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رشد شاخص فساد و کاهش 
دو و نیم ساله امید به زندگی 

آمارهای فساد در کشورهای مختلف هر 
ساله از سوی نهادهای بین المللی منتشر 
می شود و انتشار این آمارها گاهی محلی 
برای مناقشات سیاســی و اقتصادی در 
ســطح داخلی و بین المللی می شود. اما 
این همه داستان نیســت. فساد عالوه بر 

جنبه های آشکاری که ...

حلقه های مفقوده بازاریابی 
برخالف تصور بسیاری از افراد که موفقیت 
یا شکست یک محصول را صرفاً با کیفیت 
آن مرتبط می دانند، از نظر حوزه بازاریابی، 
اساســاً هیچ محصول بدی وجود ندارد، 
آنچه مهم است بازاریابی صحیح برای آن 

است. این حوزه که با امکانات فناورانه  ...

پارسیان به سبیت بازگشتند 
نمایشــگاه ســبیت امســال در هانوفر 
آلمان رنگ و بوی متفاوتی داشــت، هم 
برای جهانیــان و هم بــرای ایرانی ها. از 
سویی امسال درســت در پس لرزه های 
انتخابات آمریکا و اوج گرفتن احساسات 
ناسیونالیستی در سراسر غرب، افتتاحیه 
مهم ترین نمایشــگاه فناوری اطالعات 
اروپای غربی توأمان توسط آنگال مرکل، 

 صدراعظم آلمان، و ...

ما هکرها را جذب نمی کنیم 
شــبکه های اجتماعی، فضای مجازی و 
اینترنت همواره با واژه های کالهبرداری 
و جــرم و هتــک حرمــت گــره خورده 
است. همیشه افرادی ســودجو به دنبال 
سوءاستفاده از این فضا بوده اند. به همین 
جهت در اواخر سال ۸۷ پلیس فتا با هدف 
ایجاد امنیت در فضای مجازی در ســتاد 
ناجا راه  اندازی شد. از آن زمان تاکنون اخبار 
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با اینترنت یا بدون آن

مهرک محمودی
دبیر تحریریه 

mehrak@peivast.com

# انتخاب
را در حالی آغاز می کنیم که فناوری اطالعات دیگر به جبهه امسال 

نخست رقابت سیاسی تبدیل شــده است. رئیس جمهور 
مسکوت پیشین اول اتحاد مثلی اش را روی توییتر اعالم کرد. جمعی از مدیران 
کانال های سیاســی تلگرام عید را در زندان گذراندند و وزارت کشور برای 
فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی آیین نامه نوشــته است. دیگر حتی یک 
کاندیدا هم نیســت که روی شبکه  های اجتماعی خودش یا ستادش صاحب 
حساب نباشند و سخت است کسی را پیدا کنید که خودجوش یا خودساخته 
صاحب هشــتگ نباشد. در حالی که صدا و ســیما در جانبداری یا دست کم 
مغضوب بودن برخی کاندیداها پرده پوشی نکرده، مردم برای آگاهی از همه 
صداها از تلویزیون ها به گوشی هایشــان پناه برده اند و وقتی در این میانه، یک 
سرویس تماس تلفنی رمزنگاری شده ابتدا برای ایران رونمایی و ظرف چند 

ساعت بسته می شود، هیچ کس به گزینه »تصادف« فکر نمی کند. 
لیکن در این میان یک سوال همچنان خودنمایی می کند. چگونه وقتی فضای 
مجازی چنین ماهیت تعیین کننده ای در کشور ایفا می کند که دولت ها، منتقدان 
و طرفداران همگی بر استفاده موثر از آن هم داستان هستند، در باقی این چهار 
ســال، انتخابات تا انتخابات، فناوری اطالعات حتی در زمره 10 اولویت هیچ 
دولتی یا  دست کم در میان هسته اصلی شعارهای انتخاباتی هیچ کسی نیست. 
چطور حتی موفق ترین کارنامه یک دهه اخیر در زمینه فضای مجازی هم بیش 
از هر امری محدود به اقدامات تدافعی اســت؟ چطور حداکثر افتخارات یک 
کابینه می تواند افزایش بدیهی سرعت اینترنت، پرهیز از بسته شدن یک یا دو 

سرویس خاص و نجات دادن چند کسب و کار نورچشمی باشد؟
در بقیه 1400 روز دیگر کســب و کارهای تجــارت الکترونیکی در ایران 
قلع و قمع می شوند؛ ســرمایه خارجی و داخلی از ورود به بازار فناوری کشور 
هراسان هســتند؛ قوانین و قانون گذاران با آی تی بیگانه اند و حوزه محتوای 
اینترنتی زیر چنبره انحصار، سیاســت زدگی و مافیا در حال خفقان اســت. 
بااســتعدادترین طیف دانش آموختگان ایران راهی بخشــی فقیر از بازار و 
سرمایه ایران می شوند که اسیر بنگاه  های بزرگ اقتصادی، نگاه سنتی و درک 
نکردن فناوری اطالعات اســت. دفعه بعد وقتی از فیلترشکن برای خواندن 
خبر اســتفاده می کنید، وقتی آخرین قسمت یک سریال خارجی را با هیجان 
دانلود می کنید یا برای شنیدن آهنگ دلخواه تان به یک سرویس بین المللی 
پناه می برید، فکر کنید که دارید انتخاب می کنید. دیربازی اســت که رأی 
دست کم بخشی از این جامعه، نه فقط پای صندوق رأی که پای رایانه  و گوشی  

رقم می خورد و شاید وقتش باشد که سیاستمداران هم #انتخاب کنند  

روزها نمی تــوان خــود را بی توجه به این 
انتخابــات نشــان داد. حتــی اگر در 
فضایی مشــغول به کار باشید که هیچ ارتباطی با 
سیاســت ندارد نادیده گرفتن انتخابات پیش  رو 
تقریبًا غیرممکن اســت. اما جالب اینجاست که 
کاندیداهای ریاست جمهوری تا به امروز فضای 

مجازی را نادیده گرفته اند.
اگر از شــوخی ســیل عظیم ثبت نام کنندگان 
انتخابــات ریاســت جمهوری بگذریــم، اینکه 
تاکنون هیچ کاندیدای مطرحــی برنامه کاملی 
برای دوره چهارســاله ریاســت جمهوری اش 
ارائه نکرده یکی دیگر از نگرانی هاست و سکوت 
تمامی آنهــا در مقابل فضای مجــازی نگرانی 

اصلی تر.
کنتــرل تورم، اشــتغال زایی، توســعه روابط 
بین الملل و حقوق زنان بی شــک سرفصل تمامی 
برنامه هایی اســت که کاندیداها سعی خواهند 
کرد برای خــود بنویســند و روی آن در دوره 
تبلیغات انتخاباتی حرکــت کنند، اما باید به این 
ســرفصل ها، موضوع فضای مجازی و اینترنت 

اضافه شود.
اگر روزی کاندیداها بــا یک نگرش کلی با آن 
برخورد می کردند و سعی می کردند بدون اینکه 
وارد جزئیات شــوند از کنارش ســاده بگذرند، 
امــروز این امر محال به نظر می رســد. روزی به 
سادگی می توانســتند بگویند:»اینترنت خوب 
است اما باید با برخی از مشکالت و بدرفتاری ها 
در آن برخــورد کرد.« اما امروز شــنیدن چنین 
چیــزی از یک کاندیــدا طنز به نظر می رســد، 
باید برنامه مشــخص و مدونی برای پیشبرد آن 

تدوین کنند.
اگر هر یک از کاندیداها تعداد دقیق شغل های 
ایجادشــده در کشــور را در یــک دوره زمانی 

خــاص می دانند و می دانند هزینه ایجاد شــغل 
در بخش های مختلــف خدماتی و تولیدی چقدر 
اســت و برای هر کدام از آن بخش ها برنامه های 
مشــخص و مدونی دارند یا بــرای کنترل تورم 
برنامــه خاص برای خود تدویــن کرده اند، باید 
برنامه مشخصی برای پیشــبرد فضای مجازی 

پیش روی خود قرار دهند.
باید بــه صورت مشــخص و دقیــق بگویند 
برنامه شان برای توســعه اینترنت و پهنای باند 
چیســت. نمی توانند بگویند شبکه ملی اطالعات 
خوب اســت. باید بگویند چگونه می خواهند آن 
را توســعه دهند. نمی توانند از کنار شــبکه های 
اجتماعی بی توجــه بگذرند بلکه بایــد بگویند 

موضع گیری شان در قبال آن چیست.
هیچ کــدام از کاندیداها با گفتن این پرســش 
ســاده که »مگر مشــکل ما اآلن اینترنت است« 
نمی توانند از ســواالتی که ایــن روزها در ذهن 
بسیاری از مردم و مدیران وجود دارد فرار کنند، 
بلکه باید برای هر کدام از ایــن بخش ها برنامه 

خاص و قابل پیشبردی در نظر گرفته باشند.
زمانی که نقش فناوری اطالعات و ارتباطات، 
اینترنت و شبکه های اجتماعی در دوره برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری یا هــر انتخابات 
دیگــری پررنگ می شــود، چــرا کاندیداهای 
مشخص شــده در آن دوره رقابــت، برای آن 
هیچ برنامــه ای ارائه نمی دهنــد و فقط با گفتن 
جمالت ساده و سطحی از کنار آن می گذرند. اگر 
شبکه های اجتماعی و اینترنت در دوره انتخابات 
آن قدر از اهمیت برخوردار می شود که هر کدام 
از گروه ها ســعی می کنند تسلط گروه رقیب را بر 
آن کم کنند تا خود مسلط تر عمل کنند، پس چرا 
برای به نتیجه رسیدن آن هیچ  برنامه مشخصی 

ارائه نمی دهند؟ 

آرش برهمند  
سردبیر

arash@peivast.com
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شماره 45  اردیبهشت 1396  

میثم قاسمی
روزنامه نگار 

دست انتقام
امســال اولین ســالی بود که شاید 

اپراتورهای تلفن همراه، آماری 
از پیامک های رد و بدل شــده در نوروز ارائه 
نکردند. به نظر می رسد اتفاق قابل افتخاری 
رخ نداده است. بخش عمده پیام های تبریک 
نوروزی با اســتفاده از تلگرام ارسال شده اند. 
درآمــد اپراتورهــای تلفن همــراه از محل 
پیامک های شــخصی به شدت کاهش یافته 
و این موضوعی نیســت که حتــی اپراتورها 
انکارش کنند. با این حــال، آنها همچنان به 
درآمد از محل تماس هــای صوتی و فروش 
دیتا دلخوش هســتند، موضوعی که به نظر 

می رسد نمی توان چندان به آن امیدوار بود.
همین چند روز پیش تلگــرام تماس صوتی 
خود را عرضه کرد. واکنــش اپراتورها به این 
اتفاق به صورت کامــاًل غریزی، مقابله بود. در 
ساعت اولیه مشخص شد امکان برقراری تماس 
صوتی با تلگرام با اســتفاده از اینترنت همراه، 
ممکن نیست. دولت اعالم کرد نه محدودیتی 
برای این موضوع اعمال کرده و نه دستورالعملی 
داده است. اپراتورها اما توپ را به زمین شرکت 
زیرساخت انداختند و ساعتی بعد در شبکه های 
اجتماعی شایعه شــد این ممنوعیت با دستور 
مقامات باال! رخ داده اســت. عده ای نیز هجوم 
مردم برای اســتفاده از این امــکان را موجب 
اختالل در ســرورهای تلگرام خواندند. اما در 
نهایت، درخواســت های مردمی آن قدر باال 
رفت که هم ســرورها از اختالل به درآمدند و 
هم دستور مقامات باال نیست شد؛ ارتباط برقرار 

شد )تا لحظه نگارش این یادداشت(.
اتفاقی که همگان انتظارش را می کشــیدند 
رخ داد. انحصار صوت هم از دست اپراتورهای 
ثابت و همــراه تلفن خارج شــد. گرچه هنوز 

کیفیت و قیمت تماس هــای اینترنتی چندان 
مناســب نیســت، اما این آغاز راهی است که 
پایان آن می تواند سرنوشــت ناخوشایندی 

برای اپراتورها رقم زند.
دوازده سال پیش در تحریریه پرتیراژترین 
روزنامــه آن دوران نشســته بودیم که مرد 
میانسالی وارد شــد. عصبانی و خسته اصرار 
داشت به حرف هایش گوش دهیم. مرد مدعی 
بود مجوز راه اندازی شبکه تلگراف خصوصی 
را در اختیــار دارد، اما نهادهــای مختلف با او 
همکاری نمی کنند. آن زمان تلفن همراه تا این 
اندازه همه گیر نشده بود، با این حال اصلی ترین 
ســوال ما این بود که اصاًل شبکه تلگراف به چه 
کار می آید و مگر کسی هنوز از این فناوری برای 
ارسال پیام اســتفاده می کند که شما بخواهید 
شــبکه تلگراف تاســیس کنید؟ این سوال 
آنچنان جدی بود که حتی اســناد مورد ادعای 
مــرد را نیز نگاه نکردیــم و تنها تالش کردیم 

اندکی از عصبانیت او بکاهیم و راهی اش کنیم.
تلفن، تلگراف را از دور خارج کرد. حاال نوبت 
قدرت نمایی اینترنت اســت. گویی اینترنت 
در حال انتقام گیری از تلفن اســت و بر حسب 
تصادف- در ایران- تلگــرام انتقام تلگراف را 

می گیرد.
در این میان ذکر دو نکته ضروری است:

1. پایــان دوران تماس تلفنــی به صورت 
مرســوم به معنی پایان دوران ارتباطات ثابت 

و همراه نیست.
2.  راه اندازی پیام صوتی در اپلیکیشــن های 
ارتباطی جنبه های امنیتی نیز دارد که نگارنده 
تخصصی در ایــن زمینه ندارد و به همین دلیل 
اظهار نظر در این رابطه را به متخصصان واگذار 

می کند 

نیست امید صالحی ز فساد*

نسیم سلطان بیگی  
روزنامه نگار

بین المللی شــفافیت در جدیدترین رده بندی کشــورهای سازمان 
جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعالم کرد رتبه ایران 
در جهان با یک پله نزول به رتبه 131 رسیده است. شاخص ادراک فساد میزان 
فســاد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می دهد و برای هر کشور نمره ای از 
صفر تا 100 بر اساس این شاخص تعیین می شود. هرچه این نمره بیشتر باشد به 
این معنی است که فساد کمتر است. ایران در گزارش امسال سازمان بین المللی 
شفافیت نمره 29 را به دست آورده اســت. نمره ایران در گزارش سال گذشته 

این سازمان 27 اعالم شده بود و در سال 2013 نمره 25 را به دست آورده بود.
ایران از نظر شاخص های فساد مالی در هشت سال قبل از سال دولت یازدهم، 
56 رتبه سقوط داشــته و از بین 177 کشور، رتبه 144 را به خود اختصاص داده 
بود و این رتبه فقط در ســال 91 به 92، یازده پله سقوط کرده است. همین آمارها 
به اندازه کافی گویای وضعیت فساد در ایران است و شرایط بحرانی کشورمان را 

در این زمینه به درستی نشان می دهد. 
در سال های اخیر، به ویژه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، بحث مفاسد 
اقتصادی بیش از گذشته مطرح شــده و برخی از پرونده های دولت پیشین هم 
حاال در حال بررسی اســت. اما آمارهای بین المللی نشان می دهد در نهایت این 
طرح بحث نتوانســته کارآمد و کافی باشد و رتبه ایران در مبارزه با فساد باز هم 
سقوط کرده است. پرونده های مفاسد اقتصادی در سال های اخیر نشان می دهد 
فساد در دستگاه های دولتی نیز رسوخ کرده و شهرداری نهادی است که بیش از 
دیگران بر سر زبان ها افتاده است. پرونده امالک نجومی و حادثه پالسکو باالخره 
برایش دردسرســاز شد و شورای شهر را به این نتیجه رساند که راه حل مبارزه با 

فساد در شهرداری تغییر شهردار است.
اما فســاد تنها در بعد اقتصادی باقی نمی ماند و ادامه دار شدن روند رو به رشد 
آن در جامعه آســیب های اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. دفتر مطالعات 
استراتژیک ریاســت جمهوری اعالم کرده اعتماد بین آحاد جامعه ایران به 10 
درصد و شــاخص صداقت و امانت داری به هشت درصد رســیده و این یعنی 
جامعه به یک سقوط اخالقی شدید دچار شده است. بروز نابرابری های اجتماعی، 
رشــد فقر و اختالف طبقاتی و بیکاری برخی از نتایج اجتماعی افزایش فساد در 
جامعه است. به نظر می رســد دولت باید با مساله فساد برخوردی جدی کند تا 
هــم اقتصاد را نجات دهد و هم اجتماع را، و با ادامــه روند فعلی، نمی توان انتظار 

بهبود از اوضاع ایران داشت  
*برگرفته از یکی از غزل های حافظ: نیست امید صالحی ز فساد حافظ / چون که تقدیر چنین است چه 

تدبیر کنم
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این خودکار را به من بفروش 

مینا نوبهار  
روزنامه نگار 

زن پشت دروازه

ورودی

ملیحه آگاهی
خبرنگار

agahi@peivast.com

مدیر باسابقه روبه روی ما که دو خبرنگار زن هستیم آقای 
نشســته و از کارمندانش حرف می زند. در شرکت 
بیش از هزارنفری او زنــان نقش کمرنگی دارند و غیر از یکی دو نفر 
در ســطوح مدیریتی خبری از حضور زنان نیست. وقتی از نسبت 
جنسیتی در شرکتش می پرســیم لبخند می زند. می گوید نمی داند 
چرا چنین سوالی می پرسیم و او مخالفتی با حضور زنان در اجتماع و 
کار کردن آنها ندارد، اما فکر می کند زنان نباید زندگی خانوادگی را 
قربانی کار بیرون کنند. از سال های مناسب برای ازدواج و بچه دار 
شدن می گوید که تحت فشــار کار و جنگیدن در فضای به گمان او 
مردانه هدر می روند. او می گوید زن هــا نباید مادر بودن و زنانگی 
خود را فدای کار کنند و درســت هم نیســت کارهای مردانه را به 

زنان بسپاریم.
وقتــی از کارهای مردانه نام می بــرد، ناباورانه نگاهش می کنم. 
بــا خودم تکرار می کنــم: کارهای مردانه! انــگار مدیران قدیمی 
چیــزی از »راه رفتن با کفش هــای پاشــنه بلند« نمی دانند. انگار 
همه کارها برای مردان طراحی شــده؛ برنامه نویسی مردانه  است، 
ریاضی مردانه اســت، نفت مردانه است، معدن، ساختمان سازی، 
سیاســت... اصاًل ما این همه در خیابان ها و شرکت ها و سازمان ها 

چه  می کنیم؟
 صنعت آی تی نسبت به صنایع ســنتی تر بیشتر حضور زنان را 
به خود دیده و زنان هم نشــان داده اند اگر جرات حضور و فرصت 
برابر و حتی گاهی نابرابر پیدا کنند، چیزی از مردان کم ندارند. در 
صنعت آی تی بارها با زنانی مواجه شده ام که کسب و کار خودشان 
را راه انداخته انــد، ازدواج کرده اند، بچــه دارند و از پس همه آنها 
هم برمی آینــد. اما هنوز هم دنیا مردانه اســت و قوانین را مردان 

می نویسند و آنها زنانگی را در آشپزخانه ها می پذیرند.
زن جدی و محکم حرف می زند، شرکتی را با چند صد نفر کارمند 
اداره می کند و رزومه اش نشان می دهد که یک مدیر موفق است. 
وقتی حرف می زند نگاهم به سرانگشت چسب خورده اش می افتد، 
یادم مادرم می افتم، خرد کردن ســبزی گاهی انگشت های زنان 
باتجربه را هــم قربانی زخم های کوچک و بــزرگ می کند. وقتی 
گفت وگو تمام می شــود زن انگار که نگاه مرا دنبال کرده باشد، به 
انگشتش اشــاره می کند و می گوید:»بچه ها سرما خورده اند، برای 

سوپ هویج خرد می کردم.« لبخند می زنم 
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»- اگر به تو بگویم ایــن خودکار را به من بفروش، 
چطور این کار را می کنی؟

+می توانی اسمت را روی آن دستمال بنویسی؟
-خودکار ندارم!

+ بیا این خودکار!«
این دیالوگ از فیلم گرگ وال اســتریت را شاید 
با قدری تســامح بتوان ساده ترین نمونه بازاریابی 
و )به تعبیر بهتر( بازارســازی تلقی کرد، دیالوگی 
که تاکید داشــت با بازاریابی صحیح همه چیز را 
می تــوان فروخت، چون به نحــوی برنامه ریزی 
شده است تا مخاطب به آن محصول احساس نیاز 

کند و مجبور به خرید آن شود.
همیــن ویژگــی، بســیاری از کســانی را که 
می خواهند پول دار شــوند و دنبال راهی برای آن 
می گردند به ســمت هنر بازاریابــی برای ایده یا 
محصول شان می کشاند، هنری که به کمک آن نه 
تنها می توانند همه چیز را  بفروشــند بلکه اگر آن 
را به درســتی فرا بگیرند و اجرا کنند از فروش هم 

بی نیاز می شوند. 
 مدعیان بســیاری برای این هنر، کــه حاال با 
ابزارهای فناورانه متنوع تر هم شــده است، وجود 
دارد. ایــن مدعیان اغلب فرامــوش می کنند در 
نظم نوینی که مــا را مجبور به دویــدن در تمام 
ابعاد زندگی می کند، شــیوه های کار قاعده مند و 
برنامه ریزی شده گذشــته برای مدیریت دنیایی 
که با چنین ســرعتی در حال تحول اســت کافی 
نیست.  قدرت رسانه های جمعی رو به افول است 
و محدوده های اقتدار حاکمیت ها تنگ تر شــده 
است. کانون های قدرت در حال دگرگونی هستند 
و صدای اکثریت بیشــتر به گوش ها می رسد. این 
تحول عظیم، ساختار دنیای برندها را نیز متزلزل 
کرده اســت، دنیایی که در قرن بیســتم با کمک 

بازاریابی توانست بزرگ تر شود.
از همین رو، بســیاری از این مدعیان به اشتباه 

همان شیوه های ســنتی خود را که خارج از فضای 
آنالین انجام می دادنــد حاال با کمی رنگ و لعاب 
دیجیتالی ادامه می دهند. مثاًل تصور می کنند فقط 
کافی اســت در یکی از شبکه های اجتماعی، تعداد 
دنبال کنندگان قابل توجهی داشته باشند تا بتوانند 
با راه اندازی چنــد کمپین روی این پلتفرم ها برای 
خود بازاری دســت  و پا کنند. یا دست به ارسال 
ایمیل های انبوه می زنند، آن هــم بدون توجه به 
عالقه مندی های کاربران. بنابراین صرف نظر از 
نمونه های اندکی که در این مسیر موفق بوده اند، 
اغلب آنهــا مرز باریک بین ایــن نوع روش های 
بازاریابی و تولید اســپم را نادیده می گیرند. بدون 
مطالعه و تعیین بازار هدف، وارد گود می شــوند و 

دست آخر شکست می خورند.
رسم این است که کار را باید به کاردان سپرد، اما 
در فضای کسب وکارهای ایرانی، دانش به روزی 
وجود ندارد تا بتوان ضمن اســتفاده از تجربیات 
گذشته، ترندها و ابزارهای جدید دنیای بازاریابی 
را به بدنه کسب وکارها تزریق کرد و با بومی سازی 
ایــن ابزارها، بــرای آنهــا تعیین اســتراتژی و 
هدف گذاری کــرد. هرچند در ســال های اخیر 
برندهای خارجی حاضر در کشــور به درســتی 
سعی کرده اند این دانش را به نوعی پیاده سازی و 
به کسانی که دستی در بازاریابی دیجیتالی دارند 
منتقل کننــد، کمپین های موفقیت آمیزی هم چه 
به صورت آفالین و چه بــه صورت آنالین به راه  
انداخته اند، اما هنوز برندهای داخلی کمی هستند 
که توانســته اند از این دســتاوردها الگوبرداری 
قابل قبولی کنند، هنوز به شــناخت درســتی از 
کسب وکار خود نرسیده اند و به تبع آن استراتژی 
مدونی بــرای بازاریابی آن ندارنــد. تا زمانی  که 
این وضعیت تغییر نکند »خودکارهایشان« روی 
دست شــان می ماند و نمی دانند چطــور آنها را 

بفروشند 
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در یک نگاه

۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
فــارس: رســول ســرائیان، مدیرعامل 
شــرکت مخابرات ایران، گفت:»امسال بالغ 
بر ۸۲ میلیــارد تومان ســرمایه گذاری در 
شــرکت مخابرات ایران و سایر شرکت ها به 

بهره برداری خواهد رسید.«

۹۵
ایســنا: محمــود واعظی، وزیــر فناوری 
اطالعات، گفت:»تــا پایان کار دولت یازدهم 
۹۵ درصد روستاهای باالی ۲۰ خانوار کشور 

از اینترنت پرسرعت بهره مند می شوند.«

۵۴۰۰۰۰۰۰
ایسنا: سهراب آغ بیات، مدیر کل کنترل و 
هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات 
زیرســاخت، گفت:»شــرکت ارتباطــات 
زیرساخت در ایام نوروز امسال، ۵۴ میلیون و 
۳۷۲ هزار دقیقه ترافیک بین الملل هموطنان 
را بین ایران و دیگر کشــورهای جهان برقرار 

کرد.«

۵۵۰۰
مهر: ســیدمرتضی موسویان، رئیس مرکز 
فنــاوری اطالعات و رســانه های دیجیتالی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، گفت:»در 
سامانه »سرآمد« تعداد کانال های ثبت شده 
از مرز ۵۵۰۰ مورد گذشــته اســت که این 
کانال هــا در مجمــوع بیش از نیــم میلیون 

دنبال کننده دارند.«

۴۰
ایســنا: برات قنبری، معاون برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعــات، گفت:»با راه اندازی شــبکه ملی 
اطالعات، میزان گــردش اطالعات و تولید 
محتوا در داخل کشــور افزایــش یافت، به 
طوری که سهم محتوای داخلی از ۱۰ درصد 

به ۴۰ درصد رسید.«

ادمین های تلگرام جرمی مرتکب نشده اند
حسنروحانی،رئیسجمهور 1

ایرنا: رئیس جمهور گفت:»در شب تعطیالت عده ای از جوانان را دستگیر کردند. من همان وقت به وزیر کشور و وزیر اطالعات 
دستور دادم این مساله را دنبال کنند و به من گزارش دهند. طبق اطالعاتی که وزیر اطالعات داشت آنها جرمی مرتکب نشده اند 
و این را ایشــان به صراحت در دولت گفت. این مساله را وزیر کشــور، اطالعات و دادگستری باید پیگیری کنند و یک گزارش 

کتبی دقیق به من بدهند که برای چه آنها دستگیر شدند و چرا نگه شان داشتند.«

وزارت اطالعات مرجع صالح برای تشخیص جرم افراد نیست
حجتاالسالموالمسلمینغالمحسینمحسنیاژهای،سخنگویقوهقضاییه 2

مهر: سخنگوی قوه قضاییه گفت:»ادمین های بازداشت شده، اتهام ضدامنیتی و برخی  اتهام مسائل خالف عفت عمومی و انتشار 
مطالب مستهجن داشــتند. علی القاعده جناب آقای رئیس جمهور که اطالعات حقوقی دارند می دانند مرجع صالح برای اینکه 
کسی مرتکب جرم شده یا نشــده است وزیر اطالعات نیست. در خصوص این پرونده خاص هم دستور داده ام گزارش نهایی را 
تهیه کنند و مطالبی درباره خود وزیر اطالعات مطرح اســت که ایشان نمی تواند در این پرونده حتی اظهار نظر یا گزارشی تهیه 

کند.«

برای ادمین های تلگرام جرمی نمی شناسم که شریک آنها باشم
حجتاالسالموالمسلمینسیدمحمودعلوی،وزیراطالعات 3

ایرنا: وزیر اطالعات گفت:»برای ادمین های تلگرام جرمی نمی شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند. 
با حساسیت های امنیتی کشور و منطقه وقت زیادی برای پرداختن به این موضوعات ندارم.«

شایعه رفع فیلتر توییتر درست نیست
محمودواعظی،وزیرفناوریاطالعاتوارتباطات 4

ایسنا: وزیر فناوری اطالعات و ارتباطات گفت:»من چیزی در مورد شایعه رفع فیلتر توییتر نشنیده ام. کارگروه تعیین مصادیق 
پیش از این دولت، توییتر را فیلتر کرده است و خبر رفع فیلترش را هم باید از طریق آنها گفته شود.«

4 2 3 1
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تعددمتولیمانعشناسنامهدارشدن
ICTکاالهای

ایســنا: اصغر رضانژاد، دبیر ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای تهران، گفت:»کمتر کســی 
در اهمیــت این اصل که کاالهــای ICT باید 
شناسنامه دار شوند، شک دارد. این موضوع 
از این جهت بااهمیت است که در سطح کالن 
مملکتی زبان مشترک به وجود می آورد. اما 
یکی از موانع این پروژه تعدد متولی  این حوزه 
اســت. برای کاهش هزینه هــای این پروژه 
بهتر است به جای بازتعریف استانداردها، از 
نظام های استاندارد بین المللی استفاده شود.«

ثبت11۷هزاردامنهاینترنتیدرسال۹5
مهر: بر اساس آمارهای مرکز ثبت پسوندها 
و دامنه های اینترنتی پژوهشــگاه دانش های 
بنیادی، تا پایان ســال ۹۵ بالغ بر ۸۷۱ هزار و 
۷۴۳ دامنه اینترنتی متعلق به ایران از ســوی 
کاربران به ثبت رسیده است که این آمار در 
مقایسه با ســال ۹۴ از ثبت ۱۱۷ هزار پسوند 

جدید اینترنتی در یک سال حکایت دارد.

تماسصوتیتلگرامبرایکاربران
ایرانیفعالشد

ایســنا: امکان برقــراری تمــاس صوتی با 
اپلیکیشــن تلگرام بــرای کاربــران ایرانی 
فراهم شد. یک دقیقه تماس صوتی در ایران 
حدوداً ۳۶۰ کیلوبایت حجم اینترنت مصرف 
می کند. البته در ابتدا دسترســی کاربران با 
محدودیت هایی همراه بود که برطرف شــد. 
در مورد بهره گیری از این ســرویس محمود 
واعظی، وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
گفت:»این گونه خدمات از طریق شبکه هایی 
که اپراتورها در آنجا سرمایه گذاری کرده اند 
ارائه می شــود، یعنی اگر اپراتورها راضی به 
ارائه خدمات نباشــند ارائه این سرویس ها با 

مشکل روبه رو می شود.«

تلگرامهمنباشدسرویسهایدیگر
اپراتورهاراتهدیدخواهندکرد

فارس: رمضانعلی ســبحانی فر، رئیس کمیته 
ارتباطــات و فنــاوری ارتباطــات مجلس، 
گفت:»اپراتورهــای موبایل باید به پیشــواز 
ســرویس های جدید برونــد و پیش از آنکه 
ســرویس های جدید آنها را تحت تاثیر قرار 
دهند، اقدام به راه اندازی سرویس های جدید 
کنند. اگر امروز هم تلگــرام صوتی در ایران 
ارائه نشــود، به زودی سرویس های دیگری 

بازار اپراتورها را تهدید خواهند کرد.«

برخورد با توهین کنندگان به کاندیداهای انتخابات 
رمضانعلیسبحانیفر،عضوکمیتهتعیینمصادیقمحتوايمجرمانه 5

تســنیم: عضو کمیته تعیین مصادیق محتواي مجرمانه گفت:»بر اســاس تصمیم های گرفته شــده در جلســه کمیته تعیین 
مصادیق محتواي مجرمانه، افراد و گروه ها در استفاده از تلگرام باید اصول و ضوابط انتخابات را رعایت کنند. توهین و افترا در 
کانال های تلگرامی رصد می شــود. اگر افرادی بخواهند به کاندیداها یا داوطلبان انتخابات توهین کنند، قطعًا با آنها برخورد 

می شود.«

فیلتر شدید، گالیه نکنید
محمدجعفرمنتظری،دادستانکلکشور 6

مهر: دادســتان کل کشور گفت:»در حال رصد فضای مجازی هستیم. اگر افرادی به سمت تخریب و توهین به دیگران بروند، با 
آنها برخورد قضایی می شود. اگر تخلفی کردند و با آنها برخورد شد، گالیه نکنند که چرا فالن سایت فیلتر یا بسته شد.«

شهروندان مراقب اسکیمرها باشند
علینیکنفس،رئیسمرکزتشخیصوپیشگیریازجرائمسایبریپلیسفتایناجا ۷

روابط عمومی پلیس فتا: رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا گفت:»مردم هنگام کشیدن کارت 
در دستگاه های کارتخوان مراقب باشند دستگاه ها سالم باشــد و مواردی مثل چسب خوردن یا قطعات اضافی روی آن نباشد، 
چرا که در صورت چسب خوردگی یا وجود قطعات اضافه امکان اسکیمر وجود دارد. مجرمان با نصب ابزاری پیشرفته در محل 

کشیده  شدن کارت های بانکی تمامی اطالعات کارت بانکی را کپی و اطالعات کارت را دریافت می کنند.« 

امنیت در فضای مجازی مهم تر از امنیت در فضای حقیقی 
ابوالحسنفیروزآبادی،دبیرشورایعالیفضایمجازیکشور 8

مهر: دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت:»امنیت در فضای مجازی بسیار مهم تر از امنیت در فضای حقیقی است، چرا 
که فضای مجازی روز به روز در حال توسعه است. همه موسسه ها، دستگاه ها و تشکل ها که در فضای مجازی شکل می گیرند باید 

امنیت خود را تامین کنند و در این راستا باید از فناوری اطالعات برای حراست از درگاه اطالعاتی شان بهره ببرند.«

5 6 8 ۷
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نیم نگاه

۲۰ فروردین- شرکت های فاوا شکایات 
خود را در زمینه مناقصات دولتی اعالم کنند

۲۱ فروردین- بهارانه آسیاتک آغاز شد
انتقال داده های آســیاتک، به کاربران خود ســرویس و طرح های جدیدی ارائه کرده شرکت 

است.  هزینه سرویس های ۱۵ ماهه و ۹ ماهه سرویس همیشه بهار به ترتیب ۱۰۷ هزار 
و ۶۴ هزار تومان )بدون احتساب ارزش افزوده ( است.

