نیســت. البته اگر با پروازهای فرست کالس سفر 
می کنید و با کت و شلوار سر کار می روید، دیگر اصاًل 

استارت آپ نیستید  

استارت آپ واقعًا چه تعریفی دارد 

به تعداد نوآوران راه برای رسیدن به استارت آپ وجود دارد

شرکت استارت آپ یا اســتارت آپ )که گاهی تجارت کوچک و 
متوسط نوآورانه هم خوانده می شود( یک کارآفرینی ماجراجویانه 
یا تجارت جدید به شکل یک شرکت، مشارکت یا سازمان موقت 
است که به منظور جســت وجو برای یک مدل تجاری قابل تکرار 
یا قابل توســعه ایجاد شده. این شرکت ها عموماً به تازگی تاسیس 
شده اند و در روند توســعه، تثبیت و تحقیق برای بازارهای هدف 
خود نوآورانه اند. این واژه در زمان حباب دات کام و وقتی تعدادی 
از شرکت های دات کام بنیانگذاری شدند، شهرتی بین المللی پیدا 
کرد. به دلیل همین ســابقه بسیاری معتقدند استارت آپ ها فقط 
شرکت های فناوری هستند، اما این مســاله صحت ندارد؛ اصل 
استارت آپ بودن به بلندپروازی، نوآورانه بودن، قابلیت توسعه و 
منبع:ویکیپدیا رشد مربوط است. 

  تعریف استارت آپ

منبع:فوربزناتالی روبه مد
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چطور فضای ذخیره سازی به جاذبه ای برای استارت آپ ها تبدیل شد

همه به دنبال ذخیره

منبع:نتورلدورکپاتریک نلسون

به دنبال این مساله بودید که جذاب ترین اگر 
حــوزه فناوری کــدام اســت، احتماالً 
ابزارک های ســفید اپل یا شاید خودروهای دارای 
امکان پارک خــودکار را انتخــاب می کردید یا 
شــاید حتی مســابقات پرواز پهپاد هم چشمگیر 
بود.  امــا وال اســتریت ژورنال بــه تازگی اعالم 
کــرد ذخیره ســازی داده در حال حاضــر یکی از 
جذاب ترین حوزه ها در دره ســیلیکونی است. این 
نشــریه می گوید:»فناوری کمک به شرکت ها در 
ذخیره داده - معــادل فناورانه کمــد اقالم برای 
شرکت ها - برای انجام سریع عملیات و پویا کردن 
شرکت ها حیاتی شده است.« و از این رو شرکت ها 

حاضر به هزینه بیشتر در این زمینه هستند.

استارتآپها
اســتارت آپ های مرتبط با ذخیره داده وابسته 
بــه غول هایی ماننــد آی بــی ام، اچ پــی، دل، 
EMC و نت اپ هســتند. این مقالــه همچنین به 
 Triniti, Pure, Storage, استارت آپ هایی مانند
Nutanix و SimpliVity اشــاره دارد و می گوید 
 Pure, Kaminario, Violin شــرکت هایی مانند
Memory و SolidFire ضمــن ذخیره داده روی 
حافظه های فلش با ســرعت بازیابــی باالتر به 
جای هارد، خود را متمایز کرده اند. شــرکت های 
 Nimble و     Tegile, Reduxio Sysstems
Storage نیز به عنــوان ارائه دهندگان ترکیبی 
از هارد و فلش برای تامین »ســرعت باالتر و توان 

ذخیره سازی بیشتر« نام برده شده اند.

سختافزارهایفوقهمگرا
شرکت های Nutanix و SimpliVity سرورها و 
فضای ذخیره سازی خود را در سخت افزارهای 
»فــوق همگــرا« یــا Hyperconverged با 
هــم ترکیب کرده انــد تا به صورت ســاده تر 
و ســریع تر بتواننــد از جعبه هــای متفــاوت 
اســتفاده کنند. ذخیره ســازی فــوق همگرا یا 
Hyperconverged یک سیســتم تعریف شده 
نرم افزاری اســت که محاســبات و شبکه های 
ذخیره ســازی را با هــم ترکیــب می کند. این 
مقاله در این حوزه به اســتارت آپ هایی مانند 
 Formation Data  و  Scality, PernixData
Systems  اشــاره می کند که در »ســرورهای 

تجاری ارزان قیمــت« خود »صرفًا از نرم افزار« 
استفاده می کنند.

نیرویکار
اما این عالقه به ذخیره سازی تنها منتج از افزایش 
سرعت دسترســی به داده از طریق فلش نیست. 
نیروی کار نیز تاثیرگذار اســت. سیســتم های 
ذخیره سازی سنتی از »پرســنل برای مدیریت 
بک آپ یا حداکثر کــردن کارایی از طریق توزیع 
داده در ابزارهای مختلف اســتفاده می کردند. اما 
برای حذف یا خودکار کردن بسیاری از این کارها 

اکنون ابزارهای جدیدی طراحی شده است«.

حافظهفلش
 IO البتــه عملکــرد واقعــًا تاثیرگذار اســت و
سریع تر انجام می شــود. آرون چاندرس کاران 
تحلیلگر موسسه گارتنر درباره حافظه های فلش 
می گوید:»دلیل اصلی اســتفاده مشتریان از این 
حافظه، عملکرد آن اســت. اما دلیل دوم سادگی 
استفاده و مدیریت اســت؛ محصوالتی ذاتًا سریع 
و ســاده.«  مسلمًا ذخیره ســازی مبتنی بر حافظه 
فلش با سرعتی بیش از حد پیش بینی شده در حال 

رشد است.

شرکتها
 EMC, Pure, Violin در مقالــه بلومبــرگ بــه
 EMC  و  Memory, Nimbus Data Systems
XtremIOبه عنوان بازیگران این عرصه اشــاره 

شده است. 

هزینه
هزینه نیز عامل مهم دیگری اســت. در حالی که 
حافظه فلش به صورت تاریخی گران تر از حافظه 
ســنتی بوده، قیمت ها در حال کاهش یافتن است. 
این واقعیت که حافظــه در مراکز داده ای فضای 
کمتری می گیرد و نیاز به بــرق کمتری دارد نیز 
یک انگیزه است.  شــرکت IDC برای سال 2015 
خود پیش بینــی فــروش 2/24 میلیارد دالری 
را دارد در حالی که ســال گذشــته این مبلغ 1/8 
میلیارد دالر بود که بخشی از این پیش بینی بیشتر 
به کاهش قیمت ها مربوط می شــود و بخشی نیز 
به آگاهی بیشــتر مشــتریان از مزایای عملکرد 

سریع تر و هزینه های مدیریتی کمتر ارتباط دارد.

بزرگداده
البته بــزرگ داده و حجم انبــوه داده هایی که در 
آینده از میلیاردها حســگر IoT )اینترنت اشــیا( 
جمع آوری می کنیم نیز مطرح است؛ تحلیل های 
بازاریابی با شبکه های اجتماعی و بقیه موارد هم به 
کنار. پس اکنون توان دسترســی سریع و خوب به 
این داده ها را داریم، حال این مساله می ماند که چه 

کاری با آنها انجام دهیم؟  

  واژه نامه استارت آپ ها

Bootstrapping:
 راه اندازی شرکت با سرمایه خارجی اندک 

یا بدون آن )چه به شکل سرمایه گذاری 
مخاطره آمیز یا دیگر سرمایه های نهادی(

Angel Investor: 
فردی مستقل که سرمایه خودش را در 

شرکت سرمایه گذاری می کند.

Growth Hacking: 
بازاریابی متبحر که روی افزایش تعامل و 

رشد در شرکت های کوچک یا استارت آپ ها 
متمرکز است.

Optimize: 
تا حد ممکن کارآمد یا کامل کردن

Real-Time: 
زمان واقعی که طی آن روند یا رخدادی اتفاق 

می افتد.

Pivot: 
حرکتی که کارآفرینان در زمان تصمیم به 
تغییر جدی روند کاری شرکت خود انجام 

می دهند.

Platform: 
بنیانی که کل تجارت ها را می توان بر آن بنا 

کرد.

Ninjas: 
فردی با مهارت های باال

Clickability: 
مقبولیت شیئی که با هایپرلینک 

معرفی شده است.

10واژهغریبیکهاستارتآپهااستفادهمیکنند
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پرونده

ه استارت آپ های   ز حــــو
با  فنـاوری 
مجموعه ای منحصربه فرد از خطرات و چالش هایی 
مواجه هستند که شــاید در صنایع دیگر مشاهده 
نشــود. به نظر می رســد فناوری صنعت منتخب 
بسیاری از مالکان شرکت های امروزی است. حوزه 
گسترده و رو به رشد آن بسیاری از سرمایه گذاران را 
به خود جلب می کند و در صورت موفقیت، پتانسیل 

سودآوری آن نیز بسیار باالست. 
جاذبه راه اندازی یک اســتارت آپ فناوری قابل 
درک است اما برخی کارآفرینان نمی توانند خطرات 
منحصربه فرد پیش روی خــود را در جهان رقابتی 
فناوری درک کننــد. در ادامه پنج چالش احتمالی 

پیش رو و روش های حل آنها را بررسی می کنیم.

تغییراتمداوم
تغییرات ســریع در فناوری بیــش از هر صنعت 
دیگری می تواند برای تازه کارها واقعاً مشکل زا باشد. 
همان طور که بســیاری از کارآفرینان حوزه فناوری 
می دانند، فشــار زیادی وجود دارد که با سرعتی باال 
پیش روید و رقبــا را حذف کنید. آنــدرو فان نوی 
مدیرعامل شرکت Wrap 9، ارائه دهنده برنامه های 
تجارت الکترونیکی می گوید:»اگر شرکتی به اندازه 
کافی کوشا نباشــد یا نتواند ایده ای را با سرعت کافی 

اجرا کند، پنجره فرصت محصول یا خدمات شــما 
پیش از آنکه برای بازار آماده شــود، بســته خواهد 
شد. اگر احساس می کنید راه حلی برای یک مشکل 
دارید که در بازار هنوز حل نشــده است، خودتان را 
فریــب ندهید - خیلی زود فرد دیگــری آن را ارائه 
خواهد کــرد.« به گفته فان نوی امــا اینکه اولین نفر 
باشید، به معنی برنده شدن شما نیست. اگر محصول 
یا خدماتی هنوز وجود ندارد، باید هزینه  زیادی بابت 
شناخته شــدن و توزیع آن صرف شود و مسلماً نفر 
دوم سرمایه گذاری بهتری در مقایسه با نفر اول انجام 
خواهد داد. بــرای ارزیابی بهتر جایگاه خود، فان نوی 
به استارت آپ های فناوری توصیه می کند به دنبال 
بازخورد ایده ها، اهداف و مسیر خود به سمت موفقیت 
باشند. او می گوید:»شاید ایده ای عالی داشته باشید 
اما باید همه چیز را برای خود واضح کنید. از دوستان 
و اقوام درباره ایده خــود بازخورد بگیرید و انتقادات 
آنها را جدی بگیریــد. درباره اینکه چقدر زمان، پول 
یا انرژی می گذارید تا ایده تان به ثمر برسد واقع بین 
باشید. با دیگر بنیانگذاران و مدیران صحبت کنید و 
ببینید چقدر زمان، سختی یا هزینه برای آنها وجود 
داشته است. چیزی بدتر از این نیست که ببینید رویاها 
و پس اندازهای کارآفرینــان از بین برود چون فکر 

می کرده اند کاری ساده در پیش دارند.«

ناتوانیدررسیدنبههدفاولیه
از آنجا که فناوری خیلی ســریع تغییر می کند، این 
احتمــال قوی وجــود دارد که نتوانیــد آنچه را در 
ابتدا در ذهن داشــتید در استارت آپ خود تکمیل 
کنید. به جای پذیرش شکســت تجــاری یا تغییر 
جهت، بســیاری از بنیانگذاران استارت آپ ها تنها 

فعالیت های خود را راکد می گذارند.
شــاون لیورمور بنیانگــذار و مدیرعامل پلتفرم 
Ziptask می گوید:»بســیاری از اســتارت آپ ها 
به حالت »زامبی« می رســند، بنیانگذاران تســلیم 
نمی شوند و از پذیرش شکست هم خجالت می کشند؛ 
از این رو به رویاپردازی مشغول می شوند اما هرگز 
اهداف اولیه شــان را تکمیل نمی کنند. شرکت های 
بزرگ نگران نخواهند شد اگر یکی از پروژه هایشان 
هرگز تکمیل نشود اما در اســتارت آپ ها تکمیل 
نشــدن چیزی به معنی آن است که درهای زندگی 

خود را باز بگذارید؛ که این از شکست بدتر است.«
تکمیل آنچه آغاز کرده اید، یک قانون مناســب 

برای بســیاری از موقعیت های زندگی است اما در 
استارت آپ های فناوری این مساله اهمیت ویژه ای 
دارد. اگر به نظر می رسد در آستانه شکست هستید، 

بگذارید این اتفاق بیفتد. 
لیومور می گوید:»اگر شکســت خوردید دوباره 
تالش کنید اما مرتبه بعدی ســریع تر عمل کنید. 
شرکت زیپتاســک کار خود را آغاز کرد، شکست 
خورد، جهــت را تنظیم کرد، دوباره شــروع کرد، 
شکســت خورد، جهت را تنظیم کرد، دوباره شروع 
کرد، سرمایه جذب کرد و موفق شد و اکنون در حال 
رشد است. رسیدن به این درآمد مشروع، به سه بار 

تالش با گروهی فوق العاده مصمم نیاز داشت.«

تصمیمبهمشارکت
به عنوان یــک تجارت جدید، مشــارکت با دیگر 
شرکت های رشته خودتان می تواند مسیری عالی 
برای رشد باشد. اما خطرات برای استارت آپ های 
فناوری زیاد است زیرا عملیات آنها به سادگی و در 

اثر پیوند با یک شرکت کند به هم می ریزد.« 
کریــس مایلــز مدیرعمــل شــرکت مایلز 
تکنولوژی، تامین کننــده نرم افزارهــای تجاری 
می گوید:»فناوری هایــی که امروزه جزو مســائل 
روزمره هســتند ممکن اســت در چند سال آینده 
حذف شــوند. بسیاری از شــرکت ها را دیده ام که 
یک خط تولید کامل ایجاد و خدمات و برنامه هایی 
را کاماًل مبتنی بر فناوری هــای نوظهور و محبوب 
ارائه کرده اند اما وقتی این فناوری ها از بین می روند، 
همه چیز از هم می پاشــد. آن گاه چطور؟ بهتر است 

تصمیماتی صحیح تر و هوشمندانه تر بگیرید.«
وقتی مساله انتخاب شرکتی برای همکاری مطرح 
می شود، داشتن سیاســت های روشن می تواند به 
تصمیم گیری در مورد استارت آپ تان کمک کند. 
مثاًل شرکت مایلز تنها با شــرکت های بزرگ تر و 
جاافتاده همکاری می کند کــه احتمال ماندگاری و 
موفقیت بیشتری دارند.  او می گوید:»وقتی در حال 
ساخت یک شــرکت هستید، مهم است روی ایجاد 
سیاست هایی تمرکز کنید که به رفع خطرات کمک 
می کننــد. در مقام یک کارآفرین، همیشــه خطر 
می کنید اما با داشتن سیاست های روشن می توانید 

با امید به بهترین نتیجه خطر کنید.«

استخدام
اســتخدام کارمندان می تواند تجربه ای دلهره آور 
بــرای بســیاری از اســتارت آپ ها باشــد امــا 
استارت آپ های فناوری معموالً پیش از آنکه آماده 
باشــند بیش از حد کارمند استخدام می کنند. حتی 
اگر سرمایه ای پشــت تان باشد، بزرگ کردن بیش 
از حد شرکت خیلی زود به مشکل تبدیل خواهد شد. 
ویلیــام ژو مدیرعامــل شــرکت فناوری های 

پنج چالش پیش روی استارت آپ های فناوری و راه حل آنها

حالت زامبی 

منبع:بیزینسنیوزدیلینیکول فالون تیلور

gg هنوز در حال جمع آوری ســرمایه ماجراجویانه: اگر شرکتی
سهام عمومی خود را عرضه کرده یا در آینده نزدیک عرضه 

می کند، دیگر نمی توان آن را استارت آپ نامید.
gg بخش عمده رشد خود را در آینده نه گذشته می داند: مسلمًا

برنامه ها با هم متفاوتند اما اگر شــرکتی پیش بینی واقعی از 
رشد گسترده )درآمدی/بازاری( داشته باشد، می تواند خود 

را استارت آپ بنامد.
gg فرهنگ استارت آپ« دارد: احتماالً تحمل ریسک پذیری«

مهم تریــن جنبه »فرهنگ اســتارت آپ« اســت اما هیچ 
عنصری به تنهایی نمی تواند آن را تعریف کند. وقتی ببینید، 
*ازنگاهکویناسمایلر/منبع:کورا خودتان متوجه می شوید. 
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تحصیلی وتیکا می گوید:»استارت آپ های فناوری 
با ســرعتی باال رشد کرده و ســرمایه های عظیمی 
جذب می کنند اما تداوم این رشــد بســیار دشوار 
است. استارت آپ های فناوری عاشق بزرگ شدن 
یا استخدام بیش از حد کارمندان هستند. در واقع بر 
اســاس گزارش ژنوم 2011 درباره استارت آپ ها 
74 درصد استارت آپ های اینترنتی با رشد باال به 
دلیل توســعه پیش از موعد یا استخدام بیش از حد 
شکست می خورند. همیشــه به کندی، استخدام و 
با ســرعت، اخراج کنید.« دیگر مساله استخدامی 
که یک شــرکت فناوری با آن روبه رو می شــود، 
ناتوانــی در جذب اســتعدادهای برتــر به فضای 
استارت آپ است. مت پیترسون بنیانگذار شرکت 
برنامه نویســی Shiny Things می گوید:»جریان 
پــول یکی از بزرگ ترین مســائل پیــش روی هر 
استارت آپی است. شــرکت های بزرگ تر فناوری 
در دره ســیلیکونی می تواننــد حقوق هایی باالتر از 
اســتارت آپ ها بپردازند. دادن اجازه به تیم شــما 
برای داشــتن آزادی عمل و خالقیت در پروژه ها، 

رضایت آنهــا را باالتر می برد و احتمال رفتن آنها به 
شرکت های بزرگ تر را کاهش می دهد.«

خطراتسایبری
هرچند تقریباً تمامی شرکت ها تا حدی به وب وابسته 
هستند اما یک رستوران یا فروشگاه فیزیکی به اندازه 
اســتارت آپ فناوری با خطرات ســایبری مواجه 
نیست زیرا تمامی فعالیت هایش در اینترنت است. 
 B2B در اغلب موارد، استارت آپ های فناوری بازار
را خدمات رسانی می کنند که یعنی دیگر شرکت ها 

برای فعالیت مناسب به شما وابسته هستند. 
یونس لیم مدیر فروش شــرکت بیمــه تراولرز 
می گوید:»از آنجا که شرکت های فناوری خدمات 
یا محصولی برای کمک به مالکان دیگر شــرکت ها 
در انجام فعالیت هایشان ارائه می کنند، در معرض 
حذف خطا و دیگر هزینه ها قرار دارند. برای مسلط 
شــدن بر هر گونه ضرر، باید مطمئن شوید که این 
هزینه ها را درک می کنید.« داشتن فایروال گسترده 
و سیســتم نرم افزارهای آنتی ویروس بســیاری از 

خطرات ســایبری را از بین می برد اما تنها تا حدی 
کاربرد دارند. لیم پیشــنهاد می کند کارمندان خود 
را با پروتکلی مناســب بــرای مدیریت اطالعات 
حساس مشــتریان و کارت های اعتباری آموزش 
دهید و همیشه مطمئن شوید که اطالعات شرکت 
تنها از طریق یک اتصــال اینترنتی امن و خصوصی 
قابل دسترس است. افزودن یک بیمه نامه سایبری 
به برنامه بیمه ایتان می تواند حمایتی باشــد برای 
حمــالت احتمالی. در حالی که اســتارت آپ های 
فناوری ممکن اســت با رقابتی شــدیدتر از دیگر 
استارت آپ های صنعتی مواجه باشند و چالش های 
منحصربه فردی را تجربه کنند، سطح پایبندی شما 
به ایــن تجارت جدید نهایتــاً تعیین کننده احتمال 
موفقیت تان خواهد بود. جرمــی کولس بنیانگذار 
پلتفرم سرمایه گذاری جمعی VentureCrowd در 
اتریش می گوید:»احتمال اینکه هر فردی بتواند یک 
شرکت پیشرو در بازار را از هیچ ایجاد کند، بسیار کم 
است. متوهم بودن شما را به جایی نمی رساند. مهارت، 

پشــتکار و کمی زمان و شــانس الزم دارید.«  

  چطور یک استارت آپ راه اندازی کنیم

موفقیت

درآیندهزندگیکنید
جلوتر از زمان خودتان

راهاندازیکنید
  بگذارید همه بفهمند 
شما چیزی ساخته اید.

کاربران را پیگیری کنید، 
آیا برمی گردند؟

آنرابنویسیدو حول 
آن ایده پردازی کنید

شرکت خود را ثبت، و
سهامراتقسیمکنید.

یکنمونهاولیهبسازید

یکبنیانگذارمشترک
پیدا کنید.

بهرشد5درصددرهفته
برسید )دشوار است اما 

ثابت شده که ممکن است(.


نمونه اول را به 100 نفر
نشاندهید

نمونه های اولیه را آن قدر
تکرارکنیدکه معنادار شوند.

جای چه چیزی در دنیا
خالیاست؟

به دنبالسرمایه باشید 
و همزماننسخهیکرا 

هم تولید کنید.

بلهبرمیگردند:

دند:
یگر

رنم
خیرب

به 1000کاربربرسید.

1000

)بعد از تکرار( دوباره راهاندازی
کنیدتا کاربران برگردند 

)AirBnB سه بار راه اندازی انجام داد(.

رشد خود را با همین 
سرعتادامهدهید، 
بعد از چهار سال به 
25 میلیون کاربر 

می رسید.
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پرونده

ســر و صــدای زیــادی حول امروزه 
واژه »کارآفرین« ایجاد شــده 
است. شــاهد ظهور تعداد فزاینده ای از رسانه ها 
و شــبکه های خبری در فضای عمومی هستیم که 
همگی بر کارآفرینی تمرکــز دارند. هرچند این 
محبوبیت موضوع بدی نیســت اما در عین حال 
نیرویی اســت که می تواند هوس یا تبی زودگذر 

ایجاد کند. 
با گســترش فناوری های دیجیتال، ایجاد یک 
شرکت از همیشه ساده تر شــده است. حتی یک 
جست وجوی ساده در گوگل نیز میلیون ها نتیجه 
از راهنماهای قدم به قدم راه اندازی شــرکت تا 

داســتان های واقعی کارآفرینان پیش روی شما 
قرار می دهد. نیازی نیست به فراوانی کتاب های 
موجــود در بازار کــه آموزش عمیقــی درباره 

فعالیت های تجاری می دهند، اشاره کنیم.
اما آیا واقعیت به این سادگی است؟ سر ریچارد 
برانســون در یکی از جدیدتریــن مطالب خود از 
عنوان »2014 ســال کارآفرینــان خواهد بود« 
اســتفاده کرد. ما همگی با این ســناریو آشنایی 
داریم؛ چیــزی می شــنوید - می تواند محصولی 
جدید یا خبری جدید دربــاره محصولی قدیمی 
باشــد -، ســاعت ها در اینترنــت دربــاره آن 
جســت وجو می کنید و مطالب می آموزید و قبل 

از اینکه متوجه شــوید، در موضوع غرق شده اید.
شاید چند هفته و ماه به همین روند ادامه دهید 
اما بــه تدریج به جایی می رســید که دیگر عالقه 
خود را از دســت می دهید. و اگر فعالیت چالش 
برانگیزی باشــد، صرفًا بی خیال آن می شــوید. 
من مدت هــا به صورت عمیق بــه جایگاه خودم 
در »عرصه اســتارت آپ« فکر کــرده ام. بارها 
از خودم پرســیده ام »آیا واقعًا برای من ســاخته 
شده اســت؟« یا »باید صرفًا شغلی عادی در حد 
9- تا -5 پیــدا کنم؟« اما بعد از راه اندازی چندین 
استارت آپ که بیشــتر آنها شکست خورده اند، 
می دانم این همان کاری است که باید انجام دهم، 

حتی اگر هزار بار در آن شکست بخورم. 
وقتی اولین کارم را پنج ســال پیش آغاز کردم، 
»اســتارت آپ« واژه معمول امروزی نبود. هنوز 
در واژگان عمومــی کاربــرد نداشــت. ما واژه 
»اســتارت آپ« را تنها یک ماجراجویی تجاری و 

نه بیشتر می دانستیم. 
اما اکنون جوامعی حول استارت آپ ایجاد شده 
اســت و صادقانه باید گفت ظاهراً خیلی ها تالش 
می کنند اســتارت آپ راه اندازی کنند، صرفًا به 
خاطــر اینکه دیگران ایــن کار را انجام می دهند. 
واژگان مرتبط با اســتارت آپ همه گیر می شوند 
و هر روزه نیز واژگانی جدید ســاخته می شــود. 
اگر معنــی این واژگان را ندانید، دیگران شــما را 

کاندیدای خوبی برای این حوزه نمی دانند.
من از آن کســانی نیســتم که دنبال موج بروم 
و هرگز هم نبــوده ام. اما اکنــون می توانید مرا از 
»اهالی اســتارت آپ« بدانید؛ زیــرا ما تجارت 
خودمان، ســبک زندگی مــان و دیدگاه مان به 
همین شکل اســت.  اشــتباه نکنید! من کاماًل از 
حمایت جوامع از یکدیگر در بازی اســتارت آپ 
دفاع می کنم. می دانم کار ســختی اســت و این 
شکست ها برای ما بنیانگذاران استارت آپ نوعی 
تجربه است تا مراحل مختلف این مسیر را ببینیم. 
کمک به جوامعی که به منابع گســترده دسترسی 
ندارند مانند اســتارت آپ ها، برای شــروع یک 
سفر خطرناک بســیار عالی است. من کاماًل از این 

مساله حمایت می کنم.
البته من حامی کســی نیســتم که راه می افتد 
و می گویــد »متنفرم از اینکه بــرای دیگران کار 
کنم، پس می روم و شــرکت خودم را راه اندازی 
می کنم« یــا »کارآفرینان عالی هســتند، من هم 
باید کارآفرین باشم«. خالصه اینکه اگر به خاطر 
هوسش وارد این کار شده اید احتماالً در این مسیر 
خرد شده و خارج می شــوید. با دید بلندمدت و 
دیدگاهی مناســب وارد این کار شوید. به دالیلی 
غیر از پول و شهرت به سراغ آن بیایید تا همه چیز 

را متفاوت ببینید  

گول این تب را نخورید 

فراموشی پول و شهرت 

منبع:استارتآپدیلیآلکس تاسون

آیادورانهوساستارتآپگذشتهاست؟
آیا دوران هوس استارت آپ گذشته اســت؟ احتماالً خیر. از این روش می توان خیلی چیزها یاد گرفت اما اینکه فرض 
کنیم در خط مقدم کار آفرینی هســتیم، کمی کوتاه بینانه اســت.  میزان تجارت هایی که امروزه ایجاد می شوند بسیار 
گسترده است. در ســال 2010 ما 500 هزار شــغل در هر ماه ایجاد کردیم. این عددی عالی است! مقاله سی ان ان این 
عدد را به علت رشــد اقتصاد ضعیف می داند اما من می گویم در آن زمان نویسندگان مقاله احساساتی شده بودند و این 
نمی تواند تنها دلیل باشــد. این رشد مسلمًا می تواند به دسترســی بهتر به دانش چگونگی راه اندازی یک استارت آپ 
مربوط شود. در 50 سال گذشته تغییری محســوس از ایجاد انبارهای دانش به سمت خلق محصوالت منبع باز وجود 
داشته است.  در ســال 1950، حتی برای شناخت نقطه آغاز کار خود باید در مدیریت تجاری تخصص پیدا می کردید. 
داستان هر کارآفرین احتمالی حتمًا شامل دانشگاه و مدیریت، داشتن والدینی مدیر )که بتوانند به شما آموزش دهند(، 

یا شانس و توان زندگی در شهری با کتابخانه ای مملو از اطالعات الزم می شد.
امروزه تنها کافی اســت بدانید چه چیزی را باید در گوگل جست وجو کنید تا پاســخ های مرتبط با ساختار سازمان 
و چگونگی تضمین ســرمایه، کجا و چطور اجاره کردن )محل  هاســت ســایت( و غیره را بیاموزید؛ اگر تخصص ایجاد 
شــرکت تان را هم داشته باشــید می توانید چیزی خلق کنید که بازار به دنبال آن است و از اینجا به بعد، اطالعات الزم 

درباره چگونگی ایجاد و حفظ تجارت و استفاده از دانش عمومی برای راه اندازی کشتی را می آموزید.
با باز شــدن سد افراد بیشتری به ســیل راه اندازی شرکت های خودشان می پیوندند. با رشــد بازار، ایده ها، روندها، 
سیستم ها و تفکرات جدیدتر محبوب می شوند و دانش جدیدتری به دست می آوریم. کتاب »متدولوژی استارت آپ 
وابســته« به یافتن نیاز مشتریان در زودترین زمان ممکن می پردازد. ســپس می توانید شرکت را حول همین یافته ها 
ایجاد کنید. این رویکرد علمی بسیار سرراســت بوده و به دلیل باال بودن تعداد متقضیان )آن 500 هزار نفر را به خاطر 

داشته باشید( یادگیری راه اندازی تجارتی با کمترین سرمایه ممکن، بسیار در دسترس است.
من شــاهد روندی هستم که خلق تجارت )و احتماالً دیگر مراحل چرخه حیات شرکت( را به یک روش شناسی علمی 

در برابر نیاز به حمایت از انبار داشتن مانند روزهای ظهور اینترنت، تبدیل می کند. 
این تغییر روش جدید بســیاری را به هوس انداخته اســت. آیا ایجاد استارت آپ وابســته ارزشمند است؟ بله. آیا 
منبع:کوارو روش های دیگری )و احتماالً بهتری( هم وجود خواهد داشت؟ بله. 

دیوید گولد  سراب خط مقدم کارآفرینی
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منبع:اسمالبیزینسترندزارین انگستروم

 )Startup Institute( »نهــاد اســتارت آپ«
یک برنامه هشــت هفته ای اســت تا به کسانی 
که در حال تغییر شــغل هســتند، برای ورود به 
دنیای اســتارت آپ ها کمک کند. ایــن برنامه 
در ســال 2012 راه انــدازی شــده و اکنون در 
بوســتون، نیویورک، شــیکاگو، لنــدن و برلین 
فعال اســت. نهاد اســتارت آپ صدها نفر را در 
سراســر جهان آموزش داده تا در مســیر شغلی 
خود موفق باشند. برخی از آنها استارت آپ های 
خودشان را بنیانگذاری کرده اند و تعدادی هم در 
شرکت های بزرگ فناوری مانند گوگل مشغول 
شــده اند. البته بخش زیادی از آنها اکنون برای 
استارت آپ ها کار می کنند. بعد از کمک به رشد 
دو اســتارت آپ، لیزا شــوماخر در مقام مدیر به 
نهاد استارت آپ در شــیکاگو پیوست. او در این 
نقش به ده ها انســان حرفــه ای در آماده کردن 
خود برای زندگی استارت آپی کمک کرد. بعد از 
آموزش دانشــجویان نهاد استارت آپ به عنوان 
نیروی کار و مالقات با صدها مدیر اســتارت آپ 
در این مســیر، او اکنون دانش منحصربه فردی 
دربــاره خصوصیات یــک کارمنــد عالی برای 
اســتارت آپ ها دارد.  در ادامه شش خصوصیت 
کارمندان استارت آپ را بررسی می کنیم که برای 
موفقیت کارتان ضروری است و البته یک مورد که 

احتماالً ضروری نیست!

1.استقامت
»اســتقامت خصوصیت شــماره یــک و احتماالً 
بنیان همه خصوصیات دیگر اســت. شما بارها با 
شکست مواجه می شوید، کســانی که با سخت تر 
شدن اوضاع، بهتر شوند، کسانی هستند که موفق 

می شوند.«

2.تمایلبهیادگیری
»یک راز: وقتی اســتارت آپی به دنبال اســتخدام 
کارمندی می رود، به دنبال خورشــید، ماه و ستاره 
اســت. واقعیت اینکه اغلب بنیانگذاران و مدیران 
اســتارت آپ به دنبال ذهنیت مناسب هستند. به 
دنبال کسانی هســتند که سطحی معین از مهارت 
فنی داشــته باشــند؛ البته هرچند این خصوصیت 
بسیار مهم است اما قرار نیســت ماهرترین افراد 
جذب شوند، بلکه در واقع به دنبال کسانی هستند 

که مدام در حال یادگیری باشــند، کسانی که ذاتًا 
روش هایی برای ایجاد ارزش خلق کنند، به فرهنگ 
شــرکت بیفزایند و از قبل فکر کنند. کســانی که 
مشــارکت می کنند و ایده هایی دربــاره اقدامات 

بعدی مطرح می کنند. 

3.شکوفاییدرابهام
»کارمندان شرکت برای نبود روند و دستورالعمل، 
که خصوصیــت استارت آپ هاســت، آمادگی 
ندارند. این بدان معنی نیست که نمی توانید تغییر 
کنید؛ حتمــاً می توانید. اما نیاز بــه راهنما دارید و 
باید دربــاره اش صحبت کنید. مــن معتقدم این 
تغییر زمانی آغاز می شود که شما در مقام کارمند 
استارت آپ شــروع به خلق روندها کنید. ممکن 
اســت خیلی زود متوجه شوید این روندها مناسب 

نیستند و از این رو همین مسیر را تکرار کنید.«

4.همکاری
»از آنجا که استارت آپ ها با چالش های ناشناخته 
بسیاری مواجه هستند، ضروری است تیمی قوی با 
اعضایی اهل همکاری داشته باشید. کسانی که اهل 
همکاری باشــند می دانند چطور در برابر دیگران 
انعطاف پذیر باشند؛ نه تنها درباره کار بلکه درباره 
نقــش یکدیگر در ارتبــاط با آن کار. این مســاله 
نیازمند خودآگاهی است - واقعاً باید احساس خود 
را درک کنید. نیازمند همدردی اســت؛ خودتان 
را خالی کنید، فکر خود را به زبــان بیاورید و واقعًا 
به ایده هــای دیگران گوش و به آن پاســخ دهید. 
نیازمند توانایی خلق مکان هایی امن هستید که در 

آن بتوانید چنین مکالماتی داشته باشید.«
هر فردی که در اســتارت آپ شما کار می کند 
باید یک قطب نمای داخلی داشته و برای انعطاف 
در برابر دیگران آماده باشــد. تجــارت به معنی 
حرکت بیش از حد سریع و کار بیش از حد سخت 
برای همه کسانی است که کاماًل احساس همراهی 

و همکاری با تیم ندارند.«

5.تنوع
»آنچــه مــن مشــاهده کــردم این بــود که 
اســتارت آپ هایی که تنوع واقعــی ندارند، مانند 
گیاهانی هستند که خوب رشــد نمی کنند. شاید 
در یک حوزه رشــد خوبی داشته باشــند اما بقیه 

بخش ها افتضاح است. در حالی که تیم های متنوع 
با هیات مدیره هایی که اســتعدادها، ســابقه ها و 
تجربه های گوناگون تشــکیل شده اند، رشد بسیار 
خوبی دارند زیرا همه مالحظات بازار/محصول را به 
صورتی کارآمد دارند. من از مدیران استارت آپ ها 
می خواهم واقعاً متهور باشند و کسانی را استخدام 
کنند که نماینده مشتریان شان به شمار روند. به این 
ترتیب جهت استخدام استعدادهای برتر در زمان 
آمادگی برای کار تیمــی متنوع، راحت تر خواهید 
بود. وقتی تیمی متنوع داشــته باشید، خیلی سریع 

می توانید مشکالت را حل کنید.«

6.عالقه
»استارت آپ ها راهی بسیار سخت در پیش دارند 
و اگر عالقه مند نباشید، موفق نخواهید بود. عالقه 
می تواند از مســیرهای مختلفی ایجاد شود. الزم 
نیســت همه به محصول عالقه مند باشــیم، بلکه 
عالقه باید بخشی از شرکتی باشد که می خواهد از 
جا کنده شود.« من در نگاه افراد به زندگی در پی این 
عالقه هستم. زیرا هیچ کس نمی تواند این مساله را 
به شما آموزش دهد یا اعطا کند. به دنبال آن نور در 
چشم هایشان باشید. به دنبال چه چیزی هستند و 
چرا؟ چه کارهایی انجام داده اند؟ آیا به مســائل 
زیادی در زندگــی خود عالقه مندنــد اما صرفًا 
برایشان موضوع جالب اســت و کاری درباره اش 

انجام نداده اند؟«
لیزا همچنین به خصوصیتی اشاره می کند که در 
رابطه با کارمندان استارت آپ بسیار به آن اشاره 
می شود اما او معتقد است بیش از حد به آن اهمیت 

داده شده است:

ریسکپذیری
»مراقــب دیدگاه خــود درباره ریســک پذیری 
باشید. بهترین اســتارت آپ ها آنهایی هستند که 
ســریع حرکت می کنند - که به عملگرایی تمایل 
دارند - اما درباره دیدگاه خود و مدل تجاری شــان 
کاماًل شفاف هستند. ریسک پذیری معموالً برای 
کارمندان جدید استارت آپ ها و فوق خالق شدن 
و رهایی از جهت گیری هــای متنوع، کاربرد دارد. 
اگــر اقدامات تان کاماًل با آن دیــدگاه همخوان و 

اولویت بندی نشده باشد، کارتان خراب می شود.
متمرکز مانــدن روی چند ریســک که ارزش 
پذیرش را دارد بســیار ســخت تر و ضروری تر 
اســت. همچنین گاهی شــاهد بوده ام که کسانی 
ریســک پذیری را ماننــد یک بازی برداشــت 
می کننــد. زندگی کارمندان تان با اســتارت آپ 
شــما گره خورده اســت. باید درباره ریسک هایی 
که ارزش پذیرش دارند کاماًل متمرکز و محرمانه 

عمل کنید.«  

شش مهارت کلیدی کارمندان استارت آپ ها

قطب نمای داخلی 
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آیهبدیر
بنیانگذارلیتلبیتس

معتقــدم اولین معیــار اســتارت آپ این اســت: 
چیزی اســت جدیــد - یــک روند، محصــول، نوع 
مدل تجــاری، اکوسیســتم. هرچیزی که هســت، 
نبایــد پیــش از آن وجود داشــته باشــد. مســلمًا 
عوامــل دیگری هم مطــرح می شــود: محدودیت 
منابع، امــور مالــی، اندازه تیــم ها و غیــره. اما من 

 مســائل زیادی تغییر می کند و بــرای من مهم ترین نکته تعیین کننــده نوآورانه بودن
 آن است.

من زمانی با ســازمان دهندگان Makefire درباره مفهوم استارت آپ صحبت می 
کردم: آنها می گفتند درآمد بیش از یک میلیون دالر  در ســال یعنی دیگر استارت آپ 
نیستید )یعنی باید هزینه اسپانســر را بدون تخفیف بپردازید(. در شرکت های سخت 
افزاری ممکن اســت ده ها میلیون دالر در سال ورودی داشته باشید اما سودی در میان 
نباشد. مساله درآمد نیست. من می گویم استارت آپ همواره محدودیت شدیدی در 
منابع خود دارد. یعنی تالش می کند کاری بســیار فراتــر از حد توان خود انجام دهد و 
این مساله آن را خالقانه می کند. اگر منابع تان محدود نباشد، یعنی دیگر استارت آپ 

نیستید.

دیوگیلبوآونیلبلومنتال
بنیانگذارانواربیپارکر

بلومنتال می گوید: »اســتارت آپ شرکتی است که 
برای حل یک مســاله فعالیت می کند در زمانی که راه 
حل آن چندان واضح نبــوده و موفقیت در آن تضمین 
شده نیست. شرکت زمانی دیگر استارت آپ نیست 
که شروع به واکنش بجای کنش کند - به جای تهاجمی 
بیشــتر تدافعی بازی کند این تغییر ذهنیت زمانی رخ 

می دهد که شرکت به جای تالش برای انجام کاری که تا کنون انجام نشده است، به دنبال 
دفاع از چیزی باشد که اکنون انجام می دهد.«

آریلگارتن
بنیانگذارومدیرعاملاینتراکسون

وقتی شــرکتی کوچک با رشــدی بزرگ بر اســاس 
ایــده هایی بــزرگ باشــید، خودتان مــی دانید که 
اســتارت آپ هســتید، معموالً این ایده های بزرگ 
حول یــک فناوری شــکل می گیرنــد و همین ایجاد 
اختالل است که ســرمایه گذاران آینده نگر را جذب 
می کنــد. زمانی یکی از اســتادانم به مــن می گفت 

 اســتارت آپ صرفًا مجموعه ای از آزمایش ها به دنبال شواهدی برای نتایج قابل تکرار
 است.

به گفته تروور، از بنیانگذاران ما، ظهور یک مدیر میانی نشــانه خوبی است که دیگر از 
موقعیت استارت آپ خارج شــده اید. اگر نیاز به مدیر برای مدیریت مدیرانتان داشته 
باشید، یعنی این نشان را از دست داده اید. یک نگاه دیگر اینکه آیا اگر یکی از بنیانگذاران 
ناگهان حذف شود، آیا این مســاله تاثیری گسترده بر موفقیت و پویایی استارت آپ می 
گذارد؟ اگر می گذارد یعنی هنوز استارت آپ هستید. در غیر این صورت از آن موقعیت 

خارج شده اید.

اقرممقدوناسماعیل
بنیانگذارونمو

استارت آپ گروهی از مردم هستند که با هدف 
رسیدن به هدفی مشترک، معموالً در زمانی محدود، 

فعالیت می کنند.
هیچ گاه بیش از حد بزرگ نیســت. اســتارت آپ 
زمانــی از کار می افتد که همه افراد دخیل دیگر در آن 

کار نکنند.

دانیلروبیکاد
بنیانگذارپسوردباکس

استارت آپ یک ایده تجاری است که حداقل کشش 
را دارد. در تجربــه من، بنیانگذار بایــد در همه امور 
خبره باشد تا بتواند یک ایده محوری را مدیریت کند. 
واقعیت اینکه اســتارت آپ حداقل ساختار و حداکثر 

عالقه را دارد.
اســتارت آپ بودن نوعی ذهنیت است. همیشه به 

دنبال کســب سهم بیشــتر از بازار و کامل کردن محصوالت خواهید بود )هرچند هرگز 
کامل نمی شود(. وقتی تصمیم تان را گرفتید دیگر استارت آپ نخواهید بود.

آدوراشونگ
بنیانگذارهومجوی

استارت آپ نوعی موقعیت ذهنی است. این موقعیت 
زمانی است که دیگران به شــرکتی شما می پیوندند 
امــا هنوز حاضرند ثبات شــرکت را به قیمت رشــد 
 گســترده و هیجان تاثیرگــذاری فوری، از دســت 

بدهند.
شــرکت زمانی دیگر استارت آپ نخواهد بود که 

هیچ پویایی کوتاه مدتی در ادامه تجارت آن وجود نداشــته باشــد. در حالی که هنوز 
تصمیمات ســختی بایداتخاذ شود و شاید پویایی در بلندمدت، مثاًل در دوره های سه 
ماهه وجود داشته باشــد اما فعالیت های روزمره برای کارمندان بسیار پایدار به نظر 

آمده و تاثیر فوری و پیوسته آن تضمین شده نیست.

پتفالن
بنیانگذارتراستف

مــن معتقدم "بوت اســترپ" نقشــی بســیار مهم 
در تبدیــل شــرکت بــه اســتارت آپ دارد؛ ایده 
ای که بر اســاس داده هــای مربوط به خواســت/
نیــاز بــازار و امــور مالی در حــال یادگیــری آن 
هســتید و پیــش از آنکه همه پاســخ هــا را بدانید 

 کار خــود را آغاز می کنید. وقتی راه حل مســاله را پیدا کردید، دیگر توســعه ســریع 
شروع می شود.

معتقــدم تــا زمانــی کــه بــا روش و فرهنــگ اســتارت آپ بــه کار خــود 
 ادامــه دهیــد، هرچقــدر هم کــه بزرگ شــده باشــید، هنــوز یک اســتارت آپ

 هستید.
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متیوسالزبرگ
بنیانگذاربلوآپرون

معتقدم اســتارت آپ بودن بیــش از هرچیزی یک 
ذهنیت اســت. از نظر من مساله فرهنگ انرژی باالی 
اعتقاد به ممکن بودن هرچیزی مطرح است. یعنی در 

جدال دیوید علیه گولیات، شما باید بازنده باشید.
اگر استارت آپ بودن همان ذهنیت باشد، معتقدم 
در هر سن و اندازه ای می توان اســتارت آپ بود. اما 

حفظ این فرهنگ دینامیک در شرکت با اضافه شدن هر کارمند و گذشت هر سال، سخت 
تر می شود.

جیسایدر
مدیرعاملوبنیانگذاربندپیج

سایدر، اســتارت آپ را به شکل »به هم ریخته، گویی 
فردایی وجود ندارد، عالقه مند، جوان، خالق، با ریسک 

های باال« تعریف می کند. 
»من معتقدم اســتارت آپ نوعی حس است. وقتی 
وارد اتاق یک اســتارت آپ می شوید، آن را حس می 
کنید. انرژی فوق العاده را حس می کنید. آن محرک 

... که باعث می شود شرکت هایی بزرگ با درآمدهای نجومی هنوز خود را استارت آپ 
بدانند.«

ادواردساچی
بنیانگذارنشنالفیلد

به گفته ســاچی، اســتارت آپ بر اساس امید تعریف 
می شــود. »زمان کار در اولین تبلیغــات انتخاباتی 
اوباما، خطــی را پیدا کردم که عاشــقش بودم - البته 
این امید مسلمًا خوش بینی نیســت. امید این نیست 
که حس کنید همــه چیز درســت از آب درخواهد 
آمد، بلکه حتما یک چیزی درســت از آب در خواهد 

 آمد، به هر شــکلی که باشد. در روزهای اولیه اســتارت آپ ها چنین امیدی در همه جا 
هست.

خیلی ها می گویند به نام شــناختن همدیگر مرز این تعریف است - هنوز در این مرحله 
نیســتیم، اما تنها جای دیگری که کار کردم - مبارزات اوباما - 7 هزار کارمند داشت اما 
در عین حال توانست امید و نگرانی یک استارت آپ را در خود حفظ کند. نمی دانم بازی 
اعداد اســت یا خیر، اما زمان تاثیر تعیین کننده ای بر فرهنگ اســتارت آپ ها دارد؛ در 
مدتــی معین، امید جای خود را به خوش بینی و خوش بودن می دهد و آن نگرانی هم یکی 

از مسائل عادی کار می شود.«

راسلدسوزا
بنیانگذارسیتگیک

زمانی دیگر اســتارت آپ نیســتید که حس نکنید 
کارتان تاثیرگذار اســت. من زمــان زیادی را صرف 
عقد قراردادهای مشارکت با دیگر شرکت ها می کنم 
و می توان دید در کدام شرکت ها، مردم احساس می 

کنند خودشــان سرمایه گذارند و در کدام شرکت ها اصاًل اهمیت نمی دهند. فقط با موج 
پیش می روند.  شــرکت های فناوری را دیده ام که شــاید به صورت سنتی یک استارت 
آپ شناخته شوند. لذا فکر نمی کنم داشتن تعداد معینی کارمند، تعیین کننده باشد بلکه 

فضای نگاه فردی و جمعی افراد به موفقیت شرکت، تعیین کننده است.

رابمی
مدیرعاملوبنیانگذاربکآپیفای

می اســتارت آپ را »چیزی که محصــول یا بازاری 
جدید، با کمتر از 50 کارمند، و با هدف رشــد ســریع 

باشد« تعریف می کند.
»شــرکت های با 75 تا 100 کارمند و 10 میلیون 
دالر یا بیشــتر درآمد، به نظر من به شرکت فنآوری با 

رشد مناسب تبدیل شده اند.«

گینوزهند
بنیانگذارومدیرعاملکوزی

من اهمیتی به کلمه اســتارت آپ نمی دهم، اما برخی 
نقاط عطف را نشــانه این مساله می دانم شرکت دیگر 
اســتارت آپ نیســت.  مثاًل عرضه عمومی سهام یا 
خرید شــرکتی دیگر می توانند مثال های همین حالت 
باشد. من هنوز معتقدم شــرکت هایی مانند آبر و ایر 

بی اند بی، استارت آپ هستند، هرچند بزرگ باشند.
ما در کوزی خودمان را استارت آپ نمی دانیم. خودمان را یک خدمات مالی جدید می 
دانیم که در دنیای امالک واقعی فعالیت می کند. با این دیدگاه تصمیم گیری و رفتارمان 

تغییر می کند.