حجم سرویس همیشه بهار ۱۵ ماهه، ۳۰ گیگ  و حجم سرویس همیشه بهار ۹ ماهه، ۱۸ گیگ  است.
 امکان اســتفاده از سرعت دو  تا ۱۶ مگ به همراه ترافیک نامحدود در بین ساعات چهار الی شش صبح از 

دیگر ویژگی های سرویس همیشه بهار است. 
جشنواره بهاری آسیاتک از ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ آغاز شــده و تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ ادامه خواهد 

داشت 

۱۴ فروردین- واعظی کاندیدای ریاست 
جمهوری نشد

ارتباطات و فناوری اطالعــات اعالم کرد برای انتخابات وزیر 
ریاســت جمهوری نامزد نشده اســت و »روحانی باید 
برنامه های خودش را در چهار ســال دوم ادامه دهد«. محمود واعظی 
هنگام تشکر از معاونان و کارمندان وزارت ارتباطات در مراسم دید و 
بازدید نوروزی گفت:»سال آخر دولت است، طبیعی و ممکن است پس 

از پایان این دوره دیگر در خدمت برخی از دوستان نباشیم.«
به گفته او پیش از این گفته می شد پنج درصد از فضای مجازی استفاده 

ناسالم می شود که این رقم در حال حاضر به دو درصد رسیده است.
او با اشــاره به عملکــرد خود در حوزه اشــتغال فاوای کشــور اعالم 
کرد:»سال گذشته ۱۰۰ هزار شغل راه اندازی کردیم و این رقم امسال 
۱۳۰ هزار شــغل خواهد بود.« واعظی در ادامه گفت:»ما باید تا پایان 
دولت ۱۸ هزار روستا را به اینترنت پرسرعت متصل کنیم، راه اندازی 
دولــت الکترونیکی را تا پایان فروردین به بهره برداری برســانیم و در 
آخر فاز سوم شبکه ملی اطالعات را راه اندازي کنیم. ۸۰۰ شهر به نسل 
چهارم تلفن همراه مجهز کنیم و تا پایان دولت تمام شــهرها به نســل 
سوم تجهیز می شوند.« واعظی اعالم کرد:»روزی که به این وزارتخانه 
آمدیم، پســت ۳۳۵ میلیارد تومان زیان انباشته داشت و تالش های 
زیادی صورت گرفت که امروز پست ســود ده و از سوی دیگر حقوق 

کارمندان آنجا حدود ۹۲ درصد افزوده شد.«  

فعال در حوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات شرکت های 
می توانند شکایات خود را در زمینه مناقصات 
دولتی به »هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات« اعالم 
کنند.  اصغر رضانژاد، دبیر ســازمان، با اعالم این خبر و ضمن اشــاره به 
فعالیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات گفت:»این 
هیات، مسئولیت رسیدگی به شکایات و اختالفات موجود در برگزاری 
مناقصات دولتی را بر عهده دارد. شرکت های حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات نیز مانند سایر بخش های صنعت و اقتصاد می توانند شکایات 
خود را در زمینه برگزاری مناقصات دولتی به این هیات برای رسیدگی 
و پیگیری اعالم کنند.« دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره 
به حضور نماینده سازمان در هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری 
مناقصات گفت:»با توجه به حضور نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای 
در ترکیب این هیات، اعضای ســازمان می تواننــد مراتب اعتراض و 
شکایات خود را طی مکاتبه ای با سازمان اعالم کنند.« رضانژاد با اشاره به 
مهلت مقرر طرح شکایات در این هیات گفت:»مطابق قانون اساسنامه، 
مراجعه به هیات منوط به این اســت که مناقصه گــر ابتدا در قالب ماده 
۲۵ قانون برگزاری مناقصات، اعتراض مکتوب خود را به باالترین مقام 
دســتگاه مناقصه گذار تسلیم کرده باشــد و پس از رسیدگی و دریافت 
جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به رغم انقضای مهلت 

۱۵ روز کاری برای پاسخگویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد.«  

۱۴
فروردین

۲۱
فروردین

۲۰
فروردین
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۲۱ فروردین- اعطای اولین نماد اعتماد 
گردشگری به علی بابا

 MPOS ۲۲ فروردین- صدور اولین مجوز
برای ایران کیش

نماد اطمینان گردشــگری الکترونیکی ایران )تی نماد( از اولین 
سوی ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری به شرکت 

سفرهای علی بابا اعطا شد.
اعطای این نماد طبق تبصره  ۲ ماده  ۷ قانون توســعه  صنعت ایرانگردی و 
جهانگردی و دســتورالعمل نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی مصوب 
۹۲/۵/۲۲ صــورت گرفته اســت. پیش از این، فقــط نمادهای اعتماد 
الکترونیکی و ساماندهی پایگاه های اینترنتی به کسب وکارهای اینترنتی 

صنعت گردشگری داده می شد.
سال گذشــته رئیس مرکز فناوری ســازمان میراث فرهنگی در حاشیه  
بیست و دومین نمایشــگاه الکامپ اعالم کرده بود:»کسب وکارهایی که 
این مجوز را دریافت نکرده باشند امکان فعالیت در حوزه  گردشگری در 

فضای مجازی را نخواهند داشت.«
امیرحسین مطلبی با تاکید بر همکاری این سامانه با پلیس فتا، در تشریح 
دریافــت این نماد گفته بود:»اشــخاص حقیقی و حقوقــی که در فضای 
مجازی قصد ارائه  خدمات گردشــگری را دارند، باید با ثبت نام در این 

سامانه مجوز تی نماد را دریافت کنند.« 

کارت اعتبــاری ایــران کیش موفق شــد بــه  عنوان شرکت 
اولین شرکت PSP در کشــور مجوز شاپرک در حوزه 

کارتخوان موبایلی )MPOS( را کسب کند.
 پیمان طبری، معــاون فناوری اطالعات ایران کیــش، با اعالم این خبر 
گفت:»در اوایل ســال ۹۵ از محصول کارتخوان موبایلی این شــرکت 
رونمایی شــد و بارها نیز در نمایشــگاه های مختلف ایــن محصول را به 
نمایش گذاشــتیم و در کنار آن، محصوالت دیگری مانند پاتســی در 
ارتباط با کارتخوان هــای موبایلی ایران کیش ارائه شــدند. اکنون این 
محصول از سوی شــاپرک طی ســه مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته و 

توانسته تمامی استانداردهای شاپرک را با موفقیت پشت سر بگذارد.«
معاون فنــاوری اطالعات ایران کیــش ادامه داد:»عالوه بــر اینکه از 
کارتخوان موبایلی می توان به  عنوان یک محصول فروشــگاهی استفاده 
کرد، بــا کمک آن نرم افزارهــای دیگری نیز مــورد بهره برداری قرار 
می گیرند. به دلیل این ویژگی،  نرم افزاری تحت عنوان »درگاه پرداخت 
کارتخوان موبایلی« )MPOS Gateway( تهیه کردیم تا سایر نرم افزارها 
به آن پارامتر ارسال کنند، تراکنش انجام دهند و به  طور مستقل عملیات 

مورد نظر را انجام دهند.«
پیمان طبری گفت:»نــام محصول کارتخوان ایــران کیش»هم پات« و 
محصول درگاه پرداخت کارتخوان موبایلی این شــرکت »هم پات پِی« 
اســت و رایزنی های مختلفی با بانک های کشور برای ورود به بازار انجام 
داده ایم. به کمک هم پات پِی محصوالت مستقل دیگر ایران کیش نیز به 

 طور همزمان به بازار عرضه خواهند شد.« 

۲۲
فروردین

۲۱
فروردین

 ۲۱ فروردین-۱۰ میلیون تومان وام برای نفرات برتر 
المپیاد تکنیسین ها

 صندوق کارآفرینی امید ۱۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه به ۴۰ نفر برتر المپیاد تکنیسین ها پرداخت 
می کند. دومین المپیاد تکنیســین های ایران همانند دوره گذشته در دو مرحله نظری و عملی و در چهار 
گرایش موبایل و تبلت، لوازم خانگی )یخچال، ماشــین لباسشویی(، دســتگاه های تهویه مطبوع )کولر 
گازی(، لوازم صوتی و تصویری )تلویزیون و ســینمای خانگی( برگزار شد. این المپیاد در اوایل دی ماه ۹۵ 
با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.  در این مراسم بام سوک هانگ، مدیرعامل سامسونگ الکترونیکس، 
از اشتغال و مهارت آموزی جوانان به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های مسئولیت اجتماعی سامسونگ 
یاد کرد و گفت:»اشــتغال به خصوص اشــتغال فارغ التحصیالن دانشــگاهی یکی از دغدغه های جدی 
کشورهای در حال توسعه است. از همین رو سامسونگ بر یادگیری مهارت های فنی توسط جوانان تاکید 
فراوانی دارد که راه اندازی آکادمی سامســونگ یکی از نشــانه های توجه این شرکت به همین موضوع 
اســت.« در ادامه اصغر نوراله زاده، رئیس صندوق کارآفرینی امید ریاســت جمهوری، ضمن تاکید بر 
حمایت این صندوق از نفرات برتر المپیاد اعالم کرد:»صنــدوق کارآفرینی امید ۱۰ میلیون تومان وام 

قرض الحسنه به ۴۰ نفر برتر المپیاد تکنیسین ها پرداخت می کند.«  

۲۱
فروردین
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مجلس و آی تی

ســالی کــه نکوســت از بهارش گویند 
پیداســت، اما به نظر می رسد در 
سال گذشــته هر اتفاقی به بهار بستگی داشت غیر 
از وضعیت مجلس شورای اسالمی که ترکیب آن 
هفتم اسفند ۹۴ مشــخص شده بود و می توان گفت 
اکثریت ۱۶ســاله اصولگرایان در مجلس به پایان 
رسید و کار به دست اعتدالیون افتاد. اگر فروردین 
و اردیبهشت ۹۵ را، که اواخر روزهای مجلس نهم 
بود، نادیده بگیریم، از هشتم خرداد مجلس دهم با 

رویه ای متفاوت و همگام با دولت آغاز به کار کرد.
در کل می توان مجلس شــورای اســالمی سال 
۹۵، چه مجلس نهم و چه دهم، را متفاوت دانست. 
در یک ســال دو بودجه ۹۵ و ۹۶ به تصویب رسید. 
بررسی نهایی برنامه ششم به مجلس دهم موکول 
شد و بدین ترتیب برنامه پنجم برای یک سال دیگر 
ادامه پیدا کرد. جمع شدن همه موارد در یک سال از 

اتفاق های نادری بود که کمتر رخ می دهد.

فروردینپرشتاب
فروردین ۹۵ با بررســی الیحه بودجه همان سال 
آغاز شد. دستور جلســه ای که از سال پیش مانده 
بود باید هر چه زودتر انجام می شــد. بررسی الیحه 
بودجه روز یکشــنبه ۲۲ فروردین آغاز شــد و در 

نوبت صبح، کلیات الیحه به تصویب رسید.
 همزمان با بررسی بودجه ۹۵، جلسات کمیسیون 
تلفیق برنامه ششم در دو شیفت برگزار می شد. به 
گفته اســماعیل جلیلی، یکی از اعضای کمیسیون 
تلفیق، این کمیسیون قصد داشت تا حداکثر چهارم 
اردیبهشــت ماه گزارش نهایی برنامه ششم را به 
صحن علنی مجلس ارائه دهــد. بودجه ۹۷۸ هزار 
میلیارد تومانی سال ۹۵، پس از ۹ روز جلسه علنی، 
در ۳۱ فروردین تصویب شد. بررسی ۹ روزه بودجه 
در نوع خــود رکوردی به حســاب می آمد که در 

تاریخ مجالس شورای اسالمی بی سابقه است.
عالوه بر بررسی بودجه، کمیسیون های تخصصی 
نیز پس از تعطیالت جلســات خود را آغاز کردند. 
اولین جلسه کمیســیون صنایع و معادن به بررسی 
الیحه اساسنامه سازمان پســت ارجاعی از صحن 
علنی مجلس طبق اصــل ۸۵ اختصاص یافت. به 
گفته حســین مهری، مدیرعامل شــرکت پست، 
تکلیف این شــرکت قریب به یک دهه مشخص 
نبود و اصالح ساختار و توسعه آن نیز وجود نداشت.

به همین جهت الیحه و اساسنامه شرکت پست 
را به کمیســیون صنایع ارجاع دادند تا با تشخیص 
مجلسیان شرکت پست در بدنه دولت باقی بماند. 
کمیته ارتباطات نیز در جلسات خود به این موضوع 

رسیدگی کرد.

اردیبهشت،ماهخداحافظی
مجلس نهم آخرین روزهای خود را سپری می کرد. 
به همین دلیل نمایندگان ســعی داشتند با سرعت 
طرح های پیشنهادی خود را تصویب کنند. بودجه 
۹۵ که در آخرین روز فروردین به شــورای نگهبان 
ارسال شــده بود، پس از چند بار رفت و برگشت در 
نهایت ۳۱ اردیبهشت تایید شد. یکی دیگر از مباحث 
پرحاشیه، بررســی برنامه ششم توسعه در مجلس 
نهم یا مجلس دهم بود. این موضوع، به رغم اختالف 
نظر نمایندگان، در نهایت با تصمیم هیات رئیســه 
مجلس نهم به مجلس دهم واگذار شد. در همین حال 
در جلسه کمیســیون صنایع و معادن، طرح ادغام 
شــورای عالی فناوری اطالعات در شــورای عالی 

فضای مجازی بررسی و کلیات آن تصویب شد.

خردادتغییرات
ســوم خرداد آخرین جلســه مجلس نهم بود. در 
این جلســه نمایندگان مجلس با اجرای آزمایشی 
اساسنامه سازمان پســت جمهوری اسالمی ایران 
موافقت کردند. پیش از آن این الیحه در کمیسیون 
صنایع تصویب شده بود و برای اجرا نیاز به موافقت 
مجلس داشت. با تصویب اساسنامه، شرکت پست 
در بدنه دولت باقی ماند و نام آن به شــرکت ملی 
پســت تغییر یافت. چهارم خرداد مراسم اختتامیه 
مجلس نهم بود و ســاعت های آخــر به نطق های 
پایانی و به نوعــی آخرین نصیحت ها به نمایندگان 
مجلس بعدی، خداحافظی و ســپس گرفتن عکس 
یادگاری گذشــت. مجلس جدید هشتم خرداد با 
حضور مقامات و هیــات دولت آغاز به کار کرد. در 
روزهای ابتدایی مجلس دهم صحبت هایی مبنی بر 
ریاست محمدرضا عارف بر مجلس شنیده می شد، 
اما در ادامه این علی الریجانی بود که برای سومین 
دور پیاپی بر کرســی ریاست نشست. خرداد ماه به 
طور کامل به انتخاب هیات رئیسه و مشخص شدن 
اعضای کمیســیون های تخصصی گذشت تا همه 

چیز مهیای تابستان شود.

تیر،ماهارتباطاتیها
پس از تعیین اعضای کمیســیون ها و هیات رئیسه، 
اولین دستور کار رسمی مجلس دهم دعوت از وزرا و 

ارائه گزارش آنها درباره شرایط کشور بود.
ســیزدهم تیر بعد از تعطیالت مجلس، محمود 
واعظی، وزیر فناوری اطالعــات و ارتباطات، برای 
ارائه گزارش خود درباره وضعیت فناوری اطالعات 
ایران به مجلس رفت. در زمان تعطیالت مجلس دو 
اتفاق مهم درحوزه فنــاوری اطالعات رخ داده بود. 
پیامک های تهدیدآمیز بــرای برخی خبرنگاران از 
یک مبداء نامعلوم ارسال شــد و اطالعات برخی از 
کاربران ایرانســل نیز فاش شده بود. در زمان سوال 
و جواب از واعظی نیز حواشــی بســیاری به وجود 
آمد. مانند نطــق یکی از نمایندگان که با دســتور 
جلســه بی ارتباط بود و رئیس جلسه مجبور به قطع 
میکروفن او شــد. در عمل تمام موضوعات جلسه 
تحت شعاع این موضوعات قرار گرفت. اما واعظی 
به تمام ســواالت، حتی آنهایی که در حوزه وظایف 
او نبود، نیز پاســخ داد. در مجموع تذکرات و نکات 
مطرح شده از سوی نمایندگان نشان می داد آنها از 
توضیحات وزیر فنــاوری اطالعات ارتباطات قانع 
شده اند. عالوه بر جلسه علنی مجلس، وزیر در جلسه 
کمیسیون صنایع و معادن نیز گزارشی از وضعیت 
دولت الکترونیکی ارائه داد. عالوه بر این، در این ماه 
ایرادهای شورای نگهبان به الیحه احکام برنامه ششم 
توسط کمیســیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت. 
الیحه احکام دائمی برنامه های توســعه در مجلس 
نهم به تصویب رسیده بود، اما شــورای نگهبان به 
استناد اینکه بندها و مواد اضافه شده به این الیحه از 
ســوی مجلس بیش از مواد الیحه بوده این الیحه را 
رد کرده بود. کمیســیون تلفیق بعد از رفع ایرادهای 
شــورای نگهبان آن را برای بررسی به صحن علنی 

مجلس ارجاع داد.

مرداد،ماهتعطیالت
بعد از ماه رمضان تعطیالت تابســتانی نمایندگان 
آغاز شــد. ۱۰ مرداد دولت الیحه برنامه ششم را 
تحویل مجلس داد و در عمل ماه مرداد جز بررسی 
برنامه ششــم در کمیســیون تلفیق، آن هم بعد از 
تعطیالت، در هیچ کدام از حوزه ها خبر قابل توجهی 
نبود. البته در جلسات کمیسیون صنایع دو موضوع 
بررسی شد: اول گزارش مسئوالن در مورد چگونگی 
محافظت از اطالعات مشتریان از سوی اپراتورهای 
تلفن همراه و دوم نحوه مقابله با قاچاق گوشــی های 
تلفن همراه. آن زمان موضوع قاچاق گوشی یکی از 
مطالب بسیار مورد توجه بود و مقامات مربوطه مدام 
از راهکارهای بازدارنده  برای قاچاق گوشــی همراه 
صحبت می کردند. در جلسه کمیته ارتباطات نیز 
در این رابطه صحبت هایی شــد اما اتفاق مهمی رخ 

سال ۹۵ وضعیت فناوری اطالعات در مجلس شورای اسالمی به چه صورت بود

آب از آب تکان نخورد

بهناز توحیدی
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نداد. عالوه بر این، رئیس مجلس شورای اسالمی در 
نامه ای محمد دامادی، نماینده ســاری، را به عنوان 
نماینده خود در شورای عالی فضای مجازی انتخاب 
کرد. محمد دامادی، پسر عزت اهلل دامادی، نماینده 
دوره های سوم و چهارم مجلس، است که سال ۸۰ بر 
اثر سانحه رانندگی درگذشت. محمد دامادی دوره 
نهم نیز نماینده مردم ســاری بود و در مجلس دهم 
عضو فراکسیون امید و کمیسیون عمران است. یکی 
از موضوعاتی که پس از گذشــت سه ماه از فعالیت 
مجلس دهم باالخره خاتمه یافــت، حذف کارت 
سوخت بود. در مجلس نهم حین بررسی بودجه ۹۵ 
بحث کارت سوخت و دو نرخی شدن بنزین مطرح 
شــد و موافقان و مخالفان زیادی داشت، تا باالخره 
مجلس این تصمیم را بر عهده دولت گذاشــت. در 
مجلس دهم در ۱۹ مرداد با رأی کمیســیون تلفیق 

کارت سوخت حذف شد و بنزین تک نرخی ماند.

شهریور،ماهسکوت
در ماه شهریور نیز مجلسیان تازه وارد برای دو هفته 
جلسه علنی نداشــتند و به حوزه های انتخابی خود 
سرکشــی کردند. پس از تعطیالت، بررسی برنامه 
ششم توســعه توسط کمیســیون برنامه و بودجه 
آغاز شد و نایب رئیس این کمیسیون از تقسیم کار 
کمیسیون برای بررسی برنامه ششم در کمیته های 

چهارگانه خبر داد.

مهر،ماهسکون
از سوم مهرماه هشتمین آمارگیری نفوس و مسکن 
آغاز شد. نخستین بار بود که آمارگیری الکترونیکی 
صورت می گرفت. در آن روزها مقامات، به منظور 
تشــویق مردم، خود در این آمارگیری شــرکت 
می کردند. علی الریجانی رئیس مجلس شــورای 
اســالمی نیز دهم مهرماه به صــورت الکترونیکی 
ثبت نام و در دیدار با رئیس مرکز آمار بر محرمانه 
بودن اطالعات مردم در سرشماری نفوس و مسکن 
تاکید کرد. در جلسات علنی نیز نمایندگان کلیات 
برنامه ششم توسعه را، که پیشتر در کمیسیون تلفیق 

به تصویب رسیده بود، مورد تایید قرار دادند.

آبان،ماهتحوالت
آبان ماه حول محور تغییرات کابینه دولت روحانی 
گذشت. روحانی قصد داشت ســه وزیر ورزش و 
جوانان، فرهنگ و ارشاد اسالمی و آموزش و پرورش 
را تغییر دهد. به همین دلیل مســعود سلطانی فر، 
سیدرضا صالحی امیری و فخرالدین دانش آشتیانی 
را به مجلس معرفی کرد. این سه فرد در مجلس نهم 
نتوانستند رأی اعتماد بگیرند، اما در مجلس دهم با 
اینکه حواشی مجلس نهم دوباره تکرار شد این سه 
تن رأی آوردند و به بدنه دولت پیوستند. نگاهی به 

برنامه سه وزیر جدید دولت نشان می داد فناوری 
اطالعات و ارتباطــات همچنان یکی از موضوعات 
حاشیه ای در این ســه وزارتخانه است، در حالی که 
هر سه آنها با نسل جدید در تماس مستقیم هستند. 
در این میان تنها دانش آشــتیانی وزیر آموزش و 
پــرورش در برنامه خود بخــش جداگانه ای را به 
فنــاوری اطالعات اختصــاص داده بود که آن هم 

بیشتر به کلیات اشاره داشت تا برنامه های عملی.

آذر،ماهتکرارمکررات
چهاردهم آذر حســن روحانی در مجلس حضور 
یافت و بودجه ۹۶ را تحویل داد. کمیســیون تلفیق 
بودجــه ۹۶ در روزهای بعد برای بررســی بودجه 
تشــکیل شــد. ۲۱ آذرماه کلیات بودجه ۹۶ در 
کمیســیون برنامه و بودجه تصویب شد. ۲۸ آذر 
کلیات برنامه ششم در صحن علنی مجلس تصویب 
شد و از ۲۹ آذر مجلس بررسی برنامه ششم توسعه 

را در دستور کار خود قرار داد.

دی،ماهپرفشار
از اول دی ماه بررسی برنامه ششم آغاز شد. مجلس 
در سه نوبت جلسه علنی برگزار می کرد. در برنامه 
ششــم در حوزه فناوری اطالعــات عالوه بر فصل 
مستقل فناوری اطالعات، در بخش های بانکداری 
و بیمه و غیره قســمت هایی به دولت الکترونیکی و 
فناوری اختصاص داده شــد. نمایندگان در صحن 
علنی مجلــس، در ابتدا در بررســی فصل فناوری 
اطالعــات، مواد ۸۳ تا ۸۵ با هشــت بند طوالنی را 
به کمیســیون تلفیق بازگرداندند. آنها خواســتار 
خالصه تر شدن بندها بودند. اما آنچه از کمیسیون 
برگشت، تفاوت چندانی با متن اولیه نداشت. البته 
الیحه کمیسیون تلفیق تفاوت اساسی با الیحه دولت 
داشــت و تصویب این بندها موجــب پدید آمدن 
تغییرات کلیــدی در وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات شد. یکی از مهم ترین آنها تغییر نام شرکت 
ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران 
است. در این بند سه شــرکت ترانزیت ارتباطات 
بین الملل، فنی و مهندسی شــبکه های مخابراتی و 
شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با ماموریت های 
معین به عنــوان زیرمجموعه های شــرکت ملی 
ارتباطات ایران تعیین شدند. اساسنامه شرکت های 
نام برده شده نیز حداکثر ظرف مدت شش ماه باید 
به تصویب هیات وزیران برســد. بــا تصویب این 
بخش، حوضچه ها، داکت ها و دکل ها که در الیحه 
برنامه ششــم دولت به آنها اشاره شده، در شرکت 
زیرســاخت باقی می مانند. پس از ۴۹ جلسه علنی، 
بررسی برنامه ششــم در ۲۶ دی ماه به پایان رسید. 
همزمان با بررسی برنامه ششم، کمیسیون تلفیق نیز 

در مورد بودجه جلساتی برگزار می کرد.

بهمنپرحادثه
یازدهم بهمن در جلسه تخصصی کمیسیون صنایع 
و معادن، وزیر فناوری اطالعات و ارتباطات حضور 
یافت و به سواالت برخی نمایندگان در مورد علت 
انحصار در تولید کابل تلفن در برخی کارخانجات و 
علت افزایش واگذاری تلفن ثابت در کشــور، علت 
فعال شــدن رومینگ روی خط تلفن همراه و توجه 
نکردن به دفاتر آی سی تی روستایی و توجه نکردن 
به معیشــت و رفاهی کارکنان شرکت مخابرات 
ایران و... پاســخ داد و نمایندگان با توجه به مدارک 
ارائه شده از پاسخ وزیر قانع شــدند. بیستم بهمن 
شورای نگهبان ایرادات وارده به برنامه ششم را به 
مجلس ارسال کرد.  در بخش فناوری اطالعات نیز 
ایرادهایی وجود داشت. نمایندگان پس از بررسی 
دوباره و رفع ایرادهای برنامه ششم آن را برای تایید 

نهایی به شورای نگهبان ارسال کردند. 

اسفندآخرسالوپرحجم
نمایندگان از دوم اسفند بررســی بودجه ۹۶ را آغاز 
و مانند بررســی برنامه ششــم در چند نوبت جلسه 
علنی را برگزار کردند تا پیش از اتمام ســال بررسی 

بودجه به پایان برسد. رسیدگی به الیحه بودجه پس 
از ۱۶ جلســه کاری و ۹ روز در ۱۵ اسفند پایان یافت 
و بودجه یک میلیــون و ۱۵۲ هزار میلیارد تومانی به 
تصویب رسید. همزمان در هشتم اسفند کمیسیون 
تلفیق برنامه ششم برای رفع ایرادات شورای نگهبان 
جلســاتی برگزار کرد. مجلس شورای اسالمی پس 
از بسته شــدن پرونده بودجه به سراغ رفع ایرادهای 
شورای نگهبان در برنامه ششم رفت. پس از بررسی 
برنامه ششــم، علی الریجانی، رئیــس مجلس، ۲۴ 
اسفند اعالم کرد شورای نگهبان الیحه بودجه ۹۶ را 
تایید کرد و به این ترتیب بررسی الیحه برنامه ششم 
و بودجه در سال ۹۵ به اتمام رسید. در بررسی ۱۰ ماه 
فعالیت مجلس دهم و دو مــاه پایانی مجلس نهم در 
سال ۹۵ می توان دریافت هنوز بحث فناوری اطالعات 
جزو مســائل حاشیه ای مسئوالن اســت و مسائل 
سیاسی و اقتصادی همچنان در اولویت فعالیت آنها 
هستند. کمیته ارتباطات نیز پس از گذشت چند ماه 

از فعالیت خود جلسات قابل توجهی نداشته است  

در بررسی ۱۰ ماه فعالیت مجلس دهم و دو ماه 
پایانی مجلس نهم می توان دریافت هنوز فاوا 
جزو مسائل حاشیه ای است و مسائل سیاسی و 
اقتصادی همچنان در اولویت فعالیت آنها هستند
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ســبیت امســال در هانوفر نمایشگاه 
آلمان رنــگ و بوی متفاوتی 
داشــت، هم برای جهانیان و هم برای ایرانی ها. از 
سویی امسال درســت در پس لرزه های انتخابات 
آمریکا و اوج گرفتن احساســات ناسیونالیستی در 
سراسر غرب، افتتاحیه مهم ترین نمایشگاه فناوری 
اطالعات اروپای غربی توأمان توسط آنگال مرکل، 
 صدراعظم آلمان، و شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن 
که مهمان رســمی ســبیت ۲۰۱۷ بود، انجام شد. 
جلوتر خواهید دید که چطور همین اتحاد معنی دار 
میــان موتور اقتصادی و مفهومــی اروپای غربی و 
پرچمداری فناوری و فرهنگ آســیا باعث شــد 
همه آن را کنایه ای به »دونالد ترامپ«، پرزیدنت 
نوخاسته ایاالت متحده برداشت کنند. به ویژه که 
ادوارد اسنودن هم مهمان مجازی این نمایشگاه بود 
و بیانیه ای سخت گیرانه علیه ایاالت متحده و آقای 

رئیس جمهور قرائت کرد. 
در ســوی دیگر برای ایران این نمایشگاه بسیار 
خاص بود، چون بعد از قریب به یک دهه، مقارن با 
آغاز دولت محمود احمدی نژاد، شرکت های ایران 
رسماً با پرچم کشورشان به صحن عمومی نمایشگاه 

بازگشته بودند. مهم تر آنکه این بازگشت نه به لطف 
حمایت دولتی یا وام بلکه حاصل توافق سازمان نظام 
 Deuche( صنفی رایانه ای کل کشور با دویچه مسه
Messe(، غول برگزاری نمایشگاه های آلمان، بود. 
درخشــش بخش خصوصی ایران در بازگشت به 
این عرصه وقتی پررنگ تر شــد که انتشــار اخبار 
نشان داد ۱۰ استارت آپ ایرانی هم که در الکامپ 
سال گذشته برگزیده شده اند این هیات را همراهی 
می کنند تا هم ریش سپیدها و هم نسل آینده بر سر 
این خوان جهانی نشسته باشند. سفرنامه کوچکی 
را که حاصل این گردش ســریع نوروزی است در 

ادامه بخوانید.

داستانیکشهر
به فرودگاه کوچک هانوفــر که پا بگذارید خواهید 
دید شــرکت نمایشــگاهی دویچه مسه در همان 
بدو ورود، حضورتان در شــهر نمایشگاهی جهانی 
را خوشامد می گوید. شــهر در حقیقت روی کاغذ 
حرف زیادی برای گفتن ندارد. در سده چهاردهم 
میالدی پایتخت دوک نشین در ساکسونی سفلی 
بوده و بارها میان فرانسه، پروس و بریتانیا دست به 

دست شده است. حتی در ساکسونی سفلی که مرکز 
آن است هم اگر بخواهید در نظر بگیریدش، باز در 
قیاس با ولفســبورگ که خانه غول صنعتی آلمان، 
فولکس واگن، اســت، حرف چندانــی برای گفتن 
نداشت اما بازی از سال ۲۰۰۰ برای همیشه برای 

این شهر کوچک شمال آلمان تغییر کرد. 
کم و بیش دو دهه پیش »شرکت توسعه شهری 
هانوفر و حومه« با محوریت خانواده ها و تجار قدیمی 
هانوفر تصمیم گرفتند شهر را به بزرگ ترین مرکز 
نمایشــگاهی جهانی تبدیل کنند و وقتی چند سال 
بعد نمایشگاه جهانی ۲۰۰۰ در این شهر برگزار شد، 
مشخص شــد که این عنوان احتماالً برای همیشه 
به این شهر ســختکوش آلمانی تعلق گرفته است. 
شــهر اکنون در حالی که ۵۰۰ هــزار نفر جمعیت 
دارد و سیزدهمین مرکز شهر بزرگ ژرمن هاست، 
ولی در عین حال با خلق یکی از شهرهای بین المللی 
اروپا، میزبــان بیش از ۵۰ رویداد نمایشــگاهی و 
فرهنگی بین المللی در طول ســال است که سبیت، 
نمایشگاه هانوفر، غذا، نوشــیدنی و ده ها نمایشگاه 
دیگر در زمره آن هســتند. همین امــر نه تنها به 
توسعه اقتصادی کل شــهر و استان کمک شایانی 
کرده بلکه توســعه فرهنگی شــهر، آموزش زبان 
انگلیسی، یکی از بزرگ ترین باغ وحش های جهان، 
۱۰ موزه بین المللی از هنر باستانی و معاصر همگی 
بخش هایی از این توسعه فرهنگی به شمار می روند. 
شاید دانســتن این موضوع خالی از لطف نباشد 
که زیرســاخت اصلی نمایشــگاه هانوفر به جنگ 
جهانی دوم بازمی گردد. در اصل شهر نمایشگاهی 
آلمان در زمان هیتلر و پیــش از آن الیپزیگ بود، 
اما چون در تقسیم آلمان شــرقی و غربی آن شهر 
سهم شوروی شــده بود برای همین در نیمه غربی 
بریتانیایی ها به سراغ فرودگاهی نیمه مخروبه در 
حومه هانوفر رفتند که فضای خالی و چند ســوله 
آماده داشــت. حاال امروز وسعت نمایشگاه بیش 
از ۵۰۰ هزار متر مربع است که با داشتن ۲۷ سالن 

حدود ۶۰ هزار متر مربع آن مسقف است. 
اگر بخواهید تجربــه خــودم را از دیدنی های 
شهر بدانید، بدون شــک باغ وحش فوق العاده این 
شــهر، که حتی توان رقابت با برلین و سیاتل را هم 
داشت، در نوع خود دیدنی است و اگر هم به تاریخ 
عالقه مندید کلیسای بازار، تاالر جدید شهرداری 
و موزه فو ق العاده ارنست کرشــنر در چند قدمی 
یکدیگر از دیدنی های شهر هستند. همین موزه در 
طول نمایشــگاه میزبان رویدادی بود که طی آن با 
استفاده از فناوری پرینترهای سه بعدی و نقشه های 
دقیق یک باستان شــناس مشــهور آلمانی سعی 
می کردند بازمانده های تاریخی شهر ادلب یا همان 
تدمیر را بازســازی کنند. فناوری به کمک شهر و 

شهرهای دیگر آمده بود. 