دانیلیاکوبوفسکیوایمیجین
بنیانگذارانبابلبار

مسلم اســت که فرمولی }برای تعیین استارت آپ{ 
وجود ندارد اما به نظر می رسد ترکیبی از سابقه فعالیت 
تان و بخشــی از مدل تجاری باشــد که هنوز به دنبال 

اثبات آن هستید.
 یک مدل برند/مفهوم/تجارت، زندگی شــما صرف 
پاسخ به همه ســواالتی می شود که در آغاز کار داشته 

اید - آیا مردم محصول تان را خواهند خرید؟ آیا می توانم استعدادهای مناسب را برای 
پیوستن به شرکت خودم قانع کنم؟

 با پاسخ به هر ســوال، به یک شرکت اثبات شــده و با ثبات نزدیکتر می شوید. همچنین 
انرژی و عالقه ای منحصربه فرد در اســتارت آپ ها وجود دارد که تقریبًا همه گیر است. 
نمی گویم که شــرکت های بزرگتر کامــاًل فاقد انرژی و عالقه هســتند، خیر، اما وقتی 
کوچکتر باشــید، تیم سازی کاری محسوس می شود که دنیامیکی فوق العاده قدرتمند را 

حاصل می کند.
معتقدم تمرکز روی یک اندازه درست و غلط چندان مهم نیست بلکه مساله چالش 
هایی است که هر شــرکت در اندازه خود با آن روبه رو می شــود. ما دیده ایم که این 
چالش ها در ســطوح مختلف در چرخه رشد شــرکت وجود دارند و همواره در حال  

تغییرند 
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پرونده

ســرمایه گذاری VC  آندرسین شرکت 
از  تعــدادی  در  هورویتــز 
مشهورترین اســتارت آپ های امروزی از جمله 
Slack, Buzzfeed و Instacart سرمایه گذاری 
کرده اســت. ایــن شــرکت مراقــب اتفاقات 
جریان یافته در دنیای فناوری اســت. در ســایت 
این شرکت، ســرمایه گذاران 16 روند و موضوع 
مطرح کرده اند که امسال بیشترین هیجان را ایجاد 
خواهند کرد. این متن به نوعی همانند ســخنرانی 
رئیس جمهور درباره اتفاقات پیش رو طی ســال 
جاری اســت. در ادامه 16 پیش بینی آندرســین 
هورویتز را درباره موضوعات مهم استارت آپ ها 

بررسی کرده ایم.

1.واقعیتمجازی
کریس دیکسون شریک اصلی شرکت آندرسین 
هورویتــز می گوید:»مشــتاقان کامپیوتــر و 
نویسندگان داستان های علمی دهه هاست رویای 
واقعیت مجازی را می بیننــد. اما تالش های قبلی 
برای توسعه آن، به ویژه در دهه 1990 ناامیدکننده 
بود. ظاهراً فناوری هنوز آماده نبود. آنچه اکنون در 
حال رخ دادن است - به دلیل قانون مور و همچنین 
توســعه ســریع پردازنده ها، صفحه نمایش ها و 
شتاب دهنده ها، منتج از انفجار گوشی های هوشمند 
- اینکه واقعیت مجازی باالخره برای تبدیل شدن 

به موضوعی عمومی آماده است.« 
هم اکنون شــاهد ظهور واقعیت مجازی هستیم: 
مردم هنوز هم درباره Oculus هیجان زده و کنجکاو 
هســتند که فیس بوک خرید آن را در ماه مارس 
گذشته اعالم کرد. مایکروسافت و اپل نیز به دنبال 

واقعیت مجازی رفته اند.

2.بهبودطراحینرمافزارهایتجاری
اسکات ویز از شرکای شرکت آندرسین هورویتز 
می گوید امسال سال شــرکت های بزرگ تجاری 
است. شرکت های تجاری باید با نیازهای مشتری 
همگام شده و با استارت آپ هایی مواجه شوند که 
توانســته اند رابط های کاربری زیبا و کارآمدی به 

ویژه روی گوشی های موبایل ایجاد کنند. 
او می گوید:»رابط کاربری تجاری دیگر عمرش 
گذشته است. تمامی آن حرکت های شناخته شده 
کــه رفتارهای روزمره ما را در حوزه گوشــی های 

هوشــمند تعریف می کردند - ضربــه زدن، زوم 
کــردن، جابه جا کــردن، صحبت کــردن و حتی 
حرکت دادن همه چیز با انگشــت مان - هنوز وارد 
عرصه تجارت نشده اند. رابط های کاربری از جمله 
موضوعاتی است که خیلی دیر و تنها زمانی که دیگر 
پایگاه داده کاماًل ایجاد شــده، تازه به فکر خلق آن 

می افتند. اما این مساله در حال تغییر است.«

3.یادگیریماشینوبزرگداده
پیتر لوین از مدیران آندرســین هورویتز می گوید 

امسال نیز شاهد روند بزرگ داده خواهیم بود. 
او می گوید:»در حالی که اطالعات تجاری پیش 
از این به فعالیت های گذشــته مربوط می شد )در 
کنتاکی چند کفــش قرمز تاکنون فــروش رفته 
است؟( اکنون نیز به صورت اطالعات پیشگویانه 
داریــم )در کنتاکــی چند کفش قرمــز خواهیم 
فروخت؟(. یکی از مشــکالت مهم این مســاله 
یادگیری ماشــین اســت که به خودی خود فعال 
نخواهد شــد... احتماالً در تمامی برنامه ها کاربرد 
پیدا می کند. هرچند به تنهایی کاربردی نیست. اما 

ابزاری مناسب برای پیشگویی است.«

4.استارتآپهمهکاره
کریس دیکســون معتقد اســت باید پول خود را 
روی »استارت آپ های همه کاره« سرمایه گذاری 
کنید که »محصــول و خدمات شــان را از ابتدا تا 
انتهای تولید انجام می دهنــد و رقبای خود را کنار 
می زننــد«. او از اپل به عنوان نمونــه یاد می کند 
که چیپ هــا، برنامه ها و حتی فروشــگاه هایش را 
خودش می ســازد.  دیکســون معتقد است لیفت 
و اوبر نیز اســتارت آپ های همه کاره هســتند. او 
می گوید:»شرکت هایی مانند لیفت و اوبر می گویند 
به جای تالش بــرای فروش نرم افــزار به عنوان 
یک افزونه، باید با اســتفاده از نرم افزارهای مدرن، 
کل خدمات را ایجاد کرد. ســوال آنها این است که 
اگر این صنعت از ابتدا با اســتفاده از فناوری ای که 
امروزه داریم ایجاد می شد، چه شکلی می داشت؟«

5.کانتینرها
محاســبات در مقایســه با روزهای ابتدایی بسیار 
کارآمدتر شده است اما پیتر لوین می گوید در سال 
2015 کانتینرها به بــاگ صنعت تبدیل خواهند 

شــد. او می گوید:»البته کانتینرها مفهوم جدیدی 
نیستند. مدت هاســت وجود داشته اند اما به چند 
دلیل از دور خارج می شــوند. یک دلیل آنکه غلبه 
ویندوز در مراکز داده ای کمتر شــده است؛ یکی از 
نقاط ضعف کانتینرها در مقایســه با ماشین های 
مجازی آن است که نمی توانند چند سیستم عامل 
را پشــتیبانی کنند، مثاًل وینــدوز روی لینوکس. 
دلیل دیگر معماری برنامه »میکروخدمات« است 
که جاذبه اصلی کانتینرهــا بوده اند. این معماری 
برنامه به صورت ویژه برای کانتینر مناســب بود 
زیرا دارای قطعات مجزایی از کاربرد اســت که به 
صورت مستقل عمل می کنند و مانند لگو بلوک ها 

را می سازند.«

6.بهداشتدیجیتال
بسیاری از دستگاه هایی که امروزه استفاده می شوند 
- بسیاری از دستگاه های مورد استفاده پزشکان - 
برای افراد فاقد مدارک پزشــکی طراحی می شود. 
باالجی سرینیواسان از شرکت آندرسین هورویتز 
می گوید روند بهداشــت موبایل و دیجیتال امسال 

نیز توسعه خواهد یافت. 
او می گوید:»یکــی از عملکردهای اصلی احتماالً 
سابقه پزشکی قابل حمل و برنامه ریزی خواهد بود 
- که همه تشخیص ها و نتایج آزمایش ها را خواهد 
داشــت - چیزی مانند HealthKit شرکت اپل. 
البته تمام این سابقه های تشخیصی ضرورتاً ابرداده 
نخواهد بود؛ بلکه تاکنون در یک جا جمع و رهگیری 
نشده اســت. وقتی فناوری مانند HealthKit کمی 
بیشتر جاذبه پیدا کند، میلیون ها مهندس نرم افزار 
بدون مدرک پزشکی نیز می توانند با استفاده از این 
پایگاه داده و بدون صدمــه زدن به مالک خودرو، 

برنامه نویسی کنند.«

7.بازارهایآنالین
 Craigslist و eBay بازارهــای آنالیــن ماننــد
موفقیتی فوق العاده داشته اند. اما جف جوردن یکی 
از شرکای آندرسین هورویتز می گوید روند بعدی 
که در تجارت الکترونیکــی و بازارها باید مراقب 
آن بود شامل تجارت هایی اســت که با استفاده از 
خدمات ریز کنونی در Craigslist ساخته می شوند 
مانند سفر شــراکتی یا اجاره مجدد خانه. بازارهای 
»موبایلی«؛ »بازارهای انسانی« که در آن می توانید 
 Glamsquad یا Instacart خدمات ریزی مانند

را برای بخش های جدید مثاًل B2B پیدا کنید. 

8.امنیت
ســال 2014 برای امنیت رمز عبورها عالی نبود. 
از نشت اطالعات ســونی تا هک عکس های روی 
iCloud که منجر به لو رفتن عکس های خصوصی 

16 روند مهم استارت آپ ها در سال 2015

موفقیت بلندمدت یا شکست کوتاه مدت 

مایا کوزوف
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مشاهیر شــد، نقص های امنیتی در شرکت هایی 
مانند Target و Home Depot نشــان داده همه 
در معرض خطر هســتند.  از این رو تعجبی ندارد 
که اســکات ویز پیش بینی می کند 2015 امنیت 
روند مهمی باشد. شــرکت هایی که زمان و مکان 
نقص های امنیتی را شناســایی می کنند و ســپس 
همه چیز را می بندند و صدمات را کنترل می کنند، 

فوق العاده ارزشمند خواهند بود.

9.بیتکوین)وبالکچین(
هرچند قیمت بیت کوین کاهش یافته اســت اما 
باالجی سرینیواسان می گوید ســه چیز را باید در 
زمینه ارزهای کدگذاری شــده امســال مد نظر 
داشت. اول، بیت کوین واقعاً جدید است و بنابراین 
می توان انتظار داشــت پذیرش آن در سال 2015 
توســعه یابد. او همچنین می گوید می توان انتظار 
تولید برنامه هایی را داشــت که پرداخت در آنها 
با بیت کوین باشــد و می تــوان بیت کوین را یک 

زیرساخت در نظر گرفت. 

10.محاسباتابری-مشتری
پیتر لویــن می گوید امــروزه محاســبات ابری 
پتانســیل باالیی دارد که ابزارهایتان را کارآمدتر 
کنــد. او می گوید:»امــروزه قدرت محاســباتی 
که در گوشــی های هوشــمند در اختیار داریم از 
کامپیوترهای یک دهه قبل بیشــتر است. از این رو 
چرا نباید بخشــی از این پردازش را به ابرها ببریم 
و دوبــاره به مقصــد اولیه و گوشــی برگردانیم؟ 
محاســبات محلی مزایای خود را دارد. مثاًل هزینه 
یک پردازنده و حافظه برای دســتگاه تا هزار برابر 
ارزان تــر از پردازنده و حافظه ســرور اســت. در 
بســیاری از نقاط جهان، هزینه های اتصال و انتقال 

گاهی بسیار گران تر از خود دستگاه است.«

11.سرمایهگذاریجمعی
امروزه وقتی به سرمایه گذاری جمعی فکر می کنیم، 
نشســتن پشــت کامپیوتر و کمک مالی به پروژه 
ســاالد ســیب زمینی یا تبلیغات فیلم یک نفر در 
Kickstarter به ذهن مان خطــور می کند. جف 
جردن می گوید این مســاله تغییر خواهد کرد. او 
می گوید:»با ورود گوشی های هوشمند به جیب مان، 
اکنون نه تنها به پلتفرم های سرمایه گذاری جمعی 
در هر زمانی دسترســی داریم، بلکــه می توانیم 
شــرکت هایمان را در هر زمانی به صورت جمعی 
در میان خانواده و مدرســه، تا محل کار و منطقه ای 

که در آن زندگی می کنیم، سرمایه گذاری کنیم.«

12.اینترنتاشیا
اســکات ویز می گوید راه حل فرهنگ جامعه ما در 

زمینه منسوخ شــدن برنامه ریزی شده - که باید 
همواره دســتگاه های قدیمی و خراب را جایگزین 
کرد زیرا برای همیشه ساخته نشده اند - اینترنت 
اشیاســت. او می گوید:»ما روی نتایج برجســته 
اینترنت اشــیا تمرکز می کنیم اما نتایج ناشناخته 
آن نیز به همین اندازه و شاید بیشتر قدرت دارند. 
اینترنت اشیا می تواند همه چیز را تغییر دهد و یک 
فرهنگ جدیــد تعمیر ایجاد کند. اگر رســتوران 
کوچک خانوادگی ای داریــد که نمی توانید هزینه 
تغییر مــداوم لوازمش را تامین کنیــد، می توانید 
با اینترنت اشــیا آن را برطرف ســازید: آیا فریزر 
به خاطر باز ماندن در، بیــش از حد کار می کند یا 
کمپرسور آن در آستانه خراب شدن است و امکان 

دارد شش هزار دالر غذایتان خراب شود؟«

13.ویدئوآنالین
یوتیوب یک دهه اســت که فعالیــت می کند اما 
جف جــردن می گویــد ویدئو آنالیــن هنوز در 
حال توسعه یافتن اســت. او پیش بینی می کند که 
یوتیوب مورد توجه کارآفرینان و شــرکت هایی با 
کاربردهای خاص خودشــان قرار خواهد گرفت. 
جدا از روش های جدید پول سازی از ویدئو، جردن 
می گوید اشــکال جدیدی از تبلیغات ویدئویی نیز 
ایجاد خواهد شد و یوتیوب از جایگاه خود به خوبی 
مراقبت می کند. به گفتــه او بازیگران دیگری نیز 
وارد عرصه ویدئو آنالین خواهند شد - همیشه همه 

چیز منحصر به یوتیوب نخواهد ماند.

14.بیمه
فرانک چن از شرکت آندرسین هورویتز می گوید 
نرم افزار و داده بهتر شــده است، پس روش خرید 
بیمه نیز تغییر خواهد کــرد. او می گوید:»نرم افزار 

روش کلی خرید و تجربه محصــوالت بیمه ای را 
بازنویســی خواهد کرد - بیمه های درمانی، خانه، 
خودرو و عمر. این تغییرات سه حوزه عمده خواهد 
داشــت: تغییر ریسک قیمت شــرکت های بیمه، 
تقویت رابطه آنالین میان بیمه گــذار و بیمه گر و 
تغییر روش اشتراک سرمایه شرکت های بیمه ای.«

DevOps.15
واژه DevOps - ترکیــب دو واژه برنامه نویــس 
و عملیــات - یک مجموعه مهارتی اســت که هر 
برنامه نویسی باید داشته باشد. به گفته اسکات ویز 
امسال فرصت های زیادی برای DevOpها وجود 
خواهد داشــت. او می گوید:»ظهور مراکز داده ای 
ابری فوق بزرگ امروزه کار را بســیار دشوار کرده 
اســت زیرا برنامه نویسان باید همه اطالعات شان 
را به اشتراک بگذارند و کدهای پیچیده ای بنویسند 
که با هزاران سرور مختلف همخوانی داشته باشد. 
این زیرساخت ابری پیچیده - در کنار رشد جنبش 
DevOp - فرصت های بسیاری ایجاد کرده است 
که از کمک برنامه نویسان و شرکت ها به مدیریت 

کل روند تا بسیاری موارد دیگر متغیر است.«

16.شکست
»هدف آن نیســت که سریع شکســت بخورید. 
هدف موفقیــت در بلندمــدت اســت. این دو 
یکسان نیســتند... همین کافی اســت.« شرکت 
VC در وب ســایت خود این مســاله را بیان کرده 
و به توئیت هــای مشــهور مارک آندرســین، 
بنیانگذار آندرســین هورویتز اشــاره می کند که 
گفته بود:»هدف من این نیست که سریع شکست 
بخورم. هدفم موفقیت در بلندمدت است. این دو 

یکسان نیستند.«  

منبع:آنتروپرونر

  ارزش 10 استارت آپ اول جهان تا ژوئن 2014 
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پرونده

به فرهنگ استارت آپ توجه زیادی اخیراً 
شده اســت - مردم به دنبال راه هایی 
برای بهبود تجربــه کلی خود در محــل کار بوده 
و تعدادی نیز توانســته اند بدون مشــکل کار را با 
زندگی خود ادغــام کنند. مردم قدرت مطلق برای 
درخواست درآمد یا حتی تعطیالت بیشتر را ندارند 
اما انتظارات باالتری دارنــد. آنها به فرصت های 
اتصال با دیگرانی عالقه مند هستند که در رسیدن 
به اهداف شــان و کســب رضایت باالتــر در این 
روند کمک شــان می کند. چطور باید کار رسیدن 
به این اهــداف را آغاز کنیم؟ بــا تعریف فرهنگ 
اســتارت آپ، می توانیم بیش از پیش به حمایت از 
خود کار، بهبود فعالیت ها، کمک های ارزشمندتر و 

کسب رضایت بیشتر متعهد بمانیم.

فرهنگاستارتآپچیست؟
بسیاری از کسانی که برای اولین بار استارت آپی را 
بنیانگذاری کرده اند تالش دارند فرهنگ مختص به 
خودشان را از پایه تعریف کنند اما نهایتاً متوجه این 
واقعیت سخت می شــوند که این فرهنگ می تواند 
بر عملکرد شرکت شــان نیز تاثیرگذار باشــد. اما 
کسانی که برای دومین بار این کار را انجام می دهند 
یا مدیران عامل کــه از همان ابتدا به وجود فرهنگ 
معتقد هستند، در زمان رشد با استرس کمتری در 
زمینه فرهنگ ســازی مواجه می شوند. من معموالً 
با افرادی در مراحل مختلف رشد صحبت می کنم و 
متوجه می شوم که هرچند فرهنگ ضروری انگاشته 
می شود اما بسیاری از آنها نمی توانند با اطمینان آن 
را در راستای اهداف خود تعریف کنند. این مساله 
به ویژه زمانــی چالش برانگیز خواهد بود که تعداد 

افراد حاضر در تیم کمتر از انگشتان دست باشد.
رند فیشکین مدیرعامل و بنیانگذار MOZ درباره 
تالش خود برای تعریف فرهنگ شــرکت پس از 
درک تاثیر آن بر کارکرد شــرکت با تجربه های 
تلخ می نویســد. او به ســه عنصر مهم اشاره دارد: 
ارزش های اصلی، ماموریت و راهبرد اســتعدادی. 
به صورت مشــابه مــن هم می خواهــم فرهنگ 

استارت آپ را با بررسی شرکت تعریف کنم:
ggهویت
gg راهبرد رشد و
ggروابط

بدانید برای چه چیزی ارزش قائل هستید. احتماالً 

خودتان می دانید برای موفقیت چه چیزهایی برایتان 
مهم است. شاید این مساله باشــد که ارزش های 
شــما، اقدامات تان را به بهترین صورت در راستای 
ماموریت تان هدایت می کنند. اگر نمی دانید روی 
کدام ارزش ها تمرکز کنید، به تجربه های مثبت و 
منفی خود در فرهنگ محل کار در گذشته بپردازید 
و مفاهیم و ارزش های اصلی آنها را لیســت کنید. 
ارزش هایی را انتخاب کنید که قابل اقدام و انعکاس 
در شرکت تان هســتند. اگر فرهنگ استارت آپ 
خود را با ارزش های مرتبط با متهور بودن هماهنگ 
کنید اما بدانید که این خصوصیت در موفقیت شما 
یا تجارت تان مناسب نیســت، احتماالً باید نگاهی 
دقیق تر به الزامات موفقیت شــرکت خود داشته 
باشید. ارزش چیزی نیست که بخواهید به صورت 
مکتوب در اختیار همگان بگذارید، این سبک برای 
همه اســتارت آپ ها کار نمی کند. البته ارزش باید 
چیزی باشد که بیشتر افراد با آن ارتباط برقرار کرده 

و غالباً بر اساس آن عمل کنند.
 TWILIO جف الســون مدیرعامل و بنیانگــذار

درباره ارزش ها می گوید:
»امســال چیزی منتشــر کردیم که نــام آن را 
»9 داشــته ما« گذاشــته ایم و به نوعی ارزش های 
اصلی مان را تشــکیل می دهند... و اگر قرار باشــد 
صرفاً چند کلمه روی دیوار باشــند هر کســی به 
ســراغ کار خود می رود و هرجور که دوست دارد 
آن را انجام می دهد. این کار خاصی نیســت، به این 

نمی گویند فرهنگ.«
هر شــرکت روشــی منحصربه فرد بــرای جا 
انداختن ارزش های شــرکت دارد. مثاًل شــرکت 
BOUNDLESS در بوستون که کتاب های دیجیتالی 
می فروشــد از ابتدا ارزش های خود را قوی حمایت 
می کرد. آریل دیــاز بنیانگــذار و مدیرعامل آن 
شــرکت معتقد بــود ارزش ها باید چیــزی قابل 
دســتیابی برای همــگان باشــند. او و آرون وایت 
بنیانگذار دیگر شرکت روشــی معین برای انتقال 
ارزش ها و جــذاب کردن آنها ایجــاد کردند. در 
جلسات تیمی جوایزی برای دستاوردهای فرهنگی 
اعضا به آنها اعطــا می کردند که عبــارت بود از 
جایزه غول )ســخت کوش ترین(، معمار )بهترین 
استراتژیست(، ایندیانا جونز/ الرا کرافت )بهترین 
ماجراجویی برای رسیدن به نتیجه( و جذاب ترین 
فرد جهان )شــخصیتی همه جانبه و کاریزماتیک(. 

حتی با توسعه  تیم شــرکت، هنوز درک و پایبندی 
معینی درباره این فرهنگ وجود دارد.

انتقال این مفاهیم بسیار مهم است. اگر ندانید هر 
روز چرا باید از تخت خواب تان بلند شوید و سر کار 
بروید، هیچ کس دیگری هــم جواب آن را نخواهد 
دانســت. ارزش های خود و دلیل ارزشمند بودن 
آنها را به همه بگویید و مطمئن باشــید که فعاالنه 
آن را پیگیری می کنید. در مقابل، شرکتی خواهید 
داشت مملو از افرادی که با احتمال بیشتر لطف شما 
را پاســخ خواهند داد. اگر برای نوآوری ارزش قائل 
باشید احتماالً به حداکثرســازی آن فکر کرده اید. 
جدا از انتقال این مفهوم که برای شما نوآوری مسیر 
موفقیت اســت، باید آن را به شکلی بیان کنید که 
همه در فعالیت های نوآورانه شــرکت کنند؛ چه 
از طریق همــکاری یا تامین منابع مناســب. با این 
اقدامات و اثبات حمایــت از نوآوری، ارزش بودن 
آن برای خود را ثابت می کنید. تجربه های همکارانه 
از طریق موفقیت و شکست، فرصتی برای مشارکت 
و ریسک کردن در اختیار دیگران قرار می دهد. در 
نهایت، همه با رضایت از این مساله مواجه می شوند 
که نقش آنها نیز توانسته است به موفقیت شرکت 

کمک کند.
روابط بسیار مهم است. وقتی کاندیدایی از تایید 
شما عبور می کند به دنبال پرچم قرمز است. معموالً 
چنین پرچمی به شکل فرهنگ نادیده گرفته شدن یا 
گمراه شدن خود را نشــان می دهد. خود را در میان 
کسانی می بینید که با ارزش هایتان یکسان  پنداری 
دارنــد. آنها را هدایت کنیــد و از آنها یاد بگیرید و 
آنها را به رســمیت بشناســید. این مساله تضمین 
می کند که همه در یک مسیر حرکت می کنند. وقتی 
تمامی افراد در شرکت برداشت روشنی از ارزش ها 
داشته باشــند، می دانند چطور فعالیت های خود را 
در صورت نبود فرد کلیدی ادامه دهند. انســان ها 
بزرگ ترین سرمایه شما هستند و توانایی کمک به 

رونق فرهنگ تان یا از بین بردن کامل آن را دارند.