سفرنامه ای کوتاه برای نمایشگاهی که می خواهد فراتر از یک رویداد باشد

پارسیان به سبیت بازگشتند 

آرش برهمند
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داستانیکزن
گرفتن هتــل در هانوفر در زمان نمایشــگاه کار 
بسیار دشواری است. امسال روز افتتاحیه نزدیک 
به ۲۰۰ هــزار نفر از نمایشــگاه بازدید کردند که 
بخش عمده ای از آنها ســاکن خود هانوفر نبودند 
و با بلیت هایی که هر کــدام بیش از چند صد یورو 
قیمــت دارند، می توان مطمئن بود که نمایشــگاه 
هیچ بازدید کننده گذری ای نداشــت. بسیاری از 
شــرکت ها ماه ها قبل یا حتی در انتهای نمایشگاه 
ســال پیش اقدام به رزرو جا برای نمایشگاه و هتل 
می کنند که در هزینه ها هم تاثیر چشمگیری دارد، 
برای همین اگر بعد از گذشتن از هفت  خوان سفارت 
آلمان در ایــران و گرفتن ویزا-کــه عماًل بدون 
همکاری و مشاوره فوژان راهبر، نماینده سبیت در 
ایران، برای هیچ کس ممکن نبود- هم بتوانید هتل 
بگیرید، بدون شک در خود شهر هامبورگ نخواهد 
بود و همین هزینه و زمان رفت و آمد به نمایشگاه را 

به نحو چشمگیری کاهش می داد. 
نتیجه اینکه تصمیــم گرفتم اینترنتی اتاقی اجاره 
کنم که حتی اگر هتل هم نیســت در نزدیکی محل 
نمایشگاه باشد. شانس آوردم و درست در فاصله 
یک ربع پیــاده روی تا نمایشــگاه آپارتمانی خالی 
موجود بود که بانویی میانسال به نام دورین ویسمن 
آن را روی بوکینــگ دات کام و Airbnb به اجاره 
گذاشــته بود و قیمت مناســبی هم داشت. موزه 
کاریکاتور، پارک مرکزی شــهر و دانشگاه نیز در 

نزدیکی خانه اش روی نقشه بود.
وقتی از فــرودگاه بــه خانه میزبانم رســیدم، 
مهمان نوازی، رفتار دوســتانه شــرقی و ظاهرش 
نشان داد شرقی است. دورین متولد سریالنکاست 
و در ۱۷ سالگی به دلیل درخشش در نویسندگی در 
رشته روزنامه نگاری بورسیه می گیرد تا به دانشگاه 
سیاتل برود. در آنجا با همسرش که یک دانشجوی 
آلمانی است آشــنا می شــود و پس از ازدواج به 
شهر همســرش،  یعنی هانوفر، برمی گردد که ۲۵ 
سال پیش با شــهری که این روزها می بینید زمین 
تا آسمان فرق داشــت. در این شهر سه فرزندش 
را بزرگ می کند، زبان درس می دهد و دســت کم 
چهار کتاب به زبان انگلیسی می نویسد که چندتایی 

را روی آمازون پیدا کردم. 
من زمانی به هانوفر رســیدم که تازه یک سال از 
فوت همسرش می گذشت. در مراسم تدفین زمین 
خورده بود و جفت تاندون های پاهایش پاره شــده 
بود و چون دیر از روی ویلچر بلند شــده بود برایش 
غیرممکن بــود بدون واکر راه بــرود. برایش یک 
اسکلت بندی کمکی طراحی کرده بودند که بتواند 
با یاری یک شبه روبات روی پای خودش بایستد و 
در سختکوشــی اش همین بس که به تنهایی خرید 
می رفت، ورزش می کرد و برای شــنا و کنسرت ها 

لحظه شــماری می کرد. وقتی درباره سبیت حرف 
می زدیم گفت اگر اینترنــت نبود زندگی اش فرق 
می کرد، حاال شــاگردانش را بــا ویدئو کنفرانس 
درس می دهد، از فروش کتاب  هایش و اجاره دادن 
خانه روی Airbnb کســب درآمد می کند و الزم 
نیست غیر از تفریح برای خرید بیرون برود، چون 
همه خریدهای روزانه و حتــی غیرروزانه اش را از 
طریق اینترنت انجام می دهد و حتی از همان طریق 
قرارهایش با فیزیوتراپ و پرستار را تعیین می کند. 
ناخودآگاه یاد مادربزرگ خودم می افتم که چطور 
آخرین ســال های زندگی اش بعد از یک تصادف 
ناگزیر شــده بود بدون فناوری محتاج فرزندانش 
باشــد. فرزندان دورین همگی در سراســر شهر 
پراکنده بودند و فقط هــر روز از طریق فیس تایم با 

هم گپ می زدند. 

داستانیکرویداد
سبیت امسال یک شروع توفانی داشت. درست در 
حالی که ترامپ با امضای دو دستور پیاپی، اول ساز 
خروج از معاهده پاریس در زمینه کنترل گازهای 
گلخانه ای را زده بود و سپس با ممنوعیت ورود اتباع 
شش کشور شمشیر را از رو بسته بود، دو ابرقدرت 
اروپایی و آســیایی، دو مغلوب و حاال متحد آمریکا 
در دو ســر جهان، با هم ســبیت را افتتاح کردند تا 
هر چند در ظاهر نخســت وزیر ژاپن در رأس یک 
هیات بلندپایه از ۸۰ شــرکت بزرگ ژاپنی کشور 
شریک در نمایشگاه ســبیت ۲۰۱۷ باشد، اما در 
عمل سخنرانی افتتاحیه دو طرف شبیه به یک بیانیه 
سیاسی بود. به عنوان مثال مرکل طی سخنرانی خود 
در مرکز ارتباطات، دویچه مسه، به رئیس جمهور 
آمریکا کنایه زد که وظیفه هر دولتی توسعه تجارت 
آزاد و تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از پایه های 
آن اســت و هر کشوری که این دو ستون از تجارت 
را درک نکند در تجارت جهانی شــده امروز هیچ 

شانسی نخواهد داشت. 
شــینزو آبه هم خبر از یک توافق بزرگ تجاری 
بین کشور و اتحادیه اروپایی داد که در سال جاری 
میالدی عملیاتی خواهد شــد و گفت:»در دوران 
اینترنت اشــیا، واقعیت های مجازی و روبات های 
پرنده، صحبــت کردن از جدایــی، دوری و دیوار 
جایی ندارد. خوشحالیم نه ما و نه آلمان هیچ کدام 
چنین دغدغــه ای نداریم.« همان شــب وقتی در 
سالن زیبای شــهر نمایندگان کشورها و رسانه ها 
مهمان شهرداری هانوفر بودند، استفان شوستوک 
برای چند جمله پشــت تریبون رفــت و از مفهوم 
»دیپلماسی نمایشگاهی« سخن گفت. به گفته این 
مرد خوشروی ساکسونی بسیاری از سرمایه های 
حــال حاضر شــهر خارجی هســتند و طی همین 
نمایشگاه ها جذب شــده اند. برای مثال خود شهر 

با مقامات ژاپنی ۱۰ قرار توسعه امضا کرده و بودن 
ســالن اختصاصی ژاپن در سبیت فرصتی تاریخی 
برای سبیت است.  حدود ۱۰ سال است که سبیت 
 )Partner Country( »این پروژه »کشور شریک
را اجرا می کند و وقتی به سالن ششم می روم تا باقر 
بحری، عضو هیات رئیســه ســازمان نظام صنفی 
تهران، را در غرفه زیبــای ایران ببینم با هم درباره 

همین جریان گپ می زنیم. 
غرفه ۵۰ متری ســازمان هرچنــد در قیاس با 
دژهای عظیمی که کشــورهای دیگر و استان ها و 
دانشــگاه های آلمانی ســاخته بودند کوچک بود، 
اما به لطف ســردری که از ورودی تخت جمشید 
الهام گرفته شــده بود و حال و هــوای ایرانی غرفه 
توانســته بود توجه خوبی به خــودش جلب کند و 
هر وقت سر می زدید بساط مذاکره با یک شرکت 
یا نهــاد خارجی به راه بود. مشــخص بود بحری و 
همراهان شــان خودشان به ســالن ها و غرفه های 
دیگر سر می زنند و برای مذاکره و آشنایی با ایران 
مهمان دعوت می کنند. بحری عالوه بر ریاســت 
غرفه ایران، مدیر ۱۰ استارت آپی است که از الکام 
استارز برای شرکت در نمایشگاه انتخاب شده اند 
و وقتی با هم در این باره صحبــت می کنیم معتقد 
است استارت آپ های ایرانی با حضور در نمایشگاه 
سبیت توان فنی خود را نســبت به رقبای خارجی 
محک زده اند و مشخص شده از نظر ساختار و شکل 
استارت آپ های ایرانی راه درستی را رفته اند و در 
این زمینه حرف های بســیاری برای گفتن دارند. 
با این وجود حمایت چشــمگیر کشورهای دیگر به 
ویژه آلمانی ها از اســتارت آپ ها کمی رنگ غبطه 
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به صحبت هایش داده اســت:»به نظــرم  توجه 
نهادهای دولتی و ارائه امکانات به اســتارت آپ ها 
از جمله تفاوت های مشــهود در این نمایشگاه بود. 
اســتارت آپ هایی که از دیگر کشورها به سبیت 
آمده بودند به طور کامل از ســوی دولت هایشان 
مورد حمایت قرار داشــتند. در حالــی که در این 
دوره از نمایشگاه ســبیت هیچ نماینده ای از سوی 
دستگاه های دولتی یا سفارت ایران در آلمان برای 
بازدید از غرفه ســازمان نظام صنفــی رایانه ای یا 
نمایشگاه الکامپ یا اســتارت آپ های ایرانی، که 
به طور کامل با حمایت سازمان در سبیت شرکت 

کردند، حضور نیافتند.
وقتی از این رجل صنفی کارکشــته، که در زمره 
موسسان سازمان و هیات مدیره نخست این نهاد 
مردمی اســت، درباره دورنمای اینکه روزی ایران 
کشور شریک ســبیت ایران باشد می پرسم لبخند 

تلخی می زند تا مصاحبه تمام شود. 

داستانیکمرد
مهم ترین رویداد خبری نمایشــگاه سبیت ۲۰۱۷ 
بدون شک ســخنرانی و مصاحبه متفاوت ادوارد 
اسنودن، هکر و افشاکننده اسرار اطالعاتی آمریکا، 
بود که در پی پناهنده شــدن این چهره سرشناس 
جامعه وب به روســیه، این گفت وگو نیز از طریق 
ویدئوکنفرانس در سالن ۱۲ انجام شد. نیم ساعت 
پیش از اینکه مصاحبه شروع شود همراه بهناز آریا، 
مدیرعامل موسسه کهکشان و عضو هیات مدیره 
ســازمان که از اعضای هیات رسمی سازمان برای 
سبیت ۲۰۱۷ بود، به ســالن کنفرانس می رویم و 

صف طوالنی مردمی که ایســتاده، نشسته یا حتی 
از روی زمین دارند ســخنرانی او را گوش می کنند 

شگفت زده مان می کند. 
اسنودن در این گفت وگو نســبت به خطر رو به 
افزایش شــنود اطالعات در سراسر جهان توسط 
دولت ها هشــدار داد و گفت:»تروریسم، توسعه 
ابزارهای اطالعاتی و ورودشــان به خانه ها همگی 
خطــر نقض حریم شــخصی افراد را بــه ویژه در 
کشورهای پیشــرفته افزایش می دهند. خیلی از 
کشورها بعد از منتشر شــدن اطالعات سازمانی 
آمریکا این ماجرا را دســتمایه ای کردند تا بگویند 
حتی کســانی که شعار دموکراســی می دهند هم 
خودشان ناقض آن هســتند. در حالی که من هیچ 
وقت باور نداشــتم با وجود نظام قضایی مســتقلی 
که آمریکا دارد این کشور بدترین کشور در زمینه 
نقض حریم شخصی است، اما باور داشتم و دارم که 
خطرناک ترین کشور در این زمینه به شمار می آید 

چون ابزارها و قدرت بیشتری دارد.« 
او هر گونــه ارتباطی را با ســرویس اطالعاتی 
روســیه یــا حتــی ویکی لیکس تکذیــب کرد و 
گفت:»من قهرمان نیســتم. من نماد هیچ چیزی 
نیستم و دنبال کسب شهرت هم نیستم. من آدمی 
نیستم که سیاست دولت ها را بشناسد و تغییر دهد. 
من فقط یک کارشناســم که احساس کردم همه 
دولت ها از جمله دولت کشــور خودم باید در برابر 
اعتمادی که مردم به آنها کرده اند پاسخگو باشند.« 
اســنودن برخالف انتظار، احتمال دســتکاری 
انتخابات ایاالت متحده توســط روسیه را رد کرد 
و گفت:»من خودم بارها از ســمت رســانه های 
آمریکایی به موارد مشــابهی متهم شدم که اساسًا 
بی پایه بود، به همین دلیل در موارد مشــابه برای 

زدن چنین تهمتی به ترامپ احتیاط می کنم.« 
بخــش پایانی مصاحبه اســنودن که توســط؟ 

انجام می شــد بسیار شــنیدنی بود؛ مثاًل در جواب 
برخی از کاربران که سواالت شــان را با هشــتگ 
و  بودنــد  پرســیده   #AskSnowdenCebit
می خواســتند توصیه او به کودکان را در جهان زیر 
سلطه اینترنت بدانند گفت:»جادوگر باشید! شاید 
فکر کنید که دارم شــوخی می کنم ولی باور کنید یا 
نه، جادو وجود دارد و همه اســتادان فناوری این را 
می دانند که به کمک فناوری می توان جهان را ورای 
واقعیت های تثبیت شــده آن تغییر داد و این همان 
جادوســت. هکرها جادوگرهای دنیا هستند و اگر 
باور می کنید که ما داریم انتخابات را تغییر می دهیم، 
پول جابه جا می کنیم و اســرار تاریکخانه قوی ترین 
دولت های جهان را افشا می کنیم، پس از جادوگرها 
چیزی کــم نداریم. امکان ندارد کــه بدون درک 
اینترنت خودتــان را در آن محافظت کنید. وقتی 
من به بچه ها می گویم هکر باشید منظورم این ایده 
خام از هک کردن نیست که پول یا اطالعات کسی 
را بدزدید. درک فناوری نیاز دارد که آن را کنترل 
کنید، افســار بزنید و در مواقعی که علیه شماست 
غیرفعالش کنید.«  گفت وگوی اســنودن در آخر 
با اعترافش به عاشــق بودن و حیاتش به سبب این 
عشق تمام شد:»زنی را که من عاشقش هستم شاید 
خیلی  ها بشناســند. وقتی که من پول و تحصیالت 
نداشــتم او به من باور داشت. هنوز هم هیچ کدام از 
اینها را ندارم و او هنوز باورم دارد. او مرا دید و فهمید 
و وقتی زندگی ام را به خاطر آنچه باور داشــتم فدا 
کردم، او هم پیشم آمد و به من ایمان داشت. بیشتر 

از این نمی توانم کسی را دوست داشته باشم.« 

داستانمن
هر انســانی در یــک برهه از زندگــی اش از خود 
می پرســد چرا یــک کار را انجــام می دهد. چرا 
می نویسد. چرا سفر می رود و چرا بخشی از تولد یک 
رسانه می شود وقتی شــیوه های ساده تر، سریع تر 
و جاافتاده تری برای مانــدن، کار کردن و گذران 
وجود دارد. خســته از یک سال سخت و پر محنت، 
سفر به سبیت ۲۰۱۷ درست در همین برهه اتفاق 
افتاد. جایی که میان سالن های باران زده و باغ ژاپنی 
زیبای مرکز نمایشــگاه، میــان پهپادهای اینتل و 
مینی بوس خودران آی بی ام دوباره کشــف کردم 

چرا ما پیوست را می نویسیم و منتشر می کنیم. 
ما به امید شــهری می نویســیم کــه تجارت 
الکترونیکی اش زندگی یک بانوی ســالخورده را 
نجات می دهد. موزه اش دارد با پرینتر ســه بعدی 
تاریخی را که به دســت توحش از بین رفته است 
دوباره احیا می کند. نمایشــگاهش دارد دیپلماسی 
جهانی را شکل می دهد و مردمش هنوز به زندگی 
در جهان شــهری مبتنی بر ارتباطات باور دارند. ما 

برای شما می نویسیم  
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بگذاریداینگفتوگویکوتاهراباپرسیدن
ســوالیشروعکنمکهشــایدعمومیبهنظر
برســد.بهنظرخودتانسونیدرایرانحالو

احوالخوبیدارد؟
خب پــس بگذارید من هــم توضیحاتم را با 
این موضوع شــروع کنم که بــرای ما بازار 
ایران بسیار بســیار مهم است. چرا که طیف 
محصوالت سونی همخوانی بسیاری با جنس 
مشتریان و نیازها و خواست های آنها در ایران 
دارد. طی دو سال گذشــته سونی موبایل در 
مرحله گذار و بازتعریــف خودش بود و طی 
این تغییر ساختار به تعریف جدیدی از بازارها 
و محصوالتی که باید روی آنها متمرکز شود 
رسیده است. یکی از مناطقی که ما بسیار روی 
آن متمرکز شــده ایم خاورمیانه و به تبع آن 

ایران است. 
در همین فراینــد بازنگری اتفــاق دیگری 
هــم افتــاد و آن اینکه ســونی موبایل روی 
محصــوالت طیف پیشــرفته و رده باالیش 
تمرکز کــرد. طی ایــن بازنگری هایی که در 
رویکرد، محصوالت و راهبری سونی رخ داد، 
طبیعتــًا مدتی چندان در بازار ایران و ســایر 

بازارها با تمام توان مان فعال نبودیم. 
یعنیدیگرســهمازبــازاراولویتســونی
نیســت؟چونواقعًابازاربهدســترقبای

دیگریافتادهکهازشمافاصلهگرفتهاند.
راستش را بخواهید باید بگویم نه. دیگر سهم 
از بازار اولویت  اول ما نیست و در این رویکرد 
جدید، در پی کسب سودآوری و ایجاد ثبات 
برای خود، شــرکا و مشــتریان مان هستیم. 

حاال که من و شــما در دوبی، پای برج خلیفه، 
نشسته ایم و داریم گپ می زنیم، بخش خوبی 
از این مسیر تازه طی شــده. ما ساختار جدید 
توزیع و پشــتیبانی مان را بــا راهبرد جدید 
ســونی بهینه کرده ایم؛ ســری X را رونمایی 
کرده ایم و گــواه این موفقیت این اســت که 
باالخــره در فصل پایانی ســال ۲۰۱۶ موفق 
شــدیم تراز تجاری مان در جهــان را مثبت 
کنیم و همین نشــان می دهد سونی در مسیر 

درستی گام برمی دارد. 
بهنظرخودتانتوانرقابتبابرندهایبسیار
موفقچینیرادارید؟چوندرجاییکهسونی
دربازارایرانقرارگرفتهاســتدیگرخبری
ازسامسونگیااپلنیست.هواوی،شیائومی
وحتیاپووبقیهدرحالگرفتنبازارهستند.

مدیر سونی موبایل در ایران :

فقط به دنبال رده باالی بازار هستیم
اولیــن نام تجــاری حوزه تلفــن همراه که در ابتدای ســال جدیــد رســانه های ایرانی را به تســخیر خودش 
درآورد ســونی بــود. ســونی موبایل به عنــوان بازی تلفــن همراه ایــن غول ژاپنی ســال ســختی را در ایران 
پشــت ســر گذاشــت و درســت در میانــه فروردین مــاه امســال، در حالــی کــه بــازار جهانی تحت ســلطه 
رسانه ای سامسونگ و S8 بود، توانست با یک رویداد رسانه ای همه جانبه برای مدتی قابل توجه منطقه 
خاورمیانه را تحت ســلطه خودش درآورد. این رویداد هرچند با حضور بیش از یکصد و ۸۰ رســانه و فعال 
شــبکه های اجتماعی از سراسر خاورمیانه با عنوان Xperia960 برگزار شد، اما در حقیقت بسیار فراتر 
از گردهمایــی صــرف بــرای معرفــی قابلیــت فیلمبرداری فوق آهســته گوشــی جدید این شــرکت، یعنی 
Xperia XZ Premium، بود. می شــد این رویداد را طبل بازگشــت ســونی به عرصــه رقابت با غول های 
جهانی به شمار آورد.  در این رویداد، که عصرگاه نهم آوریل در هتل آرمانی دوبی، چند قدمی بلندترین 
ســاختمان جهان، برگزار شد، از نخستین گوشی ای رونمایی شــد که ضبط ویدئو با حرکت بسیار آهسته 
را بــا ســرعت 96۰ فریــم در ثانیــه امکان پذیــر می ســاخت. این ســرعت چهــار برابر آهســته تر از هــر تلفن 
هوشــمند دیگری اســت و جزئیاتی را به تصویر می کشــد که از چشــم هر انســان پنهان می ماند. رویداد  
Xperia960 هوشمندانه به گونه ای طراحی شده بود که چهار فعالیت برای تست فیلمبرداری حرکت 
بســیار آهســته، در این رویــداد نماینده های رســانه های فردی و اجتماعــی را ترغیب به امتحــان و بازی  
کــردن بــا آن می کــرد. این فعالیت ها بــا نام های »ســقوط امن«، »تونل بــاد کاغذرنگــی«، »توپ جهنده 
رنگی« و »ســقوط بادکنک آب« نامگذاری شــده بودند. مهمانان، از جمله خود مــن، با ورود به هر یک از 
ایــن فعالیت ها، محــو اجرای آنها می شــدند و از آنها با Xperia XZ Premium  با حرکت بســیار آهســته 

فیلمبرداری و به  صورت زنده پخش می شد. 
 Motion  عــاوه بــر ایــن فیلمبــرداری فوق آهســته مجهز به سیســتم دوربیــن  Xperia XZ Premium
™Eye متعلــق بــه ســونی اســت کــه پیش بینی حرکــت بعدی اجســام متحــرک را نیــز برای این گوشــی 
هوشــمند امکان پذیر کرده که با یک نمایشــگر 4k تقریبًا گوشــی را در زمینه ویژگی هــای منحصربه فرد 
چندرســانه ای بی نظیر ســاخته اســت.  بــه بهانه همین رویــداد با نجیــب الظاهر، مدیر ســونی در ایران، 
گپ کوتاهی زدیم. نجیب با 14 ســال ســابقه در صنعت مخابرات و بودن در جمع ســونی از زمان ســونی 
اریکســون مرحوم، یکی از قدیمی های این بازی در خاورمیانه است. نجیب به سبب احاطه اش بر بازار 

ایران و داشــتن سابقه در فروش و بازاریابی گزینه ای مناسب برای فهمیدن رویکرد جدید سونی بود. 

گفت وگو
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باید دوباره شــما را به پاســخ قبلی ام ارجاع 
بدهم، چون تاکید کردم که ســونی دیگر در 
هیچ بازاری به دنبال کســب ســهم از بازار 
نیست و معتقد اســت گروه مشتریان خود را 
شناخته، روی آنها متمرکز است و وارد جنگ 
قیمت یا رقابت ســنگین با ســایر شرکت ها 
نمی شود. برای همین رقبای ما شرکت هایی 
نیســتند که از قیمت به عنوان حربه استفاده 
می کنند. مشــتری گوشی های سونی افرادی 
هســتند که در رده باالی بــازار یا اصطالحًا 
پرمیوم آن قــرار دارند و باور دارند ســونی 
دارای ارزشی اســت که دیگران نمی توانند 
به آنها ارائه دهند. فنــاوری، ابداع و متفاوت 
بودن بخشــی از ارزش های کلیدی ســونی 
است و می خواهد آنها را به مشتریانش عرضه 
کند. گوشــی های ســونی هر کدام بخشی از 
یک چرخــه بزرگ تر از محصــوالت موفق 
سونی هســتند، از سری آلفای دوربین هایش 
گرفته تا فناوری 4K روی سری تلویزیون های 
براویا. دوباره تاکید می کنم ما مشــتریمان را 
می شناســیم و دنبال گرفتن بازار از دیگران 
نیستیم. می خواهیم نیازهای همین رده باال از 

مشتریان را برآورده کنیم. 
فکرمیکنیدتاکیدبریکیادوویژگیجالب
چندرســانهای،مانندهمیــنفیلمبرداری
۹6۰فریمبرثانیه،براینشــاندادنتمایز
ســونیدرردهباالیبازارکافیاست؟اخیراً
گوشیهایبسیارقدرتمندیازسامسونگ،
هواویوبقیهمعرفیشــدهکههمگیبسیار

مدعیهستند.
ببینیــد، این فقــط یک یــا دو ویژگی خاص 
نیست بلکه یک روند اســت. مثاًل ما امشب 

 Xperia در مراسم رونمایی منطقه ای گوشی
XZ Premium بودیــم که در حقیقت امتداد 
پیشرفته تر همان گوشــی XZ و کل خانواده 
سری X  اســت. شــما دارید برای اولین بار 
صفحه نمایشــی با وضــوح 4K  را روی یک 
گوشــی موبایل می بینید یا می توانید با ۹۶۰ 
فریم بر ثانیه به صورت فوق آهســته از یک 
رویــداد فیلمبــرداری کنید و به اشــتراک 
بگذارید. اینها نشــان می دهند که ســونی 
دارد طیفــی از ویژگی هایی را به محصوالتش 
می آورد که مشــابه آن در هیــچ یک از رقبا 
موجود نیســت. ما به ســراغ الیه متفاوت و 
سطح باالی خودمان رفته ایم و تابعی از رقابت 
با دیگران نیســتیم. به ایــن نکته طیف لوازم 
جانبی بسیار متفاوت و پیشرفته ما را هم اضافه 
کنید که در راه بازار ایران هستند و بیشتر این 

بوم زیست سونی را به رخ خواهند کشید. 
چرازیادبهفروشآنالیناهمیتنمیدهید؟
درقیاسباتمرکزیکهسایررقبایشماروی
فضایآنالین،بازاریابیوفروشــشدارند،

سونیچنداندراینزمینههافعالنیست.
این حرکت در دور جدید فعالیت های سونی 
موبایل در ایران به نحو محسوســی گنجانده 
شــده. برای مثال ما همکاری بسیار موفقی را 
با دیجی کاال، که صدرنشــین خرده فروشی 
آنالیــن در ایران اســت، شــروع کردیم و 
بازخوردش هم فوق العاده بــود. اگر حضور 
ذهن داشــته باشــید یکی دو بار با دوستان 
دیجی کاال روی برخی گوشــی های ســونی 
حراج گذاشــتیم و نتیجه اش محسوس بود. 
برای ما بســیار مهم اســت که بتوانیم همه 
اقدامات مان را با یکدیگر همسو کنیم و برای 
همین است که شاید در قیاس با سایر برندها 

از ما اقدامات ناگهانــی و هیجان زده نبینید. 
اآلن داریم ســرویس خوبی را به مشــتریان 
 ،Tap30 سرویس تاکسی آنالین ایران، یعنی
ارائه می دهیم و بــاور داریم که باید از طریق 
شراکت درست با کســب و کارهای جدید 
در ایران به توســعه سرویس های آنها و بازار 

خودمان در ایران کمک کنیم. 
واقعــًابرایشــماســرویسهایبومیمهم
اســت!؟شــمااینرامیگوییدولیواقعیت
ایناستکهسونیدردورهاخیرشهیچگاه
تمایلخاصیبهارائهخدماتوسرویسهای

بومیازخودشنشانندادهاست.
احســاس می کنم تعریف مــا دو نفر درباره 
ســرویس های بومی با هم متفاوت اســت. 
ببینیــد، حاال که داریم با هــم حرف می زنیم 
مشخص اســت که ذات فناوری تلفن همراه 
جهانی ســازی و تقویت دهکده جهانی است. 
شــما از تهران، اینجا در دوبی هستید و دارید 
با ده هــا نفــر از ملت های دیگر بــه راحتی 
حرف می زنیــد و ارتباط برقــرار می کنید. 
ما همه ســاکن یک دهکده هســتیم و ارائه 
یک قابلیت، محتوا یا ســرویس روی گوشی 
برای اینکــه خودتان را به کاربر پیشــرفته 
امروز متصل کنید منطقی نیســت. دانش ما 
از ایران می گوید که کاربران ایرانی بســیار 
به محتوا و سرویس های آنالین عالقه دارند 
و بــرای همین اســت که در مراســم امروز 
ما، بالگرهــا و فعاالن شــبکه های اجتماعی 
از ایــران را می بینید. کاربــر امروز خودش 
سرویس ها و ویژگی های گوشی اش را انتخاب 
و شخصی سازی یا بومی سازی می کند. ما فقط 
باید ابزاری قدرتمند و منعطف در اختیارش 

بگذاریم 
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صنعت بازی های دیجیتالی که در زمره هنر 
صنایع دانش بنیان قرار می گیرد چند 
وقتی است مسیر شغلی عده ای از جوانان کشور را 
به ســمت خود تغییر داده است تا جایی که برخی 
افراد حتی بدون داشتن تحصیالت دانشگاهی در 

این صنعت به موفقیت هایی نیز دست یافته اند. 
با توجه به پیشــرفت های فناوری و توســعه 
زیرساخت های مربوطه در کشور، سمت و سوی 
کســب و کارها نیز به طرف کســب و کارهای 
دیجیتالی رفته اســت و برخی از مشــاغل سنتی 
نیــز در قامت روش های جدیــد و با به کارگیری 
فناوری های دنیای دیجیتالی همان ارزش افزوده 
یا حتی بیــش از آن را به مشــتریان خود تحویل 
می دهند. صنعت بازی هــای دیجیتالی نیز که در 
ایران مراحل آغازیــن خود را طی می کند چندی 
اســت مورد توجه جوانــان قرار گرفته اســت. 
همچنین برخی از کســب و کارهایی که به نوعی 
می تواننــد از این صنعت در رســیدن به اهداف 
فرهنگی، اقتصادی، تبلیغاتی و رســانه ای نیز بهره 
جویند حضور خود را در این حوزه قوی تر کرده اند 
و با تشــکیل گروه های ســاخت بازی یا حمایت 
از آنها ســعی در اســتفاده از این فناوری به ظاهر 

سرگرمی آفرین در راستای اهداف خود دارند.
بررســی وضعیت این صنعت در سطح جهان 
نشــان می دهد ســرمایه گذاری جدی به همراه 
پشــتوانه توأمان تجربه و دانش همراه با چاشنی 
خالقیت و ایده هــای نو می تواند منجر به خروجی 
بازی هایی شــود که مشــتریان آنها تنها از یک 
کشور، یک زبان و یک ســن نیستند. درآمد ۹۹ 
میلیارد دالری بازی های دیجیتالی در سال ۲۰۱۶ 
فعاالن اقتصادی را به ســمت کسب درآمد سالم 
و ناســالم از این بازار دو میلیارد نفری و همچنین 
فعاالن فرهنگــی اجتماعی را به ســمت هدایت 
پیام هــای برنامه ریزی شــده به ســوی اذهان 
مخاطبان خود، که غالبًا از سنین نوجوانی و جوانی 
با این ابزار ســرگرمی مأنوس شده اند، سوق داده 

است.
اما در ایــران نیز با بررســی بازی های موفق و 
ناموفق و اقبال ۲۳ میلیون نفــر بازیکن ایرانی به 
انجام بازی هایی دیجیتالی روی انواع پلتفرم های 
بــازی، شــاهد درآمــد ۴۶۰ میلیــارد تومانی 
این صنعــت از نرم افــزار و ســخت افزار بازی 

بوده ایم. درآمدی که ســهم درصدی بازی های 
ایرانــی در آن دو رقمی نیز نبوده اســت. هر چند 
ســخت افزارهای بازی، که به نوعــی بدون هیچ 
رقیب ایرانــی ای به درآمدزایــی در بازار ایران 
مشــغول اند، در پیشــی گرفتن نســبت درآمد 
نرم افزار و سخت افزار خارجی بر بازی های ایرانی 

مزید بر علت شده اند.
با این اوصاف در بازار فعلی بازی های دیجیتالی 
در ایران، کــه ۶۵ درصد آن معادل ۲۱۴ میلیارد 
تومان متعلق به بازی های پلتفرم موبایل اســت، 
اوضاع کسب و کارهای ایرانی بهتر است. عرضه 
بیش از چهــار هزار عنوان بــازی ایرانی در بازار 
دیجیتالی در ســال ۹۴ گواهی بر این مدعاســت 
که شــرکت ها و تیم های ایرانــی در زمینه تولید 
بازی هــای موبایلی موفق تر عمــل کرده اند. این 
موفقیت ها نویدآفرین تشــکیل دایره وسیع تری 
از اشتغال جوانان در صنعت بازی های دیجیتالی 

اســت. صنعتی که به نوعی در زمره صنایع خالق 
و صنایع دانش بنیان قرار می گیرد و از جمله ابعاد 

مرتبط با مقوله اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.
در راستای ارتباط صنعت بازی های دیجیتالی 
با مقولــه اقتصاد مقاومتی می تــوان موارد زیر را 

مطرح کرد:
۱- رشــد و شــکوفایی: فعــال بــودن در این 
حوزه موجــب شــکوفایی نیروهای انســانی و 

سرمایه گذاری های داخلی می شود. 
۲- وابســته نبودن به نفت و نفروختن محصوالت 
به شــکل خام )اقتصاد تک محصولی(: در صورتی 
که اقتصــاد فرهنگــی و اقتصاد خــالق )نمونه 
موردی بازی های دیجیتالی( بــا اهداف توأمان 
فرهنگی و اقتصادی تقویت شــود، عالوه بر ایجاد 
درآمد فعالیــت فرهنگی از خود فعالیت و فروش 
محصــول و عرضه خدمــت، پیام مــورد نظر با 
محتوای مطلوب نیز ارائه می شــود. پس نباید با 

ظرفیت های ایجاد اشتغال در صنعت بازی های دیجیتالی ایران را دست کم نگیریم
کسی به فکر بازی ها نیست *

مرتضی جمشیدی
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حمایت های غیرسنجیده برنامه  کوتاه مدتی برای 
این صنعت نوپا داشته باشیم.