فرهنگهایجزیییاصرفاًبرایماندن
ایجادنکنید

در تــالش برای ایجاد چیزی کــه ارزش هایتان را 
منعکس کند، بایــد مراقب برخی موانع باشــید. 
درست است که جذاب بودن می تواند به استخدام 
نیروهای جدید کمک کند اما بدون وجود فرهنگی 
جاافتاده که ماهیت شــرکت را تعریف کند، شاید 
آن نیروی استخدامی جدید بعد از فروکش کردن 
هیجان هــای اولیه عالقــه ای به ادامــه کار برای 
شرکت نداشته باشــد. بهترین روش استخدام بر 
 ،)CULTURE FIT( »اســاس »فرهنگ جا افتــادن
انتقال فرهنگ شــرکت از طریق انعکاس ارزش ها 
در اقدامات است. مهم است همگان به ویژه کسانی 

فرهنگ استارت آپ را چطور تعریف می کنید؟

ارزش جا افتاده 

کوری مک آوینی
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که در روند اســتخدام دخالت دارند، درک کاملی 
از فرهنــگ و چگونگی ارزیابــی آن بدون تبعیض 
داشته باشند.  هر از گاهی متوجه چنین فرهنگ های 
جزیی ای می شوم که یعنی شرکتی بر مبنای »همه 
اینجا عالی هستند و ما همه شبیه هم هستیم« ایجاد 
شده اســت. شــاید اکنون تجارتی عالی و سودآور 
داشته باشــید اما به تدریج نبود تنوع می تواند مانع 
رشــد، عرضه ســهام عمومی یا حتی نوآوری در 
شرکت شود. بر همین اســاس فرهنگ جا افتادن 
را هــم نمی توان نادیده گرفت. مهم اســت در نظر 
داشته باشید که شاید برخی ارزش هایتان با دیگران 
مشترک باشد. همکاران مســلماً می توانند بدون 
اینکه هم سن، هم اندازه یا حتی دارای تجربه مشابه 
باشند، نمونه ای از فرهنگ جا افتادن به شمار روند 
و ارزش هایی مشــابه شما داشته باشند. عالی است 
که همکارانی را ببینید که از مشارکت یکدیگر لذت 
می برند اما تنوع نیز یکی از ترکیبات سری رسیدن 
به دیدگاه های جدید است. مطالعات مختلف نشان 
می دهد تنــوع در محل کار می توانــد به عملکرد 
عالی تر منجر شود. مردم نیز به تنوع عالقه مندند؛ 
وقتی از آنها بپرســید عالقه مند به کار در تیم های 
دارای تنوع جنسیتی یا تک جنسیتی هستند، تنوع 
برنده می شود.  مســاله اصلی آن است که بسیاری 
از شرکت ها معتقدند استخدام بر اساس همخوانی 
فرهنگی به یافتن کسی مانند تمامی دیگر کارمندان 
منجر می شــود. این روش تمرکز بر فرهنگ اشتباه 
است. اجازه دهید یک قدم به عقب برگردیم و کمی 

به مشکل این منطق فکر کنیم. 
وقتی از دیگران می خواهم درباره فرهنگ شــان 
برایم توضیح دهند، گاهی به مراسم برگزارشده در 
شرکت اشاره می کنند. از آنها می خواهم ارزش های 
شرکت را توضیح دهند. بسیاری از آنها نمی توانند 
به این ســوال پاســخ دهند و نگرانی خــود را بیان 
می کنند که تنها نقطه گمشــده فرهنگ این است: 
توانایی تقویت هویت آنها. ســپس از آنها می پرسم 
شرکت شــان برای انتقال ارزش ها چه کاری انجام 
می دهد. نتیجه ناســازگاری و رهبری کاماًل جدا از 
نیروهاست. در مورد شــرکت هایی که با کاهش 
تولید، تغییرات شــدید یا تخریــب وجهه عمومی 
مواجه هستند، شــاید دلیل اصلی وجود فرهنگی 
ناپایدار باشــد. توجه به فرهنگ در کنار تجارت در 

بلندمدت نتیجه خواهد داد.
فرهنگ در یک روز ایجاد نشده - اینکه شرکت رو 
به رشد، در حال تعریف فرهنگ خود است یا شرکتی 
جاافتاده در حال بازتعریف فرهنگش است - مساله 
مهم آن اســت که فرهنگ کاری شامل ارزش ها، 
افراد و ارتباطات شــرکت می شــود؛ این مســاله 
ضرورتاً جامعه ای به وجود مــی آورد که با حضور 

همه طرفین به رشد می رسد. 

بنیانگذارانفرهنگاستارتآپآنرا
چطورتعریفمیکنند

می دانیم کــه مهمانی های شــرکتی، تفریحات و 
حتی نوشیدنی های صبح جمعه فرهنگ را تعریف 
نمی کنند. اگر هنوز هم تصویر روشــنی از تعریف 
فرهنگ بر اســاس ارزش ها، ارتباطات و انسان ها 
ندارید، اجازه دهید نگاهی داشته باشیم به تعریف 

چند تن از بنیانگذاران درباره فرهنگ استارت آپ:
 TWILIO وقتی جف السون مدیرعامل و بنیانگذار
با ســوالی درباره فرهنگ شــرکتش مواجه شد، 
گفت:»فرهنگ مجموعه ای از افراد است، شما 130 
نفر دارید که تصمیمات روزمره را می گیرند. هزاران 
تصمیم هر روز گرفته می شود. فرهنگ یعنی شما در 
مقام رهبر شرکت چقدر اطمینان دارید که همه این 
تصمیمات درست هستند. در محیطی که مثاًل افراد 
اجازه تصمیم گیری نداشته باشــند، مسلماً کاری 
پیش نمی رود. نمی توانید افراد عالی را استخدام کنید 

و سپس بگویید نمی توانید تصمیم گیری کنید.«
البته خود الوسون هم از اول کار چنین دیدگاهی 
نداشت. وقتی شرکتش تازه کار خود را آغاز کرده 
بود آنها اقــدام به تعریف ارزش های اصلی کردند 
و تصمیم گرفتنــد ارزش های مایکروســافت را 
کپی برداری کنند. جف الوسون به خاطر می آورد 
در نشســت مدیران عامل یونیون اسکور تعدادی 
از مدیــران عامل از او خواســته بودند به برخی از 
کارمندان خود به صورت تصادفــی زنگ بزند و 
از آنها بخواهد ارزش های اصلی تعریف شــده وی 
را بیان کنند. اتفاقی کــه افتاد این بود:»کارمند آن 
سوی خط گفت ساده، راحت و غیره. من برایم خیلی 
جالب بود چون او می بایســت نیروهای شرکت را 
توصیف می کرد! اما محصول ما را توصیف می کرد. 
نمی توان کارمندان را ساده و راحت توصیف کرد. 
این ارزش ها تعریف محصول، مشتریان، چیزی که 
می سازیم، روش ساخت آن، تعامل روزمره مان با 
هم یا چگونگی صحبت با مشــتریان مان نبود. همه 
چیزهایی که فکر می کردیــم ارزش های اصلی ما 
هستند تنها بخش کوچکی از مفهوم شرکت و نه آن 
تصویر بزرگ را تعریف می کردند. در اینجا بود که 

تصمیم گرفتیــم ارزش هایی تعریف کنیم که همه 
کارهایمان را شامل شود.«

 MOZ رند فیشــکین مدیرعامــل و بنیانگذار
فرهنگ را تعریف می کند و به دالیل اســتخدام و 
اخراج کارمندان بــه این صورت می پردازد:»اگر 
می خواهید متوجه شوید ارزش های اصلی شرکت 
کدام است، نگاهی به تصمیمات مدیران در زمانی 
بگیرید که پول، خطر یــا تخریب وجهه ای عظیم 
در تضاد با ارزش های بیان شــده آنها وجود دارد. 
آیا می خواهیــد ماموریت و دیدگاه شــرکت را 
بشناســید؟ ببینید به تدریــج تصمیم می گیرند 
چــه کارهایی را انجــام ندهنــد، هرچند ممکن 
است تزیینی بوده باشــد. اگر به دنبال پاسخ برای 
چرایی اســتخدام ها و اخراج های شرکت هستید، 
با مدیریت درباره غیرعادی ترین استخدام های 
آنها که موفــق از آب درآمــده صحبت کنید و 
همچنین بزرگ ترین حسرتی که از اخراج یک نفر 

تجربه کرده اند.«
من دوســت دارم ارزش ها، ماموریت و دیدگاه 
و تصمیمات فردی همیشــه روی یک سند تعریف 
شــوند اما معموالً حتی گاهــی در MOZ، اقدامات 
صدایی بلندتر از بیان ماموریت یا لیست ارزش های 

اصلی دارد.«
تونی هیش مدیرعامل ZAPPOS فرهنگ شرکتی 
را به این شکل تعریف می کند:»بسیاری از شرکت 
ارزش های اصلی دارند اما به آنها پایبند نیســتند. 
معموالً شبیه یک بیانیه مطبوعاتی هستند. شاید در 
روزهای ابتدایی برایتان واضح بیان شــود اما پس از 
آن تنها یک تابلو روی دیوار اســت.« سخت است 
تصور کنیم اگر شــرکت ها و افراد تعریف خود را از 
فرهنگ کاری فراموش کنند و آن را صرفاً محدود به 
مهمانی ها و نوشیدنی های رایگان صبح جمعه بدانند، 
چقدر به زحمت خواهند افتــاد. جا برای ایجاد یک 
اتمســفر عالی وجود دارد اما این کار نمی تواند خالء 
فرهنگ را پر کند بلکه تنها به تجارت صدمه می زند 
و موجب تصمیمات بد می شود، همچنین ایده هایی 
اشتباه درباره فرهنگ کاری، تناسب فرهنگی و خود 

کار ترویج می دهد  

منبع:وایرد
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پرونده

»فرهنگ اســتارت آپ« به تصویری واژه 
بســیار خــاص در ذهن مردم اشــاره 
دارد: فضایی بزرگ با ســقف بلند و مکان های باز با 
دیوارهای شیشه ای، رنگ های روشن و صندلی های 
نرم؛ اتاق اســتراحت پر از اسنک و میز پینگ پنگ. 
کارمندانــی که با شــلوار جین و کتانــی در حال 

همفکری روی وایت بردی بر دیوار هستند.
ایده اســتارت آپ هایی با رهبری جوان، حرکت 
تند و عاشــق جذابیت به کلیشــه ای تبدیل شده 
اســت که حتی در فرهنگ عمومی نیز مســخره 
می شــود. تام هاورفــورد و جین رالفیو شــرکت 
Entertainment 720 را بــا هدف کنار هم قرار 
دادن بهترین برنامه های تمامی رســانه ها به شکل 
»پارک و تفریحگاه« ایجــاد کردند. میبی فانک از 
شــرکت Arrested Development نیــز برای 
برنامه Fakeblock که پسرعمویش نوشته بود یک 
دفتر ایجاد کرد اما در هر دو مورد این استارت آپ ها 
به این دلیل شکســت خوردند که تمامی پول خود 
را صرف ایجــاد محیط کاری جــذاب و نه انجام 
کارهای واقعی کردند.  هرچند برخی از شــرکت ها 
زیبایی داخلی خود را بر اساس فضاهای ایده آل دره 
سیلیکونی مانند گوگل و فیس بوک ایجاد کرده اند 
اما فرهنگ استارت آپ واقعی چیزی بیش از دفاتر 
زیبا و تفریح است. مت باربا مدیرعامل و بنیانگذار 
شرکت فناوری های امالک Placester می گوید 
هرچند اســتارت آپ ها به خاطر فضای آرام خود 
شناخته می شوند اما کارشان صرفاً سرگرم کردن 
نیســت.  باربا می گوید:»وقتی تیمــی پنج نفره کار 
10 نفر را انجام می دهد باید بتوانید همکاری کنید. 
وقتی شروع به رشد کردید - بخش ها و تخصص ها 
ایجاد شدند - ایجاد حس جمعی سخت تر می شود 
نه آســان تر. وجود چیزهایی مانند میز پینگ پنگ، 
بازی های ویدئویی یا نوشیدنی به ما کمک می کند 
تیم ها را کنار هم گرد آوریم و چیزهایی را که دوست 
دارند خلق کنیم.« نشریه بیزینس نیوز از کسانی که 
در فرهنگ استارت آپ زندگی می کردند خواست 
برداشت خود و چگونگی امکان استفاده از آن را در 

شرکت هایی با هر اندازه بیان کنند. 

فرهنگاستارتآپچیست؟
همان طور که پیش از این گفته شد، یک استارت آپ 
معمولــی غالباً زیبایی شناســی معینــی دارد اما 

»ظاهر اســتارت آپ« از کجا آمده است؟ شرکت 
لوازم دفتــری Turnstone تحقیقات زیادی روی 
شــرکت های نوظهور انجام داده اســت تا ببیند 
فرهنگ استارت آپ چگونه اســت و چرا. برایان 
شــاپلند مدیر کل این شــرکت آن را »نوآورانه 
و انرژیــک« توصیــف می کنــد که بســیاری از 
اســتارت آپ ها و بنیانگذاران آنهــا از خود بروز 
می دهند و آن را به چهار موضوع تقسیم می کند که 

»اخالقیات« شرکت را تشکیل می دهند:
gg :عالقه: همه چیز از بنیانگذار شــروع می شود

ایده، مدل تجاری و فرهنگ. کارآفرینان نوعی 
حس عالقه خاص دارند که ممکن اســت بر 
افراد، محیط زیست یا ســودآوری )یا هر سه( 
متمرکز باشــد. آنها با تجــارت خود زندگی 
می کنند و این عالقه شــان در محیط دفترشان 

زنده می شود.
gg شخصیت: شاپلند اشــاره می کند که بسیاری

از رهبران کارآفرین به دنبال بیان شــخصیت 
خود در فضای کاریشان هستند. به جای محیط 
کاری با حس جمعی ســنتی، این بنیانگذاران 
می خواهند احســاس زنده بودن داشته باشند 
و بــه دنبال برنامه هــا و لوازمی هســتند که 

شخصیت شان را نشان دهد.
شاپلند می گوید:»شاهد مدارکی هستیم که نشان 
می دهد یک شرکت خالق چطور خط زمانی نقاط 
عطف عمر خود را در دفترش، یا عکس کارمندان و 
اسم های مستعار آنها یا سرگرمی هایشان در سراسر 
محیط های عمومی نشان می دهد. این شرکت ها از 
این عناصر به عنوان ابزارهایی برای اتصال همکاران، 

ایجاد اعتماد و خلق جمع استفاده می کنند.«
gg چاالکــی:کارآفرینــان با چاالکــی خاصی

عمل می کننــد. آنها بیکار نمی نشــینند زیرا 
تجارت شان ساکن نمی شود، شاپلند می گوید 
آنها نیاز به فضاهایی برای تسهیل این انتقال های 
ســریع میان فعالیت های مختلف دارند. در 
این محیط تعیین می شود کدام افراد حین کار 
می توانند بایستند و کدام یک از فضاهای راحتی 

استفاده کنند.
gg اصالت: کارآفرینان بــه دنبال ایجاد فرهنگ

اصالت هستند. آنها می خواهند کارمندان شان 
مشتاق آمدن به ســر کار و دخیل بودن در آن 
باشند. شاپلند می گوید استارت آپ ها معموالً 

تالش می کنند فضاهایی شبیه خانه ایجاد کنند 
تا کارمندان حس کنند می توانند خودشــان 

باشند؛ مثاًل اتاق هایی با کاناپه و میز آشپزخانه.
او می گوید:»کارمندان در استارت آپ ها معموالً 
به دنبال رویکردی انسانی درباره فضا و نه تزیینات 
ســرد هســتند. آنها نمی خواهند شخصیت همه 
یکسان شــود و کارآفرینان نیز بر ایجاد شرایطی 

برای احترام به اصالت همگان تاکید دارند.«
جدا از نمــای ظاهــری و ســازماندهی دفاتر، 
رهبران تجاری نیز فرهنگ اســتارت آپ را دارای 

خصوصیات زیر می دانند:
ذهنیــت»همهچیــزممکناســت«: فرهنگ 
اســتارت آپ به معنی کار ســخت و طوالنی اما 
در عین حال خلق قوانین خودتان اســت. در مقام 
استارت آپ، شــما باید ذاتًا با همکاری با دیگران 
هماهنگ باشــید؛ یافتن راه هایی بــرای فعالیت 
هوشمندانه تر نه طوالنی تر و حذف قوانین شرکتی 
منسوخ. برای بســیاری از شرکت ها، بزرگ ترین 
ذهنیتی که من دیده ام این است:»انجامش دهید. 

مهم نیست چطور، فقط انجامش دهید.«
PacePublicRelationsآنیاسکرانتون،بنیانگذارورئیس-

حــسمســئولیتاجتماعی: اســتارت آپ ها 
به دنبال تاثیرگــذاری مثبت بــر جوامع محلی 
خودشــان و جامعه به صورت یک کلیت هستند 
و محاســن اجتماعی را در مدل تجاری خود وارد 

می کنند تا فرهنگ را حفظ کنند.
-تایوالرود،مدیرعاملBrightFundsبرنامهجمعیخیریه،
همسانیابیوکارهایداوطلبانه

تواناییواکنشوتغییرسریع:در بهترین حالت، 
فرهنگ اســتارت آپ بســیار نرم اســت. میان 
شــرکت و رویکردهای تیم محور کاماًل هماهنگی 
وجود دارد. شــرکت های بــزرگ تبدیل به انبار 
می شوند و وقت شــان برای مقابله با بخش های 

دیگر نه همکاری با هم تلف می شود. 
Viantجانشولز،مدیربازاریابیپلتفرمتبلیغاتابری-

کارمندانورهبرانیکهتاثیراتخودرادارند:
بزرگ تریــن خصوصیت فرهنگ اســتارت آپ 
نوعی حس مالکیت است. انواع افراد حضور دارند 
و وقت و منابع کمتــری هم در اختیار دارید اما در 
عین حال ارتبــاط تنگاتنگی با چیزی دارید که در 
حال خلق آن هستید. می توانید حرکت کار خود و 
ایجاد شــرکت تان را ببینید. من فکر می کنم کلید 
حفظ فرهنگ اســتارت آپ ایجاد حس مالکیت 
در افراد و اطمینان از این اســت کــه آنها بدانند 

کمک شان واقعًا در شرکت تغییر ایجاد می کند. 
Placesterمتباربااز-

استقبال از »فرهنگ استارت آپ« در شرکت با هر اندازه ای

ذهنیت همه چیز است

منبع:بیزینسنیوزدیلینیکول فالون تیلور
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چطورذهنیتاستارتآپراحفظکنیم
تمامی منابــع ما توافــق دارند بــدون توجه به 
مرحله ای که شــرکت در آن قــرار دارد، حفظ 
فرهنگ اســتارت آپ می تواند به ســرزندگی و 
نوآورانه بودن شما در رقابت کمک کند. در ادامه 
به کارهایی اشاره می کنیم که می توانیم برای حفظ 

این نوع فضای کاری در شرکت انجام دهیم.
تقدیرازکارآفرینی: کارآفرینی معموالً به شکل 
ایجاد دیدگاه کارآفرینی در تیم و سازمان مربوط 
می شود. شــاپلند می گوید این افراد نوآوری گرا 
می تواننــد به حفــظ فرهنگ اســتارت آپ در 
شــرکت کمک کنند زیرا حــس می کنند برای 
رقابت بر ســر رســیدن به نتایج و استعدادهای 

برتر تحت فشــار هســتند. رهبری خــود را با 
دقت انتخاب کنید: وقتی شــرکت تان به اندازه 
کافی بزرگ شد که نیاز به اســتخدام رهبری از 
بیرون داشته باشــد، شولز به کارآفرینان هشدار 
می دهد کسانی را استخدام نکنند که می خواهند 
فشــارهای کاری شــرکت های بــزرگ را در 

شرکت شان ایجاد کنند.
او می گوید:»مطمئن باشــید که با بزرگ شدن 
شــرکت، رهبران جدید را متناسب با استعداد و 
توانایی هایشــان انتخاب کنید تا کارها را همانند 
همان شــرکت های کوچک انجــام دهند، مثاًل 
ســاعات تفریح، بازی و مهمانی حفظ شود. رشد 
خوب اســت اما هنوز هــم می توانید ارزش های 

اصلی خود را با جذابیت حفظ کنید.« همیشــه به 
ایده های جدید گوش دهید: بزرگ ترین دشــمن 
فرهنگ اســتارت آپ گرفتاری بیــش از حد در 
مسیر است. خودداری از تغییر یا انعطاف پذیری 
به دلیل کارآمد بودن شرایط موجود می تواند در 

بلندمدت به شرکت تان صدمه بزند. 
اســکرانتون می گوید:»در برابر توصیه های هر 
کســی در هر جایی به ویژه در زمینه استخدام ها، 
گوش شنوا داشــته باشــید. آنها می توانند دید 
جدیدی وارد کار شــما کنند و پیشنهادات عالی 
را برای بهبود روندها مطــرح کنند. اگر در برابر 
ایده ها پذیرا نباشــید، نمی توانیــد به تکامل خود 

ادامه دهید.«  

موافقان
محیطکار

تیمبینالمللی،ذهنباز،فضایغیررسمی،عدموجود
سلسلهمراتب

"مالقاتباافرادجذابوخوب،یادگیریازیکدیگر،روحیه
تیمی)همهبراییکی(،انرژیخالق،دیدگاهانجامقطعیکار"

انعطافپذیری/آزادی
تعییناهدافخودتان،ساعتکاری

انعطافپذیر،قبولنقشها/فعالیتهایمتنوع
میتوانیدروشانجامکارهایتانراابداعکنید،البتهابداعاتجدید

انجامدهید،چونکارهاهمهجدیدهستند،دیگرانبهشمااعتماددارند
وایدههایتانراامتحانمیکنند.

مسئولیتپذیریبیشتر
کاربامدیریتعالی،اتخاذتصمیماتتاثیرگذار
"باالبودنمسئولیتازهمانابتدا،تواناییخلق
ومعرفیروندهاییدرداخلسازمان،ایجاد

ساختارهایخودتان"

شیبباالینموداریادگیری
یادگیریازطریقاجرا،تجربهدستاول،

تنوعفرصتهایرشد

مخالفان
نبودساختار

بیتجربهبودنرهبران،نامشخصبودننقشهاوروندها
"مدیریتبسیاربیتجربهبودهوچشماندازتیم/هزینه/

ارتباطاتدرراهبردسرمایهگذاریراازدستدادهاست)فشاریکهاین
مسالهایجادمیکند(.

دستمزدپایین
حقوقپایین،کمبودنیانبودمزایا،

دشواریکسبسهام
»حقوقهابسیارپاییناستودرسطحمنهمهیچسهامیاهدانمیشوداز

اینروانگیزههایمالیبسیارپاییناست.«

ساعاتکارطوالنی
"دیوانهواربودنساعاتکاری"،عدمتوازنکار-

زندگی،نداشتنتعطیالت
وقتیاینقدرزیادکارمیکنید،دنیایتانتنهامیشود،افرادکمیهستندکه

درککنندچرابایداینقدرکارکنید.

عدمقطعیت/بیثباتی
عدمتضمینشغلی،ندانستناینکهآیندهبرایتان

چهچیزیبههمراهدارد.