۳- کنتــرل مصرف: بــا توجه به اینکــه برخی از 
کاالهای فناورانه در جامعه ایران مطلوبیت بهمنی 
پیــدا می کنند و با توجــه به تغییر یکباره نســل و 
خرده فرهنگ های موجود در بین ایرانیان، برای بهتر 
اســتفاده کردن از هنر- صنعت- رسانه بازی های 
دیجیتالی باید مقوله »مدیریت ســمت مصرف« 
با در نظر داشتن فرهنگی اســالمی ایرانی تقویت 
شود. سواد رســانه های دیجیتالی و سواد بازی های 

دیجیتالی از جمله موارد مهم این حوزه است. 
۴- اســتفاده از تولید داخل: استفاده از بازی های 
دیجیتالــی ایرانی عــالوه بر پیشــگیری از نفوذ 
اقتصــادی، فناورانه و فرهنگــی، انعطاف پذیری 
انتقال پیام از این رســانه را بــرای تعلیم و تربیت 
نسل جدید که با این رسانه مأنوس هستند هموار 
می کند. ســاخت بازی های باکیفیت ایرانی، که 
در صورت برنامه ریزی و حمایت های ســنجیده 
در توان بازیســازان ایرانی اســت، با شروع روی 
بازی هــای پلتفرم موبایل می توانــد آغازگر این 
خودباوری در تولید و مصرف محصوالت ایرانی 

باشــد. از این رو در کنار تولید خوب، خوب دیده 
شــدن آن محصول نیز مهم به نظر می رسد. این 

خوب دیده شدن سه جنبه دارد:
۱. از ناحیه خود محصول

۲. از ناحیه رسانه ها
۳.  از ناحیه مصرف کنندگان.

۱- از ناحیه خود محصول: عالوه بر اینکه محصول 
تولیدی باید اســتانداردهای فنی و سلیقه و ذوق 
متناســب با فرهنگ و مصادیق ســرگرمی های 
پذیرفته شــده اســالمی ایرانی را در خود داشته 
باشــد، می بایســتی از ایرانی بودن خود نیز دفاع 
کند نه اینکه زبان فارسی و کاراکترسازی تقلیدی 
از فرهنگ غربی را در خود جای دهد تا برای خود 

اعتبار ایجاد کند.
۲- از ناحیه رسانه ها: رسانه های دولتی و خصوصی 
می بایســتی با بیان واقعیت هــای مثبت و منفی 
این رســانه جدیــد، فضای جامعه را به ســمت 
استفاده صحیح و منطقی از این رسانه سوق دهند. 

بازی هراســی و بازی زدگی هــر دو به یک اندازه 
برای فرهنگ کشــور خطرناک اســت و در این 
راستا رســانه ها نقش کلیدی دارند. در صورت 
پایه گذاری معنای مناسبی از بازی های دیجیتالی 
در اذهان عمومی، تبلیغ و ترویج بازی های خوب 
ایرانی و همچنین تشــویق مخاطبان به مصرف به 
اندازه و صحیح این نوع بازی ها موجب تقویت این 

صنعت داخلی خواهد شد. 
۳- از ناحیــه مصرف کننــدگان: حمایت کردن 
مصرف کننــدگان ایرانی از بازی هــای ایرانی با 
خرید، کپی نکــردن، تبلیغ و معرفی کردن، امتیاز 
باال دادن بــه بازی های خــوب و... البته مبارزه 
با بازی هــای قاچاق در بازار توزیــع دیجیتالی و 
فیزیکی و همچنین برخورد ســخت و نرم )سلبی 
و ایجابی( بــا بازی های خارجــی غیرمجاز هم از 
راه های دیگری اســت که در این مورد هم افزایی 

می کند.
 همان گونــه کــه مطرح شــد، ایــن صنعت 
ظرفیت هــای بالقــوه ای برای ایجاد اشــتغال و 
ارزآوری دارد. وجود بیش از ۱۰۰ شرکت، ۳۰۰ 
گروه بازی سازی و دو هزار نفر نیروی انسانی فعال 
در این صنعت از ظرفیت های این صنعت به شمار 
می رود. برخی از ویژگی هــای صنعت بازی های 
دیجیتالــی را که پرده از ظرفیت هــای بالقوه این 
صنعت برمی دارد می توان در موارد زیر برشمرد:

۱- صنعتی اســت جوان و نباید رها باشد، بلکه از 
ابتدا باید صحیح شــکل بگیرد تا بازدهی مطلوب 
را حاصل کند. بازی هراســی و رهــا کردن این 
هنر-صنعت- رســانه تنها در بلندمدت، موجب 

خسران نسل های بعدی است.
۲- همان طور کــه تاکنون بازی هــای خارجی و 
کنســول های بازی و قطعات جانبی، توان خروج 
قانونــی و غیرقانونی ارز یا ریال را از جیب ایرانی ها 
داشــته اند، بنابرایــن تــوان ارزآوری را هم دارا 
خواهند بود )اطالعات بیشتر در گزارش صادرات 
بازی هــای ایرانی تهیه شــده در مرکز مطالعات 

.) DIREC.ir بازی های دیجیتالی به نشانی
۳- این صنعت با درگیر شدن چند دانش به بلوغ 
می رســد، از این رو موجب تقویــت دانش های 
میان رشــته ای نیز می شود. از ســویی دیگر در 
بهره بــرداری از ظرفیت های مثبت این رســانه 
متوجه حضور دامنه های پژوهشــی علوم انسانی، 

علوم صوری و علوم اجتماعی می شویم.
۴- حضور فعال رده ســنی جوانان در بخش های 
تولیــد و مصرف این صنعت. متوســط ســنی 
بازیکنان ایرانی ۲۱ سال است و همچنین قریب به 
دو هزار نفر نیروی فعال در این صنعت نیز غالبًا از 

رده سنی جوانان هستند. 
۵- هوشــمند بودن این کسب و کار. بدین ترتیب 

امــکان دور زدن برخی از عادات ســنتی که در 
صنعت ریشه دوانده است وجود خواهد داشت.

۶- صادراِت به نســبت راحت تــر محصوالت و 
خدمات این صنعت در مقابــل کاالها و خدمات 

فیزیکی
۷- با توجه به اینکه این رســانه از جنس سرگرمی 
است، امکان پمپاژ امواج نشاط و امید و شادابی را 
در میان حساس ترین نیروی انسانی جامعه یعنی 

جوانان دارد. 
۸- ماننــد برخــی از مشــاغل دیگــر نیــاز به 
سرمایه گذاری اولیه باال ندارد. مهم ترین سرمایه 
ایــن صنعت دانــش و ایده اســت، از این جهت 
نیــز می توانیم ایــن صنعت را در زمــره صنایع 

دانش بنیان قلمداد کنیم.
۹- امکان دورکاری و برون سپاری در این صنعت 
زیاد اســت. هر چند برای تولیــد محصول خوب 
حضور یک تیم متمرکز الزم اســت، اما باز هم از 
وجوه این صنعــت می توانــد تمرکززدایی آن و 
وابسته نبودن به ساختمان و تشکیالت عریض و 

طویل برای تولید محصول باشد.
۱۰- می توان گفت قشر بزرگ تری از خریداران 
این صنعت، یعنی کودکان و نوجوانان، حتمًا سهم 
مالی جداگانه ای در سبد خرید فرهنگی خانواده ها 

دارند.
۱۱- بازی های دیجیتالی تک منظوره نیســتند و 
به دلیل تعاملی بودن شــان امکان درگیر کردن 
مخاطب را برای انتقال مفاهیم آموزشی، فرهنگی، 

مهارتی، پزشکی و بهداشتی و... دارند.
۱۲- صــدور گفتمان انقالب اســالمی از طریق 
رســانه های نوین امری غیرقابل اغماض است و 
اهمیت فضای مجازی در نگاه مقام معظم رهبری 
نیز با توجه به بیانات ایشان وصف ناشدنی است. از 
این رو اغماض از تولید مخاطبان داخلی و خارجی 
برای محتوای ناب اندیشه اسالمی با استفاده از این 

رسانه  فراگیر، دور از انتظار خواهد بود.
هرچند هزینه تولید شــغل در این صنعت نوپا 
عــددی معــادل ۳۹ میلیون تومــان و در مقابل 
هزینه ایجاد شــغل در ســایر صنایع کمتر بوده 
و همچنین مــاده اولیه مورد اســتفاده نیز نفت، 
معــدن، آب و... نیســت و اســتفاده از قوه فکر و 
دانش جوانان این ســرزمین اســت، اما همچنان 
موانع قانونــی، حمایت های مالی غیرمســتقیم، 
تشویق ســرمایه گذاری بخش های خصوصی و 
محدودیت های زیرساختی از جمله مسائلی است 
کــه باید به صورت جدی مورد توجه واقع شــود 
تا بازی نیز در نگاه انتخاب شــغل جوانان کشور 

جدی گرفته شود  
*کسیبهفکرماهیهانیست
کسینمیخواهدباورکندکهباغچهداردمیمیرد

در ایران با بررسی بازی های موفق و ناموفق و 
اقبال ۲۳ میلیون نفر بازیکن ایرانی بازی های 

دیجیتالی،  شاهد درآمد ۴۶۰ میلیارد تومانی این 
صنعت از نرم افزار و سخت افزار بازی بوده ایم
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پرونده ای برای بازاریابی الکترونیکی در ایران

پول روی چرخ 
صاحبان برندها و مشــاوران بازاریابی شــان به این سال هاست 

واقعیت تلخ پی برده اند که دوره تاثیرگذاری روش های 
ســنتی رو به پایان است. حافظه مردم پر اســت از انواع و اقسام تبلیغاتی که در 
تلویزیون، مطبوعات و بیلبوردهای خیابانی دیده اند و ذهن شان آن قدر باهوش 
و کارکشته شــده که از آنها به راحتی تاثیر نمی پذیرند. از سوی دیگر وضعیت 
اقتصادی پرتالطم دنیای امروز نیز بودجه هــای کالن بازاریابی و تبلیغاتی در 

رسانه های ستنی را به آســانی برنمی تابد و آن استراتژی هایی محبوب اند که 
مخاطب هدف را در مکان و فضای درســت درگیر یک تعامل معنی دار کنند. 
اولویت شدن فعالیت های تبلیغاتی زیر خط )BTL( نسبت به باالی خط )ATL(، به 
ویژه در مراکز خرید، گواهی بر همین ادعاست که ارتباط مستقیم و چهره به چهره 
با مخاطبانی که تعدادشان قابل شمارش و میزان درگیری شان با پیام بازاریابی 

نیز قابل سنجش باشد، درخواست اصلی مدیران کسب و کار است.
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حال وقتی به دو برابر شــدن زمان مصرفی مردم 
جهان پای اینترنت در طول یک دهه گذشته نگاه 
کنیم، می تــوان فهمید فضای مجازی از مهم ترین 
جاهایی اســت که می توان و باید روی بازاریابی 
استراتژیک در آن ســرمایه گذاری کرد. امروز 
 (Digital Marketing) بازاریابــی دیجیتالــی
پارادایمی است که یک سرش در تبلیغات مبتنی 
بر کلیک قرار دارد و ســر دیگــرش در بازاریابی 
محتوایی جای می گیرد و در این میان فعالیت های 
متعددی از جملــه بازاریابی های موبایلی، ایمیلی، 
مبتنی بر محل (Location-based ) و موتورهای 
جست وجو(SEM)  را نیز شامل می شود. بازاریابی 
دیجیتالی هم مانند خیلی از روندهای آنالینی که 
در سالیان گذشــته با شتاب باالیی رشد کرده اند، 
در ابتدا مانند یک تب با ســر و صدای بســیار به 
میدان آمد و در دوره ای به ورطه روزمرگی افتاد 
و حاال تبدیل شــده به بخــش جدایی ناپذیر هر 

فعالیت بازاریابی. 

اعدادچهمیگویند
گزارش سال ۲۰۱۴ موسســه تحقیقاتی فارستر 
حاکی از آن است که در ایاالت متحده ۲۴ درصد 
از بودجه های بازاریابــی در کانال های دیجیتالی 
هزینه می شــوند. این در حالی اســت که بخش 
موتورهای جست وجو با  ۱۴ درصد از کل بودجه 
و تبلیغات بنرهای آنالین با ۱۰ درصد بیشــترین 
حجم را به خــود اختصاص می دهند، اما بازاریابی 
موبایلی )سه درصد از کل( ســریع ترین رشد را 
نشــان داده اند و بازاریابی محتوایی )دو درصد( 

چشم انداز بسیار روشنی ارائه می دهند. همه اینها 
یعنی هر چند هنوز هم تبلیغات گران ســنتی و به 
ویژه تلویزیون اصلی ترین جایی اســت که برندها 
در آنها هزینه می کنند، اما بازاریابی دیجیتالی )با 
هزینه بری کمتر( هر روز سهم بیشتری را مطالبه 
می کند، به طوری که رشد این سهم در سال ۲۰۱۵  
به ۲۷ درصد و در ســال ۲۰۱۶ بــه ۳۰ درصد 

رسیده است. 

سندرومبازگشتسرمایه
پیتر دراکر )Peter Drucker( پدر بازاریابی سنتی 
می گوید:»اگر نمی توانید چیــزی را اندازه گیری 
کنید، قطعــًا نمی توانیــد آن را مدیریت کنید.« 
حال در جایی که همیشــه یکــی از بزرگ ترین 
چالش های کانال هــای ســنتی بازاریایی مانند 
تلویزیون، رسانه های چاپی و بیلبوردها نبود امکان 
سنجش نتیجه و بازگشت ســرمایه )ROI( بوده 
اســت، به گفته موسســه گارتنر امروزه بیش از 
۴۰ درصد بازاریابان برندهای معتبر معتقدند با 
تمرکز بیشــتر روی بازاریابی دیجیتالی می توانند 
در بودجه های کلی خودشــان صرفه جویی کنند. 
همین باعث شــده فعاالن بازاریابی از هزینه های 
بخش های دیگر بکاهند و هزینه شــان را صرف 
رسانه های دیجیتالی کنند و در نهایت هزینه کل 
بازاریابی خود را کاهش دهند و این رویه ای است 
که به روشــنی خود را در صنایع مختلف نشــان 
می دهد. از خود رســانه به مثابه یک کسب و کار 
بگذریم )که همیشه پیشــرو بازاریابی دیجیتالی 
بوده اســت( از محصوالت بهداشــتی و مصرفی 

گرفته تا آی تی و از شــرکت های مالی تا تولیدی 
همگی با شــتاب چشمگیری در این مسیر در حال 

حرکت اند.

مرداندیوانهدیجیتالیمیشوند
اینکه یک برنــد طراحی و اجــرای کمپین های 
بازاریابــی خــود را به شــکل درون ســازمانی 
(In-house) انجــام دهد یا آن را برون ســپاری 
کند همیشه یک سوال اساسی بوده است. آنچه در 
عمل اتفاق افتاد این بود که با گذر زمان و جا افتادن 
مفهوم برون ســپاری در کســب و کار، بازاریابی 
نیز به عنوان یکــی از تخصصی ترین فعالیت های 
کســب و کار به شــرکت های کارگزار یا آژانس 
(Agency) سپرده شــد. سریال آمریکایی مدمن 
 (Madmen)آغــاز عصر طالیــی آژانس های 
تبلیغاتی را در خیابان مدیسون نیویورک با رنگ 
و لعاب نشــان می دهد، یعنی زمانی که تلویزیون 
و رادیــو و روزنامــه و مجله و بیلبورد کل ســبد 
رســانه ای یک کمپین را تشکیل می دادند. اکنون 
پس از نیم قرن بسیاری از آن آژانس ها در ایاالت 
متحده و دیگر کشورها با قدرت به کار خود ادامه 
می دهند، بــا این تفاوت کــه بازاریابی دیجیتالی 
هم به تخصص ها و تجربیات شــان اضافه شــده 
اســت. آنهایی که به هلدینگ بزرگی متشــکل 
از آژانس های متعدد بــا تخصص های متفاوت 
تبدیل شــده اند قطعًا یک عضو جدید به مجموعه 
شرکت هایشان با نام آژانس دیجیتال مارکتینگ 
اضافه شــده اســت و آنهایی کــه در قالب یک 
آژانس بازاریابی همــه کاره (Full service) خود 
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اولین استفاده از عبارت 
»بازاریابیدیجیتال« - 

  )Archie(رونمایی از آرشی
نخستین موتور جست وجو

اولینبنرتبلیغاتی
وب)web-ad(با 

قابلیت کلیک

رونماییازیاهو
نخستین تراکنش 

تجارت الکترونیکی در 
Netmarket

 رونمایی از 
موتورجستوجوهای
کوچکتر همچون 
 HotBot، Look
Alexa و Smart

رونمایی اولینسایت
شبکهاجتماعی 

sixdegrees.com

تولدگوگل
 MSNرونمایی از سرویس

مایکروسافت
  رونمایی از جست وجوی

 وبیاهو

ترکیدنحباباینترنت
sixdegrees.com تعطیلی سایت 

 شکست موتور جست وجوهای کوچک تر

 اولین کمپین
 بازاریابیموبایلی
)Universal Music(

رونمایی از جیمیل
عمومی شدن گوگل
 عملیاتی شدن 
فیسبوک

رونمایی از 
لینکدین

MySpaceرونمایی وردپرسو

حمیدرضا نیکدل
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را معرفی می کنند ناگزیرنــد دپارتمان دیجیتال 
را نیز به بخش هــای قبلی خود بیفزایند. در همین 
حال مدیران ارشــد بازاریابی می دانند که دانش 
سنتی سابق شان کفاف مدیریت کردن و ارزیابی 
عملکرد این آژانس هــای تخصصی را نمی دهد. 
به گــزارش گارتنر در بیــش از ۷۰ درصد دفاتر 
برندهای بزرگ موقعیت شغلی جدیدی به چشم 
می خورد به نــام مدیر بازاریابی دیجیتالی یا مدیر 
فناوری بازاریابی که در ۸۰ درصد مواقع به مدیر 
ارشد بازاریابی گزارش می دهد، عضو جدیدی در 
خانواده بازاریابی که تاثیر و ســهمش در کمپین 

بازاریابی بیش از یک تازه وارد است. 

بهدنبالرسانهرایگان
در گذشــته وقتی راجع به تبلیغــات حرف زده 
می شــد معنی آن مســاوی بود با خرید فضای 
یــک رســانه )Paid Media( ســنتی در رادیو، 
تلویزیون، روزنامــه و مجله، و بیلبــورد. بعدها 
بنرهای وب ســایت ها هم به آن مجموعه اضافه 
شــد. وقتی برندهــا صاحب وب ســایت هایی 
پرمخاطب شــدند به این واقعیــت پی بردند که 
 .)Owned Media( خودشان صاحب رســانه اند
این واقعیت بــا راه اندازی شــبکه های اجتماعی 
و وبالگ ها حتی قوی تر هم شــد، به شــکلی که 
بنگاه های اقتصادی برای خود بسترهای اجتماعی 
مجــازی فراهم کردند تا بلکــه مخاطبان خود را 
با تولیــد محتوای جذاب درگیــر کنند، مفهومی 
که امروزه به بازاریابی محتوایی معروف اســت 
)Content Marketing(. بازاریابــی محتوایی 

شــکلی از ارتباط دوســویه با مخاطب است که 
در آن هدف اولیه و آشــکار فقط رســاندن پیام 
تبلیغاتی و حتی اطالع رسانی نیست، بلکه درگیر 
کردن اســت. گویا برندها در پی این هستند که با 
تولید محتواهــای درگیرکننده، هدفمند و جذاب 
مجموعــه بســترهایی فراهم کننــد )از صفحه 
اینستاگرام گرفته تا وبالگ آن برند( که به عنوان 
منبعی موثق برای محتواهای فنی صنعت مربوطه 
شناخته شود تا هر کس به دنبال موضوعی در آن 
حوزه بود به آن رجوع کنــد. گویا آن برند تبدیل 
به رهبر فکری )Thought Leader( صنعت خود 
می شــود، جایگاهی که البته به دست آوردنش به 
این سادگی ها نیســت. بازاریابی محتوایی به طور 
خاص و بازاریابی دیجیتالی به شــکلی کلی جهت 

پیکان بین یــک برند و مخاطــب را تغییر داده و 
از بمباران فله ای و نه خیلــی هدفمند مخاطب با 
 )Outbound Marketing( پیام های تبلیغاتــی
به مدل جــذب مخاطب بــه محتواهای جذاب 
)Inbound Marketing( تبدیــل کرده انــد. 
مخاطبانی که نــه تنها در صفحات رســمی آن 
شــرکت ها بلکه در فضاهای دیگر رســانه های 
اجتماعی راجع به محصول یا ســرویس آن برند 
نظر می دهند و با هم دیالــوگ برقرار می کنند و 
خواســته یا ناخواسته تبدیل به رســانه آن برند 
می شوند، رسانه ای که پولی برایش پرداخت نشده 
است )Earned Media( و همین استقاللش برگ 
برنده اش خواهد بود در باورپذیری و محبوبیتش 
نزد مخاطبان و البته برندها. در این میان کاربرانی 
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اضافه شدن ویژگی 
»کشفکن« به اسنپ چت
 ظهور تحلیل های پیش بینی 
کننده، فناروی پوشیدنی 

و بازاریابی محتوایی: 
رونمایی از »مقاالتفوری« 

فیس بوک 

رونمایی از 
یوتیوب

رونمایی از جستوجوی
زندهMSمایکروسافت
رونمایی از توییتر

 عبور رکوردفروش
آنالینآمازون از مرز

 ۱۰ میلیارد دالر
آزمونجداسازی

 در بازاریابی

رونمایی از تامبلر
  بنیان گذاری سرویسهولو 

در حوزه استریم وب
 رونمایی از آیفون

پیشیگرفتنچین
ازآمریکا در تعداد 

کابران اینترنت
 رونمایی از اسپاتیفای

 عملیاتی شدن 
گروپون

انتشارقابلیتinstant برای
 نتایج بی درنگ موتور جست و جوی گوگل

تعطیلی شبکه وابسته به گوگل

رونمایی از 
GoogleBuzz 
وواتساپ

  Google Buzz تعطیلی
رونمایی از گوگلپالس 

و گوگلپاندا
 افزایش تماشاگران

اینترنتی تلویزیون 

افزایش
64درصدی  بودجه 
شبکه های اجتماعی

 رونمایی از 
گوگلنالجگراف

خریدتامبلر
 توسط یاهو

پیشیگرفتنکابرانموبایلی
اینترنت از کاربران کامپیوتری آن

قرار گرفتن تبلیغاتمناسبمسنجر
فیسبوک روی لینکدین و آی واچ

  خریدواتساپ 
توسط فیس بوک

2014 2015 2016 2017 2018 2019
بازاریا�ب ایمییل $2,067 $2,266 $2,466 $2,665 $2,865 $3,067 %8

شبکه های اجتماعی $7,518 $9,736 $11,724 $13,511 $15,359 $17,342 %18

ی تبلیغات ب�ن $19,801 $23,680 $27,916 $31,281 $34,477 $37,574 %13

بازاریا�ب جست وجو�ی $27,899 $31,622 $34,995 $38,470 $41,890 $45,386 %10

جمع $57,285 $67,306 $77,101 $85,928 $94,593 $103,370 %12

  درصد از کل
هزینه تبلیغات %24 %27 %30 %32 %33 %35
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نمودار 1 . پیش بی�ن بازاریا�ب دیجیتایل در آمریکا از 2014 تا 2019
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)میلیون دالر(
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شبکه های اجتماعی

ی تبلیغات ب�ن

بازاریا�ب جست وجو�ی

ن رند شده اند همه اعداد به پای�ی
 رشد

ساالنه

منبع:فارستر
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هستند که با داشــتن فالورهای بسیار و محبوبیت 
زیاد می توانند روی ســایر مخاطبــان در موارد 
مختلف اثر بگذارند. ایــن تاثیرگذاری محدوده 
وسیعی را شــامل می شود، از سبک زندگی گرفته 
تا عادات خرید. گاهی هم آنهــا در حوزه خاصی 
صاحب نظرند و نگاه مثبت یا منفی شــان در مورد 
یک کاال می توانــد تبدیل به یک جریان شــود. 
برندها به دنبــال نزدیکی به ایــن تاثیرگذاران 
فضای مجازی اند و ایــن رویه از بازاریابی آن قدر 
مهم شده است که شــاخه ای مجزا با نام بازاریابی 
تاثیرگذاران )Influencer Marketing( عنوان 
گرفتــه و از آنجا کــه امروز مهم تریــن میدان 
اثرگذاری فضای مجازی اســت در زیرمجموعه 

بازاریابی دیجیتالی جای می گیرد.  

خطرآنسویبام
 )Fornies(ّ بنا بر گزارش گروه تحقیقاتی فورنیس

از هر ۱۰ مدیر بازاریابی ۹ نفر برای نحوه محاسبه 
بازگشت سرمایه )ROI( آموزشی ندیده اند. این 
در جایی است که ۸۰ درصد آنها با چالش اثبات 
موثر بــودن هزینه ها و کمپین هایشــان درگیر 
هستند. این آمار گویای این حقیقت تلخ است که 
میزان هدفمندی فعالیت های بازاریابی در دنیا با 
چه مشکلی دســت به گریبان است. مدیرعامل 
گروه فورنیــس این وضعیت اســفناک را برای 
بازاریابی به طور عام و بازاریابی دیجیتالی به شکل 
خاص نتیجه دو عامل می داند. یکی اینکه معموالً 
کیفیت دورهای آموزشی بازاریابی برای مدیران 
بازاریابی راضی کننده نیست و دیگر آنکه بیش از 
نصف فعاالن این حوزه اصاًل رشته تحصیلی شان 
بازاریابی نبوده اســت، پس در دانشــگاه هم با 
اصول محاســبه بازگشت ســرمایه این شاخه 
آشنا نشده اند. از سوی دیگر جالب اینجاست که 
همان طور که در ابتدای این یادداشت عنوان شد،  

اتفاقًا ســنجش پذیری نتیجه یکی از مزیت های 
رقابتی ایــن حوزه از بازاریابی ادعا می شــود که 
کاماًل هم درســت اســت. مگر می شود در یک 
فرایند دیجیتالی ارقامی ماننــد تعداد بازدید از 
یک ســایت یا ویدئو، تعداد الیک و فالور یا تعداد 
کلیک روی بنر را نتوان به راحتی به دست آورد؟ 
البته که پاسخ به این سوال به سادگی مثبت است، 
آن قدر ســاده که گاهی مدیران به سطح مهم تر 
و باالتر و ارقامی مانند میــزان تامل روی صفحه 
مشخصی از یک وب سایت یا میزان درگیر شدن 
)Engagement( یــا همان دیالــوگ کاربران 
در پاییــن یک صفحه اجتماعی بــه راحتی از قلم 
می افتد یا حتی مکانیســم راســتی آزمایی تعداد 
کلیک های یک بنر به چالش کشــیده نمی شود. 
گویا مزیت امکان نتیجه سنجی در فضای مجازی 
را می توان به آن ســوی بامی تعبیر کرد که یک 
مدیر می تواند در ارزیابــی یک کمپین بازاریابی 
دیجیتالی از آن ســقوط کند بــدون اینکه حتی 

خودش متوجه شود.

برندهاییبهمثابهناشر
بنــا بــر تحقیــق موسســه گت ریســپانس 
)Getresponse( ۷۰ درصد از کسب و کارهای 
کوچک تا متوســط آمریکا هزینه های بازاریابی 
دیجیتالی خود را افزایش خواهند داد. این تحقیق 
که روی بیش از ۳۵۰ هزار کســب و کار کوچک 
تا متوســط ایاالت متحده انجام شــده، نشــان 
می دهد ۳۰ درصــد از آنها در ســال ۲۰۱۷ به 
»میزان قابل توجهی« بودجه بازاریابی دیجیتالی 
خود را افزایش می دهنــد و ۴۰ درصد از آنها »تا 
حدودی« اقدام به این کار خواهند کرد. این اقبال 
پرشــتاب به بازاریابی دیجیتالی این سوال را هم 
پیش می کشد که تدوین اســتراتژی این شاخه 
از بازاریابی، به ویژه در زمینه انتخاب یک منوی 
کارا و هماهنگ با هدف هــای کالن بازاریابی، تا 
چه حد در عمل جدی گرفته می شود. شاید بتوان 
گفت این دم دیگر شمشــیری است که به راحتی 
می تواند با کمی آسان انگاری این نوع بازاریابی را 
نقش بر آب کند. در اینجا نکات استراتژیک ساده 
و در عین حال مهمی مطرح هســتند که در همین 
راســتا و قبل از هر چیز باید به این موضوع توجه 
کرد کــه در انتها حجم قابل توجهــی از ترافیک 
آنالین شرکت ها توسط بســترهای دیجیتالی و 
رسانه های اجتماعی آنها قرار است به وب سایت 
 Landing( رســمی آنها به عنوان صفحه نهایی
page( منتهی شــود. پس می توان نتیجه گرفت 
که برندهــا و به ویژه کســب و کارهای کوچک 
تا متوســط باید در مورد جــذاب، باارزش و تازه 
بودن این اصلی ترین نماد و بســتر دیجیتالی خود 

نمودار 2 . متوسط جها�ن هزینه آگهی در رسانه ها

سال

2017
سال

2014

بازاریا�ب محتوا�ی

ابر داده

بازاریا�ب خودکار

بازاریا�ب موباییل

بازاریا�ب در شبکه های اجتماعی

)CRO( بهینه سازی نرخ تبدیل

نت اشیاء این�ت

)SEO( بهینه سازی در موتورهای جست وجو
پوشید�ن

بازاریا�ب جست وجو پرداخت

روابط عمومی آنالین

گروه ها

ی تبلیغات ب�ن

مشارکت

دیگر روش ها

%20.3

%20.2

%10.3

%9.2

%8.8

%5.9

%5.4

%4.1

%3.4

%3.3

%2.7

%2.6

%1.6

%1.5

%0.9

نمودار 3 . تکنیک های برتر بازاریا�ب دیجیتایل در سال 2017

منبع:زنیتاپتیمدیا

منبع:اسمارتاینسایتس
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اطمینان حاصل کنند. مکانیســم پاسخ های غنی 
گــوگل )Google Rich Answer( در الگوریتم 
جست وجوی گوگل، که از سال ۲۰۱۵ راه اندازی 
شده اســت، باعث خواهد شــد وب سایت هایی 
که پاســخ های کامل تری به ســواالت روزمره 
کاربران می دهند رتبه باالتری در نتیجه داشــته 
باشــند. در عین حال آمار نشــان می دهد بیش 
از ۴۰ درصــد از حجم ترافیــک آنالین برندها 
از ابــزار موبایل می آیند، پس وب ســایت هایی 
که طراحی موبایل شان کارا نباشــد از این قافله 
عقب خواهند مانــد. این نکتــه هنگامی مهم تر 
جلوه خواهد که بدانیم الگوریتم جســت وجوی 
گــوگل امروزه وب ســایت های موبایــل را در 
رتبه بندی های نتیجه خــود در اولویت باالتری 
قرار می دهد. از وب ســایت کــه بگذریم نکته 
کلیدی دیگر انتخاب صحیح بســترهای درست 
از بین رســانه های اجتماعی موجود است. بنا بر 
آمار موسسه استاتیستا )Statista( اینستاگرام، 
لینکدین و اســنپ چت در مجمــوع حدود پنج 
درصد از سهم بازار رســانه های اجتماعی را در 
اختیار دارنــد، حاال آنکه فیس بــوک به تنهایی 
بیش از ۴۰ درصد این ســهم را در جهان به خود 
اختصاص داده اســت. البته هر برنــد با توجه به 
نوع محصول یا سرویســش، و همچنین مخاطبان 
هدف تعریف شده اش، باید انتخاب دقیق تری در 
انتخاب بسترهای اجتماعی خود داشته باشد. اگر 
فرض کنیم که این انتخاب بــا هدفمندی انجام 
شده باشد، گام بعدی تدوین یک تقویم محتوایی 
)Content Calendar( بابت بارگذاری پســت 
برای هر یک از این رسانه هاســت که در آن باید 
به نظــم و همچنین تواتر پســت گذاری به نوعی 
دقت کرد. از ســوی دیگر در کیفیت این محتواها 
باید دقت کرد که رســانه های اجتماعی نه جای 
فروش است و نه حتی جای تبلیغات، بلکه محلی 
اســت برای تعامل با کاربــران و درگیر کردن 
پویــا و هدفمند آنها. بی دلیل نیســت که توصیه 
استراتژیست های دیجیتال به مدیران بازاریابی 
این است که »مانند یک ناشــر فکر کنید نه یک 

بازاریاب«. 

هنوزایمیلکارمیکند
چند سال پیش وقتی رســانه های اجتماعی تحت 
عنوان بازاریابی محتوایی در دیجیتال مارکتینگ 
تبدیــل به یک بازیگــر اصلی شــدند، بازاریابی 
ایمیلی )Email Marketing( به ســایه رفت. با 
گذشــت زمان مشخص شــد که ایمیل همچنان 
می تواند نقش مهمی در بازاریابی دیجیتالی داشته 
باشــد، به ویژه برای کســب و کارهای کوچک یا 
متوسط و البته در کســب و کارهای بین شرکتی 

)B2B(. فیس بــوک، توییتــر یا اینســتاگرام در 
عمل پســت های برندها را به کســر کوچکی از 
فالورهایشان نشــان می دهند، پس برای ارتباطی 
مطمئن تــر و با ارائــه اطالعــات دقیق تر ایمیل 
می تواند کانال ارتباطی کارا و رایگانی تلقی شــود. 
وقتــی برندها بدانند که کلیک خــور لینک ها در 
ایمیل بســته به مورد از ۵۰ تا ۱۰۰ برابر بیشتر از 
صفحه های اجتماعی است، شاید ایمیل را در سبد 

دیجیتال خود جدی تر بگیرند.

توجهایکهنمیتوانخرید
دیوید میرمن اســکات، استراتژیست دیجیتال 
و صاحب نظــر آمریکایــی، می گوید:»شــما 
می توانید توجه را بخرید )تبلیغات ســنتی(. شما 
می توانید برای توجه به رســانه ها توسل جویید 
)روابط عمومی(، شــما می توانیــد جلوی مردم 
را بگیرید و توجه شــان را جلب کنید )فروش(. 

یا اینکــه می توانید بــا تولید محتــوای جالب و 
باارزش و انتشــار آن در فضــای مجازی توجه 
را به دســت آورید.« این گفته نشــان می دهد 
جــای واقعــی بخــش بازاریابــی محتوایی در 
کمپین هــای بازاریابی دنیای امروز کجاســت. 
زیرشــاخه های دیگر بازاریابــی دیجیتالی هم 
هر یــک به نوبه خود و با توجــه موضوع صنعت 
مربوطه می توانند اهمیــت کلیدی پیدا کنند، از 
تبلیغات روی کلیک گرفته تــا بازاریابی مبتنی 
بر محــل )Location-based(. این اهمیت به 
قدری اســت که در برنامه های بازاریابی امروز 
در جهان از کســب و کارهــای کوچک گرفته 
تــا شــرکت های چندملیتی با چرخــش مالی 
میلیاردی )بــه دالر(، مفهوم ارتباطات بازاریابی 
یکپارچه )IMC( بدون دیدن جایگاه شایســته ای 
 بــرای بازاریابــی دیجیتالــی بی معنــی جلوه 

خواهد کرد  

نمودار 5 . پاسخ به سوالی از مدیران بازاریابی: کدامیک از گزینه های زیر در مورد بودجه بازاریابی دیجیتالی صحیح است؟
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ما با استفاده از بازاریا�ب دیجیتایل در مقابل بازاریا�ب 
ه می کنیم و این پول در  ، پول خود را ذخ�ی سن�ت

رسمایه گذاری های بعدی استفاده می شود.

ما بودجه تبلیغات سن�ت را کاهش می دهیم.

ما بودجه به دست آمده از طریق بازاریا�ب دیجیتایل را در 
قسمت ها یا کسب وکارهای دیگر، رسمایه گذاری می کنیم.

نمودار 4 . وضعیت بارازیابی دیجیتایل از لحاظ بودجه و زمان

خودتان
انجام

میدهید

نیازبه
راهنمایی

نیازبه
نرمافزار

نیازبه
کمکهای

فنی

صفحاتفیسبوک
توییتر
گوگلپالس
پینترست
لینکدین
سایتهایپرسشوپاسخ
بازاریابیایمیلی
بررسیتوسطچهرههایشناختهشده
تبلیغاتآفالینباQRکد
معامالتروزانه
خدماتنسلسرب
خدماتمنطقهمحور
تبلیغاترسانههایاجتماعی
تبلیغاتبنری
SEOمحلی

ساختلینک
وبالگها
تبلیغاتپیامکی
برنامههایوفاداریدیجیتال
ویدئوهایآنالین
SEOوبسایت
اپلیکیشنهایموبایلی

زمان بریهزینه بری
منبع:لوکالموز

منبع:گارتنر
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پرونده

IMC )IntegratedMarketing مفهــوم
برندهــا بــرای )Communications

تداعیکنندهبازاریابیدیجیتالیاستوازآن
درکمپینهااستفادهمیکنند.آیااینمفهوماز
نظرشماصرفاًیکمددربازاراستیاواقعاًدر
بازاراجرامیشودوباسرعتمعقولیمطابقبا
استانداردهایجهانیدرحالپیشرویاست؟

نــک ا فر  دکتــر
جواهردشتیمشاورو
حــوزه مــدرس
بازاریابــیوفروش:
حلقه هــای مفقــوده 

بازاریابی و فروش در ایران بســیار زیاد است. 
برخی از کلیدواژه ها از خارج وارد می شود، اما 
متاســفانه ضــرورت و محتوای آن شــکل 
نمی گیرد. IMC خودش یک مفهوم مجزاست. 
 4p (product, price, در بحث بازاریابی، مــا
(place & promotion را به عنوان یک اصل 
در نظر می گیریم. اما بسیاری از شرکت ها آن 
را به عنــوان یک مبنا می بیننــد. قبل از اینکه 
اســتراتژی و برنامه ریــزی خــود را بدانند 
مستقیماً به سراغ 4p می روند و در سازمان های 
خود به صورت جزیره ای آن را مطرح می کنند. 
مثاًل یکباره مدیریت برند، جدا از کل سازمان، 

برند را به صــورت یک جزیره در ســازمان 
خودش تعریف می کند. یا حوزه تبلیغات را به 
دست می گیرد و فقط روی آن تمرکز می کند. 
 IMC از اینجا مطرح می شود. ارتباطات در IMC
صرفاً و الزاماً محیط دیجیتالی نیست. ارتباط با 
بازار و مشــتری بایــد یکپارچه باشــد. اگر 
محصولی را طراحی می کنید باید قیمت آن را 
متناسب با آن انتخاب کنید و پروموشن را نیز 
متناسب با آن دو در نظر بگیرید. یکی از اتفاقات 
بدی که در حال حاضر می افتد این است که با 
شــبکه های اجتماعی، مثاًل کانــال تلگرامی، 
مشتری را با حجم زیاد مطلب و فیلم، بمباران 
اطالعاتــی می کنیــم و او نمی داند چگونه این 
حجم را تحلیل کند. از این رو محتوای بازاریابی 
این شبکه اجتماعی طراحی نمی شود. بنابراین 
IMC بازاریابی دیجیتالی نیســت بلکه تفکری 
اســت مبنی بر اینکه در حــوزه بازاریابی باید 
ارتباطات با مشــتری چه در فضای مجازی و 
آنالین و چه در محیط آفالین، با هم یکپارچه و 
هماهنگ باشــد. ایــن دو چنــدان دور از هم 
نیستند. منظور از بازاریابی دیجیتالی حضور در 
محیطی اســت که از طریق زیرســاخت های 
مبتنی بر آی تی با مشتری تعامل برقرار کنید. 
وقتی واژه بازاریابــی را به کار می برید و با فضا، 
مشــتری و رقبا درگیر می شوید، همه چیزتان 
بایــد بتواند مزیــت رقابتی شــما را در ذهن 
مشتری تداعی کند. هر آنچه در علم بازاریابی 
به صورت نوشتاری وجود دارد در آن محیط 
هم باید رعایت شود؛ یعنی استانداردسازی و 
یکدست کردن فضای کسب وکاری که در آن 
مشــتری )چه به صورت غیرمجازی و چه به 

صورت مجازی( با شما تعامل می کند.
بخشیازاســتارتآپهادرکشورتبدیلبه
تبوتابشــدهاند،چقدرمعتقدهستیدکه
بازاریابیدیجیتالیهمممکناســتبههمین

سرنوشتدچارشود؟
مصطفیالمعیمدیر
دیجیتالی بازاریابی
گروهسولیکو: مشکلی 
کــه در حــال حاضر 
وجود دارد این اســت 
که بازاریابی دیجیتالــی را مفهومی جدا تلقی 
می کنند، مفهومی که قرار است جادو کند. در 
حالی  که این گونه نیست. بازاریابی دیجیتالی 
همــان بازاریابی اســت. بایــد متخصص 
بازاریابی باشید. یکی از معضالت بسیاری از 
برندها این است که آمار را از ظن خود تعمیم 
می دهند، مثاًل اگر مطلبــی میلیون ها بار در 
تلگرام دیده شده است، یعنی اثربخشی دارد یا 

میزگرد بررسی چالش های بازاریابی دیجیتالی در ایران

حلقه های مفقوده بازاریابی
برخــاف تصور بســیاری از افراد که موفقیت یا شکســت یک محصــول را صرفًا با کیفیــت آن مرتبط می دانند، از نظر حــوزه بازاریابی، 
اساسًا هیچ محصول بدی وجود ندارد، آنچه مهم است بازاریابی صحیح برای آن است. این حوزه که با امکانات فناورانه و تحت عنوان 
بازاریابی دیجیتالی رنگ و بوی دیگری یافته، در ایران هم مورد توجه برندها قرار گرفته و به باور بســیاری روند رو به رشــدی را نیز طی 
کرده اســت. با این وجود مانند هر پدیده نوپای دیگری چالش هایی دامن گیر اکوسیســتم آن شــده اســت. برای بررســی این چالش ها 
میزگردی ترتیب دادیم با مدیریت حمیدرضا نیکدل، دبیر پیوســت جهان و با حضور یکی از مشــاوران و مدرسان برتر حوزه بازاریابی و 
فروش، سه تن از مدیران عامل شرکت های مطرح تبلیغات آناین و مدیر بازاریابی دیجیتالی گروه سولیکو، که در ادامه می خوانید:

مینا نوبهارحمیدرضا نیکدل
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اگر میلیون هــا بار از طریق بنــر کلیک یاب 
بازدید داشــته، دیگر بازار را گرفته  اســت. 
بنابراین بــه اشــتباه، شــمارنده را مالک 
اثربخشــی یک کمپین می دانند در حالی که 
مالک باید میزان فروش آنها در بازار باشد. 
به نظر من یکی از راه حل های آن این است که 
ابتدا باید مفهوم واقعــی بازاریابی را بدانیم. 
بازاریابــی بــرای معرفی محصــول و حل 
مشکالت تصمیم می گیرد، ممکن است برای 
این کار از ابزارهای دیجیتالی یا غیردیجیتالی 
اســتفاده کند. یکی از گزینه های به روز دنیا 
ابزارهای دیجیتالی است که می توانند بسیار 
متفاوت باشــند. همه از کانال تلگرام صحبت 
می کنند، اما مــا واقعیت افــزوده و واقعیت 
مجــازی را به روزتر می دانیم. مــا در کاله از 
واقعیت افزوده اســتفاده کردیم، سال بعد از 
واقعیت مجازی استفاده می کنیم. چون اگر ما 
بخش کوچکی از ۱۷ هزار نفر کاله هســتیم و 
قرار است روی بازاریابی دیجیتالی کار کنیم، 
تخصص ما این است که ابزارهای جدید را به 
سیستم معرفی کنیم. مشــکل این است که 
هنوز بازاریابی با این روندها و ابزارها آشــنا 

نیست.
فارغازاعــدادوارقامحاصــلازنرمافزارها،
کلیکیابچگونهمســالهبازگشتسرمایه

)ROI(راحلمیکند؟
پویارجامندمدیرعامل
کلیکیــاب: به  طور 
کلی بودجــه ای که در 
تبلیغات ایــران و حوزه 
رسانه صرف می شود، 
در حال افزایش است. در کمپین هایی که از سال 
۹۵ شروع شــده اســت، از ۱۰ درصد بودجه 
آنالین در حال حرکت به اعداد باالتری هستیم. 
در آمریکای شــمالی ســهم فضای دیجیتال، 
تبلیغات تلویزیونی و چاپی را پشت  سر گذاشته 
است. در حال حاضر در ایران به جایی رسیده ایم 
که در حال پیشــی گرفتن از چاپی ها هســتیم. 
بنابراین رقیب جدی دیجیتال، تبلیغات چاپی 
است نه بیلبورد و تلویزیون. با این وجود چاپ در 
حال افول شــدیدی است؛ شــمار خریداران 
روزنامه و مجله به شدت در حال کاهش است، 
اغلب مردم با موبایل های خود سرگرم هستند و 
اخبار و اطالعات را از آنجا دریافت می  کنند. به 
این ترتیب تغییر پارادیم در حــال روی دادن 
اســت. حوزه دیجیتال، بودجــه کمپین های 
یکپارچه را گرفته و حاال به ســهم۱۰ درصدی 
رسیده است. باالتر هم می رود. ممکن است پنج 
شش سال طول بکشد تا از این منظر به موقعیت 

آمریکای شمالی برسیم. آنچه کلیک یاب انجام 
می دهد فروش رســانه )مدیــا( روی موبایل، 
دسکتاپ و پلتفرم های ویدئویی است. ترند در 
حال حرکت به این سمت اســت. اگر از منظر 
بازگشت سرمایه بخواهیم به این موضوع نگاه 
کنیم، یک مقایسه ساده می تواند مساله را برای 
ما روشن کند. قیمت تبلیغات روی یک بیلبورد 
متوســط در اتوبان همت، باالی ۱۲۰ میلیون 
تومان اســت، در حالی  که اگر همین مبلغ روی 
تبلیغات دیجیتالی ســرمایه گذاری شــود، 
اثربخشی قابل توجهی خواهد داشت، هم بازدید 
چشمگیری می شود و هم بازخورد فوق العاده ای 

به همراه خواهد داشت.
میــزانبازدیدنیــزبرخالفبیلبــورد،قابل

سنجشواندازهگیریخواهدبود...
بله همین طور اســت، 
اما در عــوض بیلبورد 
شــأن و اعتبار ایجاد 
می کنــد. در حالی که 
هزینه کــردن ۱۲۰ 
میلیون برای تبلیغات در چهار پنج ســایت 
پربیننــده، هیچ شــأنی برای شــما به وجود 
نمی آورد. بیلبورد شــما در همت برای برند 
شما اعتمادسازی می کند؛ مردم فکر می کنند 
این برند قابلیت و اعتبار داشــته که توانسته 
است مجوز وزارت ارشــاد را دریافت کند، 
قرارداد ببنــدد و بیلبورد نصب کند. بنابراین 
هنوز در ایران بیلبــورد کاربرد خود را دارد و 
آن را حفــظ خواهد کــرد. مخصوصًا برای 
برندهای تجملی تر بیلبورد کارسازتر است. 
اما در مورد برندهــای تجارت الکترونیکی و 
برندهایــی که کنش برای آنها مهم اســت، 
دیجیتال با بیلبورد دیگر قابل مقایسه نیست. 
وقتــی می خواهید ابزار دیجیتالی بفروشــید 
باید در فضای دیجیتالــی تبلیغ کنید. از نظر 
عملکــرد، بازاریابی دیجیتالــی ROI بهتری 

نسبت به بیلبورد و تلویزیون ارائه می کند.
هرکمپینیابتدابایدباتحقیقاتمصرفکننده
شــروعشــود.»عدد«برایتبلیغاتدرون
برنامهایخودکمپینهاراچگونهآغازمیکند
ونقشــهراهخودراچگونهبراساسدادههای

مصرفکنندگانترسیممیکند؟
ســلجوقی ســجاد
مدیرعاملعدد: عدد 
یک پنل خدماتی دارد 
تا کســانی کــه قصد 
تبلیغــات دارند از آن 
استفاده کنند. ما سلف سرویس هستیم و خود 
آگهی دهنــدگان، کمپیــن خــود را بــا هر 

هدف گذاری ای بر اساس امکانات، تکنولوژی 
و شــبکه ما اجرا، بازخــوردش را دریافت و 
بهینه سازی می کنند. همه کارها را خودشان 
انجــام می دهند و عدد در ایــن کارها دخیل 
نیست. در مورد کمک به آگهی دهندگان، یا 
خود کســب وکارها باید بــرای کمپین خود 
برنامه ریزی و آن را اجرا و بهینه سازی کنند، 
یا اینکه به یکسری آژانس تبلیغاتی دیجیتالی 
برون سپاری کنند. در حال حاضر جای چنین 
آژانســی در کشــور خالی اســت. تاکنون 
کسب وکارها از طریق صحبت کردن و رابطه 
نزدیک با کســانی که در این حوزه کار کرده 
بودند استفاده کرده اند. اینکه آیا این بهترین 
مسیری بوده که بازاریابی دیجیتالی طی کرده 
اســت، در مورد عدد مســلمًا بهترین مسیر 
نبوده اســت. اما با سعی و خطا پیش رفته ایم و 
یکســری تجربــه خــوب و بد هــم داریم، 

نمی دانیم چطور از آن استفاده کنیم.
شــماوظیفهتحقیقاتمصرفکننــدهرابه

آژانسهامیسپارید؟
بلــه، فعاًل بــه آژانس 
واگــذار  دیجیتالــی 
می کنیم. شــاید بعداً 
عــدد بخواهد خودش 
یک آژانس دیجیتالی 
داشته باشد. عدد در حال حاضر زیرمجموعه 
هلدینگ سرآواســت. این مجموعه خودش 
یک آژانس تبلیغاتــی دیجیتالی تحت عنوان 
DMC دارد که این کارهــا را انجام می دهد. ما 
یکی از پروایدرهای آن هستیم. انحصار رسمی 
و قانونی نداریم، اما شبکه گسترده ای داریم و از 

آن استفاده می کنیم.
تجربه چندین ساله من 
در کاله نشان می دهد 
اغلب راه ســاده تر را 
انتخــاب می کنیم و به 
جــای ارائــه راهکار، 
حاضریم مدیا بفروشــیم. مثــاًل در کاله اگر 
محصــول ما مشــکلی دارد هیــچ  کس پیدا 
نمی شــود تا بــرای آن راهــکار ارائه کند. 
کلیک یاب و عدد پنــل می دهند و می گویند 
خودتان طراحــی کنید. چون با آقای رجامند 
رابطه دوستانه داریم برای رفع مشکل با آنها 
تماس می گیریم و از تجارب شــان اســتفاده 
می کنیم. بنابرایــن در حلقه دیگری این اتفاق 
رخ می دهــد. ما نیــاز به توســعه دهندگان 
راهکار داریم تــا بگویند چه مــواردی را به 
Anetwork و چــه کارهایــی را بــه عدد و 
کلیک یاب بسپاریم، و چه اپلیکیشن هایی باید 
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پرونده

توســعه پیدا کند تا به این ترتیب مشکل حل 
شود.

اینتوسعهدهندگانراهکارهمانآژانسهای
بازاریابیهستند؟

چنین آژانسی نداریم. 
ز  ا م  ر منظــو
ن  گا هند ســعه د تو
راهکار کسانی هستند 
و  بازاریابــی  کــه 
گرایش های دیجیتالی را به خوبی شــناخته  و 
راهکاری توســعه داده اند، نه اینکه صرفاً در 
رشته بازاریابی تحصیل کرده و حاال از دانشگاه 

بیرون آمده باشند.
تمام  آنچه گریبانگیر 
صنایع ما شده، حرکت 
همــه آنها به ســمت 
ابزارهاســت، چــون 
راحت ترین کار است. 
نخبگان دانشــگاهی ما یکباره اپلیکیشــینی 
برای فالن صنعت تولید می کنند، بدون اینکه 
بررســی کنند ببینند چقدر از مخاطبان آن 
صنعت کاربران دیجیتالی هســتند. داشتن 
فالور یا کلیک شدن وب سایت آنها، به معنی 
دنبــال یــا ارزیابی شــدن آنها نیســت. از 
مشــکالتی که در رابطه با کســب وکارها و 
شــرکت های بزرگ، چه در حوزه B2B و چه 
در حوزه B2C، وجود دارد این است که گمان 
 CRM می کننــد بــا نرم افــزار داینامیــک
)مدیریت ارتباط با مشتری( مشکل برطرف 
می شــود، در حالی  که این گونه نیست. تنها 
دلیل استفاده از CRM این است که به واسطه 
آن می توانیم قفل مایکروســافت را بشکنیم. 
بنابراین چون ابزار راحت ترین گزینه است، 
تمام مدیــران در صنعت بــرای آن هزینه 
می کنند. سازمان ها مدل کسب وکاری خود 
را نمی شناسند و به تبع آن نمی دانند دیجیتال 

در کدام قسمت کسب وکارشان قرار دارد.
اگرســازمانیمدلکسبوکارشراشناخت
وبهدنبالراهکاریگشت،بایداینراهکاررا

کجاجستوجوکند؟
مدل کســب وکاری، 
یک فرآیند است. بعد 
از مشخص کردن آن 
باید به سراغ استراتژی، 
برنامه ریزی و بعد اقدام 
بروید. در این مســیر باید نقــش دیجیتال را 

مشخص کنید.
وقتیواردمرحلهایدهپــردازی،برنامهریزی
واجرامیشــویم،درایننقطهبایدشرکتها

یاارائهدهنــدگانخدماتیــاآژانسهایی
داشــتهباشــیمتااینکارراانجامدهند.اگر
ازکلیکیــابواینتــورکدربــارهحوزه
فعالیتشانبپرســیم،خودرامتعلقبهحوزه
فناوریمیداننــد،اماچونسرویســیرادر
قالبتبلیغــاتوبازاریابــیدیجیتالیارائه
میکنند،آژانستلقیمیشوند.آیااینتورک
بهســازوکارآژانسقائلاست؟چگونهآنرا

اجرامیکند؟
شــلیله ن یا شــا
مــــدیرعامـــــل
اینتــورک:وقتــی 
مشــتری می آیــد و 
می خواهد کمپین خود 
را آغاز کند باید از بین ۱۰ شرکت عبور کند: از 
آژانس خالق کــه برایش خالقیــت ایجاد 
می کند، آژانس رسانه که برای او برنامه ریزی 
رســانه می کند و در مرحله آخر به ابزارهایی 
همچون ای نتورک، عدد و ویداد می رسد. ۳۰۰ 
شرکتی که در اکوسیســتم تبلیغاتی آمریکا 
فعال اند، در مرحله پیش از شــروع کمپین هم 
فعالیت می کنند.  درخواســت را از مشــتری 
دریافت و بعد برای آن برنامه ریزی می کنند. 
مشکل ما در ایران بر ســر تبلیغات نیست، از 
همان ابتدای کســب وکار مشکل وجود دارد. 
نمی دانیم کدام اســتراتژی  برای تولید کدام 
محصول مناســب اســت، یا چرا استراتژی 
راه اندازی ســایت را انتخاب کرده ایم و حاال 
می خواهیم روی آن تبلیغات هم بگذاریم. البته 
از سه چهار سال گذشــته این وضعیت بهبود 
یافته است، دست کم از بعد تبلیغات، اما مراحل 
قبل از آن واقعاً در تخصص ما نیست. در حوزه 
تبلیغات باید بدانیم بازار هدف ما چه کســانی 
هستند و بعد شــرکت های مختلف برای آن 
برنامه ریزی کنند. ما هیچ وقت خود را به عنوان 
آژانس معرفی نکرده ایم، چون اساســاً ابزار با 
آژانس همخوانی ندارد. ابــزار ای نتورک دو 
بخش دارد: رسانه خود ای نتورک و رسانه ای 
که از جایی دیگر خریداری و بازفروش می کند. 
برای کسی که رســانه می فروشد مهم نیست 
شما چه کاری انجام می دهید، صرفاً رسانه خود 
)مثاًل بیلبورد یا بنر( را می  فروشد و همیشه هم 
سود می کند. در مورد ابزار نیز همین طور است. 
نهایت خدمات و تکنیک های داشبوردی که 
شــرکت های فناورانــه به مشــتریان ارائه 
می دهند این است که به آنها می گویند چگونه 
کار کنند تا دوباره بتوانند بــه آنها بازفروش 
کنند. خلل موجــود تنها بــه آژانس مربوط 
نمی شــود. خالء بزرگی در رابطه با خالقیت، 

تولید، برنامه ریزی رســانه ای و استراتژی در 
بازار وجود دارد. آن وظایفی که برای آژانس ها 
برشــمردید بــه نظر مــن باید بــه صورت 
درون سازمانی در شرکت ها انجام شود، چون 
در هیچ جای دنیا شرکت ها نتایج تحقیقات خود 
را بــه صورت داشــبورد ارائــه نمی دهند تا 
ســایرین بتوانند برای آن هدف گذاری کنند. 
بنابراین انتقال دانش باید بــر عهده خود آن 

شرکت باشد.
یعنیتبدیلبهیکسفارش)brief(شودوشما

برمبنایآنعملکنید؟
هم به صورت سفارش، 
هــم به صــورت یک 
رســانه ای  برنامــه 
می توانــد آن را ارائه 
دهد. یا اینکه می تواند 
در داشــبورد ما کمپین خــود را آن گونه که 
می خواهد بســازد. ما هم به عنوان داشــبورد 
ویژگی های مختلفی را فراهــم می کنیم تا هر 
مشتری بتواند بخش یا ویژگی مورد نظر خود را 
انتخاب کند. در اغلب کشورهای دنیا این کار 
در شرکت ها انجام می شود، اما در موارد بسیار 
بزرگی شرکت های مشاوره ای این کار را انجام 
می دهنــد. گاهی بخــش خالقیــت خود را 
برون سپاری می کنند، اما به  طور کلی آنچه در 
مورد انتخاب رنگ برند اتفاق می افتد خارج از 
اکوسیســتم تبلیغــات رخ می دهــد، بعد به 
آژانس خالقیت مــی رود و از آن منظر کامل 
می شود. به غیر از برندهای خارجی و ۱۰ مورد 
از برندهای داخلی، هیچ یــک از برندهای ما 
کتاب طراحی ندارند، امــا از ما بنر یا لندینگ 
)صفحه نهایی( می خواهند. وقتی از آنها درباره 
رنگ هویتی برندشــان ســوال می کنیم از ما 
می پرسند چه رنگی خوب است و بیشتر کلیک 

می خورد.
بــه شــرکتی مثــل 
شــرکت  کلیک یاب 
AdTech می گوینــد؛ 
یعنی در حوزه تبلیغات 
تکنولوژیــک فعــال 
هســتند. تنها وظیفه ما این اســت که بتوانیم 
رسانه را با هدف کمپین، هماهنگ و یکپارچه 
کنیم. بنابراین وظیفه ما به هیچ وجه ارائه راهکار 
برای اســتراتژی و برندینگ نیست. ما چون 
شریک پیک برتر هستیم مشتریان کوچک و 
متوسط زیادی داریم که از برند و هویت چیزی 
نمی دانند و برخی از آنها حتی نشــان تجاری 
ندارند اما وب ســایت و کانال تلگرامی دارند. 
برای این قبیل مشتریان برنامه دیگری داریم؛ 
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از آنها سفارش و اطالعات می گیریم تا به جایی 
برســند که بتوانند وارد تبلیغات شــوند. اما 
برندهای بزرگ تر و قوی تر یا خودشان آژانس 
دارند و ســراغ ما می آیند یا اینکــه ما به آنها 
آژانس معرفی می کنیم. وظیفــه ما به عنوان 
شرکت های تبلیغاتی فناورانه، پر کردن حلقه 
مفقوده بازاریابی دیجیتالی نیست. ما می توانیم 
به تکمیل این اکوسیستم کمک کنیم. یا آژانس 
تبلیغاتی می ســازیم یا آن را پیدا و با خودمان 

شریک می کنیم.
بهنظرمیرسدحتیدرآژانسهایبازاریابی
نیــزدانشکافــیبــرایهدایــتفعالیت

شرکتهایتبلیغاتیفناورانهوجودندارد.
برخــی آژانس هــای 
نوظهــور هــم پیــدا 
می شــوند، اما هنوز پا 

نگرفته اند.

تمامآژانسهــایتبلیغاتیخــودراآژانس
روابطعمومیهــممیداننددرحالیکهاغلب

آنهااساساًدانشیدربارهآنندارند.
یکی از مشــکالتی که 
ایران به شــدت با آن 
د  ر ا د ی  گیــر ر د
گــی  د ن ز هیجا
ن  گا کت کنند شــر
دوره های آموزشی کسب وکار است. کسی که 
در رشته بازاریابی تحصیل می کند دست کم 
پنج سال را در این رشته به مطالعه می پردازد. 
بنابراین ظرف یکی دو سال و صرفاً با گذراندن 
دوره های کسب وکار نمی توان درک عمیقی از 

مفاهیم بازاریابی به دست  آورد.
اغلباوقــاتآنچهدردانشــگاههاآموزش
دادهمیشودنســبتمســتقیمیباآنچهدر
بازارکاررویمیدهدندارد.بهنظرمیرســد
دورههــایMBAنیزهمینگونههســتند،به
ویژهبرایکســانیکهازبازارکارنمیآیندو
تصورمیکنندبــاگذراندنایندورههامدیر

بازاریابیخواهندشد.
را  کار  ایــن   MBA
بلکــه  نمی کنــد 
دانش پــژوه دچار این 
تصور ذهنی می شود. 
آنچه در کشور درباره 
بازاریابی می دانیم، فقط کلیات بازاریابی است. 
دوره هــای MBA و BBA بــرای کســانی که 
می خواهند وارد فضای کســب وکار شــوند 
خوب اســت، امــا باید خودشــان مطالعات 

عمیق تری انجام دهند.