شرکتVentureVillageیکنظرسنجیآنالینبابیشاز150شرکتکنندهانجامدادهاستتاواقعیاتکاردراستارتآپهارانشاندهد.درادامهدالیلاصلی
عالقهیاعدمعالقهبهکاربرایشرکتهایجوانآوردهشدهاست:

  آیا می توان برای استارت آپ ها کار کرد؟ 
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شــرکتی می تواند یک سازمان فرهنگ 
را ایجاد یا تخریــب کند و یک 
سوءبرداشــت معمول آنکه توسعه چنین فرهنگی 
هزینه زاســت. ایجاد فرهنگ را بایــد یک اقدام و 
نه ماجراجویی دانســت.  من به عنــوان بنیانگذار 
یک اســتارت آپ با انجــام امور بــه روش های 
»به هم ریخته« و با ترکیبــی از بهترین تجربه های 
خودم از فرهنگ های شرکتی قبلی با آزمون و خطا، 
غریبه نیستم. اولین بار طی دوران کار در پیپل سافت 
)PeopleSoft( بــا مزایای یک فرهنگ شــرکتی 
شاد آشنا شــدم )که به درستی آن را یکی از بهترین 
مکان های کاری در آمریکا می دانند(. پیش از آن با 
دو شــرکت بزرگ دیگر نیز کار کرده بودم و فرضم 
این بود که فرهنگ شــاد وجود ندارد.  بنیانگذاران 
تعیین کننده شرایط هســتند زیرا فرهنگ معموالً 
آینه منافع آنان اســت. به همین دلیل، مهم است 
که ارزش ها و جهت گیری را از همان ابتدا درســت 
انتخاب کنیم. در ادامه برخی از نکاتی را که برای من 

کارآمد بودند، به شما معرفی می کنم:

1.رهبریمهربانودرهمهچیزدخیلباشید
در مقام بنیانگذار، من کســی هستم که کار تمامی 
اعضا را قباًل انجام داده ام. وقتی چالش های هر کاری 
را درک کنید، تعییــن انتظارات و اهداف منطقی اما 
در عین حال بلندپروازانه ســاده تر خواهد بود. وقتی 
مســائل اتفاق می افتد- البته نه صرفاً در زمینه کار، 
بلکــه در زندگی خصوصی- باید فهیــم، مراقب و 

انعطاف پذیر باشید زیرا این اولین قدم در ایجاد یک 
فرهنگ عالی است.

2.افرادجدیدراابتدابهعنوانپیمانکار
استخدامکنید

 Love ( »تقریباً هر کسی که در شرکت »الو ویت فود
With Food( اســتخدام می شود، ابتدا به مدت سه 
ماه پیمانکاری کار می کند و بعد به صورت تمام وقت 
اســتخدام می شود. ســه ماه فرصتی مناسب برای 
آزمایش عملکرد افراد جدید و دیدن این مساله است 
که آیا وی با فرهنگ شرکت همخوانی دارد یا خیر. 
گاهی افراد صرفاً با فرهنگ شرکت همخوانی ندارند 
و از این رو مجبورید در مورد او تصمیم سختی بگیرید، 
زیرا تنها یک استخدام اشتباه می تواند کل محیط عالی 

شما را به خطر بیندازد.

3.زمانیکهتیمیسفرمیکنید،اتاق
مشترکبگیرید

سفر به کنفرانس ها می تواند گران باشد، به ویژه زمانی 
که ســه تا پنج عضو تیم با هــم در آن حضور دارند. 
برای صرفه جویی معموالً باید ســه تا چهار نفر یک 
اتاق اشتراکی بگیرند اما نکته مثبت تیم سازی است 
زیرا امکان با هم بودن تیــم در خارج از محیط کار را 
نیز فراهم می کند. وقتی برای سخنرانی به نمایشگاه 
هاوایی دعوت شــده بودم، تصمیم گرفتم تیم را نیز 
همراه خودم ببرم. همه برای پیشبرد شرکت سخت 
کار می کردند و تیم لیاقت یک تفریح را داشــت. در 

آن زمان تیم ما شــش نفر بود. شش نفر یک از اتاق 
کوچک برای چهار روز به صورت اشتراکی استفاده 
کردیم. با هم آشپزی و کوهنوردی می کردیم. برای 

همه مان خاطره ماندگاری شد.

4.ایجادسنت
شــرکت الو ویت فود هرســاله در ماه آوریل یک 
روز به صورت ســنتی کاری خنده دار می کرد، مثاًل 
راه اندازی LoveWithWeed.com. این کار برای 
تبلیغات عالی اســت اما دلیل اصلی تاثیر عالی آن 
در تیم ســازی بود. این یکی از رخدادهایی است که 
طی آن همه اعضای شرکت کار »واقعی« را تعطیل 
می کنند و برای چهــار روز ایده های دیوانه وار ارائه 
می دهند.  باور کنیــد ارزش توقف کار واقعی برای 
مدتی کوتاه و پرداختن به ایده های مسخره، خنده و 
شوخی و رفع استرس استارت آپ را دارد! اما مساله 
اصلی در اینجا سنت اســت. می تواند نیکوکاری در 
یک تعطیالت و آشپزی و هدیه دادن به فقرا باشد، 
می تواند سفر ساالنه باشــد اما هر چیزی که باشد 
باید شــما را از فعالیت های روزمره جدا ســازد و به 

فعالیت های دیگری مشغول کند.

5.بایکدیگرکاریانجامدهید
هر شش تا هشــت هفته برای انجام کاری در کنار 
هم برنامه ریزی کنید. ما در الو ویت فود عاشق غذا 
خوردن در کنار یکدیگر هستیم. یکی از کارهای مورد 
عالقه ما ناهارهای دسته جمعی است. همه در مورد 
مواد غذایی و تم غذا به توافق می رســیم و هر کس 
غذای خودش را با میزان مهارتی که در آشپزی دارد 
آماده می کند. نتیجه معموالً بیشــتر سرگرم کننده 
است تا خوشمزه. همچنین بازی با کارت و شب های 
پیتزا و نوشیدنی را هم دوســت داریم. اگر اعضای 
تیم تان به ورزش عالقه دارند، سفری برای حمایت 
از تیم های مورد عالقه تــان برنامه ریزی کنید. این 
مساله نه تنها به ایجاد پیوند کمک می کند بلکه باعث 

می شود تیم منتظر چیزی باشد.

6.خندهراتشویقکنید
چه در دفتــر کار کنیم چه در خانه، همه همیشــه 
در هیپ چت آنالین هســتند. هیچ قانونی درباره 
آنچه در چــت روم می گوییم وجود نــدارد به جز 
آنکه مشــروع و غیراهانت آمیز باشــد. مســلمًا 
صحبت هایمان درباره کار اســت اما از عکس هم 
استفاده می کنیم. شوخی بخشــی مهم از فرهنگ 
ما - واقعاً هر فرهنگی - است که بر اساس آن بتوانیم 
راهی برای ترغیب و توسعه خنده و رسیدن به تیمی 
خوشــحال پیدا کنیم.  کاًل روش های زیادی برای 
کاشــتن نهال فرهنگی عالی در یک اســتارت آپ 

وجود دارد که بودجه زیادی هم نیاز ندارد  

شش راه ایجاد فرهنگ استارت آپ شاد

در  اهمیت خشت اول 

منبع:آنتروپرونرایهویی آنگ
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ایزی الپوسیک
مترجم: سعید صباغی پور

چــرابعضیازاســتارتآپهاموفقندوبقیه
کنارمیکشند؟

دلیل اصلی کنار کشــیدن آنها بی پولی است. 
چه چیــز باعث بی پولی آنها می شــود؟ آنها 
چیزی نمی ســازند که مردم می خواهند یا در 
فروش آن چیــز عملکرد خوبی ندارند. گاهی 
این مورد دوم برجســته تر است. اما در اکثر 
موارد اســتارت آپ ها به دلیــل چیزی که 
در یک رســتوران اتفاق می افتد، شکســت 
می خورند: غذایشــان چندان خوب نیست. 
اگر جایی غذای خوب داشته باشد، می تواند با 
وجود سرویس دهی ضعیف هنوز هم محبوب 
باشــد. اما اگر غذایش بد باشد، هر کاری هم 
انجام دهد نمی تواند کســی را به خود جذب 
کند. به همین دلیل هم هست که ما می گوییم 
»چیزی بســازید که مــردم بخواهند«. این 
معضل اصلی استارت آپ هاست. اگر از بین 
می روید احتمــاالً یکی از دالیل اصلی اش این 

است که چنین چیزی نساخته اید.
بــاتوجهبــهتجربههــایبدیکــهبرخی
داشتهاند،چطورمیتوانفهمیدمردمچیزی
رادربلندمــدتمیخواهنــدنهفقــطبرای

دورهایکوتاه؟
معموالً اگر چنان ســریع رشــد کنید خطر 
انتقال کاربران را به جان خریده اید. مســاله 
مربوط به پرخوری اســت، در حالی که برخی 

استارت آپ ها از گرسنگی می میرند.
شمااخیراًروپوناندرومیســونرابهعنوان
یکشریکپارهوقتمعرفیکردهاید.چرا؟

به دلیل اینکه او عالی اســت. فردی درخشان 
است و به شدت شــوخ طبع. یک نکته درباره 
اســتارت آپ ها اینکه آنهــا از داخل همگی 
به هم ریخته و جذاب  هســتند. شــما درباره 
برخی از این جذابیت ها در روزنامه ها مطلب 
می خوانید و برخی دیگر در رســانه ها مطرح 

نمی شوند. اندرو یکی از آن دسته اول است.
شــرایطراهانــدازیاســتارتآپامروزه
بسیارسختاســت.وایکامبیناتورچگونه
آمادگــیمقابلهبااینشــرایطوراهاندازی

استارتآپهارادارد؟
من درباره بی رحمی دنیای اســتارت آپ ها 
زیاد نوشته ام. سختی راه اندازی استارت آپ 

گفت وگو با پل گراهام موسس شتاب دهنده وای کامبیناتور

به دنبال غذای خوب 

اشــتهای گراهام برای بحث های کوچک کمرنگ اســت. در یک روز تابســتانی گرم و در ماه ژوئن به من 
می گوید:»هنوز شــروع نشده؟ آیا این یک مصاحبه اســت؟« به سختی می توان کسی مثل او را سرزنش 
کرد؛ کســی که به عنوان فرشــته خشن ها شــناخته می شــود. او اگر برای چیزی ارزش قائل باشد، آن چیز 

سرعت است و تمام.
گراهــام به عنوان یکی از بنیانگذاران وای کامبیناتور )Y Combinator( که در اصل یک شــتاب دهنده 
در ســیلیکون ولی اســت، در ایــن مــدت وظیفه پیشــنهاد ایده هایــی را بر عهده داشــته که به پیشــرفت 
شــرکت ها ســرعت می بخشــند. هر دو ســال یک بار هزاران کارآفرین در یکی از گروه هــای کامبیناتور با 
یکدیگر به رقابت می پردازند. تابســتان امسال، 53 نفر برگزیده شدند و افزون بر کسب افتخار، دو هزار 

دالر به سرمایه اولیه شان افزوده شد.
کامبیناتور در میان 564 شــرکت مختلف و در طول هشــت ســال گذشــته بودجه راه اندازی بســیاری از 
تازه کارهــا از جملــه دراپ باکــس، ایربی.ان.بــی و شــبکه اجتماعی خبــری ردیت را تامین کرده اســت. 
ایــن شــرکت همچنین در مواردی با شکســت مواجه شــده و بــرای نمونه می تــوان به شــرکت پرفکت ترد 
)Perfect Third( اشاره کرد که قبل از ظهور ردیاب های خواب با عنوان ویک میت )WakeMate( در 
هم شکســت. کامبیناتور به رغم تجربه این شکســت ها، بیش از 1/7 میلیــارد دالر بودجه فراهم کرده که 
با ارزیابی کل گراهام ارزش آن به 11/7 میلیارد دالر رســیده اســت. در اینجــا گفت وگوی من با گراهام را 

درباره چشم انداز استارت آپ ها و رشد سریع یک شرکت موفق می خوانید:
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پرونده

مثل ســختی های تجربه شده دیگر نیست. به 
همین دلیل شــما به چیزی مثــل کامبیناتور 
نیاز دارید؛ چه صرف پول و زمان زیاد ریسک 
باالیی دارد. بنابراین ما کاماًل با بودجه رسانی 
به کســانی که امیدوارکننده و جدی هستند 
موافقیم. هیچ کس نمی داند موفق به انجام چه 
کاری می شــود مگر اینکه نسبت به انجام آن 

اقدام کند. راه اندازی استارت آپ موفق مثل 
پنج مایل دویدن در روز، ســخت اما شدنی 

است.
آیابنیانگــذارانکامبیناتورعــاداتبدهم

دارند؟
آنها متوجه نیســتند چطور مســتقل باشند. 
تا وقتی کودک هســتید والدین تان به شــما 
می گویند چه کاری انجام دهید. به مدرســه 
می روید و از آن پس آنجا به شــما می گویند 
چه بکنید. برای کار وارد شــرکتی می شوید و 
آنجا این نقش را بــر عهده می گیرند. افرادی 
که ســراغ ما می آیند مثل یک پرنده کوچک 
خوابیــده در النه انتظــار دارند غــذا را در 
دهان شــان بگذاریم. باید بــه آنها گفت:»ما 

برای شــما نقش رئیس نداریم. خود شــما 
مسئول همه چیز هستید.« برخی با شنیدن این 
جمله شوکه می شــوند. بعضی آدم ها کارمند 
متولد شده اند. برخی دیگر هم کشف می کنند 
که بال دارند و شــروع به بال زدن می کنند. 
هیــچ چیز مانند این نیســت کــه به صخره 

برخورد کنید و متوجه شوید بالی هم دارید.
اکنونبحثهایزیــادیدربارهاینموضوع
وجودداردکهآیاشرکتهایسیلیکونولی
»مســائلواقعــی«راحلمیکننــدیاخیر.

جایگاهشمادراینموضوعکجاست؟
من فکر می کنــم مردم ایده هــای کوچک 
را که اکنون بــه پروژه های بــزرگ تبدیل 
شــده اند، نادیده می گیرنــد. اولین محصول 
مایکروســافت یک زبان برنامه نویسی ساده 
برای ماشــینی به نام آلت ایر )Altair( بود. 
شــاید در آن زمــان این برنامــه چند هزار 
کاربر بیشتر نداشــت. اگر آن افراد ایده شان 
 )Demo Day( را در رویــدادی مثل دمو دی
معرفی می کردند، شاید ســرمایه گذاران به 
آنها می خندیدند. امــا گویی هر ایده کوچک 
دارای سرزمین های مجاور بی شماری است. 
بنابراین مشکلی ندارد که با یک مساله ساده 
شــروع کنید. مردم همیشه در نگاه کردن به 
یک دانه کوچک و تصور درخت حاصل از آن 

مشکل دارند.
اگر می خواهیــد کار بزرگی انجام دهید، الزم 
نیســت خیلی بزرگ باشــید و البته بزرگ و 
خوب بودن به طور همزمان کار واقعًا سختی 
است. بنابراین بهتر اینکه از چیزهای کوچک 
شروع کنید و با تالش و به تدریج آن  را بزرگ 
و بزرگ تر کنید، یا چیز بزرگ و بدی را شروع 
کنید و به تدریج آن را بهبود دهید. می دانید، 
از منظر تجربی شــروع کاری بزرگ جواب 
نمی دهد. این همان شیوه ای است که دولت ها 
طبق آن عمل می کنند. آنها چیزهای بزرگ 
و بد آغاز می کنند و ســپس به خود می گویند 
خب بهترش می کنیم، که هیچ وقت هم بهتر 

نمی شود.
چطورمیتــوانفهمیــدایــدهایکوچک

پتانسیلهایبزرگدارد؟
اغلب به مــردم نگاه می کنیــم. اگر مصمم، 
انعطاف پذیر و پرانرژی باشند و ایده هایشان 
خیلی وحشــتناک و ناجور نباشد بودجه شان 
را تامین می کنیــم. معتقد بودیم ایربی.ان.بی 
ایده بدی اســت. بودجه اش را تامین کردیم 
چون واقعًا از موسسانش خوش مان آمد. آنها 
افرادی به غایت مصمم و پراندیشــه بودند. 
در ابتدای کار شــاید بهترین ایده ها احمقانه 

به نظر برســد. گــوگل در ابتــدا ایده خوبی 
به نظر نمی رســید. آن زمــان تعداد زیادی 
موتور جســت وجو وجود داشــت که برخی 
توسط شــرکت های مردمی اداره می شدند. 
چه کســی به یک موتور دیگر نیاز داشت؟ و 
فیس بوک هم به همیــن ترتیب. وقتی برای 
اولین بار درباره فیس بوک چیزهایی شنیدم 
متوجه شدم برای دانشــجویانی راه اندازی 
شده که هیچ پولی ندارند. و آنها در این شبکه 
چه می کردند؟ وقت شــان را بــا نگاه کردن 
به پروفایل های هم تلــف می کردند. ظاهراً 
احمقانه ترین شــرکت در حال ظهور بود. اما 

اکنون به این شبکه نگاه کنید.
روشارزیابیمتقاضیــانکامبیناتوراززمان

تاسیستاکنونچهتغییراتیکردهاست؟
از آن زمــان توصیه های زیادی شــنیده ایم. 
تمامی مصاحبه هــا را ضبط کرده ایم و درباره 
تغییر استارت آپ ها از زمان ورود اطالعات 
زیــادی داریم. گاهــی بــه آن ویدئوها نگاه 
می کنید و به خــود می گوییــد »این بچه ها 
می توانســتند ما را فریب بدهند«. اما گاهی 
می گوییم »هی! آنها روی پــروژه ایکس کار 

می کنند«.
مثل؟

یکی از نشــانه های واقعًا ناجور مدیرعاملی 
با لهجه خارجی ناجور اســت. مطمئن نیستم 
چرا، ولی شــاید به این دلیل که کارآفرین ها 
نکته های ظریفی دارند که با این لهجه خاص 
قادر به بیانش نمی شــوند. نشانه دیگر وقتی 
اســت که برای افرادی کــه متقاضی برنامه 
هستند، تاسف می خوریم. ما قباًل برای کسانی 
بودجه تامیــن می کردیم کــه معتقد بودیم 
کارشان معنا دارد. فکر می کردیم اگر آنها را 
بپذیریم به شدت خوشحال می شوند و در غیر 
این صورت دنیا به آنها پشت می کند. اما بعد 
متوجه شدیم به نفع شان کار نمی کنیم. دنیا به 

هر حال به آنها پشت می کرد.
ارزشســرمایهگذاریهاییــکمیلیارد
دالریچیست.آیاایناستارتآپهاارزش
سرمایهگذاریدارندیانشــانههاییازیک

حبابهستند؟
اینســتاگرام احتماالً معامله بســیار خوبی 
اســت چون زاکربرگ اصــاًل آدم احمقی 
نیســت. اگر او اینســتاگرام را یک میلیارد 
دالر خرید، حتمًا به آن نیاز داشــته اســت. 
من حدس می زنم اینســتاگرام به نوعی یک 
تهدید برای فیس بوک بود؛ این یعنی ارزش. 
اگر برای مارک زاکربرگ یک میلیارد دالر 
می ارزید، حتمًا ارزش تان یک میلیارد دالر 

منبع:اینک

بین هزینه زیاد و حباب تفاوت وجود دارد. 
ارزش ها باال هستند و این یعنی زمانی پایین 

می آیند و نوسان ادامه می یابد. اما یک حباب 
چیز دیگری است. حباب وقتی شکل  می گیرد 

که افراد آگاهانه هزینه هایی می کنند تا 
دارایی هایشان را به یک کودن بزرگ تر بفروشند
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است. اما اینســتاگرام چیزی نیست که شما 
بتوانید آن را بازتولیــد کنید. یکی از دالیلی 
کــه درباره ارزش های باال زیاد می شــنوید 
این است که شرکت ها برای ورود به عرصه 
عمومی زمان زیاد الزم دارند. بله، هزینه ها 
باالســت اما بین هزینه زیاد و حباب تفاوت 
وجــود دارد. ارزش هــا باال هســتند و این 
یعنــی زمانی پایین می آیند و نوســان ادامه 
می یابد. اما یک حباب چیز دیگری اســت. 
حباب وقتی شکل  می گیرد که افراد آگاهانه 
هزینه هایی می کنند تا دارایی هایشــان را به 
یک کودن بزرگ تر بفروشــند. و این اتفاقی 
است که االن رخ نمی دهد. خرید شرکت ها 
به دلیل ســرعت عمومی  شدن آنها صورت 
نمی گیرد. این موضوع امــروز انگیزه اصلی 

خرید نیست.
ظاهراًشــمایکــیازخوشبینترینافراد

سیلیکونولیهستید.چراچنیناست؟
یکی از علل خوش بینی مــن کار کردن با دو 
درصد از بهترین افراد اســت. تــا آنجا که 
می دانم جهــان می تواند به ســمت جهنمی 
شــدن حرکت کند. امــا تقریبــًا همه 53 
اســتارت آپی که در مجموعــه کامبیناتور 
هستند، عملکرد عالی دارند. اغلب می شنویم 
افراد جــوان را تنبل معرفــی می کنند. هیچ 
یک از افراد جوان در ایــن مجموعه این طور 
نیستند. آنها همیشه مشغول کارند. شاید به 
همین دلیل هم من خوش بین هستم. البته به 

شخصه همواره فرد خوش بینی بوده ام. 

آیاکامبیناتورچیزهاییبهشماآموختهکهاز
قبلازراهاندازیوایــاوب)Viaweb(باآنها

آشنانبودهاید؟
ما تنها اســتارت آپی بودیم که می شناختم، 
بنابراین به نقاط ضعــف و قوت خودمان در 
مقایسه با دیگر استارت آپ ها واقف نبودیم. 
اکنون می توانم بگویم چه نوع اســتارت آپی 
بودیم. از آن مواردی بودیم که توســط چند 
برنامه نویــس حرفه ای و بــدون هیچ گونه 
دانشــی از فروش و تجارت راه اندازی شده 
بــود. در آن زمان تنها راه حــل ما برای حل 
مشــکالت نوشــتن برنامه ای خــاص بود. 
نرم افزارمــان پیچیده تر از آن بــود که نیاز 

داشتیم. 
آیاهیچگاهدوبارهشــوروهیجانراهاندازی

یکاستارتآپراداشتهاید؟
خدای من! هرگز دوباره چنین کاری نمی کنم. 
ســرمایه گذاری کاری به مراتب ساده تر از 

شروع استارت آپ است. 
درآیندهکامبیناتورچهمیبینید؟

در حال حاضر یک روند سکوالر شکل گرفته 
و معتقدند راه اندازی اســتارت آپ یک امر 
متداول اســت. اکنون با خروج از دانشــگاه 
می توانید دو کار انجام دهید: به دانشگاه باالتر 
بروید یا شــغلی برای خود دست و پا کنید. به 
زودی ســه گزینه در اختیار خواهیم داشت: 
به رده باالتر بروید، شــغلی دســت  و پا کنید 
یا شــرکت خودتان را راه بیندازید. من فکر 
می کنــم این مورد ســوم تحوالتی اقتصادی 

در مقیاس انقالب صنعتی ایجاد خواهد کرد. 
وقتی نوجوان بــودم قدر و منزلــت افراد را 
منزلت شــرکتی که در آن مشــغول بودند 
تعیین می کرد. بخشــی از مشــکل ما در آن 
زمــان این بود که هنگام راه اندازی شــرکت 
هیچ قــدر و منزلتی نداشــتیم. امــا االن که 
افراد ســراغ راه اندازی شــرکت های بیشتر 
می روند، می تــوان دنیایی را تصور کرد که در 
آن تعداد اســتارت آپ های موفق 10 برابر یا 
حتی صد برابر شده  است. امروزه ده ها برایان 

 چســکی )Brian Cheskys - مدیــر عامل 
 Drew( هاســتونز  درو  و  ایر.بی.ان.بــی 
Houstons- مدیرعامــل دراپ باکــس( 
داریــم. بنابراین بایــد یاد بگیریــم چطور 
می توانیــم خودمان رشــد کنیم. شــاید در 

آینده ای نزدیک کامبیناتور 10 برابر شود  

اگر می خواهید کار بزرگی انجام دهید، الزم 
نیست خیلی بزرگ باشید و البته بزرگ و خوب 
بودن به طور همزمان کار واقعًا سختی است. 
بنابراین بهتر اینکه از چیزهای کوچک شروع 
کنید و با تالش و به تدریج آن  را بزرگ و 
بزرگ تر کنید

پلگراهامدرورکشاپتابستانیوایکامبیناتور
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پرونده

در هــر شــکل و استارت آپ ها  
اندازه ای وجود دارند 
و شــخصیت آنها نیز به اندازه مدیران شان متنوع 
اســت. البته یک نوع فرهنگ دفتری )سازمانی( 
مشــخص وجــود دارد کــه برداشــت عمومی 
از اســتارت آپ را شــکل داده اســت و اکنــون 
تاثیری قابل توجه بر مدیریــت کارآفرینان روی 

استارت آپ های خود و فرهنگ آن دارد.
همان طور که داســتان موفقیت هــای ناگهانی 
در دره سیلیکونی و اســتارت آپ های فناوری در 
تلویزیون نشــان می دهد و ظاهراً همه فیلم ها نیز با 
این برداشت عمومی از فرهنگ استاندارد آزادی 
شــخصی همخوانی دارد، کارآفرینان بیشتری به 
این اعتقاد رســیده اند که این تنهــا راه موفقیت به 

عنوان یک شرکت جوان است.
اما به صــورت واقع بینانه باید گفت این فرهنگ 
اســتارت آپ تقلیدی می تواند بســیار کارآمد 
باشد زیرا ســاعات کاری آن انعطاف پذیر است، 
کارمندان شــادتر هستند و در بســیاری موارد 
بهره وری بیشــتری دارند؛ مدیران جذاب هستند 
و افراد بیشــتری تمایــل به کار در آنهــا دارند و 
مشــتریان نیز در نگاه اول از آنها بیشتر خوش شان 
می آید و از آنجا که سیاست های میان دفتری آنها 
غیررســمی و باز است، مکالمات بیشتر، شرکت را 
رو به جلو سوق می دهد. البته این نوع فرهنگ مانند 
هر فرهنــگ دیگری، نواقصی هــم دارد. فرهنگ 
استارت آپ تقلیدی برای همه شرکت های جدید 
مناســب نیســت، همان طور که پنج خطر مخفی 

لیست شده در پایین نشان می دهد:

1.استخدامبراساسکاریزما
در ده هــا مقاله ای کــه دربــاره اهمیت فرهنگ 
دفتری یا ســازمانی نوشــته شده اســت، گفته 
می شــود اســتخدام های جدید شــرکت باید 
شــخصیت را نیز در کنار مهارت مــد نظر قرار 
دهد. این درست اســت. شخصیت و سازگاری با 
فرهنگ مالحظات مهمی هستند اما مهم ترین ها 
نیستند. تصمیم به استخدام باید مبتنی بر این باشد 
که چه کسی شرکت شما را موفق می کند. سابقه، 
مهارت و اخالق کاری بســیار مهم تر از مهارت 
فرد در پینگ پونگ اســت )هرچنــد مهارت در 
پینگ پونگ هم می تواند یک امتیاز مثبت باشد(. 
استخدام صرفًا بر اساس کاریزما می تواند تیم تان 

را ضعیف کند.

2.هزینهبیشازحد
فرهنگ دفتری »جــذاب« معموالً نیازمند فضای 
بازی انعطاف پذیر ماننــد میز بازی یا فضاهای باز 
برای آرامش است. بسیاری از کارآفرینان تصور 
می کنند این مســائل به شهرت و تاثیرگذاری آنها 
در اســتخدام های جدید و جذب مشتریان جدید 

کمک می کند. 
البته این مساله هم درست است اما نباید اولویت 
باشد. چنین بخش هایی می تواند هزاران دالر شما را 
عقب بیندازد پیش از آنکه حتی محصول خود را به 
بازار عرضه کرده باشــید. به جای سرمایه گذاری 
روی یــک دفتر »جذاب«، پول خــود را پس انداز 
کنید و کارهای مهم تر انجام دهید. مسائل جذاب 

می تواند منتظر بماند.

3.تصمیماتاحساسی
کار در یک فضای شــخصی، محــاوره ای و راحت 
می تواند استرس شما را کاهش دهد و حس خانواده 
بودن به شــما بدهد نه رئیس و مرئوس بودن. این 
مســاله ارزشمند اســت اما در عین حال می تواند 
شــما را در معرض تصمیمات احساسی قرار دهد. 
ممکن است بر اساس دوستی از اخراج یک کارمند 
خودداری کنید یا به خاطر فشــار بر دیگران، روند 

کاری خودتان را تغییر ندهید.

4.عدمایجادسلسلهمراتبواضح
این نــوع فرهنگ اســتارت آپی می تواند موجب 
تشویق مرزهای ناواضح میان کارمندان و مدیران 
شود. در مقام بنیانگذار و مدیرعامل شاید امضای 
شما پای چک حقوق کارمندان باشد اما در عملیات 
روزمره، تقریباً صدای همه برابر اســت. در اغلب 
موارد این رویکرد دموکراتیک همه را خوشــحال 
نگه می دارد اما به محض اینکه مشکلی ایجاد شود 
و رهبر مشــخصی در گروه نباشد، همه چیز از بین 
می رود. دموکراسی در نظریه عالی است اما رهبری 
برای موقعیت های دشــوار و فــوری و تصمیمات 

سخت الزم است. 

5.فراموشکردنحداقلها
انگیزه های شما برای ایجاد یک شرکت احتماالً از 
»ســودآوری« فراتر می رود اما بدون داشتن سود 
کافی، تجارت تــان موفق نخواهد بــود. به همین 
ترتیب ســودآوری )یا حداقل تامیــن هزینه ها( 
همیشــه کف حداقل هاســت. وقتی یک فرهنگ 
جداب و راحت دارید، فراموش کردن این مســاله 
نیز راحت می شود. مشکالت تان از افزایش مداوم 
بهره وری بــه افزایش رضایــت کارمندان تغییر 
می کند. تمرکزتان را بر آنچــه واقعاً باید تجارت 
را به جلو ببرد از دســت می دهید. نگذارید چنین 

اتفاقی بیفتد.
در مقایســه با قوت و زمان بنــدی ایده هایتان، 
سرمایه اســتارت آپی موجود و برنامه تجاری تان، 
فرهنگ استارت آپ بخش کوچکی است. اما اگر 
می خواهید موفق باشــید و تیم خــود را راضی نگه 
دارید، این بخش هم مســتحق توجه کافی است. 
فرهنگ شــرکتی ای به وجود نیاوریــد که صرفًا 
کپی برداری از برنامه های تلویزیونی و اخبار باشد. 
بلکه فرهنگی بســازید که برای تجارت خودتان 
مفید باشد. به نیازهای تجارت تان دقیق فکر کنید و 
ببینید می خواهید دیگران چه برداشتی از برندتان 

داشته باشند. 
استارت آپ شــما منحصربه فرد است از این رو 
آن را تبدیل به مکانی برای دیــدگاه فردی دیگر 

درباره فرهنگ استارت آپ نکنید  

پنج خطر مخفی فرهنگ استارت آپ تقلیدی

جذابیت فدای کارایی 

منبع:آنتروپرونرجیسون دمرز
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چهار قدم برای پویاسازی فرهنگ 
شرکت با انرژی استارت آپ

پایلوت ایده پردازی 

منبع:تکوایبز

به استارت آپ های   موفق 
به  تدریج 
شرکت های بالغ تبدیل می شــوند و در این روند 
ممکن اســت بخشــی از انرژی اولیه و فرهنگ 
منحصربه فردی را از دست بدهند که به برندشان 
شــخصیت می دهد و کارمندان شــان را دخیل 
می کند. در ادامه چهار قدم بــرای احیای مجدد 
فرهنگ اســتارت آپی را در هر شــرکتی تشریح 

می کنیم:

1.آزمایشگاهایدهبسازید
اوگن رومــن، مدیر فناوری شــرکت تایر کانادا 
می گوید:»کارآفرینــی در بهتریــن زمان ها هم 
دشوار است اما آزمایشگاه مکانی ایجاد می کند که 
در آن همه می توانند ببینند چیزی خاص در حال 

رخ دادن است.«

2.تفکرخودرادربارهشکست
تغییردهید

 رابرت میشل، اســتاد دوره کارآفرینی دانشکده 
تجارت آیوی می گوید:»برای نوآوری، شرکت ها 
باید احتمال شکست را به رسمیت بشناسند و آن 
را نوعی یادگیری بدانند و ذهنیت عمومی خود را 

درباره شکست تغییر دهند.«

3.رقابتهایداخلیبرگزارکنید
 کویــن باندرک معاون مدیر شــرکت بازاریابی 
موبایــل تلــوس می گوید:»ما چنــد رقابت در 
بخش های مختلف خودمــان برگزار می کنیم که 

روحیه کارآفرینی را تبلیغ می کند.«

4.برایپروژههایموردعالقه،به
کارمندانوقتبدهید

 ویلیام میشل، استاد مدیریت راهبردی دانشکده 
مدیریت راتمن می گوید:»باید به دیگران فرصت 
بدهید تــا در آنچه کارهــای خودمانی می نامیم 
مشارکت داشته باشند. به این معنی که کارمندان 
بتواننــد در زمینه چیزی خــارج از نظارت و تنها 
برای امتحان، کار کنند. اگر پروژه ای جالب باشد، 
شــرکت می تواند برای کار روی آن به کارمندان 

پول و تعطیالت رسمی بدهد.«  

  چطور فرهنگ درست استارت آپ را ایجاد کنیم

فرهنگاستارتآپ
یعنیاشتراکگذاری
ارزشها،ایدئولوژیها

ورشددرکنارهم

فرهنگعالی،استعدادتیم
راتقویتکردهوبهرشد
پایدارآنکمکمیکند
وفضاییعالیبرایکاربه

وجودمیآورد.

فرهنگمناسب
استارتآپ،افراد
مناسبراهمراهدارد.

منظمبمانید
 اما در عین حال دوستانه

بدوننظم،کاربهرهوریندارد
اما زیاد بودن هرچیزی می تواند فرهنگ کاری را از بین ببرد.

اگرشماکارآفرینهستید
باهرکداموتمامی
اعضایتیمتعاملکنید

با صبر و حوصله شاهد خواهید بود که
 پیوندهای داخل تیمی بدون نقص توسعه پیدا خواهند کرد.

فرهنگعالی
استعدادداخلتیمراپرورشدهید

وامکانرشدباثباتآنرافراهم
ومحیطیعالیبرایکارایجادمیکند.

تشویقیکدیگرکلیدخلقفرهنگکاریسالماست.

هرچند الزم است 

کارجدیباشد
درعین حال

مفرح
 هم باید باشد.

فرهنگاستارتآپیعنی

ایجاد
تیممناسب

با

ترکیبمناسبیازافراد

مهماستکه
متصلبمانید
حتیدرزمانکار

بهترینروش،حفظارتباطاتآنالیناست
تاکسیاحساسطردشدننکند!
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پرونده

شــرکت وقتی  دفتــر  یــک  رد  وا
می شــوید   SinglePlatform
گفته هــای مشــتریان را روی دیوار، ســخنان 
الهام بخش و آثار هنری را روی ســتون رنگ شده 
با گچ و مجســمه های لگویی را روی میز مسئوالن 
فروش می بینید؛ هر مجســمه نشانه هدفی است 
که برآورده شــده است. دیوارها پوشیده از تشکر 
مشتریان از شــرکت به خاطر ارائه خدمات عالی 
هستند. در سالن نیز کارمندی با توپ بادی باال و 
پایین می پرد و تــالش می کند کارت خود را وارد 

دستگاه شانس کند.
امــا فرهنگ شــرکت فقــط بــازی و تفریح 
نیست. برای شــرکتی وابســته به فروش مانند 
SinglePlatform، تقدیر از پیروزی های بزرگ 
و کوچک نقش مهمی در فرهنگ شان دارد. برای 
شــرکت محصول محوری مانند TechStars یا 
weeSpring کــه کارمند چندانی غیر از ســه 
بنیانگذار خــود ندارد، فرهنــگ مجموعه ای از 
ارزش هاست که هم استخدام و هم طراحی سایت 

را هدایت می کند.

نتیجهسرمایهگذاریدرفرهنگ
چیست؟

 SumAll بنیانگــذار  آتکینســون،  دیــن 
می گوید:»تعــداد درخواســت های کاری کــه 
دریافت می کنیم بســیار زیاد است، ما تنها 1/2 
درصد درخواست های بررسی شده را می پذیریم. 
هیچ عجله ای نداریم. ما تیمی هستیم که بیشترین 
ازخودگذشتگی را انجام می دهد از این رو تخفیف 

در دستمزدهایمان از همه جا بیشتر است.«
بنابراین برای توجیه سرمایه گذاری در فرهنگ 
نمی توان به درآمد مســتقیم مراجعه کرد. باید به 
هزینه های اضافه فکر کرد که با نبود فرهنگ ایجاد 
می شوند. برای درک بهترین اقدامات انجام شده، 
با تعدادی از بنیانگذاران اســتارت آپ ها درباره 
روش های ایجاد یک فرهنگ قوی در هر مرحله از 

رشد صحبت کردیم.

1.مستندسازیارزشها
وقتــی شــرکت weeSpring هنــوز جــزو 
TechStars بود آنها چیزی داشــتند که آلیسون 

دونری بنیانگذار شــرکت آن را جلسه »درمان 
خانوادگــی« با ســرمایه گذار مشــهور برد فلد 

می نامید. 
دونری به خاطر می آورد که فلد می گفت:»همه 
در تیم بایــد بــرای 15 دقیقه تنها بنشــینید و 
}ارزش های شــرکت تان{ را روی تکه ای کاغذ 
بنویسید. زیرا اگر صرفًا مکالمه زنده انجام دهیم، 
کسانی که پرحرف تر هســتند برنده می شوند و 
افراد کم حرف اصاًل وارد بحث نمی شوند و ما نظر 

همه را نمی شنویم.«
اولین ارزشــی که  تیم در مــورد آن توافق کرد 
»بدون صورتی« بود که در مقام یک وب ســایت 
اجتماعی برای والدین، این مســاله به اندازه اصل 
ســازمانی در طراحی سایت اهمیت داشت. دیگر 
ارزش ها عبارت بودند از »ساده ماندن«، »کیفیت 

بهتر از کمیت« و »صداقت«.
بلیک میکوفســکی بنیانگــذار TOMS زمانی 
 TOMS را بــه خاطر مــی آورد کــه همــه در
می گفتنــد:»روش TOMSی بــرای انجام کارها 
وجود دارد.« اما وقتی ســازمان رشــد کرد، تنها 
100 کارمند اولیه از میــان 400 کارمند موجود 
می دانســتند معنی این عبارت چیست. تابستان 
امســال او از کارمندانش خواست خود یا دیگران 
را بــرای کمیتــه ای نامزد کنند کــه ماموریت، 
دیدگاه و ارزش های شرکت را تعیین خواهد کرد. 
میکوفســکی می گوید:»به مدت دو هفته، هر روز 
صبح از ســاعت هفت تا 9 این کمیته کارمندان را 

توجیه می کرد.«
جســیکا هرین بنیانگذار Stell & Dot، شرکت 
فروش جواهرات می گوید با یک بیانیه شــرکتی 
کارش را آغاز کرد که هنوز هم تغییر نکرده است. 
مهربانــی، حمایت از یکدیگر و بــاور به مردم از 

جمله بخش های آن است.

2.استخدامخوب
فرهنگ Stella & Dot با اســتخدام افراد مناسب 
آغاز می شود. 10 فیلتر استخدام از جمله احساس 
ضــرورت، کنجکاوی، تمایل به شکســت وجود 
دارد که ســازگار بودن اســتخدام ها با فرهنگ 
شــرکت را تضمین می کند. بعد از اولویت دهی به 
این ســازگاری فرهنگی، به گفته هرین »مهارت 
عملیاتی عالــی« در مقام آخر قــرار می گیرد. او 

فرهنگ سازی از زبان بنیانگذاران پنج استارت آپ

دی ان ای تیمی 

دانی فانک هاوزر
مترجم: عیل جعفری منفرد 

بلیکمیکوفسکیکارآفرینخوشناممعتقداستاستارتآپشایدآنچیزیباشدکهیکماجراجورابهماموریتزندگیاشمیرساند.
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می گوید:»شکل دادن فرهنگ بیش از نیمی از کار 
استخدام تیم مورد نظرتان است.«

وایلی سریلی توانسته اســت برای تیم فروش 
شــرکت SinglePlatform چند میان بر جهت 
استخدام افراد مناســب بیابد. او می گوید:»برای 
ما تقریبًا واضح اســت که آیا فــردی می تواند با 
فرهنگ مان سازگاری الزم را داشته باشد یا خیر؛ 
تنها بر این اســاس که در زمــان مصاحبه با آنها، 
چند بار از کلمه »من« اســتفاده می کنند و چند بار 
از عبارت تیم ما یا چند بار به نام اعضای تیم اشاره 

می کنند.«
هر چقدر هــم ارزش هایتان خوب تبیین و روند 
اســتخدام تان خوب طراحی شــده باشد، باز هم 
امکان خطا وجود دارد. به گفته هرین اگر ســریع 
پیش بروید و سریع اســتخدام کنید، نمی توانید 

صد درصد درست عمل کنید.

3.تکاملهمراهبارشد
هرچه فرهنگ سریع تر تبیین شــود بهتر است. 
آتکینسون از شــرکت SumAll می گوید مرحله 
کنونــی weeSpring بــا کمتــر از 10 کارمند 
ایده آل اســت. وقتی تعداد کارمندان به 20 تا 50 
نفر برســد، بنیانگذار هنوز کنترل مستقیم دارد 
اما با 90 کارمند و بیشــتر، نمی توانید مســتقیمًا 
بر همه افراد ســازمان تاثیر بگذارید ولی در عین 
حال هنوز به مرحله ای نرســیده اید که رهبرانی 
عالی برای انجام کارتان استخدام کرده باشید. او 
می گوید:»تیم تان باید دی ان ای خود را خیلی زود 

شکل بدهد.«
پروژه فرهنــگ تابســتانی TOMS بعد از آن 
ایجاد شــد که این شرکت مدیر نیروی انسانی ای 
اســتخدام کرد که پیش از آن در اســتارباکس 
کار کرده و مســئول هماهنگ سازی شرکت ها با 
فرهنگ اســتارباکس بود. اما رشــد یعنی جذب 
استعداد و در عین حال شــاید به معنی اخراج هم 

باشد.
در حالی که میکوفســکی می گوید همه در تیم 
اصلــی TOMS )که ابتــدا در آپارتمان خودش، 
سپس یک آپارتمان بزرگ تر و نهایتًا در یک انبار 
کار می کردند( هنوز در شــرکت حضور دارند اما 
معموالً این گونه نیســت. او می گوید:»کارمندان 
ابتدایی به نوعی فاقد غرور هستند، شاید این گونه 
فکر کنند که دیگر عنوان یــا موقعیت مدیریت 
عالی را نــدارم اما متعهد به حیات این شــرکت 
و کاری هســتم کــه می خواهیم انجــام دهیم.« 
میکوفســکی خودش مدیری برای اداره شرکت 
اســتخدام و عنوان »مسئول ارشــد جاکفشی« را 

برای خود انتخاب کرده است. 
دونــر در شــرکت weeSpring نیز می گوید 

از قبل به افراد موضوع اســتخدام می گوید رشد 
به معنی اســتخدام کارمندانی بهتر از کارمندان 
اولیه اســت. آتکینسون عناوین شــغلی را کاماًل 
کنار گذاشــته و یک مجموعــه وظایف مجازی 
مانند نقش هــای مختلف در حــوزه بازاریابی به 
افراد می دهد و هر زمان که افراد جدید اســتخدام 
شوند، کارمندان می توانند وظایفی را که در حوزه 
تخصص شــان نیســت به دیگران واگذار کنند 
تا بار رونــد کاری آنها را از پا در نیاورد. ســریلی 
می گوید:»کارمندان همیشــه با شــرکت رشد 
نمی کننــد. همه نمی توانند پا به پای شــرکتی که 
کاری فوق العاده دشوار بر عهده دارد، پیش روند.« 

4.محیطراآمادهکنید
اگر فرهنگ، نیمی از کار پس از اســتخدام تیم تان 
باشــد، باید به نیم دیگر هم برسید. سریلی معتقد 
اســت مهندســی محیط کاری تیمــش، وظیفه 
اوســت و به یکــی از گفته های برد فلد اشــاره 
می کند:»نمی توانید به دیگران انگیزه بدهید، تنها 
می توانید شــرایطی ایجاد کنید که مردم در آن 

انگیزه بگیرند.«
آن مجســمه های لگویی و کارتــی از همین جا 
ساخته می شوند. اما روش ارتباطات در شرکتش 
هم بخشــی از فرهنگ SinglePlatform است. 
یک ایمیل هفتگی که همه را می شناســد و اکنون 
شامل عکس نیز می شود. در موقعیت کنونی این 

شرکت دیگر همه یکدیگر را به نام نمی شناسند.
سریلی می گوید:»تقدیر موفقیت های تیمی یکی 
از کارهای بنیادی اســت که مدیرعامل می تواند 
انجام دهد.« اما موفقیت چیست؟ سریلی می گوید 
بنیانگــذاران می توانند موضوعاتــی مانند جلب 
ســرمایه مورد نیاز را مد نظر بگیرنــد اما تقدیر 
اهداف کوتاه مــدت نادیده گرفته می شــود. او 
توضیح می دهد:»دل تان اهداف غیرواقع گرایانه 
نمی خواهد. باید اهدافی داشــته باشید که بتوانید 
برآورده کنید، از این رو وقتی به آنها می رســید، 
باید موفقیت را تقدیر کنید. مردم به این ترتیب به 

برداشت شما از تجارت اعتماد می کنند.«
تصمیم گیری دربــاره اینکه کدام موفقیت باید 
تقدیر شــود ارتباط چندانی با دســتاورد تیم تان 
ندارد بلکه به هدایت کارمندان به سمت موفقیت 
از همان ابتدا مربوط می شود. - این مساله همانند 
مجســمه های لگویی روی میز، فضایی است که 

شما باید ایجاد کنید.«

5.شفافباشید
نقل قولی اســت که می گوید:»اگــر می خواهید 
کشتی بســازید، همه را دنبال چوب جمع کردن 
نفرستید، بلکه کار را تقسیم کنید و فرمان بدهید، 

به آنها بیاموزید که عاشق پیمودن دریای بیکران 
شوند...« سریلی می گوید از این گفته در شرکتش 
اســتفاده می کند. او می گوید:»مردم می خواهند 

بدانند شرکت به کجا می رود.«
آتکینســون نیــز مالکیت را بخــش مهمی از 
فرهنگ می داند. او می گوید:»فرهنگ یعنی خلق 
محیطی که در آن اعضــای تیم تان مالک روندها 

باشند، به گونه ای که کاماًل متعهد به تیم باشند.«
اما در بســیاری از اســتارت آپ ها، کارمندان 
مالک هســتند. بخشی از سهام شــرکت به آنها 
واگذار می شــود و هرچند آتکینســون می گوید 
خیلی از آنها نمی پرســند چقدر سهام کلی وجود 
دارد؛ اما تعداد ســهام هیچ مفهومــی ندارد مگر 
اینکه تعداد کل ســهام را هم بدانید و بدانید دور 
بعدی تقســیم ســهام چه تاثیری بر سهام شما 
خواهد داشــت. در اینجاســت که شفافیت وارد 

کار می شود. 
در SumAll حقوق ها برای همه شــفاف است؛ 
مالکیت هم همین طور. جلســات هیات مدیره در 
حضور کل شــرکت برگزار می شود. آتکینسون 
می گوید:»همه اینها برای جلب اعتماد در محیطی 
است که در آن احساس نمی کنید به شما خیانت 
می شــود. واقعًا خیانت به کســانی که باز عمل 

می کنند، سخت است.«
تنها شــرکت SumAll نیســت. در شــرکت 
Buffer نیز نه تنها دســتمزدها مشــخص است 
بلکه جوئل گاسکوین بنیانگذار این شرکت فرمول 
خود را برای تعیین هر دستمزد نیز مشخص کرده 
اســت. ایده آن است که انگیزه درخواست مداوم 
برای حقوق بیشــتر از بین برود. آتکینســون نیز 
می گوید با دشــواری به این نتیجه رســیده است 
که صرفًا با اطالع دادن دســتمزد از طریق فیش 
حقوقی یا اطالع رســانی یک حســابدار، همیشه 

شک درباره دستمزدها ادامه خواهد داشت. 
از این رو بــاز کردن اطالعات حســاس برای 
همه امکان باز شــدن اختالفــات و بنابراین حل 
آنها را نیز فراهم می کند. به عبارت دیگر ســریلی 
می گوید:»فرهنگ همیشه استراتژی را شکست 
 SinglePlatform می دهد.« از زمانی که شرکت
خریداری شــد، هیچ کدام از برنامه نویســان یا 
مدیران خود را از دســت نداده اســت - سریلی 
 Constant می گوید مالک جدید یعنی شــرکت
Contact بــه بخش اعظم این شــرکت احترام 

گذاشته است.
او معتقد است:»مســاله تنها درست کار کردن 
ما نیســت. ما این روند را از ابتدا داشته ایم. این از 
آن چیزهایی اســت که واقعًا نمی توانید قدر آن را 
بدانید تــا زمانی انجامش دهید و متوجه شــوید 