در ایــران همه دانش 
کار کردن بــا ابزار را 
دارند و شــاید در هیچ 
جــای دنیــا این گونه 
نباشــد که مردم تمام 
نرم افزارها را بلد باشــند، اما تجربه استفاده از 
اینها نیز خیلی مهم است. در مورد اینکه گفتید 
آژانس های تبلیغاتی چنین تجربه ای را ندارند، 
به طور قطع می توانم بگویم چنین آژانس هایی 
وجود ندارند و دست کم تا هشت سال آینده نیز 
وجود نخواهند داشت. چون تجربه  کافی برای 
آن وجود ندارد. افراد خالق بسیاری داریم که 
بازاریابی دیجیتالی را از همه زوایا می دانند، اما 
راهبری و مدیریت یک آژانس متفاوت است؛ 
یعنی فرد باید شــش کسب وکار و ۶۰ کمپین 
شکست خورده داشته باشد تا به یک بلوغ ۴۰ 
ساله برسد، آنچه در رأس آژانس های مطرح 
دنیا دیده می شود، اما در شرکت های تبلیغاتی 
فناورانه نمی بینید. در ایران بلوغ های ۱۸ ساله 
یا شرکت های خوبی در این حوزه وجود دارند 
اما به عنوان آژانس، شــما باید کسب وکار آن 
سازمان، فرهنگ و روابط اجتماعی آن کشور را 
درک کنید. نمی توانید برای فروش محصول 
هر کاری انجــام دهید، دولت ممکن اســت 
مخالفت کند. تیم های فنی  زیادی هســتند که 
راهکار خالقانه ای ارائــه می کنند یا در حوزه 
آژانس رسانه خیلی خوب می توانند به برندی 
مثل کاله پیشنهاد رسانه بدهند، اما این از بعد 
فنی ماجراســت. وقتی کلمه آژانس را به کار 
می بریم به نظر من همه شرکت های تبلیغاتی 
فناورانه فعــاًل در حال آزمایــش کردن آن 

هستند و نمی توان روی آن حساب کرد.
بهنظرشــمابازاریابیبایددرونســازمانی
انجامشودیابهتراستبهآژانسهایتبلیغاتی

سپردهشود؟
باید ترکیبی از این دو 
باشــد. تیم بزرگی در 
کاله کار می کنند، هر 
کــدام مشــکالت و 
دانش متفاوتی دارند و 
به تبع آن در دنیای متفاوتی زندگی می کنند. 
به ســراغ کلیک یاب یا ای نتورک می روند و 
برای مشکالت خود از آنها راهکار می خواهند. 
اما دو طرف بلد نیســتند به زبان هم صحبت 
کننــد. یکســری اطالعات پایش نشــده 
نادرســت خارج می شــود و همه از یکدیگر 
انتظار دارند کســی بیاید و آن مشکل را حل 
کند. بــه طور قطع نیاز به یــک تیم حرفه ای 
هست تا این اطالعات را پایش و هدایت کند و 

به نتیجه برســاند تا اطالعات مناســبی به 
دســت کلیک یاب یا ای نتورک یا هر آژانس 
دیگری برســد. تیــم پاالیش کننــده باید 
بازاریابی را بلد باشــد و ســازمان را به خوبی 

بشناسد.
شــرکتهایتبلیغاتــیفناورانــه،رســانه
میفروشــندوبهبرخیابزارهامسلطهستند،
برندهمآنسرویسرامیخواهد.میتوانبه
ایننتیجهرسیدکهبهجایمغزافزاربهسمت

نرمافزارحرکتمیکنیم؟
این وضع بــا آزمون و 
خطا درست می شود. 
مثاًل تیم فعال در کاله، 
بعد از دو سال که از کاله 
خارج و در سازمان های 
دیگری مشغول می شوند، بعد از سومین تجربه 
خود تازه متوجه می شــوند کــه در تجربیات 
گذشته خود چه اشــتباهاتی کرده اند. صنعت 
تبلیغات در دنیا ریشه صدساله دارد، در حالی 
که این صنعت در ایران از ۲۰ سال پیش، پس 
از یک وقفه ۱۵ ساله، دوباره مطرح شده است. 
وقتی در مورد تحقیــق و هویت برند صحبت 
می کنیم، برای شرکت های تبلیغاتی، آنالین یا 
آفالین بودن آن اهمیتی نــدارد، صرفاً آنها را 
ابزار می بیند؛ از نظر آنهــا بیلبورد و تلویزیون 
ابــزار هســتند. این همــان حلقــه مفقوده 
ماجراســت. این وضعیــت تنهــا در مورد 
آژانس هــای آنالین صــدق نمی کند، بلکه 
آژانس های آفالین هم ضعیف عمل می کنند.

صنعــت تبلیغات در 
حال رشد اســت. در 
جهان ســوم از ســایر 
نقاط دنیا کپی و استفاده 
می کنیــم. برخی جاها 
هم رشد ارگانیک داشته ایم. مشتری ما ابزارها 
هســتند؛ کســی تا به حال از ما برنامه فروش 

نخواسته است.
نکته ماجرا این اســت 
که شاید بتوان ابزار را 
ظــرف یک مــاه کپی 
کــرد، اما تجربــه را 

نمی توان کپی کرد.
مــا اتفاقاً ایــن خأل را 
تشخیص داده ایم. البته 
این به دلیــل فرهنگ 
داخلی کاله اســت که 
همیشــه می گوید باید 
بتوان با ســعی و خطا کردن، دانش به دســت 
آورد. هیچ  گاه از ما نخواسته اند روی یک خط 
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پرونده

ثابــت آزموده شــده حرکــت کنیــم. از ما 
می خواهند شکست بخوریم.

نباید نادیده بگیریم که 
و  قدیمی  آژانس های 
قابــل احترامی هم در 
ایران وجــود دارند، از 
جمله اشاره و داروگ، 
که البتــه در حوزه دیجیتال تجربه ندارند و ما 
به آنهــا بــرای طراحی اســتراتژی کمک 

می کنیم.
برخیابزارهایمحوریهمچوناینستاگرام
وتلگراموسایرشــبکههایاجتماعیوجود
دارندکهرسیدنبهباروریوبرقراریتبادل
اطالعاتبامشــتریاندرآنهاممکناستبا
چالشهاییمواجهباشــد.نظرشــمادرباره

چالشهایتولیدمحتوایمدونچیست؟
بازاریابــی محتــوا در 
ســایت کلیک یاب را 
 Native Ad می توان با
)تبلیغات بومی( تلفیق 
کرد که مفهومی ســه 
چهار ساله در کل دنیاســت و با گوگل شروع 
شــد. این نوع محتوا در اصل تبلیغ است، اما به 
نظر تبلیــغ نمی آید. پســت های تلگرامی و 
اینستاگرامی هم نوعی Native Ad و از جنس 
بازاریابی محتوایی هستند. وقتی محتوایی تولید 
و منتشر شــده ما آن را در رســانه هایی که از 
جنس محتوا و تبلیغات است به جلو می رانیم تا 
دیده شود. بنابراین اساساً وارد تدوین و نگارش 

آن محتوا نمی شویم.
تولیدمحتوایمدونوتقویممحتواییبرعهده

چهکسیاست؟
بــر عهــده آژانــس 

دیجیتالی است.

مشکالتی که در کاله 
داریم به  قدری اساسی 
و ریشه ای هستند که 
نتیجه گیری کردیم به 
تدریــج بایــد تیــم 
خودمان را برای حوزه محتوا داشته باشیم. در 
بازاریابی محتوا، استمرار بسیار اهمیت دارد. 
انتشــار روزانه یک پســت خیلی موثرتر از 
انتشار ۱۰ روز یک بار صد پست است. بخش 
بازاریابی دیجیتالی کاله در حال تبدیل شدن 
به نوعی شــرکت تبلیغاتــی فناورانه یا یک 
آژانس بازاریابی دیجیتالی اســت. به دنبال 

آزمودن راهکارهای متفاوتی هم هســتیم تا 
تعداد شکســت هایمان خیلی باالتر برود و به 
این ترتیب دانش جدیدی کسب کنیم. همه 
فعاالن حوزه بازاریابی دیجیتالی در شروع راه 
هســتند. بعد از اقدامات همه شــرکت ها و 
برندهای مختلف در ۱۰ سال آینده به دانشی 
خواهیم رســید و بــر اســاس آن می توانیم 
هوشمندانه تر و هدفمندتر کار کنیم. برندها 
هم هنوز آمادگــی آن را ندارند. مثاًل برندی 
همچــون کاله به آینــده بازاریابی دیجیتالی 
خوش بین اســت و همین دســت مــا را باز 
می گذارد، اما احساس می کند هنوز جامعه به 
آن دانش و تجربه الزم نرســیده است تا کاله 
هم بخواهد روی بازاریابی دیجیتالی متمرکز 

شود.
اگروبالگیبــرایثبتانتقاداتمشــتریان
راهانــدازیکنید،چقدرآمــادهپذیرشاین

انتقاداتخواهیدبود؟
انتقــاد بــرای ما یک 
موضوع عادی است و 
روزانه بــا آن مواجه 
هســتیم. برخی از آنها 
انتقادات بجایی است؛ 
مثاًل درباره ایراد محصول که از قبل پروسه هایی 
برای آنها در کاله وجود داشته است و تیم هایی 
آن را پیگیری می کرده   و گزارش می داده اند. 
بخش عمده ای از آنچه با آن درگیریم شایعاتی 
هستند که نه از ســمت افراد عادی بلکه طبق 
برنامه ای ساخته می شــوند. سیاست کاله در 
قبال این نوع شایعات این بوده که کنش خاصی 
انجام ندهد و معموالً از کانال های باالدســتی 
آنها را حل کند. اما همیشه سعی کرده ایم آنچه 
را مربوط به اشکاالت کاله بوده حل کنیم. البته 
با حضور تیم و فشــاری که وارد می شود، سعی 
می کنیم روند و نرخ پاسخگویی را به روزرسانی 

کنیم و باالتر ببریم.
در مــورد بازاریابــی 
محتوایی مانند ســایر 
حوزه هــا، ســه بخش 
وجود دارد: استراتژی، 
برنامه ریــزی و اقدام . 
بالگ، بنر، لندینگ و شبکه های اجتماعی همه 
کانال هایی هســتند که محتوا را روی آنها قرار 
 ،CPC می دهیم. به نظر من حتــی بنری که در
متنی که در Ad words گوگل و تبلیغی که در 
عدد قــرار می گیــرد نیز محتوا محســوب 
می شود، چون بر اساس متن آنها مشتری روی 
تبلیغ شــما کلیک می کند. این سه بخش باید 
همیشــه به طور منظم انجام شوند. کانال چه 

شکست خورده باشد و چه موفق، در بازه های 
زمانی همیشــه آزموده می شوند چون ممکن 
اســت رفتار افراد تغییر کند. بنابراین آنالیز و 
تحلیــل مداوم می تواند به شــما کمک کند تا 
هرگز چیزی را از دســت ندهیــد و اگر ترند 
جدیدی به بازار می آید، بتوانید حداکثر ظرف 

سه ماه آن را روی برند خود پیاده سازی کنید.
محیــط کســب وکار 
ایران غیررقابتی بوده؛ 
مثــاًل کالــه هرگز با 
برندهــای مطرح دنیا 
رقابت نکرده اســت. 
کشور ما شــیوه رقابت را با دور زدن و حذف 
رقیــب آموخته اســت. وقتــی وارد فضای 
کسب وکار رقابتی می شوید، هجمه اطالعات 
هنوز وارد ایران نشده است. بنابراین در برخی 
حوزه ها خیلی عادی حرکــت می کنیم. مثاًل 
مردم ما ماست پروبیوتیک می خرند اما هنوز 
نمی دانند چیست. برندهای معتبر می توانند 
در فضــای فنــاوری اطالعات، دربــاره این 

محصوالت اطالع رسانی کنند.
همیننقطــهمیتواندمحــلبازاریابیمحتوا

باشدورهبریفکریایجادکند...
بله همین طور اســت. 
اولیــن چیــزی که در 
بازاریابی بسیار اهمیت 
دارد و شاید بسیاری از 
را  آن  شــرکت ها 
فراموش می کنند بحث مهم STP اســت که 
مدام باید بررسی شود.  همه آن را با بازار هدف 
یکی می دانند، اما حلقه مفقوده اینجاســت که 
باید بدانیم مخاطب هدف چه کســی است. 
مخاطبان هدف همان خوشه های درون بازار 
هدف هستند. وقتی شما محتوایی را می نویسید 
باید به گونه ای باشد که مخاطبان هدف جاری 
و بالفعل را در بر گیرد. نوســانات کشــور هم 
تاثیرگذارند؛ هنوز برجام بالتکلیف است، اما 
در نهایــت درهای کشــور باز می شــود و 
شرکت های رقیب خواهند آمد، شرکت هایی 
که خیلی از ما جلوتر هستند. از دیگر معضالت 
ما این اســت که آن قدر به مشتری خدمات 
می دهیم که مشتری وارد حیطه کسب وکار ما 
می شــود و دیگر نمی توانیم آن را خارج کنیم. 
باشگاه کســب وکاری و باشــگاه مشتریان، 
مشتری را متوقع می کند. وقتی این خط قرمزها 
را نشناسیم، وقتی به عنوان یک سازمان، هویت 
بصری، اســتانداردهای کسب وکاری خود و 
تعامل با بازار مشتری را ندانیم، این مشکالت 

پیش می آید  
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عصر دیجیتال صرفاً با ابزارها و روش های در 
ســنتی بازاریابی نمی توان به مشــتریان 
دسترســی پیدا کرد. شــرکت هایی که چابکی و 
انعطاف پذیری الزم را نداشته باشند، شانسی برای 
رقابت نخواهند داشت. مدیرانی که ناچار به فعالیت 
در اقیانوس عظیمی از داده ها هستند قادر نخواهند 
بود با حقایق ســنتی خود راه شان را در این اقیانوس 
پیدا کنند؛ آنان برای درک افراد و برقراری ارتباط با 
آنها نیاز به یافتن راهکارهای تازه ای دارند. اما هنوز 
همه آنها در این راه اهل بخیه نشده اند. حتی کسانی 
 که به عنوان بازاریاب در کسب وکارهای مختلف 
مشغول کار کردن هســتند، نیاز به آموزش های 
حرفه ای در بخش های مختلــف بازاریابی دارند. 
آمارهای جهانی نشان می دهد ۸۴ درصد بازاریابان 
یک اســتراتژی محتوایی رســمی بــرای تغذیه 
کانال های بازاریابی خود ندارند. با این حال، بودجه 
اختصاص یافته برای تامیــن محتوای این کانال ها 
روزبه روز در حال افزایش اســت. طبق پیش بینی 
گارتنر، بازاریابی دیجیتالی یکی از تکنولوژی هایی 
است که تا پنج سال آینده بیشترین جذب سرمایه 

را خواهد داشت.
با وجود رشد قابل توجه صنعت بازاریابی در دنیا 
و افزایش ساالنه سرمایه گذاری برای آن، هنوز در 
ایران موانع بسیاری بر سر راهش وجود دارد و سهم 
اندکی از هزینه ای که کسب وکارها و شرکت ها بابت 
تبلیغات و بازاریابــی می پردازند، مربوط به فضای 
آنالین و دیجیتالی است. حتی کسب وکارهایی که 
مشخصاً اینترنتی هستند و حوزه کاری شان به نحوی 
با تجارت الکترونیکی گره  خورده اســت، با توجه به 
فرهنگ مصرفی مردم ترجیح می دهند همچنان از 
تبلیغات سنتی یعنی بیلبوردها یا تبلیغات محیطی و 

تلویزیونی هم استفاده کنند.
 در شــکل گیری چنین شــرایطی، نبایــد تاثیر 
آژانس های بازاریابی دیجیتالی در ایران را فراموش 
کرد. تعداد آژانس هایی که فارغ از دیدگاهای سنتی 
خود همگام با ترندهــای روز دیجیتال مارکتینگ، 
بتوانند ضمن شــناخت نیاز و فرهنگ مردم ایران، 
صفر تا صد پروســه بازاریابی دیجیتالــی را برای 
شــرکت ها و برندها انجام دهنــد و از یک طرف 
بازگشــت مالی قابل قبولی برای آنها رقم بزنند و از 
طرف دیگر به رشــد این اکوسیستم کمک کنند، 
شاید از تعداد انگشــتان یک دست بیشتر نباشد. 

در چنین وضعیتــی کســب وکارهای ایرانی، چه 
آنهایی که جنس فعالیت شان اینترنتی و دیجیتالی 
اســت و چه آنهایی کــه هیچ ارتباطــی با تجارت 
الکترونیکــی ندارند، ناگزیر به دســت  و پا کردن 
تیم های بازاریابی خودشان و استفاده از راهکارهای 
درون سازمانی هستند.   شرکت های ایرانی معتبر 
و شناخته شده ای که لزوماً آژانس تبلیغاتی نیستند 
اما خدمات مدیریت تبلیغات آنالین ارائه می کنند و 
کسب وکارهای مطرح نیز از مشتریان آنها هستند، 
تعداد چندان چشمگیری ندارند. هرچند اغلب این 
شــرکت ها پلتفرم خود را در اختیار کسب وکارها 
قرار می دهند و خودشــان راهکاری برای آنها ارائه 

نمی کنند، دست کم سعی می کنند با هوشمندسازی 
و هدفمندسازی سیستم خود اســپم تولید نکنند، 
تاثیر منفی بر کمپین های آن برند نگذارند و با ارائه 
آمارهای تحلیلی از میزان مشاهده آگهی  و محتوا، به 
نوعی بازتاب دهنده بازخورد محصول آنها باشند.  
اغلب این پلتفرم ها برای پر کردن خالء آژانس های 
)کارآمد( بازاریابی دیجیتالی، دســت به همکاری 
با آژانس های بازاریابی می زنند و به نظر می رســد 
صرفاً حلقه ای در این زنجیره و اکوسیستم هستند. 
با این حال خروجی این همکاری ها و تبادل تجربیات 
ممکن است در آینده نزدیک، به شکل گیری تعداد 
بیشــتری از آژانس های بازاریابــی دیجیتالی نیز 
منجر شود. البته نباید فراموش کرد که ترغیب به 
شــکل گیری این آژانس ها به خواست و تقاضای 
برندها هم بستگی دارد، اینکه چه میزان می خواهند 
بازاریابی دیجیتال را جدی و اصولی در پیش بگیرند، 
برای آن ســرمایه گذاری کنند و به کمک آن حتی 
برای محصوالتی که هنوز تولید نکرده اند یا در حال 

تولید آنها هستند مشتری پیدا کنند  

بازیگران اکوسیستم بازاریابی دیجیتالی در ایران چه کسانی هستند

جای خالی آژانس ها

برخیازبازیگراناکوسیستمبازاریابیدیجیتالیدرایران

ویژگیهاوخدماتنوعخدماتنامشرکتلوگو

کلیک یاب
تبلیغات کلیکی بر بستر 

وب، موبایل و ویدئو با 
VAST فرمت

انتشار بنر بر اساس دسته بندی موضوعی، بازه  
زمانی، محدوده جغرافیایی و سیستم عامل

تبلیغات کلیکی بر بستر ای نتورک
وب، موبایل و ویدئو 

انتشار بنر بر اساس دسته بندی موضوعی، بازه  
زمانی، محدوده جغرافیایی و سیستم عامل

تبلیغات هوشمند در عدد
 هدفمندی موضوعی، زمانی، مکانی و غیرهاپلیکیشن های موبایلی

سامانه آنالین تبلیغات ویداد
ویدئویی

 دو برابر رشد ساالنه بازدید محتوای ویدئویی،
۵ درصد نرخ تولید کلیک

ارائه راهکارهای نصب اپ، آنالیز داده ها، ویدئو تبلیغات ویدئویی آنالینتپسل
کلیک، شبکه های اجتماعی

شخصی سازی ارائه ریکامندر
محصول و محتوا

 تشکیل پرسونای تک تک کاربران به کمک هوش 
 مصنوعی و داده های بزرگ

DMCبازاریابی محتوا از طریق سرویس هایی همچون آژانس تبلیغات دیجیتالی
بنر، ویدئو، شبکه های اجتماعی و افراد تاثیرگذار

مینا نوبهار
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پرونده

بهنظرشــمادیجیتالمارکتینــگاکنونچه
سهمیازفضایکســبوکارایرانرابهخود

اختصاصدادهاست؟
دیجیتــال مارکتینگ در جهــان و مخصوصًا 
در ایران کاًل علم جدیدی اســت و تکنیک ها، 
روش ها و اصولــی دارد که به نظر من در ایران 
اکثر شرکت ها به نوعی از آن استفاده می کنند. 
ممکن است بر اساس دانشی که دارند و آنچه 
می خواهند، کمی آن را بومی و به سبک و ذائقه 
ایرانی ها نزدیــک کنند. در مجموع به نظر من 
در ایران هنــوز از ابزار دیجیتال مارکتینگ به 
صورت درست استفاده نمی شود. بخشی هایی 
را استفاده می کنند و بخش هایی را نه، که این به 
دلیل محدودیت ها و شرایطی است که دارند. 
آنچه من اآلن در بازار ایران می بینم این است 
که از دیجیتال مارکتینگ اســتفاده می شود، 
اما نه به شــکل اصولی و درســت. شرکت ها 
از کمپین های دیجیتال مارکتینگ اســتفاده 
می کنند امــا ضعف هایی دارنــد. دیجیتال 
مارکتینگ در همه جــای دنیا آینده بازاریابی 
است. شاید ما کمی عقب تر باشیم، اما باید توجه 
داشت که این به آن معنی نیست که بازاریابی 
به شکل سنتی منسوخ شده است. نه، همه باید 
در کنار هم باشند، اما این روش سرعت و دقت 
بیشتری دارد و بیشــتر به فرهنگ هر کشور 
نزدیک اســت و همه شرکت ها- حتی آنهایی 
که اآلن اســتفاده نمی کننــد- در آینده از آن 

استفاده خواهند کرد.
چهچالشهــاومحدودیتهاییبرســرراه

دیجیتالمارکتینگوجوددارد؟
محدودیت هــای هر شــرکت با شــرکت 
دیگر فرق می کند. به شــکل کلــی در ایران 
محدودیت ها و قوانینی وجــود دارد که همه 
بایــد در فضای مجــازی رعایــت کنیم، اما 
بیشترین میزان محدودیت را ساختار سازمانی 

شرکت ها ایجاد می کنند. شرکت ها بر اساس 
اهداف شــان و کارهایی که می خواهند انجام 
دهند در رده هــای باال تصمیم گیری می کنند. 
ممکن است یک شرکت از پیامک استفاده کند 
و شــرکت دیگری از ایمیل، به هر صورت بر 
اساس نوع تجارت و ساختار سازمانی استفاده از 

ابزارها فرق می کند.
چقــدرایــنمحدودیتهابهناتوانــیمادر
بهکارگیــریابزاریــامحدودیتهایزبانی

برمیگردد؟
من فکر می کنــم خیلی چیزها به کشــور ما 
برمی گردد. یکی همین زبان است که خودش 
محدودیت ایجــاد می کند. ما به آن راحتی که 
می توان با حروف التین هشتگ درست کرد، 
با حروف فارســی نمی توانیم هشتگ درست 
کنیم. موضوع دیگر این اســت کــه ما از نظر 
فرهنگی هم تفاوت های مهمی با دیگر کشورها 
داریم. برخی چیزها شاید در کشورهای دیگر 
این قدر تابو نباشــند که در ایران هستند. مثاًل 
اگر یک ســایت برای مانیتورینگ بخواهد از 
اسپم اســتفاده کند، همه صدایشان درمی آید 
که از این ســایت استفاده نکنید، اما این در دنیا 
خیلی مرســوم است، هشــداری هم به کاربر 
می دهد که این وب ســایت از این سیســتم 
استفاده می کند و شــما را مانیتور می کند و در 
نتیجه ما می توانیم بفهمیم شــما چه چیزهایی 
را بیشتر دوســت دارید؛ اما در ایران این کار 
بد محسوب می شود، انگار شما دارید از دیوار 
مردم باال می رویــد و این خودش محدودیت 
است، اگر بخواهید اعتباری را در بازار به دست 
بیاورید، باید از انجام دادن برخی کارها اجتناب 
کنید. اما نکته ای که در ابتدا گفتم- که دیجیتال 
مارکتینگ هنوز به شکل آکادمیک و علمی در 
ایران رایج نیســت- شاید یکی از دالیلش این 
باشــد که در برخی جاها از شیوه های ادغامی 

ســنتی و مدرن اســتفاده می کنند. دیجیتال 
مارکتینگ روش های سنتی ندارد، اما بعضی ها 
یکسری روش ها را با آن ادغام می کنند و یک 
نســخه وطنی تولید می کنند که ممکن است 

شما احساس کنید که این محدودیت است.
درواقعازروشهایســنتیباابزارهایجدید

استفادهمیکنند.
یک جورهایی بله. این را شــما در شبکه های 
اجتماعی می بینید. سرعت دیجیتال مارکتینگ 
زیاد اســت. شــرکت ها کارهای روتینی را از 
همدیگر کپی می کنند و با یکســری تغییرات 
جزئی ولی با همــان ایده اولیه انجام می دهند و 
بعد از مدتی دیگر نمی توان آن کار را انجام داد، 
برای اینکه بتوانیم کارهای جدید انجام بدهیم 
باید خیلی خالق باشیم و دائم جامعه را بررسی 
کنیم. اما محدودیت های درون ســازمانی ما 
باعث می شود این اتفاق کمی آهسته رخ دهد؛ 
یعنی ممکن اســت من از اآلن متوجه شوم که 
دیگر نمی توانم فالن کار را انجام بدهم، اما اینکه 
چقدر طول می کشد تا بتوانم کار جدیدی انجام 
بدهم خودش زمــان می برد. وقتی من در یک 
شــرکت این محدودیت ها را دارم، مطمئنم 
بقیه هم در شرکت های دیگر محدودیت هایی 
دارند، یعنی لزومــاً به خاطر ضعف یک فرد یا 
تیم نیســت که نمی توانند کار جدید را انجام 

بدهند.
شــرکتهایخارجیایکهدرایرانفعالیت
میکننداینمشــکلرادارندیاشرکتهای

ایرانیهمهمینطورهستند؟
متاسفانه من هیچ وقت در شرکت های ایرانی 
کار نکرده ام، ولی می دانم حداقل آسیایی ها این 

مشکل را دارند.
اکنــونبهنظــرمیرســدبــازاردیجیتال
مارکتینگراشــرکتهایخارجیدرایران
پیشمیبرند،چرا؟اینناشــیازکمدانشی

ایرانیهاستیاترسیاچیزهایدیگر؟
شاید خیلی تند باشــد اگر بگوییم دانش شان 
کم اســت. من فکر نمی کنم آدم های باسواد 
در این زمینه نداریم. اینکه کجا قرار گرفته اند 
و در چه موقعیتی هســتند و چه قدرتی دارند 
مهم است. این موضوع شــاید از بیرون دیده 
نشود. شما از بیرون می بینید یک نفر در فالن 

الهه طاهری، مدیر روابط عمومی و دیجیتال مارکتینگ دفتر هواوی در ایران:

مقاومت عجیبی در برابر آموزش آکادمیک داریم
دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتالی آنچنان در دنیا و ایران علم جدیدی محسوب می شود که برخاف بیشتر حوزه ها، کارشناسان 
آن را جوانان تشکیل می دهند. سرعت تغییرات این رشته آنچنان زیاد است که شاید یک فرد میانسال هم نتواند پابه پای آن حرکت کند، 
چه رسد به پیرترها. الهه طاهری یکی از همان جوانانی است که این حوزه را می شناسد و به واسطه همین آشنایی است که اکنون در یک 
شــرکت غیرایرانی فعالیت می کند. او مهم ترین ضعف کشــور در زمینه بازاریابی دیجیتالی را دوری از فضاهای آکادمیک و آشــنایی با 

روش های روز دنیا می داند. هرچند ارتباط کم شرکت های ایرانی با شرکت های تبلیغاتی بزرگ دنیا نیز یکی دیگر از مشکات است.

میثم قاسمی
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پست در شرکت دولتی یا خصوصی قرار دارد 
و انتظار دارید بتوانــد فالن کار را انجام بدهد، 
اما محدودیت هایی که گفتم باعث می شــود 
بعضی وقت ها یک آدم باسواد هم نتواند بعضی 
کارها را انجام دهد. اما چیزی که باعث می شود 
شرکت های خارجی بتوانند راحت تر این کارها 
را انجام دهند، بهترین و واضح ترین دلیلش این 
است که شــرکت های خارجی این پتانسیل را 
دارند که با شرکت های تبلیغاتی بین المللی کار 
کنند و این شرکت ها که در کشورهای اطراف 
ما مستقرند و برای کل منطقه کار می کنند، این 
علم و توانایی را دارند که هم بتوانند شرکت ها 
را قانع کنند که شــما باید چه کارهایی انجام 
بدهید و هم از نظر مالی این توانایی را دارند که 
با شرکت های بین المللی قرارداد ببندند. پس 
یکسری شــرکت تبلیغاتی بین المللی داریم و 
یکسری شرکت تولیدکننده بین المللی. اینها 
به هم متصل می شــوند و طبیعتاً دانش شان از 
دیجیتال مارکتینگ باالتر می رود. دوره های 
آموزشــی برگزار می کنند. وقتی یک شرکت 
اصلی با شــرکت های بین المللی کار می کند 
و آگاهــی و دانــش به روزشــده را در اختیار 
می گیرد، کل دفاتــرش را در سراســر دنیا 
آموزش می دهد و هر کشــوری بر اســاس 
شرایط خودش این را بومی سازی می کند. ما به 
خاطر محدودیت هــای زیاد و تفاوت فرهنگی 
زیادی که با دیگر کشــورها داریم، باید خیلی 
بومی سازی کنیم. یعنی باید زحمت بیشتری 
بکشــیم. هم باید آنها را قانع کنیم که با شــما 
فرق داریم )مثاًل آنها را قانع کنیم که در ایران 
فیس بوک و توییتر نداریم و در عوض تلگرام 
داریم که آن هم ممکن است فردا نباشد و مردم 
بروند سراغ یک شبکه دیگر( و از آن طرف هم 
تحقیق کنیم که اینجا چه اتفافی می افتد. اما این 
تعامل ما با شرکت های خارجی هم به آنها یک 
نمای بهتری از ایران می دهــد و هم به ما این 
توانایی را می دهد که روش های به روز شــده 
را ببینیم و حتی اگر به دلیل مشکالت خودمان 
نمی توانیم از آنها اســتفاده کنیم، تغییرشــان 
بدهیم و از آنها برداشــتی داشــته باشیم که 

بتوانیم اینجا استفاده کنیم.
عالقهشرکتهابهدیجیتالمارکتینگممکن
استباواکنشمنفیشرکتهایتبلیغاتیای

کهسنتیکارمیکنند،روبهروشود؟
در ایران همه شــرکت های تبلیغاتی دارند به 
سمت تبلیغات دیجیتالی می روند و خودشان 
متوجه این موضوع شــده اند. ممکن است این 
روند کمی کند باشــد و پیدا کردن شرکتی که 
همگام با خواسته های ما پیش برود کمی سخت 

به نظر برسد، اما خودشان می دانند که این امر 
بدیهی اســت و نمی توان انکارش کرد. طبیعتًا 
شــرکت های تبلیغاتی باید خودشان را تغییر 
بدهند و اگر بخش دیجیتال مارکتینگ ندارند 
راه اندازی کنند. آن چیزی که من می بینیم این 
است که همه دارند تالش می کنند این بخش 
را راه بیندازند. منتها ایرادی که من می توانم از 
بازار ایران بگیرم این است که دوست ندارند 
یک چیــز را به روش آکادمیــک یاد بگیرند. 
چند نکته را به روش تجربــی یاد می گیرند و 
بعد فکر می کنند اســتاد دیجیتال مارکتینگ 
هستند و همه کار می توانند انجام بدهند، زیر 
بار هــم نمی روند که فالن مقاله را بخوان یا این 
دوره هــا را بگذران تا ببینی ایــن بازار دائم در 
حال تغییر اســت. به نظر من علت اصلی کند 
بودن پیشرفت دیجیتال مارکتینگ در ایران، 
مقاومت عجیبی اســت که در برابر آموزش 

آکادمیک وجود دارد.
برخیشرکتهادرایرانهستندکهدرزمینه
engagementفعالانــد.بــهنظرشــمااین

شرکتهاچقدرموفقبودهاند؟
این شرکت ها در زمینه داشــتن تبلیغات در 
حوزه دیجیتال بســیار مفید هســتند، اما آیا 
می توانند یک بسته کامل دیجیتال مارکتینگ 
ببندند؟ نــه. و به نظر من بــرای انجام دادن 
بخشــی از کارها- حداقل در شــرکت های 
بین المللی این طور است- ما سراغ چند شرکت 
نمی رویم که هــر کدام یک بخــش از کار را 
انجام بدهند. سراغ یک شــرکت می رویم و 
آن شــرکت می تواند با هزار شرکت کار کند. 
این نقطه ضعف آنهاســت که قادر نیستند به 
شرکت مادر دیجیتال مارکتینگ تبدیل شوند 
و همه ابعاد را پوشــش دهند. منتها در بخش 
خودشــان خوب هســتند و کارها در نهایت 
توسط آنها انجام می شود، اما همیشه یک الیه 

پایین تر می مانند.

بهتازگیگارتنرگزارشیمنتشرکردهاست
کهدرپنجســالآیندهیکیازحوزههاییکه
بیشــترینســرمایهگذاریراجذبمیکند
دیجیتالمارکتینگاســت.درایرانآماری
داریدکهچقدردراینحوزهسرمایهگذاری

شده؟
به شکل عددی نمی توانم چیزی بگویم و رقمی 
ندارم، امــا در یک نگاه کلــی می دانم- طبق 
اطالعاتی که از شــرکت های خارجی  فعال در 
ایران دارم- در سال آینده میزان فعالیت شان 
در زمینه دیجیتــال مارکتینگ از آنچه امروز 
هست بیشتر خواهد شد. نگاهی به سایت های 
کاریابی هم می تواند این موضوع را نشان دهد 
که تقریباً ۸۰ درصد شــرکت های مختلف در 
هر زمینه ای دنبال نیروی دیجیتال مارکتینگ 
می گردند، چون ســرعت بازدهــی ای که از 
دیجیتال مارکتینگ می توان گرفت باالســت 
و تقریباً همــه متوجه این موضوع شــده اند. 
وقتی شرکت های مربوط به آب معدنی، مواد 
شــوینده، خودرو و... وارد این حوزه شده اند، 

می توانید روند را متوجه شوید.
درمــوردمحدودیتهاازســمتدولتهم

چنینچیزهاییوجوددارد؟
طبیعتــاً محدودیت هایی وجود دارد. شــاید 
به تک تک شــرکت ها اعالم نکننــد که این 
قوانین فعالیت در این حوزه اســت، اما پلیس 
فتا که حواســش به همه چیز هست، حواسش 
به ما هم هســت. بارها اتفاق افتاده که در حال 
مانیتور کردن ما و صفحات و هشتگ ها هستند. 
محدودیت فضای مجازی قطعاً از فضای حقیقی 
کمتر است، اما به هر صورت وجود دارد و باید 
آن را رعایت کنیم. هیچ  کس دلش نمی خواهد 
کاری که بــا زحمت انجــام داده، دو روز بعد 
بسته شود. چون پنج روز استراحت ما به معنی 
مدت ها عقب ماندن از رقباست و اگر قانون را 

رعایت کنیم، سر جایمان امن تر نشسته ایم  
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پرونده

پیدا کردن بازار مناسب و مشــتریان واقعی برای 
توســعه فعالیت های کســب و کار همواره یکی از 
دغدغه های اصلی مدیران شرکت ها و موسسات 
بوده است. مهم ترین هدف تحقیقات بازار، کسب 
اطالعات درباره بازار، محصول، برند، مشــتریان 
و رقباســت، اما در شیوه های ســنتی، کسب این 

اطالعات بسیار زمان بر و پرهزینه بوده است.
رویکردهای ســنتی بازاریابی عمدتــاً متکی بر 
انجام تبلیغات یک سویه هســتند که به  جز هزینه 
زیاد، نیازمند زمان طوالنی برای دریافت بازخورد 
مناســب از مشتریان بوده اســت. اگر هم خارج از 
فضاهای رسانه ها به دنبال ارتباط مستقیم با مشتری 
باشــید، نیازمند مکان و فضای زیــاد و پرهزینه و 
فرایندی دشــوار برای برقراری ارتبــاط با جمع 
بســیار محدودی از مشتریان بالقوه هستید. فضای 
دیجیتالی با گســترش نفوذ خــود در همه جوامع،  
مفاهیم ســنتی بازاریابی، بازارسازی و بازارسنجی 
را دگرگون ســاخته و امکاناتی غیرقابل تصور را در 
اختیار کسب وکارها قرار داده است تا با هزینه های 
به مراتب کمتر و زمان به مراتب کوتاه تر، اطالعاتی 
دقیق و جامع از نظرات، انتظارات و دگرگونی های 

بازار، مشتری و رقیب به دست آورند.
بازاریابــی در فضای دیجیتالی هنوز در کشــور 
جایگاه جدی خود را پیدا نکرده و بحثی نوپاســت، 
اما مشاهده می شود که موسسات مختلف، به ویژه 
کسب وکارهای پیشــرو و نوپا، توجه روزافزونی به 
این موضوع نشان داده اند و با وجود شکاف نسبی ای 
که در حوزه دیجیتال با دنیا وجود دارد، حرکت های 

مثبتی در این عرصه آغاز شده است.
تحول عمده ای که در نگرش و رویکرد بازاریابی 
دیجیتالی به وجود آمــده مرتبط با تغییر زیربنایی 
شیوه های مبنایی در آن است. فرایندهایی به مراتب 
اقتصادی تر، با امکان برقراری ارتباط دوسویه با بازار 
و دریافت سریع بازخورد از آنها و امید به بازگشت 
سرمایه در دوران بسیار کوتاه تر، از مزایای پایه ای 

این شیوه نوین بازاریابی است.
چرخه بازاریابی دیجیتالی شامل جذب مشتری، 
برقــراری ارتباط مســتمر، گرفتــن بازخوردها، 
اقدامات الزم بــرای حفظ مشــتری و مراقبت از 
ارتباط و درگیر نگه داشتن اوست. مدیریت کردن 
ایــن چرخه نیازمند نگرش، فرایندهــا و ابزارهای 
متفاوتی اســت که دانش مدیریت بازاریابی سنتی 

با آنها ناآشناســت. نقش فنــاوری روز در فضای 
کسب و کار در نگاه اول ممکن است شامل استفاده 
از ابزارهــا و امکانات الکترونیکی و شــبکه ای در 
فرایندهای رایج باشد، ولی اتفاق اصلی که منجر به 
بهره وری متفاوت و دستیابی به اهداف کسب وکار 
در بازه زمان کوتاه و به شــکل اقتصادی شــد، فقط 
ناشــی از الکترونیکی کردن روش های ارتباطی و 
خودکارسازی فرایندهای ســنتی بازاریابی نبوده، 
بلکه کسب و کارها اکنون نگرش تازه ای از بازاریابی 

را به کمک امکانات دیجیتالی تجربه می کنند.
مثاًلشاید استفاده از ایمیل برای تبلیغات در ابتدا 
یک حرکت نوآورانه چشــمگیر به شمار می آمد. 
در آغاز این امکان در شکل ســاده آن، صرفاً ورود 
فناوری کمکی در یک فرایند یک سویه سنتی بود. به 
مرور ارسال های انبوه و دریافت موردی بازخوردها 
و تحلیل محتوای آنها شــکل متفاوتــی از فرایند 
بازاریابی را با رویکردی تازه نمایان کرد. اســتفاده 
از تکنیک هایی ماننــد SEO وSEM  که در بازاریابی 
دیجیتالی مطرح شده، مشابه سنتی ندارند. بازاریابی 
محتوا نمونه دیگری است که اصوالً مطرح شدن و 
امکان پذیری آن به لطف فناوری شکل گرفته است. 
اینها و سایر تکنیک های مورد استفاده، روش هایی 
نو هســتند که به طور غیرمســتقیم، مشتری را به 
سمت کســب و کار شما هدایت می کنند. در بحث 
تغییر نگرش ها، درک تفاوت ماهوی نقش فناوری 
در پدید آمدن راه حل های تازه، یک مساله کلیدی 
است. باید به این واقعیت هم باید اشاره کرد که بسته 
به نوع محصوالت، مشتریان و محدوده جغرافیایی 
مورد بحث، فرایندهای بازاریابی ســنتی همچنان 
یک مکمل قابل توجه به شمار می روند و در طراحی 

کالن مدل بازاریابی شرکت ها مطرح هستند.

ابزارهاییکهفراهمشدند
بازاریابی دیجیتالی اساساً متمرکز بر اینترنت است 
که هم یک وسیله ارتباطی اســت و هم یک رسانه 
بازاریابی قدرتمند. اینترنت را می توان برای ارسال 
پیام مانند پســت الکترونیکی، RSS، پیام رســانی 
فوری، ارسال صدا، جســت وجوی عبارات مورد 
نظــر در کمپین های تبلیغاتی و مانند آن اســتفاده 
کرد. بنابراین بازاریابی دیجیتالی می تواند به عنوان 
ترکیبی از ارســال و دریافت فناوری های اینترنتی 
برای اجرای کمپین های بازاریابی قلمداد شود. پیش 

از آغاز هر کمپین دیجیتالی، باید مشخص باشد که 
هدف از آن کمپین چیســت. ممکن اســت جذب 
مشــتری، باال بردن آمار بازدید از سایت، افزایش 
ترافیک سایت، تبدیل بازدیدکنندگان به هواداران 
مستمر یا ترکیبی از آنها باشــد. این هدف گذاری 
در انتخاب بســتر مناســب و تکنیک های موثرتر 
تاثیرگذار اســت. پهنای بانــد اینترنت، وای فای و 
دسترســی به وب از طریق تلفن همــراه به عنوان 
زیرســاخت های فرایندهای نوآورانه در بازاریابی 
دیجیتالی، محرک رشــد جهانی هستند. به دلیل 
توسعه اســتفاده از وب در جهان، میلیاردها دالری 
که صرف کانال های سنتی می شد، امروز به طرف 
کمپین های بازاریابی تغییر جهت داده  اســت و این 
روند با رشــد و بالغ شــدن وب همچنان افزایش 
خواهد یافت.  گسترش استفاده از موبایل و استقبال 
وســیع از شــبکه های اجتماعی، رنــگ و اهمیت 
تازه ای به این نوع بازاریابی بخشــیده است. امروز 
حدود ۲۵ درصد زمان مردم در سراســر جهان در 
شــبکه های اجتماعی می گذرد. بیش از ۸۰ درصد 
کاربران موبایل خانه شان را بدون موبایلشان ترک 
نمی کنند و بیش از ۵۰ درصد داشــتن موبایل را بر 
تلویزیون ترجیح می دهند. در کشور خودمان ده ها 
میلیون نفر در شــبکه های اجتماعی و رسانه های 
موبایلی فعال اند. همه این آمارها از اهمیت موبایل و 
شبکه های اجتماعی مبتنی بر اینترنت به عنوان یک 

رسانه جدید و پرقابلیت حکایت دارد.
ابزارها و تکنیک های مورد اســتفاده در بازاریابی 
دیجیتالی برای کســب و کارها متنوع اند. تدوین 
و ارائه محتوای مناســب از مهم ترین نکاتی است 
کــه باید پیش از هــر اقدام فناورانه بــه آن توجه 
کرد. برای حضور موفــق در فضای دیجیتالی باید 
از SEO یا بهینه ســازی موتور جست وجو استفاده 
شــود. از موارد مهم دیگر می تــوان به موتورهای 
گزارشگر اشــاره کرد که قادرند درون یک کمپین 
قرار گیرند و به ســازمان اجازه دهند که بالفاصله 
روند عملکرد کمپین را ببیند؛ مثاًل اینکه چه چیزی 
توسط یک کاربر دیده می شود، چند بار و به چه مدت 
و همین طور نرخ واکنــش و خریدهایی که صورت 
می گیرد. بهینه ســازی و خودکارسازی اطالعات 
مبادله شده در پســت الکترونیکی نیز از ابزارهای 
رایج است. به کمک آن، شناسایی نیازهای مخاطبان 
انجام می شــود و به این ترتیب ارســال ایمیل ها به 
شــکلی هدفمند و صرفاً برای گــروه محدود موثر 

صورت می پذیرد.
همان طور که اشاره شــد، هرچه زمان می گذرد 
رســانه های اجتماعی بــه طور محسوســی در 
فرایندهــای بازاریابی دیجیتالی نقش پررنگ تری 
ایفا می کنند که در اینجا شایســته یادآوری است. 
بدین معنی کــه باید با انتخاب رســانه اجتماعی 

چاقوی دو لبه فضای دیجیتالی
کامران اعتمادمقدم

عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی
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مناسب، محتوایی مناسب را در این رسانه تدوین و 
ارائه کنیم که واقعیــت ما، محصول و برندمان را به 
 خوبی معرفی کند. تبلیغات بنری تکنیک دیگری از 
بازاریابی دیجیتالی است که به دلیل هزینه زا بودن 

باید با دقت بیشتری طراحی و اجرا شود.
داده کاوی در رســانه های اجتماعی را می توان به 
عنوان یکی از اثربخش ترین شیوه های بازاریابی در 
فضای دیجیتالی دانســت. در رسانه های اجتماعی 
افراد خیلی سریع نسبت به یک رخداد، یک شایعه، 
یک محصول یا یک برند واکنش نشــان می دهند و 
اگر کسب وکارها هشیار باشند، می توانند با استفاده 
از این پدیــده اطالعات بازار را خیلی ســریع تر و 

کم هزینه تر به دست آورند.
یک شرکت برای عرضه یک محصول جدید، با 
راه اندازی یک کمپین رسمی یا غیررسمی، می تواند 

از مهم ترین انتظــارات کاربــران از آن محصول 
آگاه شــود. به عنوان مثال می تواند متوجه شــود 
که آیــا زیبایی محصول برای کاربر مهم تر اســت 
یا ویژگی های فنی آن و حتــی اینکه کاربران کدام 
نام را برای محصول ترجیــح می دهند و در مقابل 
محصوالت مشــابه رقبا، انتظار چــه ویژگی های 
متفاوتی از آن محصول دارند. شرکت های بزرگ 
با اســتفاده از تحلیل هایی که این قبیل ابزارها ارائه 
می دهند، توانسته اند نیاز ها و خواسته های مشتریان 
را شناســایی کنند و با ارائه محصوالت یا خدمات 

جدید،  آن نیازها را برآورده کنند.
کسب وکارهای نوپا الزم است به این نکته توجه 
کنند کــه بهره گیری از فضــای دیجیتالی چاقوی 
دولبه است. به طوری که به همان اندازه که می توان 
از پتانسیل شــبکه های اجتماعی برای توسعه برند 

و ایجاد خوشــنامی بهره برد، این شــبکه ها ممکن 
است آن شرکت یا برند را در زمانی کوتاه تخریب 
کنند. هر چه کســب وکارها موفق تر شوند بیشتر 
در معرض تهدید ناشــی از فعالیت های منفی قرار 
می گیرند. از ایــن رو در صورت ورود به این عرصه 
باید رویکرد مناسب استفاده از آن را نیز به درستی 
شناخت. این مهم شامل انتشــار مرتب واقعیتها و 
توانمندی های آنها و انعکاس صحیح، موثر و مستمر 
تصویر مثبت واقعی از خودشان است. دلیل شکست 
درصد زیــادی از کمپین های دیجیتالی در دنیا این 
است که تحلیل روشــنی از هدف کمپین، محتوای 
مناسب، رسانه درســت و مخاطب واقعی ندارند. 
اســتفاده از ابزارها و تکنیک هــا در واقع گام بعدی 
است و به تنهایی نخواهند توانست ضامن موفقیت 

یک کسب وکار باشند  

  همراه با سنت، همگام با مدرنیته
همه کسب وکارها باید بپذیرند که در نظر گرفتن 
نیازهای کاربران و جلب اعتماد آنها بســیار مهم 
اســت. به باور بســیاری، این اعتماد نه از طریق 
تبلیغات آنالین بلکه همچنان با شیوه های سنتی 
بازاریابی، تبلیغات محیطی، تلویزیونی و بیلبوردها 
آسان تر به دســت می آید. اما واقعیت ماجرا چیز 
دیگری اســت. تعداد اندکی از کسب وکارهای 
دیجیتالــی در ایــران به ندرت و تحت شــرایط 
خاصی به سراغ تبلغیات ســنتی و ATL می روند. 
اگر سرویسی همچون اسنپ از این شیوه تبلیغات 
در کنــار فعالیت های آنالین اســتفاده می کند، 
پیشــتر اطالعات الزم را بررسی و تحلیل کرده و 

با موقعیت سنجی دست به چنین کاری می زند.
هرچند اعتمادســازی برای کاربــران باید از 
اولویت های هــر کمپینی باشــد، اما مزیت های 
غیرقابل اغماضی در حوزه تبلیغات آنالین وجود 
دارد که قابل مقایسه با یک کمپین آفالین نیست. 
با این حال و برخالف تصور غالب، امروزه در تمام 
پنل ها اطالعات مربــوط به هر یک از بیلبوردها و 
تبلیغات آفالین، نواقص و مزایای آنها را می توان 
به دســت آورد و تحلیل کــرد. بنابراین اهمیت 
تبلیغات آفالین در یک کمپیــن برابر با اهمیت 
تبلیغات آنالین است، اما به لحاظ یادآوری حضور 
برند در بازار می توانند کارایی بســیار بیشــتری 
داشته باشند. با وجود تاثیرگذاری غیرقابل انکار 
شیوه های ســنتی بازاریابی و تبلیغات، بسیاری از 
برندها در کشــور سراغ تبلیغات سنتی و محیطی 

نرفته اند و بســیار موفق هم بوده اند. این برندها 
تنها در حوزه آنالین فعالیت کرده اند و اپلیکیشن 
و تجربه کاربری بسیار خوبی نیز داشته اند. با این 

حال، ریسک بزرگی متوجه آنهاست. 
در بی میلی به استفاده از شیوه های نوین، خالقانه 
و فناورانه برای بازاریابــی و تبلیغ یک محصول، 
به هیچ وجه نمی تــوان برند را مقصر دانســت. 
چون گاهی رفتــار و فرهنگ مردم می تواند نقش 
مستقیمی در اثربخشــی کمپین ها داشته باشد. 
مردم ما بیش از آنکه از سرویس های آنالین توقع 
دریافت خدماتی را داشته باشــند که استفاده از 
آنها زندگی شان را راحت تر می کند و مزیت های 
بسیاری می تواند داشته باشد، به دنبال نفع مالی در 
آن هستند. آنها غالباً سرویس آنالین را حیله گر 
تلقی می کنند و تنها به دلیــل ارزان بودن ممکن 
اســت از آن اســتفاده کنند.  چنین فضایی باعث 
می شــود تیم بازاریابی دیجیتالی، که چندین ماه 
برای یک کمپین زمان گذاشته و در گفت وگو با هر 
مشاور و هر طیفی از جامعه بازخورد بسیار خوبی 
در مورد خالقیت، جذابیت و دنباله داری کمپین 
دریافت کرده است، وقتی به مرحله اجرا می رسد 
نتواند بازخورد الزم را به دســت آورد. وقتی در 
مورد کاستی های احتمالی کمپین، از نیروی انسانی 
گرفته تا زمــان و بودجه، بررســی هایی صورت 
می گیرد، به این نتیجه می رسند اگر همان بودجه 
برای تخفیف گذاشــتن در دوره مشخصی تقسیم 
می شد، بازخورد بیشتری می گرفت. به این ترتیب، 

کســب وکار از باال به تیم بازاریابی فشار می آورد 
که چــرا با مقیاس بــزرگ، کار کمتری می کند و 

بازگشت کمتری برای سرویس می آورد. 
در مقابل این فشارها، برخی از فعاالن بازاریابی 
بی رغبت می شــوند، چون هــر کار خوبی انجام 
می دهند در انتها بازخورد مناســبی پیدا نمی کند. 
به ناچار ســراغ تبلیغات ســنتی می روند، چون 
بازخورد و اثربخشی بیشتری برایشان به ارمغان 
می آورد. برخی نیز بــه هر نحوی تالش می کنند 
فرهنگ ســازی کنند. این قبیل اقدامات شاید در 
سه سال آینده به اثربخشی برسد، اما نباید فراموش 
کرد که در کشوری همچون ایران که با وجود رشد 
قابل توجه کســب وکارهای دیجیتالی، به دلیل 
آسیب پذیری در مقابل تحوالت سیاسی داخلی 
و خارجی، اعتماد به آینده تجــارت الکترونیکی 
آن با ریسک هایی همراه شــده است، مهم ترین 
هدف کســب وکارهای آنالین رشد مالی و رشد 
کاربرمحور اســت. ضمن اینکه صنعت بازاریابی 
چه در حوزه آفالین چــه در حوزه دیجیتال هنوز 
با کاستی هایی مواجه است، کاستی هایی همچون 
دسترسی نداشتن به داده ها یا عدم تحلیل درست 
آنها  که در نهایت، نه تنها بازگشــتی برای برند به 
ارمغان نمی آورد بلکه موفقیت آن را هم به چالش 
می کشد. بنابراین نمی توان برند را مقصر دانست 
چون به فکر اعتبار خود است و قصد انجام یک کار 
جالب اما پرریســک را ندارد. البته این نوع نگاه از 

منظر کسب وکاری هم پربیراه نیست.

راشا شیدماهر
از بنیان گذاران چیلیوری و مدیر ارشد مارکتینگ اسنپ
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پرونده

چراتصمیمگرفتیدپیــکبرترراواردفضای
آنالینکنید؟مخاطبانفضایآنالینمتفاوت
هســتندوممکنبــودبازخــوردیراکهاز

پیکبرترچاپیداشتیددریافتنکنید.
محســنی:ما با دو چالش مواجه شــدیم و به 
همین دلیل تصمیم گرفتیم وارد فضای آنالین 
شویم. مجموعه پیک برتر پیشتر صرفاً در حوزه 
چاپی فعالیت داشــت وموفق بود. زمانی که 
سراغ رســانه های دیجیتال آمدیم شاید در 
حوزه چاپی رقیب جدی نداشــتیم اما رقبایی 
که به عنــوان رســانه های جایگزین آمدند 
رقبای خطرناک تری بودند و ممکن بود برای 
ما چالش جدی ایجاد کنند. پتانســیل فعالیت 
در فضای آنالین را هم داشتیم و فرصت های 
خوبی در حوزه رســانه های دیجیتالی فراهم 
بود. البته نمی تــوان گفت هیچ تهدیدی وجود 
نداشــت. تهدیدهای حوزه چاپی را به حداقل 
رساندیم و توانستیم در آن حوزه رشد خوبی هم 
داشته باشیم. اما در حوزه رسانه های دیجیتال 
یکی از چالش های مــا این بود که مردم از آنها 
بیشتر استفاده می کردند. استفاده از اینترنت 
به سرعت بین مردم رشــد پیدا کرده بود. به 
 خصوص با آمدن گوشــی های هوشمند این 
استفاده آسان تر هم شده بود. باال رفتن قیمت 
ارز در ســال ۹۱ مزید بر علت شــد و به تبع 
آن هزینه چاپ نیز افزایش ســه برابری پیدا 
کرد. به این ترتیب فضای آنالین برای رشد و 

توسعه ما مناسب تر بود.
اپلیکیشــنیتحتعنوان»دانرو«راهاندازی

کردهاید.کمیدربارهآنتوضیحمیدهید؟
صدری: ما ســرویس دانرو را بــا هدف ارائه 
اطالعات کسب و کارهای شهری به کاربران 
و کمک به این کســب و کارها بــرای معرفی 

سرویس شــان راه اندازی کردیــم. در  واقع 
همان رســالتی که پیک برتر از قبل در فضای 
چاپ انجام می داد، کســب وکارهای کوچک 
را معرفــی و تبلیغ می کــرد و در عین حال به 
یک بانــک اطالعاتی تبدیل شــده بود. دانرو 
نیز همین کار را با سرویس ها و امکانات جدید 

فضای دیجیتالی انجام می دهد.
چهمدتیازشروعفعالیتدانرومیگذرد؟

محسنی:دو ســال از شروع فعالیت آزمایشی 
آن می گذرد و از یک ماه گذشته نیز به صورت 
جدی روی آن تمرکز کرده ایم. مدل هایی هم 
که از روی آنها الگوبــرداری کرده ایم در  واقع 

ترکیبی از یلپ و فورسکوئر است.
پسبهمرحلهتجاریسازیرسیدهاست؟

بله، وارد مرحله تجاری سازی شده است. 
آیابازخوردیراکهانتظارداشــتیددریافت

کردهاید؟
این کار سرمایه بر اســت و هزینه های زیادی 
را می طلبد. هرچند هنوز بازگشــت سرمایه 
نداشته ایم اما مطمئن هســتیم که می توانیم 
بازگشت سرمایه و بازی بزرگی را رقم بزنیم. 
پیک برتر و دانرو هر یک تعریف و کارکرد خود 
را دارند، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند، بلکه 
مکمل یکدیگر هستند، چون ممکن است هنوز 
بسیاری از مردم ما به نسخه های چاپی عادت 
داشته باشند. ما طی این سال ها بیشتر به دنبال 
تبلیغاتی رفتیم که مزاحم مردم نباشند و مردم 
از روی اختیار و نیاز خود به آنها مراجعه کنند. 
ســعی کرده ایم این استراتژی را در پیک برتر، 

دانرو و سایر محصوالت حفظ کنیم.
فضایکنونــیبازاریابیدیجیتالیدرایرانرا

چگونهارزیابیمیکنید؟
بازاریابی دیجیتالی در ایران هنوز کاری نوپاست 

و جدی نشده اســت. فضای بسیار زیادی برای 
رشــد آن وجود دارد. هرچند در یکی دو سال 
گذشته استقبال خوبی از آن شده، اما هنوز سهم 
جدی ای از میزان سرمایه گذاری  برای تبلیغات 
به خود اختصاص نداده اســت. کل هزینه ای 
که صرف تبلیغات در فضای مجازی می شــود 
نسبت به تبلیغات بیلبوردی، صداوسیما و آنچه 
که در دنیا انجام می شود هنوز خیلی ناچیز است. 
با این حال دیجیتــال مارکتینگ هم روز به روز 
در حال رشد است و روش بسیار به صرفه تری 
برای بســیاری از کســب وکارهای محلی و 

کوچک محسوب می شود.
بهنظرشــماچقدرزمانمیبردتااینصنعت
سهمیازبازارایرانرابهخوداختصاصدهد؟

در حال حاضر جای خود را پیدا کرده و سهمی 
را نیز از آن خود کرده اســت، اما اینکه چقدر 
می تواند سهم خود را بیشتر کند و گسترده  تر 

شود، به زمان زیادی نیاز دارد.
چنددرصــدازصنعتبازاریابــیدرایراناز

بستردیجیتالیانجاممیشود؟
در حال حاضر این درصد بســیار ناچیز است. 
هرچند آمار دقیقی نــدارم اما می توانم بگویم 
کل رقمی که در ســال ۹۵ صــرف بازاریابی 
دیجیتالی شده مبلغی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد 
تومان بوده  است. اما این رقم نسبت به دو سال 
گذشته رشــد زیادی داشته اســت. دو سال 

گذشته زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بود. 
بهنظرشــماچراروندرشدآنبهکندیپیش
رفتهاســت؟آیاعاملفرهنگیدخیلبودهیا

اینکهزیرساختآنفراهمنبودهاست؟
به نظر من این روند کند نبوده اســت. یکی از 
اشــکاالت فضای دیجیتالی این اســت که در 
ایران سوءاســتفاده هایی از آن شد. افرادی که 
چندان اهل رقابت ســالم نبودند و کار پایه ای 
زیادی انجام نداده بودند، قــدری به دیدگاه 
مردم لطمه زدند، اما از نظر فرهنگی چالشــی 
نداشــتیم. به روزترین  دســتگاه های دنیا در 
ایران اســتفاده می شــوند، تعداد گوشی های 
هوشــمندی که مردم ایران استفاده می کنند 
شاید بیشتر از سایر نقاط دنیاست. به نظر من 
آنهایی که به بــازار لطمه زدند، چه آنهایی که 
ناکارآمد بودند و چه آنهایــی که به صورت 
عمدی دنبال منافع آنــی بودند، به تدریج در 

بازار معرفی می شوند و از بین می روند.
صدری:برای ارزیابی میزان توسعه بازاریابی 
دیجیتالی باید بــه آمار و ارقــام توجه کنیم. 
در ســالیان اخیر هیچ کانــال دیگری وجود 
نداشــته که در فضای مارکتینــگ تا این حد 
رشــد کند، نه تبلیغات تلویزیونی، نه فضای 

مدیرعامل پیک برتر:

دانش بازاریابی در ایران ضعیف است
تا همین چند ســال پیش که خبری از گوشی های هوشــمند و راهنمایانی همچون فورسکوئر نبود، اولین گزینه بسیاری از افراد برای 
پیدا کردن رســتوران، قالیشــویی و تعمیراتی، همین آگهی های محلی بود، آگهی هایی که کســب وکارهای اطراف مان را یکجا به ما 
معرفــی می کــرد تا نیاز ما به هر نوع خدمت را برآورده کند.   با آمدن شــبکه های اجتماعی شــرایط تغییر کــرد و حاال تبلیغات به جای 
در منزل، از طریق گوشــی موبایل به دســت مان می رسد. در این فضای جدید، بازیگران تبلیغات سنتی هم به ناچار آناین شده اند و 
تاش می کنند توجه مخاطبان آناین را به خود جلب کنند. برای آشنایی با چالش های این بازیگران در صنعت تبلیغات و بازاریابی 
دیجیتالی به ســراغ محمدرضا محســنی، مدیرعامل پیک برتر و منوچهر صدری، مدیر توســعه کســب وکار ایــن مجموعه که یکی از 

شناخته شده ترین مجموعه های رسانه ای تبلیغاتی است، رفتیم و گفت وگویی انجام دادیم که در زیر می خوانید.
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بیلبوردی و نــه فضای روزنامــه ای و چاپی. 
چون فضای تبلیغات فضایی اســت که شــما 
در آن توجه می فروشــید؛ یعنی همان اقتصاد 
توجــه )Attention economy(. وقتی توجه 
مخاطبان از ســایر کانال ها به کانال جدیدی 
معطوف می شــود، طبعاً فضای آگهی دادن، 
تبلیغ کردن و پروموشــن نیز به همان سمت 
متمایل می شــود. چالش هایی حتی برای خود 
ما وجود دارد که اگر حل نشــود ممکن است 
دیجیتال مارکتینگ در سال های آینده نتواند از 
عدد مشخصی باالتر برود. البته به نظر من این 
چالش ها حل خواهد شد. یکی از این چالش ها 
وجود چند جزیره در فضای رســانه ای کشور 
است، هیچ وقت تجارب، ترافیک و اطالعات 
بین این جزیره ها تبادل نمی شود تا اثر بیشتری 
روی آگهی دهنده بگذارد. این چالش باید هم از 
سمت رســانه های ما )به طور مستقیم( و هم از 

سوی پلتفرم ما )کلیک یاب( حل شود. 
برخیمعتقدندیکــیازچالشهایدیجیتال
مارکتینگدرایران،تداومروشهایســنتی
تبلیغاتازطریقبسترهایدیجیتالیاستکه
چندانهمبهصورتهوشمندوهدفمندانجام

نمیشود.آیابااینموضوعموافقهستید؟
محســنی:به نظر من دیجیتال مارکتینگ در 
ایران ادامه همان مســیر قبلی نیست. روش 
مارکتینگ نه در فضای آفالین علمی است و نه 
در فضای آنالین و دیجیتال. چون همان کسانی 
که در تبلیغات سنتی بودند و به پایه های علمی 
مارکتینگ توجهی نداشتند وارد فضای آنالین 
آن شــدند. چالش ها برای هــر دو فضا وجود 
داشته است. هنوز اصول اولیه برای انجام یک 
تبلیغ چاپی رعایت نمی شــود، بنابراین دانش 

بازاریابی در ایران ضعیف است.
بسیاریازشرکتهابدونتحقیقاتاقدامبه

بازاریابیوتبلیغاتمیکنند؟
بله، در حوزه تحقیقــات هم ضعف های جدی 
وجود دارد. فعــاالن مارکتینگ بیش از آنکه 
معتقد به تحقیقات باشند به شهودهای درونی 
خود بــاور دارند. آموزش های دانشــگاهی 
جدی ای هــم در زمینه بازاریابی در کشــور 
نداشــته ایم. تــا همین چند ســال پیش فقط 
رشته های مدیریت بازرگانی داشتیم که بیشتر 
به مدیریت خرید مربوط می شوند. حاال چند 
سالی است که رشته های مدیریت بازاریابی و 
مدیریت فروش نیز وارد فضای دانشگاهی ما 
شده اند. هنوز در این زمینه ضعف هایی داریم 
از جمله کمبود استادان برجسته. عالوه  بر این، 
در حــوزه فروش و مارکتینــگ نیز تولیدات 

علمی نداریم. 

مجموعهپیکبرترتاکنونچهاقداماتیبرای
شــناختبهتربازارمخاطبان،شخصیسازی
وهدفمندیتبلیغاتخودانجامدادهاست؟

ما هــم جزئــی از همیــن جامعه ایــران و 
دست اندرکاران هستیم و نمی توانیم بگوییم از 
دیگران برتر بوده ایم. اما چند مزیت داشته ایم 
که برای ما مهم بوده است. ما خود را تبدیل به 
یک سازمان یادگیرنده کرده ایم. کالس های 
آموزشــی در حوزه هــای مختلــف از جمله 
دیجیتال مارکتینگ برگــزار می کنیم تا کل 
اکوسیســتم، دقت و هشیاری بیشتری داشته 
باشد و علمی تر به تبلیغات و بازاریابی دیجیتال 
نگاه کننــد.  پیش از این کار فروشــندگان ما 
صرفاً گرفتن آگهی بــود، حاال با آموزش های 
جدی در حال تبدیل کردن آنها به مشــاوران 
کســب وکاری در حوزه تبلیغات، مارکتینگ 
و فــروش هســتیم. عالوه بر این، با اســتفاده 
از بســترهای مهیاشــده در فضای مجازی 
اپلیکیشــن دانرو را راه انداخته ایم. مجموعه 
کلیک یاب را برای تبلیغات هوشــمند به طور 
جدی شــروع کرده ایم، تبلیغــات آن به طور 
سفارشی انجام می شود و متناسب با مخاطب 
اســت تا ایجــاد مزاحمت نکند. همــه اینها 
فرایندی زمان بر بوده است، با این حال تاکنون 

از نتیجه آن راضی بوده ایم.
باتوجهبهروندفزایندهاســتفادهکاربراناز
شــبکههایاجتماعیبسیاریازبرندهاازآنها
بهعنوانابزاردیجیتالمارکتینگاســتفاده
میکنند.بــهنظرشــمااینابزارهــاچقدر
میتوانندبهرشددیجیتالمارکتینگدرایران

کمککنند؟
صدری:ممکن اســت از طریــق تلگرام یک 
فضای متن باز در اختیار ما قرار داده شــود تا 
بتوانیم برخی فعالیت ها را انجام دهیم و فضای 
تبلیغــات را کارآمد و بهینــه کنیم. مجموعه 
این فضا در عین اینکه می تواند چالش بزرگی 
باشــد، ضلع چالش بزرگ تری نیز هســت. 