منفعتی بزرگ در آن وجود دارد.«  

منبع:ماشابل
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پرونده

استارتآپنابچیست؟
مفهوم ناب در اصــل از عرصه تولید می آید. 
بنابراین کســانی که با سیســتم های تولید یا 
فلسفه کسب  و کار سنتی آشنایی دارند، از آن 
شناختی کلی خواهند داشت. وقتی کارآفرین 
فناوری بودم و به راه اندازی اســتارت آپ ها 
اشتغال داشتم، این تجربه را کسب کردم که 
انجام کارها در عرصه فناوری به روش سنتی 
دســت کم برای من جواب نمی دهد. همواره 
تجربه ساختن شــرکت هایی با فناوری سطح 

باال و بدون مشتری را داشتم.
بنابرایــن به عنــوان فردی جــوان در آن 
روزگار به طور شهودی به این نتیجه رسیدم 
که بایــد کارها را ســریع تر و علمی تر پیش 
برد. مشــتریان باید در ایــن فرآیند درگیر 

شــوند. وقتی فرصت انجام ایــن کار را برای 
محصوالت بعدی یافتم، متوجه شــدم خوب 
جواب می دهــد. وقتی خواســتم علت موثر 
بودن شــان را بفهمم، از همان جا کار خود را 
آغاز کردم. نظریه تولید ناب پیش از این هم 
مطرح بود و می توانست به عرصه کارآفرینی 
نیز وارد شــود. مــن آن را وارد کارآفرینی 
کردم و اســمش را استارت آپ ناب گذاشتم 
و شروع کردم درباره اش چیزهایی بنویسم و 
این کار تا امروز بــه فعالیت اصلی من تبدیل 

شده است.
آیافــردخاصیدردنیــایتولیدالهامبخش

شمابود؟
نکته خنده دار اینکه عالقه من به دنیای تولید 
و اســتفاده  از نظریه های آن زیاد بود اما در 
آن زمان هیچ چیز درباره تولید نمی دانستم. 
کتابی خوانده بودم کــه در حلقه های بحث 
دربــاره تولید کتاب مهمی بــود. این کتاب 
که توسط تایپی اوهنو نوشته شده بود اکنون 
فکر نمی کنم کتاب مشــهوری باشد. او پدر 
سیستم تولید تویوتا بود، وقتی کارش را بعد 
از جنــگ جهانی دوم و تا اوایل قرن بیســتم 

ادامه داد.
این کتاب یک کتاب بســیار ســاده است و 
چندان هم کمک حال من نبود. کتابی بیشــتر 
فلســفی و انتزاعی اســت و دربــاره اصولی 
ســخن می گوید کــه فرآیند تولیــد باید بر 

طبق آنها انسانی شــود. یعنی باید از انرژی و 
استعدادهای انسان تا حد امکان استفاده شود. 
باید محصوالتی تولید شــوند که بیشــترین 

کیفیت را برای مشتری داشته باشند. 
هنوز یادم اســت او از تکنیکی به نام پنج چرا 
)Five Why’s( ســخن می گفت که امروزه 
در دنیای اســتارت آپ زیاد از آن اســتفاده 
می کنیم. اگر در دنیای تولید با مشکلی مواجه 
شــوید، باور ســنتی بر آن بود که برای حل 
مشکل باید ســراغ فرد خاطی رفت و سرش 
داد کشــید. اما قانون »پنج چرا« می گوید اگر 
با یک مســاله فنی یا مشــکلی در خط تولید 
مواجه می شوید باید برای دستیابی به ریشه 
آن مشکل از خود پنج چرا بپرسید. یک مثال 
خیلی خوب در ایــن کتاب وجود دارد. فرض 
کنید یک دســتگاه دچار مشکل شده است. 
اما چرا؟ بخش خاصی از دســتگاه به شــکل 
درست به آن متصل نبوده است. اما چرا؟ به 
دلیل اینکه فرآیند اتصال طبق دستورالعمل 
انجام نگرفته اســت. چرا؟ فرآیند اتصال به 
شــدت پیچیده بوده و فرد مسئول آموزش 
ندیده بوده اســت. در اصل با این پنج چرا به 
دنبال یافتن مشکالت انسانی در کل سیستم 
هستیم: مدیریت، کارکنان و همه کسانی که 
با هم همکاری می کنند. مسئولیت ما در قبال 

این مشکالت چیست؟
یکچشــماندازتاچهانــدازهمیتواندمهم

باشد،اگربهاحتمالزیاداشتباهباشد؟
این موضوعی اســت کــه معمــوالً درباره 
استارت آپ ناب به اشتباه فهمیده شده است. 
بســیاری از افرادی که درباره استارت آپ 
ناب نظر می دهند، در واقع آن را به درســتی 
نخوانده اند. بخش اول کتاب به چشــم انداز 
می پــردازد و این اولین موضوعی اســت که 
در اســتارت آپ ناب باید به آن توجه کنیم. 
رویکرد علمی، آزمون و توســعه گســترده 
هیچ یــک بدون چشــم اندازی مشــخص 
عمل نمی کنند. اجازه دهید از یک اســتعاره 
برای بیــان این موضوع اســتفاده کنم. دقیقًا 
مثل زمانی اســت کــه در اتومبیل خود یک 
جی پی اس دارید. بدون ج پی اس مســیرتان 
را گــم خواهید کرد. جی پی اس ابزار بســیار 

گپی با پدر »استارت  آپ ناب«

سرطان هم سریع رشد می کند

جیسون سالتزمن

در اولین اســتارت اپ فناوری  توانســتیم یک میلیون دالر درآمد کســب کنیم. من 20 ساعت در روز کار می کردم و از هر اونس خونم 
بهره می گرفتم. اســترس گاهی باعث می شــد با همکار موسســم ســر دعوا باز کنم. باالخره پس از ماه ها تــاش محصول مان را تولید 
کردیم. یک شرکت برای بهبود روابط عمومی و یک شبکه بزرگ رسانه ای راه اندازی کردیم. تمام وقت و پول مان را صرف ساخت این 
محصول کردیم، چون می دانستیم چیزی است که مردم به آن نیاز دارند. دوستان و خانواده هایمان معتقد بودند این ایده ای عالی 

است؛ موفقیت و درآمدی میلیاردی در انتظارمان بود. 
خب حدس بزنید بعد چه شد. شکست خورد. به سختی هم شکست خورد. کجای کار اشتباه بود؟ ما که از تمامی منابع و فرصت ها 

استفاده کرده بودیم. کجای کار می لنگید؟ ما فقط محصول اشتباه را انتخاب کرده بودیم. 
در ســال 2011، کتابــی به نام اســتارت آپ ناب )lean startup( توســط اریک رایس منتشــر شــد. پــس از خواندن نیمــی از یک فصل 
ایــن کتــاب، پیام آن مثل پتک بر ســرم می خورد؛ منظور نه اینکــه من این چیزها را از قبل نمی دانســتم بلکه برعکس بــه خوبی به آنها 
واقف بودم. لیکن برای من به شــخصه یک میلیون دالر هزینه برداشــت تا ایده های اصلی کتاب را یاد بگیرم. پس از یک بار خواندن 
روزنامه وار کتاب، تبدیل به واعظ آن شــدم. اکنون کتاب استارت اپ ناب تبدیل به کتاب مقدس برای استارت آپ ها شده است.

اریــک در کنفرانــس الینیــک )AlleyNYC( ســخنرانی داشــت و من فرصــت گفت وگو بــا او را پیدا کــردم. از او یاد بگیریــد چگونه از 
اشتباهاتی که من مرتکب شدم دوری کنید:

کارآفرین ها هم مثل متخصصان فناوری درباره 
آنچه انجام می دهند دچار سردرگمی می شوند. 

ما همواره درباره استارت آپ هایی می شنویم 
که خواهان رشد باال هستند، اما این رشد از کجا 

می آید؟ منظور از رشد باال چیست؟ سرطان 
هم سریع رشد می کند
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مهمی اســت امــا نمی تواند به شــما بگوید 
قصد دارید کجا بروید. وقتــی وارد اتومبیل 
می شــوید نمی گویید: آهای جی پی اس من 
به کجا می خواهم بروم؟ این دســتگاه چیزی 
از نیــت شــما نمی داند. اما اگــر یک مقصد 
مشخص داشــته باشــید، آنگاه جی پی اس 
به شــدت به دردتان می خــورد و می تواند 
مســیرهای کم ترافیک را به شما نشان دهد. 
کلیه تکنیک ها، استراتژی ها و تاکتیک ها تنها 
ابزارهایی هستند که برای رسیدن به اهداف 
به ما کمک می کنند. تمامی ابزارهای ساده ای  
هستند که بهترین مســیر را برای رسیدن به 

مقصد به ما نشان می دهند.
سادهترینراهبرایاجرایروشاستارتآپ

نابچیست؟
اولین و ســاده ترین گام این است که بدانید 
در عرصه اســتارت آپ هر اقدامی که انجام 
می شود یک آزمایش است. می توانید وانمود 
کنید چنین نیست اما باید بگویم اگر از آینده 
خبر نداریــد، در اصل در حال انجام آزمایش 
هستید. مساله دیگر اینکه آیا با یک آزمایش 
علمی مواجهیم یا طالع بینی؟ در طالع بینی به 
ستاره ها نگاه می کنیم و با نگاه به اطراف درباره 
رویدادهای آینده، پیش بینــی. هیچ کدام از 
اطرافیانم را نمی شناســم که طالع بینی را باور 
داشــته باشد اما اساسًا شــما در یک فرآیند 
غیرعقالنی و غیرعلمی قــرار دارید. وقتی از 

دیگران می شــنوید کارآفرینی صرفًا توسط 
نیروی اراده کاری را انجام داده در اصل یک 

طالع بینی شنیده اید. 
اگر می خواهید رویکــردی علمی اتخاذ کنید 
باید از خود بپرسید »فرضیه ام چیست؟ چه 
اتفاقی قرار اســت بیفتد؟ چه کارهایی برای 
آزمون فرضیه ام باید انجام دهم«؟ این دقیقًا 
نقطه شــروع تکنیک های استارت آپ ناب 
اســت. البته درباره این موضوع در اینترنت 
چیزهایــی خواهید یافت. مــن تقریبًا در هر 
شــهر انجمن های کارآفرینی دیده ام که در 
آنهــا جزییات دقیق تری به بحث گذاشــته 
می شوند. این مدل ذهنی که در حال آزمایش 
هســتیم در این انجمن ها بررســی می شود. 
هدف از آزمایش یافتن عناصر درخشــان و 

احمقانه است.
بهنظرشماچرابرخیاستارتآپهاشکست

میخورند؟
بــه نظر من قضیه خیلی ســاده اســت؛ آنها 
محصولی می ســازند که مشــتریان به آن 
نیازی ندارند. شــاید بگویید خب اینکه نکته 
مشخصی است، استارت آپ نباید سراغ این 
محصوالت برود. اگر ماجرا این قدر آشــکار 
بود که ایــن اتفاق برای خیلی هــا نمی افتاد. 
کارآفرین هــا هم مثل متخصصــان فناوری 
درباره آنچه انجام می دهند دچار سردرگمی 
می شوند. ما همواره درباره استارت آپ هایی 

می شنویم که خواهان رشــد باال هستند، اما 
این رشــد از کجا می آید؟ منظور از رشد باال 
چیست؟ سرطان هم ســریع رشد می کند. 

طرح پونزی  هم رشدی سریع دارد.
آیااینهااستارتآپعملکردخوبیدارند؟

خیر. ما قصدمان ایجاد یک جامعه ســرطانی 
نیســت. می خواهیم کاری کنیــم که دنیا به 
مــکان بهتری تبدیل شــود. منظــور از این 
حرف چیســت؟ یعنی کاری کنیم که واقعًا 
زندگی مشــتریان را بهتر کند، به طوری که 
این بهتر کردن به ما در ارائه خدمات بیشتر به 
مشتری یاری رساند. به این می گویند قانون 
رشد پایدار. مشتریان جدید حاصل اقدامات 

مشتریان قبلی هستند.
بنابراین هدف کارآفرین باید این باشد. وقتی 

به نظر من قضیه خیلی ساده است؛ آنها محصولی 
می سازند که مشتریان به آن نیازی ندارند. 
شاید بگویید خب اینکه نکته مشخصی است، 
استارت آپ نباید سراغ این محصوالت برود. 
 اگر ماجرا این قدر آشکار بود که این اتفاق
 برای خیلی ها نمی افتاد

اریکرایسمیگویداولینوسادهترینگامایناستکهبدانیددرعرصهاستارتآپهراقدامیکهانجاممیشودیکآزمایشاست.
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از این هدف دور شویم، احتمال شکست مان 
هم بیشتر می شود. شکست ایده ها به معنای 
شکست شــرکت است. من شــخصًا دچار 
اشتباهی مشــابه شــدم و در جریانش قرار 
گرفتم. این نوع اشــتباهات افکارتان را از بین 
می بــرد. در اکثر مواقع اســتارت آپ آغاز 
خوبــی دارد. در آمد خوب، تیــم تحقیقاتی 
سری و ســرانجام ارائه محصول. اگر نتوانید 
با انتظارات پیش بروید، شــرکت درآمدش 
را از دست می دهد، ســرمایه گذاران از شما 
دست می کشند و شرایط خیلی سریع بد رقم 

می خورد.
در مــدل اســتارت آپ ناب آنچه نشــان 
می دهیم این است که ممکن است چیزی در 
ایده شما مشکل دار باشــد اما این بدان معنی 
نیست که شرکت تان شکست می خورد. این 
چیــز متداولی برای اســتارت آپ های ناب 

اســت که مفهوم اولیه شــان را در ابعاد خرد 
تولید کنند و از آن بازخــورد بگیرند؛ همان 

آزمایشی که از آن حرف زدیم. 
فکرمیکنیــدبزرگتریناشــتباهرایجدر

مورداستارتآپنابچیست؟
فکر می کنم بزرگ ترین مورد در کتاب پیتر 
تیل )Peter Thiel( یعنــی »از صفر تا یک« 
بیان شده اســت. او در این اثر انتقاداتش را از 
اســتارت آپ ناب بیان می کند و معتقد است 
نظریه آزمایش بیشــتر شــبیه پرسش نامه  
برای مشتریان و بررسی خواسته های ایشان 
اســت تا اینکه به چشم انداز خود شما مربوط 
باشد. به این ترتیب اگر این طور به ماجرا نگاه 
کنید، استارت آپ ناب شما را از هسته اصلی 
کارآفرینی دور می کنــد. به نظر من این یکی 
از اشــتباهات رایج درباره استارت آپ ناب 
است. اساسًا اگر قرار باشــد کار علمی انجام 
دهید، باید فرضیه ای تدوین کنید. اگر روش 
علمی را پیش بگیریــد و فرضیه تان را مدام 
آزمایش کنید، فرصت بهتر شــدن خواهید 
داشت. با شکست چیز تازه ای یاد می گیرید و 
شهودتان را پرورش می دهید و درک بهتری 

از بازار کسب می کنید. 
آیاایدهاســتارتآپناباززمانیکهکتاب

راشروعبهنوشتنکردید،تکاملیافت؟
این دیدگاه روند تکاملی باورنکردنی داشــته 
است. فکر می کنم به شیوه های مختلفی تکامل 
یافته اســت. در ابتدا به صــورت یک پدیده 
فناوری آغاز شد: سیلیکون ولی نسبت به آن 

توجهی ویژه نشان داد. این پس زمینه فعالیت 
من بود. 

اکنون ایــن مفهوم در انــواع زمینه ها و واقعًا 
متفــاوت از دنیــای فناوری بــه کار گرفته 
می شــود. طــی دو ســال اخیــر زندگی ام 
زمان زیــادی را صــرف ایجــاد برنامه ای 
برای جــی ای )جنرال الکتریــک( کرده ام و 
بزرگ ترین مدیران را در اســتارت  آپ ناب 
پرورش داده ایم. من با بســیاری از تیم ها در 
توسعه محصول همکاری داشــته ام. نه تنها 
شرکت های کوچک بلکه غول ها هم این روش 
را پیش گرفته اند. نه تنها محصوالت های تک 
بلکه محصوالت ســاده تر هم بــه آن پایبند 
شــده اند. همچنیــن وارد عرصه های دولتی 
شــده ایم و برنامه هایی را برای دولت محلی 

پایه ریزی کرده ایم. 
انگیزهاصلیشــمابراینوشــتناینکتاب

چهبود؟
ای کاش می توانستم بگویم یک برنامه بزرگ 
در ذهن داشــتم. در واقع شرایط این طور بود 
که تعــدادی اســتارت آپ راه اندازی کرده 
بودم که اکثرشــان با شکست مواجه شدند. 
به این فکــر می کردم که قرار اســت بعد از 
این چــه کاری انجام دهم. موســس همکار 
بودم و احتماالً در مســیر شغلی سیلیکون ولی 
قرار داشــتم و می توانستم به مدیریت عاملی 
یک اســتارت  آپ فکر کنم. بایــد به این فکر 
می کردم که یــک مدیر اســتارت آپ چه 
کارهایی انجام می دهد؟ و ســواالت بسیاری 
بودند که جواب شــان را نمی دانســتم. چه 
زمانی باید از محصولی رونمایی کرد؟ باید از 
یک نسخه اولیه شــروع کرد یا کار را تا اتمام 
محصول به تعویق انداخت؟ آیا این زمان سه 
ماه کمتر یا بیشتر است؟ شش ماه؟ 12 ماه؟ 
زمان رونمایی از محصول کی اســت؟ من از 
افراد مختلف خواستم به این سواالت جواب 
بدهند و به این نتیجه رسیدم که کسی جوابی 
درست برایشان ندارد. این اتفاق در سال های 
2004 و 2005 افتاد؛ یعنــی زمانی که اصاًل 

استارت آپ ها باب نبودند.
در آن زمان باید ســعی می کردی خودت را 
بزرگ کنی اما باز اگر از بزرگان می پرسیدی 
چگونه باید بزرگ شــد جواب درســتی به 
شــما نمی دادند. آنها می گفتند می دانیم این 
جواب می دهــد و باید انجامــش دهیم. اما 
وقتی می پرســیدید چرا چنین است؟ جواب 
می دادند: تجربه به مــن این را می گوید. آنها 
نسبت به کارهایی که انجام می دادند ادراکی 

شهودی داشتند. 

 اولین و ساده ترین گام این است که 
بدانید در عرصه استارت آپ هر اقدامی که 
انجام می شود یک آزمایش است. می توانید 

 وانمود کنید چنین نیست اما باید بگویم
  اگر از آینده خبر نداریم، در اصل 

در حال انجام آزمایش هستید
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بــرای  مشــاوره  تجربــه  همچنیــن 
اســتارت آپ های زیادی را داشته ام. قصد 
داشتم شروع به نوشتن کنم. ابتدا در وبالگم 
روایت های چیزهایی را که تجربه کرده بودم 
نوشتم و می خواستم ســنگ بنای نظریه ام را 
پایه ریزی کنم. خوانندگان به این نوشــته ها 
توجه نشان دادند و مردم درباره آن صحبت 
می کردند. از من خواســته شــد درباره این 
نوشــته ها حرف بزنم و باالخــره کار جدی 

شروع شد.
در یک زمان مشــخص متوجه شدم از طریق 
وبالگ می توانید به افراد زیادی دسترســی 
پیدا کنید. اکثر کســانی که مشــکل داشتند 
ســراغ کتاب های تجاری می رفتند و من هم 

تصمیم گرفتم یک کتاب تجاری بنویسم.
درنوشــتنکتابازروشاستارتآپناب

استفادهکردید؟
از تکنیک های زیادی در فرآیند نشــر کتاب 
برای آزمون محتــوا، زیرتیتــر، جلد و بقیه 
اســتفاده کردم؛ خیلی اســتارت آپی. افراد 
صنعت نشــر کتاب فکــر می کردند احمق 

هستم.
قراراســتدرایــنکنفرانــسازچهچیز

صحبتکنید؟
ســال پنجم اســت کــه ایــن کنفرانس در 
سان فرانسیســکو برگزار می شــود. شــما 
می توانید همــه چیز را درباره اســتارت اپ 
نــاب در اینجــا بخوانید و در وب ســایت 
theleanstartup.com عضو شــوید. در 
اینجــا می خواهم درباره اهمیــت تداوم این 
کنفرانس حرف بزنــم و بگویم صد درصد با 
بقیه کنفرانس ها و انجمن های اســتارت آپ 
تفاوت دارد. در اینجا هیچ کس قرار نیســت 
از محصولی روی صحنــه رونمایی کند. هیچ 
رقابتی بین اســتارت آپ ها نیســت و هیچ 
فروشــنده ای چیزی به شــما نمی فروشد. 
این طور نیســت که فرد مشهوری را بیاوریم 
و از او بپرســیم در طــول 10 ســال چطور 
میلیاردر شــده ای؟ در اینجا همه چیز تجربی 
اســت؛ گفت وگویی صادقانه درباره آنچه در 
عرصه کارآفرینی در حال رخ دادن است. به 
همین دلیل هم یک فرآیند سخنرانی ساالنه 
داریم که با گزینشــی دقیق تعیین می شود. 
اکثر افرادی را که در کنفرانس اســتارت آپ 
ناب شــرکت می کنند در دیگر کنفرانس ها 
نمی بینید. آنها در حلقه مشــهور سخنرانان 
نیستند. افراد مشهوری نیســتند که زیاد از 
آنها می شنویم؛ افرادی هستند که به بهترین 
و صادقانه تریــن شــیوه روایت هایشــان را 

برای دیگران بازگــو می کنند. این کنفرانس 
فرصتی کم نظیر برای آگاهی از پشــت پرده  
اتفاقاتی اســت که امروزه در استارت آپ ها 

رخ می دهد.
این هــم روایت های مردی کــه کتابی مهم 
در زمینه اســتارت آپ ها نوشــته اســت. 
خوداشــتغالی در طول زندگی بزرگسالی به 

من چیزهای زیادی یاد داده است که همواره 
ســعی کرده ام آنها را با دیگران به اشتراک 
بگذارم. در اینجا توصیه ای به شــما می کنم 
و آن اینکه این کتاب را بخوانید و ســعی کنید 
روش  آن را برای رشد کســب  و کار خود به 
کار گیرید و زمــان و انرژی تان را با این کتاب 

ذخیره کنید  
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پرونده

در فضای اســتارت آپ واقعی تجربه ای کار 
سخت است اما مهم است که بدانید چه 

زمان ترمز این شدت را در شرکت خود بکشید.
کار در فضای استارت آپ واقعی تجربه ای سخت 
است. شــرکت ها در مراحل ابتدایی خود نیازمند 
تالش فــراوان و نقطه پرش هســتند. موفقیت در 
چنین فضاهایی نیازمند شــخصیتی خاص است. 
به عالوه پنــج تا 10 کارمند اول هر اســتارت آپ 
بلندپروازی باید برترین ها باشــند. این اولین موج 
کارمندان کســانی هســتند که دیدگاه شرکت را 
ایجاد می کنند. آنها توانایی باالیی در موفق کردن 
آن دارند. با اســتعدادند اما در تجربه من، با نوعی 
تالش برای اثبات خــود کار می کنند. فوق العاده 
متمرکز هســتند گویی گروه اولیه هر شرکتی، از 
نیرویی بی رحمانه برای بــه حرکت درآوردن آن 
استفاده می کند.  تعجبی ندارد که معموالً می گوییم 
شــرکت ها »از زمین بلند می شوند«. هواپیمایی را 
در نظر بگیرید که می خواهد از باند بلند شــود، به 
خاطر اندازه هواپیما و جرم آن، باید انرژی و سرعتی 
فوق العاده به دست آورید تا به هوا بروید. اما وقتی از 
زمین کنده شدید، انرژی الزم بسیار کمتر از انرژی 
اولیه اســت. خلبان می تواند آن را در حالت پرواز 

خودکار قرار دهد.
همانند هواپیما، شــرکت نیز برای »بلند شدن از 
زمین« نیاز به همان میزان فعالیت، تمرکز و تالش 
دارد. نقــش کارآفرین ارزیابــی موقعیت کنونی 

شــرکت و اعمال انرژی الزم برای حفظ سرعت 
مناسب آن اســت. البته کارآفرین باید اهداف را 
ارزیابی کند. هرچه اهداف شدیدتر باشند، محیط 

طاقت فرساتر می شود. 
در اســتارت آپ هایی کــه دیــده ام، معموالً 
بنیانگــذاران واقعاً 70 تا 90 ســاعت در هفته در 
مراحل ابتدایی کار می کنند. البته زمانی که شرکت 
بالغ می شــود، می توان انتظار داشــت کسانی که 
چند ســالی کار کرده اند، »نرمال«تر شوند. وقتی 
می گویم »نرمال« منظــورم غیرفعال یا رو به زوال 
نیست. اکثریت مردم جهان می خواهند بار کاری 
متوســط و توازن کار-زندگی خوبی داشته باشند. 
این مساله هیچ اشکالی ندارد. در واقع کارآفرینان 
و کارمنــدان موج اول نیز در مرحله ای به ســمت 
همین زندگی عادی برمی گردند. واقعیت این است 
که تنها تا زمانی می توانید با آن شدت کار کنید که 

به شکست در هم ریختن توهم تان نرسیده باشید.
اما بهترین زمان برای کاســتن از این شدت در 
سازمان چه زمانی است؟ با تجربه من، شدت کمتر 
باید در موازنه مســتقیم با جریــان پولی و اهداف 
شرکت باشد. اگر جریان پولی شرکت مثبت است، 
فشار کمتری روی شرکت وجود دارد، بنابراین نیاز 
به آن سخت کار کردن نیســت. بلکه اگر اهداف 
شرکت تندروانه بماند، فرهنگ آن نیز سختگیرانه 

خواهد ماند. 
شــرکتی با رشد باال برای مدت یک تا شش سال 

می تواند انتظار داشــته باشد فروش ساالنه اش در 
پنج تا شش ســال ابتدایی افزایش پیدا کند. در این 
زمان، ســازمان به موج اول کارمنــدان برای بلند 
کردن هواپیما متکی است. بعد از حدود شش سال، 
مدیریت سازمانی با رشــد باال پیچیده تر می شود. 
در این نقطه از حیات شرکت، کارآفرین نمی تواند 
انتظار داشته باشد هر بازیگر جدیدی به اندازه الزم 
برای استارت آپ کار کند، بلکه باید انتظار تالش 
و اســتعدادی باالتر از حد میانگین را داشته باشد 
تا رشد شــرکت ادامه یابد )که بعد از پنج سال اول 
بین 25 تا 45 درصد در ســال خواهد بود(. بسته به 
جریان پولی و عوامل دیگر، شــرکت ممکن است 

نتواند به طور کامل این شدت را کاهش دهد.
تعیین کمی انتظارات کاری در این مراحل میانی 
سازمان )بین شش تا 10 سال فعالیت( بسیار دشوار 
است زیرا بســتگی به عوامل زیادی دارد. مساله 
بیشتر هنر اســت تا علم. مثاًل شــرکت هایی که 
محصول اصلی را در بازاری بزرگ عرضه می کنند 
ممکن اســت فشــار کمتری را به ویــژه در مورد 
معرفی محصول برابر نیازهای مشــتریان تجربه 
کنند. به عنوان یک نمونه خاص، SAS که شرکت 
فناوری خصوصی و بزرگی در شهر کاری نیویورک 
است، یک پلتفرم محصول با نرخ تجدید بسیار باال 
دارد. این نرخ تجدید به تنهایی باعث می شود فشار 
کمتری روی فرهنگ شــرکت و اعضای آن باشد. 
متاسفانه اغلب شرکت ها حتی آنهایی که نرخ رشد 

باالیی دارند، این نوع معیار و شانس را ندارند.
کاری که کارآفرین باید انجام دهد این اســت 
که شــرکت را به سمت اهدافی مبتنی بر انتظارات 
شرکت و کارمندانش برای یک دوره سه ماهه ببرد. 
در هر سه ماهه می توانید فشار و محدودیت خاصی 
تعیین کنید. چه کسی می تواند فشار اضافی را تحمل 
کند؟ چه کسی نمی تواند؟ در کجا می توانیم پا را از 
روی گاز برداریم؟ کجا نیاز به حفظ شــدت کاری 
داریم؟ این مســاله نیازمند فکر و رویکرد دقیق در 

شرکت است. 
اما جدا از سیســتمی کــه وجــود دارد یکی از 
بزرگ ترین اشــتباهات کارآفرینان، تالش برای 
حفظ سطح معینی از شــدت در کل چرخه حیات 
شرکت اســت. آنچه شــرکت را از صفر به یک 
میلیون دالر می رساند با آنچه از یک به 10 میلیون 
دالر می رســاند، متفاوت اســت. اگر می خواهید 
»فرهنگ استارت آپ« را در همان مرحله استخدام 
رها کنید )چیزی که این روزها خیلی محبوب شده 
اســت( اما در دام خودفریبی که می توانید همان 
ســطح فشار را در کل ســال های رشد حفظ کنید، 
گرفتار نشــوید. انعطاف پذیر باشید. هواپیما باید 
از زمین بلند شــود و برای ادامه حرکت آن نیاز به 

توازن دارید نه نیروی شدید  

چرا فرهنگ استارت آپ ماندگار نیست

زمان درست کشیدن ترمز

منبع:اینکبرایان همیلتون



141

peivast.com

شماره 29  آبان 1394  

منبع:آنتروپرونرتی ایکس ژو

در هر جنبه از سازمان »فرهنگ« 
- از اســتخدام کارمند 
جدید گرفتــه تا آگاهی و حمایــت از نام تجاری 
- نفوذ دارد. بنابراین شایســته اســت که برای 
پرداختــن آن اهمیت زیادی قائل شــوید. لیکن 
اتکا به فرهنــگ در کلیه امــور تصمیم گیری به 
جای اینکه مفید باشد می تواند آسیب  ایجاد کند. 
برای نمونه زاپــوز )Zappos( را در نظر بگیرید. 
این شــرکت تولیــد کفش برای حفــظ فرهنگ 
ناسلســله مراتبی خود یک »هوالکراسی« ایجاد 
کرد و ســاختار خطی ســنتی را بــه صورت یک 
ســاختار حلقوی جدید درآورد. نتیجه این شد که 
حلقه های درهمی بــه وجود آمد و هیچ کارمندی 
عنوان شــغلی مخصوصی نداشت؛ در عوض همه 
دارای نقش های مستقل شــدند. این نظام جدید 
خودمدیریتی جــواب نداد. در واقع باعث شــد 
چیزی بیش از 14 درصد افراد شرکت بارشان را 

ببندند و از شرکت خارج شوند. 
بعد از این رویداد بسیاری از مدیرعامل شرکت 
یعنی تونی هســیه )Tony Hsieh( پرسیدند چرا 
با وجود اینکه زاپوز یکی از بهترین ســاختارهای 
مدیریتی را داشــت، اقدام بــه ایجاد تحوالت در 
آن کرد. متاســفانه اقدام تونی و تمرکز صرف او 
بر فرهنگ موجب شــد تغییر را بــه خاطر تغییر 

ایجاد کند.
در حالــی که فرهنگ مطلوب گزینه مناســبی 
برای افزایش تعهد و رضایت کارکنان است، نباید 
به هیچ وجه تاثیری منفی بر آینده مالی شــرکت 
بگذارد. یک فرهنگ مناســب که خــود از چهار 
اســتراتژی متمایز ریشــه می گیرد، باید تعادل 

ایجاد کند:

اجــازهدهیــدفرهنگبارشــد،تکامل1
پیــداکند:اســتراتژی ای که بــرای یک 
اســتارت آپ پنج نفره مفید اســت به درد یک 
شرکت با یکصد کارمند نمی خورد. با رشد تجاری، 
حیات فرهنگی نیز باید تغییر کند. هرچند تعیین 
جهت مســیر اهمیت دارد، نظارت و کنترل دقیق 
پیشرفت طبیعی فرهنگ را به بن بست می رساند. 
با رشد تجاری شرکت »غذای تازه« فراهم آورید 
تا بتوانید فرهنگ پیشــین را به چالش بکشید و به 
تکامل آن کمک کنید. دوباره فرهنگ و شیوه های 
تجاری تان را در نقاط عطف شان جهت هماهنگی 

با نیازهای کنونی شرکت، بازبینی کنید. ایر.بی.ان.
بی )Airbnb( موفقیت خود را با استخدام »رئیس 
تجربه کارکنان« و به منظور حفظ فرهنگ خاص 
شــرکت تضمین کرد. اکنون 90 درصد کارکنان 
از این بخش جدید راضی هستند. این بدان معنی 
نیســت که اســتارت آپ 15 نفره شــما به یک 
ریاست فرهنگی نیاز دارد، لیکن مانند ایر.بی.ان.

بی باید در شرایط مختلف نیازهای فرهنگی تان را 
ارزیابی کنید. 

ازفرهنگنهبــهعنوانقاعــدهبلکهبه2
منزلهیکراهنمابهــرهبگیرید:فرهنگ 
بر بســیاری از تصمیم گیری های تجــاری تاثیر 
می گذارد، لیکــن به ویژه در موارد بلندمدت هیچ 
گاه نبایــد اجبار و اضطراری در آن باشــد. به یاد 
داشته باشید موفقیت شــرکت شما در مقایسه با 
اهداف فرهنگــی کوتاه مدت، تاثیر بزرگ تری بر 

کارکنان خواهد گذاشت.

یکفرهنــگمبتنیبرعملکــردایجاد3
کنید:فارغ از اینکه تعریف شما از فرهنگ 
چیســت، همواره باید دست کم تا اندازه ای مبتنی 
بر عملکرد باشــد. بنابراین در ابتدا استانداردها 
و انتظــارات خــود را تعریف کنیــد. دوم اینکه 

ساختارتان را بر اساس شایستگی ایجاد کنید و آن 
را شفاف نگه دارید. مهم تر از همه اینکه کارکنان 
را در مالکیت مسئولیت هایشــان توانمند سازید. 
چنانچه از هر یک از این جنبه ها چشم پوشی کنید، 

موفقیت کل سازمان را تهدید کرده اید.

مشتریمحورباشید:مشتریانرابههسته4
اصلیکسبوکارتانتبدیلکنید: ارائه 
خدمات مشــتری بهتر و درگیر شدن با مکالمات 
واقعی با مخاطبان هدف و حل مشــکالت ایشان، 
اصطکاک های مسیر رســیدن به سود و درآمد 
را کاهش می دهــد. تمرکز بر ایــن موارد باعث 
می شود به نوآوری و حرکت جلوتر از زمانه خود 
بیندیشــید. در غیر این صورت ممکن اســت در 

گمنامی تام محو شوید.
سود و درآمد برای موفقیت بلندمدت تجاری 
اهمیت زیاد دارند. وقتی فرهنگ در مرکز صحنه 
تصمیم گیری قرار می گیرد، هــدف اصلی یعنی 
سودرســانی با رشــد درآمد مطلوب، به سادگی 
نادیده گرفته می شــود. به جای ایجاد یک فضای 
اداری پرزرق و بــرق، به نکاتی فکر کنید که برای 
فرهنگ ســازمانی اهمیت دارند و در ترویج این 

موارد هوشمندی به خرج دهید  

راه های ارتقای فرهنگ استارت آپ 

خطر تغییر برای تغییر 
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راهبرد

بازاریابــی می خواهــد بــه داخل ســر هر 
مصرف کننــدگان نفوذ کنــد، لیکن فهم 
فرآیندهای تصمیم گیــری افراد گام ســاده ای 
نیست. به منظور درک درست از عملکرد آگاهانه 
و ناآگاهانه مغز انســان، بازاریابان باید سراغ علوم 

اعصاب و روانشناسی  شناختی بروند.
 )Carmen Simon( دکتــر کارمــن ســیمون
دانشــمند عصب پژوه شــناختی در پنل هفتگی 
تبلیغــات و بازاریابی نیویورک ایــن دو حوزه را از 
یکدیگر تفکیک کرد و گفت علوم اعصاب شناختی 
مطالعــه چند و چون عملکرد مغز اســت در حالی 
که روانشناسی شــناختی بر عملکردهای شناختی 
از جمله حافظه، خالقیت و تصمیم گیری معطوف 
اســت. بازاریابان باید از هر دو این اهرم ها جهت 

جذب مصرف کنندگان به نفع خود بهره بگیرند.
ران پــارک )Ron Park( عضو هیات مشــاور و 
همکار وی پی گفت:»تمام آنچــه باید انجام دهیم 
متقاعد کردن مصرف کننده به انجام کار مطلوب 
ماســت. امــا مصرف کنندگان چگونــه تصمیم 
می گیرنــد؟ به باور پارک ســه مســیر کلیدی 

تصمیم گیری، به ترتیب زیر وجود دارند:

مسیرپاولوفی: وقتی مغز به شکل ناآگاهانه 1
رفتارش را به شیوه  واکنش های رفلکسی، از 
جمله جمع  کردن دســت در برابر حرارت یا تغییر 
جهت نگاه هنگام چرخش سر تغییر می دهد، از این 

مسیر استفاده کرده است.

مســیرعادتوار:وقتی افراد عملی را تکرار 2
می کنند که برایشان نتایج خوبی دربر دارد، 
از این مسیر بهره می گیرند. در طول زمان این نوع 
رفتار می تواند به شکل ناآگاهانه دربیاید. همچنین 
مغز می توانــد تداعی هایی را بیــن محرک های 

مختلف ایجاد کند.

مسیرهدفگرا:زمانی که افراد تصمیمات 3
آگاهانه و اندیشمندانه می گیرند و این تصمیم 
مبتنی بر پیامدهای مثبت اســت و نیــاز به قوای 
شناختی بیشتر دارد، از این مسیر استفاده کرده اند. 
سیمون از بازاریابان می خواهد کمپین هایی ایجاد 
کنند که بیشتر بر واکنش های عادت وار و رفلکسی 
متمرکز هستند؛ چه قوای شــناختی مراتب باالتر 
 Bill( و تفکر را برنمی انگیزانند. لیکن بیل بســلمن
Besselman( نایب رئیس ارشــد شرکت لوازم 
ورزشــی آندر آرمور )Under Armour( معتقد 
است شــرکت ها باید از تمامی مسیرهای یادشده 
استفاده کنند. به عنوان نمونه او گفت بازاریابی برای 
نام تجاری پوشــاک ورزشی از مسیر پاولفی شامل 
تصاویر و صداهایی اســتفاده می کند که جنبه های 
زیســتی تناســب را برای مغز تداعی می کنند؛ از 
طرف دیگر از مســیر عادت وار جهــت تاکید بر 
اهمیت ورزش روزمــره و از مســیر هدف گرا با 
انتقال مفاهیمی مثل عزم راسخ و مصمم بودن بهره 

می گیرند.«
 او افزود:»اگر بتوانید این هر سه مسیر را کنار هم 
بگذارید، قادرید مصرف کننده بیشــتری به خود 

جذب کنید.«
پاداش ها هم نقش مهمی در فرآیند تصمیم گیری 
دارند. سیمون گفت مغز همواره به دنبال دریافت 
پاداش یا جلوگیری از حذف پاداش هاست. بنابراین 
چهار اصل زیــر می توانند تاثیر بزرگی بر شــیوه 

تصمیم گیری مصرف کنندگان بگذارند:
تالش : برای به دســت آوردن پــاداش به چه 

میزان تالش نیاز دارند؟
تاخیر زمانی: برای به دست آوردن پاداش چقدر 

باید صبر کنند؟
ریسک: شانس از دســت دادن پاداش یا تجربه 

دیگر چالش ها چقدر است؟
اجتماعی: کســب پاداش چگونــه ارزش ها و 

شخصیت مشتری را منعکس می کند؟
البتــه عوامل دیگــری هم وجــود دارند که بر 

چگونگی اعمال مورد نظر مشتریان اثر می گذارند. 
در اینجا به ســه مفهوم مهم دیگر برای بازاریابی 

اشاره می کنیم.

نیرویعواطفرادستکمنگیرید
پارک معتقد اســت بازاریابان عمدتــاً بر مزایای 
محصول یا خدمات  از جمله قیمت یا راحتی تاکید 
می کنند. لیکن حرفه ای ها باید به عواطف نیز توجه 
ویژه ای نشــان دهند: حاالتی که هنگام نزدیک یا 

دور شدن از پاداش به افراد دست می دهد.
بنابراین به جای پرسیدن از مشــتریان درباره 
میزان اهمیتی که به قیمت می دهند، از آنها بپرسید 
چرا قیمت برایشان مهم است. آیا یک معامله خوب 
به آنها احساس باهوش تر بودن می دهد یا اعتماد 
به نفس شــان را افزایش خواهد داد؟ شناســایی 
این عواطف می تواند بــه بازاریابان در فهم منافع 
عملکردی محصوالت کمک کند.  بسلمن می گوید 
همچنین برای یک بازاریاب مهم اســت که درکی 
از ارتباط عاطفی مشــتریان با محصوالت رقیب 
کســب کند. او افزود به این طریق بازاریاب قادر 
به شناســایی عواملی می شود که مصرف کننده بر 

اساس آنها سراغ محصول رقیب رفته است.

شکافبینارزشوعملراپرکنید
رویکرد زنجیــره هدف-پایــان جاناتان گوتمن 
)Jonathan Gutman( نشــان می دهــد کلیه 
مصرف کنندگان ارزش های شــخصی برای خود 
در نظر می گیرند و این ارزش ها ســرانجام عامل 
تصمیم گیری می شوند. به دیگر سخن، افراد اغلب 
محصــوالت و برندهایی را مصــرف می کنند که 

دستیابی به نتایج مورد نظرشان را در پی دارد.
لیکن ارزش ها و اعمال افراد معموالً با یکدیگر تراز 
نیســتند. پارک می افزاید برای نمونه ممکن است 
یک مصرف کننده والد خــوب بودن را یک ارزش 
بداند اما خود والد خوبی نباشــد. ایــن پدیده را با 

عنوان شکاف ارزش و عمل می شناسند. 
بازاریابــی کــه بتوانــد ارزش های شــخصی 
مصرف کنندگان را شناســایی کند و راهکارهایی 
برای پر کردن این شــکاف ارائه دهد، مسلماً برای 

مصرف کننده منافعی برای عرضه دارد. 

مواردجدیدراباقدیمیترکیبکنید
وقتی از مردم می پرســید ترجیح می دهند چیزی 
آشــنا ببینند یا بدیع، اغلب گزینه دوم را انتخاب 
می کنند. لیکن به باور سیمون، مردم ارگانیسم هایی 
وابسته به عادت  هســتند و اغلب به سمت موارد 
آشنا کشــیده می شــوند. بنابراین وی پیشنهاد 
می کند مولفه های سنتی و جدید را در امر بازاریابی 

با یکدیگر ترکیب کنید تا نتیجه بهتر بگیرید  

بازی مغز در بازاریابی چگونه عمل می کند

کالبدشکافی یک مغز خریدار 

منبع:دیامنیوزالیس دوپر
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حمیدرضا نیکدل   

10 ســال پیش در آتلیه شرکت حدود 
تبلیغاتــی ای که مشــغول بودم، 
زوج گرافیستی داشتیم که به تازگی ازدواج کرده 
بودند و بسیار عاشق و معشوق بودند. اشتباه نشود. 
آنها در آن دفتر با هم آشــنا نشده بودند، بلکه اول 
ازدواج کرده بودند و بعد در جست وجوی کار به 
دنبال جایی بودند که با هم همکار باشــند. وقتی 
می گویم عاشــق و معشوق منظورم در این حدش 
است. خوب یادم می آید که حتی ساعت های ناهار 
دست اندر دست از آتلیه به آشپزخانه می آمدند 
و با بقیه همکاران سر میز ناهار می نشستند. و البته 
کنار هم. گفتنش الزم نیست ولی حدس می زنید 
که چه سوژه ای می توانست باشد برای شیطنت و 

شوخی و زیر زیرکی خندیدن بقیه بچه ها. 
گذشت و گذشت و همین چند ماه پیش به طور 
کاماًل تصادفی آن دو را در کافه ای دیدم. البته آنها 
مرا دیدند و جالب اینجاســت که چهره ام را بعد از 
آن همه تغییرات این ســال های عجیب و غریب 
شــناختند. گپ کوتاهی زدیم و از کارشان گفتند 
که خالصه اش می شــود جهت اطالع تان کماکان 
همکارند؛ ولی در دفتری که از آن خودشان است. 
زمان رفتن هم به سیاق همان 10 سال پیش دست 
اندر دســت بودند. صحنه خــروج آن دو از کافه 
مشــت محکمی بود بر دهان ما یاوه گویانی که آن 
سال های دور با خنده های شــیطنت آمیز و عاقل 
اندر ســفیه مان می گفتیم که مگر می شود؟! این 

کارها شــو آف اســت. تازه اگر هم نباشد دوامی 
نخواهد داشــت. دیدیم و دیدید که داشت. هنوز 
هم این چیزها پیدا می شود. خیلی کم، اما می شود. 
دیگر آنکه این مثال نقضی بود بر این نظریه -یا بهتر 
بگویم، عقیده- که زوج ها بهتر است محیط کارشان 
از هم جدا باشــد تا وقتی شب به خانه برمی گردند 
هم تازگی بیشــتری برای هم داشــته باشند و هم 
احتماالً چیز جدیدی بــرای گفتن. البته من خودم 
این مثال را اســتثنا می دانم و معتقدم قاعده همان 
همکار نبودن زوجین اســت، در راســتای آن این 
واقعیت که معموالً همان شــب مرگی برایشــان 

کافی است؛ روزمرگی پیشکش شان. 
نظریه دیگری که در مــورد محیط های کاری 
وجود دارد این اســت که بهتر است همکاران از 
ایجاد رابطــه عاطفی در این محیط ها دوری کنند. 
البته برای این هم مثال نقض دیده ام. در شــرکت 
ساختمانی ای که حدود 20 ســال پیش مشغول 
بودم، بودند دو همکاری که با هم دوســت شدند؛ 
ســپس نامزد و بعد هــم ازدواج کردند. االن هم 
یحتمل باید دارای یکی دو فرزند باشند. یادم است 
زمان گل و بلبل نامزدی شان راندمان کاری شان 
نه تنهــا پاییــن نیامده بــود بلکه مثــل بنز کار 
می کردند. البد انگیزه داشــتند برای آینده شان. 
اما ببخشــید قصد ناامید کردن تان را ندارم ولی 
معتقدم این هم فقط یک استثنا بود. شاهدش همه 
مواردی است که دیده ام و دیده اید که این مسائل 

در محیط های کاری چه ســرانجام های عجیب و 
غریب و معموالً تلخــی دارد؛ ابتدا که هر دو دائم 
به دنبال هوای دونفره و گرفتن مرخصی ســاعتی 
هســتند. تمرکز روی کار کاًل مــی رود در مزارع 
کاشت باقال گشت بزند. تازه بعد هم دعواهایشان 
را می آورند سر کار و دفتر. خنده دارتر اینکه گاهی 
ســر این دو نفر بقیه  تیم کاری هم دســته بندی 
می شــوند و باید یکی از آن حیوانات درازگوش 

را آورد برای حمل باقالهای درو شده از مزرعه. 
البد فرنگی ها با همه بدی و نفهمی شــان بعضی 
چیزها را گاهی می فهمند که گفته اند »در جایی که 
از آن نان می خوری آن کار دیگر را نکن«!  معموالً 
عاقبت خوشی ندارد. راســتش شاید محیط کار 
همان تپه  معروف اســت که از گل کاری اش باید 
پرهیز کرد. تازه گونه هــای مختلف دیگری هم 
از ایــن گره خوردن میدان بــازی عاطفی و کاری 
وجود دارد که تنوعش را خودتان دیده اید و شاید 
متاسفانه تجربه کرده اید. شــاید تلخ ترینش این 
باشــد که به هر دلیلی و با هــر تاریخچه قبلی ای 
کسی مجبور باشد عشــق زندگی اش را که باز به 
هر دلیلی از دست داده، دائم در محیط کاری اش 
رویت کند که مثاًل با حلقه ای در انگشــت دست 
چپش مانــور می دهد و کارهایــش را می کند تا 
شب شود و برود سراغ زندگی اش با کسی که شما 
می خواهید سر به تنش نباشد. خب اسم این یکی را 
من دیگر می گذارم شکنجه ای از نوع وحشتناک. 
حاال راندمان کارتان که به فنا می رود فدای سرتان 
اما روح تان را هم هر روز باید با ســنباده نوازشی 
ســوزناک دهید. از من می پرســید اگر تاریخ و 
جغرافیای عشق و کارتان با چنین طنز احمقانه ای 
گره خورد جان تان را برداریــد و بروید که از هر 
چیزی عزیزتر اســت. قبول ندارید؟ دیده ام که 

می گویم. خود دانید!  

ضدخاطرات - قسمت بیست و نهم 

آن تپه ای که می دانید

ضدخاطرات
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