پربازدیدترین رســانه در ایران گوگل است، 
اما به دلیل محدودیت هــای اقتصادی حاکم 
بر فضای رســانه های آنالین، هیچ سهمی از 
فضای تبلیغات آن در اختیار ما نیســت. اگر 
این فضــا باز شــود، مجموعه هایی مثل پیک 
برتر هم می توانند به طور رســمی تر و جدی تر 
نقش خود را حتی در فضاهایی که خودشــان 
مالک آن نیســتند ایفا کنند. وقتی فضا به طور 
سیستماتیک در اختیار شــما نیست، ضعف 
دانشی که به عنوان چالش بسیار مهم در فضای 
تبلیغات کشــور وجود دارد تشدید می شود. 
عالوه  بر این، مجموعــه ای تحت عنوان پیک 
برتر پشــت فضای رســانه ای اجتماعی قرار 
نگرفته تا بخواهد در قبال تبلیغاتی که صورت 
می گیرد پاسخگو باشد یا دانشی در آن زمینه 
تولید کند. بنابرایــن ناکارآمدی یا کارآمدی 
این شبکه ها کاماًل معطوف به عملکرد کارآمد 
یا ناکارآمد شخصی است که در فضای شبکه 
اجتماعی تبلیغات می کند. بخشی از پایین بودن 
اعتماد آگهی دهنده ها در فضای دیجیتالی هم 
از همین فضا ناشــی می شود. فردی که  معلوم 
نیست کجا ساکن اســت، چه کسب وکاری را 
تبلیغ می کند و تا چه حدی در قبال آن پاسخگو 
خواهد بود. هرچند نقطه عکس آن نیز ممکن 
اســت وجود داشته باشــد. اما به طور کلی از 
ابر فضــای مجازی نمی توان تصویر روشــنی 
ارائه کرد و به تبع آن برنامه ریزی روشنی هم 
نمی توان برای آن داشت. همه بازیگران فضای 
تبلیغات دیجیتالی در این چرخه نتوانسته اند 
دخل و تصرف چندانی داشته باشند. ممیزی 
شــکل گرفته در آن فضا هم موضــوع قابل 
توجهی است. شاید یک جامعه ۳۰ میلیون نفره 
در کل اینستاگرام وجود دارد و روزانه n میلیون 
نفر کاربر ایرانی بــه آن مراجعه می کنند، اما 
فردا ممکن اســت به دلیــل محدودیت های 
قانونی ای که اعمال می شود، از هیچ  یک از آنها 

خبری نباشد  
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پرونده

از آنکه به ســراغ بازاریابی دیجیتالی یا قبل 
دیجیتال مارکتینــگ برویم و از مزایا و 
معایب این موضوع صحبت کنیم، شاید بد نباشد 
در ابتــدا تعریفی اجمالی از بازاریابــی ارائه دهیم. 
بازاریابی را اجماالً و به طــور کلی می توان این طور 
تعریــف کرد:»بازاریابی فرایندی اســت برای 
دستیابی به اهداف مشخص، با استراتژی مشخص، 
از طریق ورود به بازار یا بازارهایی مشــخص، در 
شــرایطی مشخص از ســوی یک بنگاه )حقیقی یا 
حقوقی( در حضــور رقبا و همکاران و در جهت رفع 
تقاضای مشتری، با بهره گیری از عناصر محصول، 
توزیع، قیمت و نیز تبلیغات و فعالیت های ارتباطی.« 
با در نظر گرفتن این تعریف نســبتاً جامع، می توان 
چهار رکــن آخر یعنی محصــول، توزیع، قیمت و 
تبلیغات را عواملی دانســت که متناسب با دیگر 
ارکان تنظیم شده اند و مورد استفاده قرار می گیرند. 
تبلیغــات و فعالیت هــای ارتباطی هــم به کلیه 
فعالیت هایی اطالق می شــود که برای دستیابی به 
اهدافی از قبیل آگاه کردن مشتری نسبت به وجود 
محصول/ برند، ترغیب او بــه آزمودن محصول، 
یادآوری مجدد و مکــرر وجود برند و محصول در 
ذهنش و نهایتاً وفادار کردن او نسبت به محصول یا 

برند مورد استفاده قرار می گیرد. 

محصول
در اضافه  کردن پســوند دیجیتالــی و به موازات 
اطالق کردن بازاریابی ســنتی به شــیوه بازاریابی 
غیردیجیتالی، می توان به این موضوع اشــاره کرد 
که پیشــرفت تکنولوژی، افزایش ضریب نفوذ آن 
در بین کاربران و ظهور شیوه هایی جدید برای انجام 
فعالیت های سابق این فرصت را در برابر بازاریابی 
)همچون ســایر انواع دانش، علوم و مهارت های 
دیگر( قرار داده تا با ظرفیت های پیش آمده، به نحو 
بهتر و اثربخش تری نسبت به اجرای فعالیت های 
ماهوی خــود اقدام کند. به بیان دیگر، گســترش 
فضای دیجیتــال و در پی آن افزایــش ابزارهای 
مبتنی بر فناوری های دیجیتالــی، بروز تغییراتی 
اساسی و گســترده را در به کارگیری تکنیک های 
بازاریابی به همراه داشته است که از شیوه دستیابی 
به اطالعات مصرف کننــدگان و بازارهای هدف، 
شناخت فعالیت های رقبا، شناسایی تامین کنندگان 
و شرکای استراتژیک و غیراســتراتژیک تا نحوه 

اطالع رسانی به مخاطبان و برقراری کانال ارتباطی 
یکسویه و دوســویه با مخاطبان و مشتریان بالقوه و 

بالفعل را تحت تاثیر قرار داده است.
به این ترتیب گسترش فناوری، تاثیرات خود را 
در حوزه های مختلفی از بازاریابی گذاشته و متناسب 
با نوع محصول و خدمت و ماهیت آن، شیوه توزیع، 
قیمت گذاری و تبلیغات را دســتخوش تغییرات و 
تحوالتی کرده اســت. به عنوان مثال، محتوایی که 
تاکنون در قالب کتاب، از طریق کتابفروشــی ها و 
با قیمت هایی مشخص به مشتری عرضه می شد، 
این بار می تواند به صــورت الکترونیکی و در قالب 
فایل متنــی، از طریق فروشــگاه هایی آنالین و با 
قیمتی مناســب تر در اختیار متقاضیان قرار گیرد 
و مشــتریان بالقوه ای که تا پیش از این با حضور در 
کتابخانه ها و کتابفروشــی ها یا صرفــاً ارجاعات و 
توصیه اطرافیان نسبت به عرضه کتاب و محتوای 
آن مطلع می شدند، حال عالوه بر همه مجاری قبل 
می توانند از طریق ابزارهایی نظیر جســت وجوی 
گوگل، بررسی ســایت های اینترنتی یا مواجهه با 
پیام های اطالع رسانی در شــبکه های مجازی از 
وجود و عرضه چنین محصولی آگاه شــوند. کتاب 
صرفاً مثالی برای تشریح موقعیت است و طبیعتاً با 
توجه به ماهیت بســیاری از محصوالت و خدمات 
موجود در بــازار اعم از خدمات بانکی، محصوالت 
و خدمات تفریح و ســرگرمی، خدمات بهداشتی و 
مراقبتی، خدمات و محصوالت فیزیکی مصرفی/ 
بــادوام و... می توان از پتانســیل فضای دیجیتالی 
برای هر یک از اجزای طراحی یا متناسب ســازی 
محصول/خدمت، قیمت گذاری، شیوه های توزیع 
و البته اطالع رســانی و تبلیغات به طور مجزا یا در 
کنار یکدیگر اســتفاده کرد. مجموعــه این روند و 
جریان ها سبب مصطلح شدن عبارتی تحت عنوان 
بازاریابی دیجیتالی شــده که به موازات بازاریابی 
ســنتی می تواند کســب وکارها را در دستیابی به 
اهداف بازاریابــی یاری دهد. البتــه توجه به این 
موضوع را نباید از نظر دور داشــت که در بسیاری 
از مواقع منظــور از عبارت بازاریابــی دیجیتالی، 
بیش از آنکه معطوف به اســتفاده از ظرفیت های 
فضای دیجیتــال در حوزه های متناسب ســازی 
محصول/ خدمت، استفاده از شیوه های دیجیتالی 
توزیع یا بهره گیری از ظرفیت فضای دیجیتالی در 
قیمت گذاری باشد، معطوف و متوجه رکن چهارم، 

یعنی تبلیغات و اطالع رســانی پیام های مرتبط با 
محصول/برند در فضا و مجاری دیجیتالی، است.

توزیع
در واقع گســترده  شدن فضای دیجیتالی و افزایش 
ضریب نفــوذ آن در بین مخاطبان و کاربران بالقوه 
و بالفعــل، ابزارها، کارکردهــا و قابلیت هایی را به 
منظور انتقال پیام کسب وکاری و معرفی محصول، 
قابلیت ها و ویژگی ها، اتفاقات و رویدادهای خاصی 
نظیر جشنواره ها، مسابقات و... برای کسب و کارها 
به ارمغان می آورد. در این حوزه، دیگر نه از تبلیغات 
تلویزیونی، رادیویی و چاپی خبری هســت و نه از 
بیلبورد و بریجبورد و تبلیغات محیطی و ترانزیتی 
حرفی به میــان می آید. بلکه صحبــت از فضای 
دیجیتالی و قابلیت ها، فرصت ها و شیوه های جدید 
تبلیغاتی اســت که در اثر ورود به این دنیای جدید 
در برابر کســب و کارها قرار می گیرد. اینجاست 
که رفتار کاربران در فضای دیجیتالی زمینه ســاز 
شناســایی فرصت ها، ابزارها و تســهیل گرهای 
تبلیغاتی متفاوتی خواهد شد. فرصت های جدیدی 
نظیر انتقال پیام و خبر در بستر دیجیتال، برقراری 
ارتباط دوســویه با کاربــران، ابزارهای جدیدی 
همچون ایمیل مارکتینگ، وب/وبالگ مارکتینگ، 
ویدئــو مارکتینگ، تبلیغات بنــری، تبلیغات در 
شــبکه های اجتماعی و تســهیل گرهای جدیدی 
نظیر ابزارهای پایش مواجهه و تعامل کاربران، در 
تصمیمات صاحبان کســب وکار برای بهره گیری 
از این فرصت های جدیــد در انتقال پیام تبلیغاتی 

محصول/ برند آنان تاثیرگذار خواهد بود. 

تبلیغ
استقبال عموم برندهای مطرح کشور از پتانسیل ها 
و ظرفیت های تبلیغات سنتی از یک طرف و ورود 
و ضریب نفوذ کمتر فضای دیجیتالی به طور عام در 
کشور ما سبب شد فرصت ها و ابزارهای مبتنی بر 
تبلیغات دیجیتالی در کشــور کمتر شناخته شود و 
با فاصله زمانی بیشــتری در مقایسه با کشورهای 
توســعه یافته تر و اغلب با بی توجهــی به برخی از 
مالحظات و اصــول و ضروریــات کاربرد مورد 
اســتفاده قرار گیرند. همچنین این ابزارها به دلیل 
ظرفیت ها و قابلیت های کاربرد در اطالع رســانی 
در بدو امر نیز بیشتر مورد استقبال کسب و کارهایی 
با اندازه متوســط و برندهــای پاگرفته ولی کمتر 
شناخته شده قرار گرفتند، به نحوی که از آنها برای 
جبران خالء تبلیغاتی ناشی از فقدان منابع مالی کافی 
)برای به کارگیری شیوه های سنتِی اغلب پرهزینه( 
یا جبران ســریع آگاهی نداشتن مخاطبان نسبت 
به برند )در واکنش به ســطح باالی آگاهی از برند 
رقبای شناخته شده تر و مطرح تر( استفاده شد و در 

چگونه از تبلیغات دیجیتالی برای بهبود کسب وکارمان استفاده کنیم

جعبه ابزار رسانه ای برای کسب و کارها

حمیدرضا قاضی مقدم
مدیر برندینگ اتیک )پرداخت فناپ(
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این بین، بعضاً به سبب ناشناخته  بودن کارکردها و 
قابلیت های این ابزارهای جدید، ضعف های مکرر و 
متعددی در کاربرد آنها به چشم می خورد. این در 
حالی اســت که با افزایش ضریب نفوذ تکنولوژی، 
بهبود شرایط استفاده از اینترنت و نیز افزایش نفوذ 
گوشی های هوشمند در بین کاربران، این رسانه های 
ارتباطی/ تبلیغاتی روز به روز کاربران بالقوه و بالفعل 
بیشتری یافتند، تا جایی که به سبب مزایای استفاده 
از این ابزارها نظیر هزینه نســبتاً کمتر، ارتباطات 
نســبتاً رودررو با کاربــران، قابلیت های نســبتًا 
مناسب گزارش گیری و ســنجش اثربخشی و باز 
شدن فضای ارتباط دوجانبه بین برند و مخاطب/ 
مشــتری، ظرفیت های این نوع از تبلیغات هر روز 
بیش از پیش شــناخته شــده و به تبع آن، استفاده 
از آنها مورد اســتقبال گسترده تر کسب وکارهای 
کوچک، متوســط و حتی بزرگ قرار گرفته است. 
به گونه ای که یک فروشگاه کوچک صنایع دستی 
در یکی از نقاط دورافتاده و محروم کشور تا برندی 
شناخته شده و معتبر با گردش مالی نجومی، از این 
ابزارها در راستای اهداف کسب وکاری خود بهره 

می گیرند. 
افزایش نفــوذ اینترنت بین کاربران، شــدت 
فراگیری این ابزارها و نتایج گاه بســیار مطلوبی که 
در اســتفاده از آنها حاصل شده است، موجب شده 
رفتــار و ذائقه تبلیغاتی مخاطبان نیز دســتخوش 
تغییر و تحــول شــود و در این بیــن، رقابت بین 
شــیوه ها و ابزارهای تبلیغــات دیجیتالی با دیگر 
شــیوه  ها و ابزارهای تبلیغاتی )ســنتی( روز به روز 
شــدت گیرد. بر این اســاس به نظر می رسد در 
آینده، ســهم این ابزارها و شــیوه های تبلیغاتی در 
سبد گزینه های تبلیغات مورد اســتفاده از سوی 
برندها و کســب وکارها روز به روز بیشــتر شود و 
بودجه های تبلیغاتی بیشتری به آنها اختصاص یابد 
)البته مطالعه روند ســهم این نوع تبلیغات در سبد 
رسانه های تبلیغاتی مورد استفاده برندهای مطرح 

دنیا نیز با کلیت این پیش بینی همخوانی دارد(. 

مشتری
به کارگیری رســانه های دیجیتالی برای اهداف 
بازاریابی و تبلیغات نیز مشــابه هر رسانه دیگری 
مستلزم شناســایی قابلیت ها، مزیت ها، معایب و 
ظرفیت های این رسانه هاســت. در کنار همه این 
موارد، شناســایی نوع رفتــار مخاطب محصول و 
برند در فضای دیجیتالی شــامل زمانی که در این 
فضاها سپری می کند، عالیق، انتظارات، پاتوق ها یا 
مکان های فرود )مکان هایی که عمده وقت خود را 
در آنها سپری می کند(، نحوه تعامل و شیوه ابراز نظر 
او نیز در اتخاذ رفتار صحیح تبلیغاتی در این رسانه ها 
کاماًل تاثیرگذار خواهد بود. به عنوان نمونه ای بسیار 

کوچک، کاربری که عضو شبکه اجتماعی )تلگرام، 
اینســتاگرام و...( یک بانک یا موسسه مالی خاص 
شده، انتظار ندارد هر روز در معرض انواع پیام های 
تبلیغاتی بانک یا موسســه قرار بگیرد، بلکه بیشتر 
در پی کسب اطالعاتی اســت که دریافت آنها از 
مجرای شبکه اجتماعی بانک برایش حائز اهمیت 
اســت؛ به عنوان نمونه قیمت روز سکه و ارزهای 
رایج، ارائــه یک خدمت جدید بانکی، ســاعات و 
زمان های وقفه در ارائه ســرویس بانک، آموزش 
اســتفاده از خدمات خاص بانکی و مواردی شبیه 
این. حال اگر بانک یا موسســه ای، به طور روزانه، 
اقدام به تولید و انتشــار محتواهای متنوع و متعدد 
کند، با واکنش هایی همچون ترک یا بی صدا کردن 

پیام های کانال از سوی کاربر مواجه خواهد شد. 
نمونه مــوردی کاربرد تبلیغــات دیجیتالی در 

عرضه یک اپلیکیشن جدید پرداخت الکترونیکی
فرض کنید اپلیکیشن جدیدی در حوزه خدمات 
پرداخت الکترونیکی توسعه داده اید و اکنون زمان 
عرضه آن به بازار فرا رســیده است. این اپلیکیشن 
تمامی افراد ۲۰ ساله به باالی کل بازار هدف کشور 
را در نظر گرفته اســت و طبیعتاً با توجه به ماهیت 
محصول، افراد شهرنشــین با ســطح تحصیالت 
دیپلم به باال، برخوردار از گوشــی تلفن هوشمند و 
دارای حداقل چهار تراکنش بانکی در ماه، در زمره 
کاربرانی محســوب می شوند که زودتر از سایرین 
برای نصب و استفاده از این اپلیکیشن اقدام  می کنند. 
برای این منظور و با توجه بــه محدود بودن تعداد 
اعضای این بخش از بازار هدف در مقایســه با کل 
بازار هدف )کل مشتریان بالقوه(، استفاده از تبلیغات 
و رسانه های سنتی با تعداد مخاطبان انبوه در ابتدای 
امر، که هیچ شــناختی نســبت به محصول وجود 
ندارد و همچنین به میزان زیادی احتمال شکست 
محصول وجود دارد، چندان به صرفه نخواهد بود. 
در این میان استفاده از شیوه های به روزتر تبلیغات 
همچون تبلیغات دیجیتالی و به دنبال آن اســتفاده 
از ابزارهایی نظیر تبلیغات بنری، راه اندازی کانال 
تلگرامی و صفحه اینستاگرامی، طراحی وب سایت 
اپلیکیشن، تولید ویدئوها و موشن گرافیک هایی با 
محتوای مناســب برای معرفی اپ، آموزش نحوه 
اســتفاده از آن به کاربران و نیــز ترغیب کاربران 
به نصب و استفاده از اپلیکیشــن به سبب ماهیت 
خاص این ابزارهای تبلیغاتی، از اثرگذاری و صرفه  
اقتصادی باالتری برخوردار خواهد بود. همچنین 
توجه به عامل تولید محتوای مناسب و متناسب با 
سلیقه کاربران در شــبکه های اجتماعی )محتوای 
کوتاه، جذاب، کاربردی، چشمگیر و تعامل برانگیز( 
بر افزایش دامنه اثربخشی کمک خواهد کرد. این 
روند تا زمان مشــخصی، مثاًل دســتیابی به تعداد 
خاصی کاربر از بین کاربران دســته مورد اشــاره، 

ادامه خواهد یافت و با فراهم شــدن زمینه و ایجاد 
آگاهی نسبی در بین این دسته از کاربران، رفع نقاط 
ضعف احتمالی و نیز فراهم سازی زیرساخت های 
رونمایی گســترده تر محصول، نوبت به استفاده از 
تبلیغات سنتی )نظیر تلویزیون، رادیو، مطبوعات 
چاپی، تبلیغات بیلبــوردی و...( برای درگیر کردن 
طیف سنتی تر کاربران فرا خواهد رسید، با تاکید بر 
این نکته که اساساً در تعمیم شیوه های تبلیغاتی به 
روش های سنتی، کاربرد تبلیغات دیجیتالی حذف 
نخواهد شد و مجرای دیجیتالی همچنان به عنوان 
مجرای ارتباطی کاربران و صاحبان کســب وکار 
حفظ خواهد شــد. مضافاً اینکه الزم است حداکثر 
تالش برای یکپارچگی پیام اصلی منتقل شــده از 
طریق مجاری ســنتی و دیجیتالی صورت گیرد و 
در هــر دوی این مجاری، کاربران حس مشــابه و 
یکسانی نسبت به محصول و ویژگی های آن، اخبار 
و اطالعات پیرامون محصول و نیز هویت و جوهره 

برند ذی ربط دریافت کنند. 

جمعبندی
به عنــوان تاکیــدی در خاتمه این بحث بســیار 
کاربردی، از کســب و کارها درخواست می شود 
قبل از تصمیــم به ورود جدی به حــوزه تبلیغات 
دیجیتالی، ضمن کســب شــناخت مناســبی از 
ویژگی های هر رسانه دیجیتال، اطالعات و شناخت 
مناســبی از ویژگی ها و رفتار کاربران و مخاطبان 
بالقوه و بالفعل خود به ویژه در فضای دیجیتالی نیز 
کسب کنند و با آگاهی بیشتری، نسبت به استفاده 
از همه ظرفیت های رسانه های تبلیغاتی دیجیتالی 

برای تحقق اهداف بازاریابی خود اقدام کنند. 
خبر خوش اینکه بررسی روندها و نوع رفتار کلی 
عامه مخاطبان و کاربران فضای دیجیتالی این نوید 
را به برندهــا و صاحبان کســب وکار می دهد که 
استفاده درســت و بجا از ظرفیت های این رسانه ها 
در کنار افزایش سهم این رسانه ها در سبد توجهات 
کاربران، جایگاهی ویژه و بســیار پرپتانسیل برای 
انتقال پیام های تبلیغاتی ایجــاد کرده که تا همین 
لحظه نیــز برندهای زیــادی را از قِبل خود منتفع 

ساخته است  
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خارج از محدوده

زندگی در جهانی که حاال از سرآغاز: 
بُن جان با کثرت و تنوعی که 
حاصل حضور همه جا حاضر فناوری های ارتباطی 
و شبکه های اجتماعی اســت آمیخته شده، شکلی 
دارد که توصیفش نیازمند منطقی از همین جنس 
است. شاید تالش برای رعایت همین منطق است 
که جهان امروز را با پسوندهایی چون اطالعاتی یا 
ارتباطی عجین می کند. حاال دیگر سخن از حیرت 
ما از مواجهه با این جهان نیســت که گویی چنان 
به این حیرت هایی که حــاال روزمره می نماید خو 
گرفته ایم که اگر نباشــد جای تعجب است؛ امروز 
ورای چنیــن حیرتی باید بی طرفانــه به توصیف 
وضعیتی بپردازیم که اکنون ماســت و با احتیاط 
از پیامدهایــی بگوییم که ایــن وضعیت جدید، 
درهم تنیده با آن اســت. آنچه هسته مرکزی این 
نوشته را تشکیل می دهد اشــاره به یکی از همین 
پســوندهایی دارد که جهان جدید با آن شناخته 
می شود: جهان اطالعاتی. جهانی که با جریان آزاد 
و فراگیر اطالعات شــناخته و توصیف می شــود. 
هدف از نگارش این چند خط نیز توصیف جوانبی 

از پیامدهای این گردش سیال اطالعات است. 

جهانتشدیدشده
تاریخ هنــر تاریخ تالش هنرمندان اســت برای 
بازســازی آنچــه در واقعیــت وجــود دارد. از 
تحوالتی که حضور رنگ و کشــف پرسپکتیو در 
نقاشــی آغازگر آن بود و با تولد عکاسی و سینما 
ظاهراً به اوج خود رسیده بود. اما حاال دیگر سخن 
از بازنمایــی واقعیت بیرونی در انــواع گوناگون 
تصویر نیســت که فناوری های دیجیتالی از تولد 
پدیده ای خبر داده اند که نه تنها واقعیت که حاد یا 
تشدیدشده آن به شمار می رود.  واقعیت مشدد نه 
احساس نزدیکی به واقعیت بیرونی که بازسازی 

دوباره آن است. 
اما مساله این نوشتار نه مطالعه اشکال و ساز و کار 
واقعیت های مجازی که تاکید بر وضعیتی اســت 
که نه تنها واقعیت که تمام وجــوه زندگی روزمره 
این روزهای ما را مشــدد کرده  است. گستره اخبار 
و اطالعات، که حداقل در یک دهه گذشــته سوار 
بر ابزارهایی چون تلفن های هوشمند و اپلیکیشن ها 
و شــبکه هایی چون فیس بوک، وایبــر ، واتس اپ، 
تلگرام و ده ها عنــوان دیگر جریانی روان و همه گیر 

پیدا کرده،  به حاالتی که امکان دریافت و دسترسی 
به اخبار و اطالعات را فراهم می کنند نیز شکلی حاد 

بخشیده  است.
برای توضیح بیشــتر این ادعا، توصیف نقاشــی 
بســیار معروف ادوارد مونش، نقاش بلژیکی، که 
با عنوان »جیغ« در سراســر دنیا شــناخته شده و 
بازنمایی حاالت انســان در جهان مــدرن خوانده 
می شود راهگشا خواهد بود. در این نقاشی موجودی 
آدمیزادمانند با ســر و صورتی شــبیه به جمجمه، 
قناس و نه چندان موزون، در حالی که دست هایش 
را به دو گوشش چسبانده، در میانه پلی ایستاده و با 
دهان بازی که دارد گویی فریاد می زند. تحلیلگران 
این اثر را به استیصال انسان و اضطراب و وحشت او از 
هیاهوی سرعت و تغییرات موجود در جهان مدرن 
نسبت داده اند. اگر چنین تفسیری را چندان بدبینانه 
و افراطی قلمداد نکنیم، بیراه نیســت اگر نســبت 
خود را بــا حجم یا هجمه عظیم اخبار و اطالعاتی که 
روزانه به واسطه همین رســانه های ارتباطی با آن 
مواجه می شویم، با نســبت آن انسان جمجمه ای و 
محیط پیرامونش شبیه بدانیم. به غیر از تلویزیون 
و شبکه های ماهواره ای خبری و تحلیلی، کم نیستند 
اخباری که از ســوی فرستندگان شناس و ناشناس 
تلگرامی، اینستاگرامی و فیس بوکی برایمان مخابره 
می شود. حاال دیگر بماند تکثر اخباری که در پروسه 
معروف به »شهروند خبرنگار«ی تولید و از طریق 

همین شبکه های ارتباطی مخابره می شود. 
نکته اینجاســت که هرچند ظهور و وفور همه جا 
حاضر رســانه ها و شبکه ها و رســانه های ارتباطی 
محدودیت های موجود در دسترسی های گفتمانی 
ما را که تا پیش از این چند سال کاماًل محسوس بود از 
میان برداشته است، اما مواجهه خواسته و ناخواسته 
با چنین حجمی از اخبار و اطالعات نیز بدون شــک 

سراسر خیر و برکت نخواهد بود.
در بســیاری از نظریه های روانکاوی ارتباطات 
اجتماعی بر این نکته تاکید شده که در حوزه دریافت 
اطالعات دو رویکرد، که اتفاقاً در نقطه مقابل یکدیگر 
قرار می گیرند، برای مخاطب یا گیرنده خبر ایجاد 
نگرانی و اضطــراب خواهند کرد. یکی »بی خبری« 
و دیگری آنچه به زبان ســاده »پرخبری« خوانده 

می شود. 
در روایات آمده است که در زندان های منسوب 
به رایش ســوم- که بــا هدایت وزیــر تبلیغاتش 

ژوزف گوبلز )که اتفاقاً تــا پیش از حضور در دولت 
هیتلر روزنامه نگار بوده( اداره می شــده- زندانیان 
با دو روش شــکنجه و نهایتاً شست وشوی مغزی 
می شدند: اولی نگه داشــتن زندانیان در بی خبری 
محــض و دیگری ارائه اطالعــات و اخبار متنوع و 
متناقض که منجر به ســردرگمی و تشویش آنها 
می شــود در انتخاب خبر درست یا واقعی. هر چند 
اشــاره به این روایت شکل اغراق شده ماجرا به نظر 
رســد، اما تجربه های علمی در حــوزه ارتباطات و 
روانشناسی اجتماعی نشان داده اند مواجهه با کثرت 
اطالعات، که در این نوشــته از آن بــه عنوان حاّد 
اطالعات یاد می شود، نیز می تواند به سالمت روان 
جامعه آسیب هایی جبران ناپذیر وارد کند. چرا که 
این رویکرد فرد را در برابــر اخبار و اطالعاتی قرار 
می دهد که اوالً صحت و درســتی آن به دلیل تکرار 
یا به اشــتراک گذاشــتن های بی اندازه در شبکه  و 
گروه های مختلف چندان مورد سوال قرار نمی گیرد؛ 
به این معنا اخبار آن قدر در بســترها و شــبکه ّای 
مختلف دست به دست می چرخد و به اصطالح به 
اشتراک گذاشته می شود که اساساً منبع خبر که از 
مهم ترین ارکان اطالع رسانی است اهمیت حیاتی 
خود را در جریان انتقال خبر از دست می دهد. و این 
در حالی  است که منبع خبر سندی است برای اثبات 

صحت آن. 
به این معنا ما شــبانه روز با دریایی از اطالعات و 
اخباری ســر و کار داریم که اصاًل معلوم نیست از 
کجا آمده اند و اساســاً درست هستند یا خیر. و این 
در حالی  اســت که هرچند در ابتدایی ترین اصول 
روزنامه نگاری حرفــه ای جریان انتقــال اخبار با 
صحت و سرعت عجین می شود، اما همیشه بر این 
نکته نیز تاکید شــده که هیچ گاه صحت خبر نباید 

فدای سرعت در انتقال آن شود. 
در ثانــی آگاهــی از این حجم اخبار درســت و 
غلط، که اتفاقاً حجم عظیمی از آنهــا را اخبار تلخ و 
فاجعه آمیزی به خود اختصــاص داده اند که خیل 
زیادی از این مخاطبان در تغییر و اصالح آن تلخی 
ناتوانند، حاصلی جز افسوس و اضطراب بیهوده به 

بار نخواهد آورد. 
زیمــل، جامعه شــناس آلمانی تبــار کــه به 
نظریه پرداز زندگی در کالنشهر شهرت دارد، در 
یکی از معروف ترین مقاالت خود با نام »کالنشهر 
و حیــات ذهنــی«    از مبارزه ای ســخن می گوید 
که انســان شــهری امروز در مواجهه با نیروهای 
ســهمگین اجتماعی برای حفظ استقالل خویش 
انجام می دهد. همچنان که انســان های اولیه برای 
ادامه حیات محکوم به مبارزه بــا طبیعت بودند، 
انســان مدرن امروز در تالش اســت خــود را با 
نیروهای بیرونی اجتماعی، که در این نوشته از آن به 
مفهوم خبر و اطالعات استفاده شده  است، سازگار 

چگونه اخبار ما را در خود غرق کرد

کمی آهسته تر دانا... کمی آهسته تر رد شو* 

بهارک محمودی 
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کند. زیمل در این مقاله به این نکته اشــاره می کند 
که:»بنیاد روانشــناختی فرد نوع کالنشهری در 
شدت یافتن تحریکات عصبی نهفته است که ناشی 
از تغییر ســریع و بدون وقفه محرک های بیرونی و 
درونی دارد.« فراموش نکنیــم که زیمل این مقاله 
را در ابتدای قرن بیستم نوشته و در توصیف انسان 
این قرنی از تالش او برای مقابله با فرو کشیده شدن 
و خرد شدن توسط مکانیسم های اجتماعی می گوید. 
»آگاهی تشدیدشــده« و تحریکات عصبی مد نظر 
او نیز وقتی به قرن پیچیده بیســت و یکم می رسد، 
بدون شک شــکل حادتری پیدا می کند، هر چند 
تاریخدانان قرن نوزدهم را قــرن جنگ افزارهای 
مکانیکی و قرن بیســتم را قرن اطالعات تلقی کرده 
بودند. حاال در دو دهه ابتدایی قرن بیســت و یکم 
باید از زندگی در جهانی ســخن گفت که همزمان، 
هم در تســلط جنگ افزارهای مکانیکی است و هم 
اطالعات، اطالعاتی که جهان مجازی و فناوری های 
نوین ارتباطی به حفظ و انتقال آن اشــکالی پیچیده 

بخشیده است. 
در چنین چشــم اندازی ببینید که تک تک ما به 
عنوان شهروندان شــهرهای قرن بیست و یکمی 
چگونه باید با محرک های عصبی بیرونی مقابله کنیم 
و به بیان زیملی اش در برابر قدرت سهمگین زندگی 

کالنشهری جان سالم به در ببریم. 
زیمل اتکا به عقــل و قدرت ذهن را پیشــنهاد 
می کند:»آدمی موجودی اســت کــه دارای قوه 

ممیزه اســت. ذهن آدمی را »تفاوت« میان تاثرات 
لحظه ای و آنچه ماقبل آن اســت تحریک می کند. 
تاثرات پایدار که وابسته به عادت های روزمره اند، به 
اصطالح نیازمند آگاهی کمتری هستند. مخصوصًا 
در مقایســه با تجاربی چون یورش سریع تصاویر 

متغیر و غیرمنتظره بودن هجوم تاثرات.«
زیمل در ســتایش نوع عقل انسان کالنشهری 
می گوید این عقل خــود اندامی را پرورش می دهد 
که از انسان در برابر وقایع تهدیدکننده و تناقضات 
محیط بیرونی، که می تواند او را ریشــه کن سازد، 
محافظت کند. بنابراین اتکا بــه عقل و عقل گرایی 
می تواند از انسان در برابر هجوم بی رویه تکانه های 
عصبی بیرونی مراقبت کند. به این اعتبار، حساسیت 
به منبع و صحت خبــر و از آن مهم تر بی توجهی به 
اخبار ضد و نقیض و پراکنده و به قولی»از هر دری« 

می تواند یکی از همین راهکارهای عقالنی باشد.

کمیآهستهتر
ســی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر که ســال 
گذشــته به انجام رســید از آغازیــن روزهای 
برگــزاری، یعنی انتخاب فیلم  بــرای نمایش در 
بخش های مختلف جشــنواره تا نشســت  های 
خبری و واکنش فیلمسازان و منتقدان و اصحاب 
رســانه به مدیریت جشــنواره و محتوا و ساختار 
فیلم ها تا مراســم اختتامیه و داوری برای انتخاب 
فیلم ها و ســینماگران برتر، به گفته بســیاری از 

تحلیلگران و منتقدان ســینمایی  از جنجالی ترین 
و پرحاشیه ترین جشنواره  هایی به شمار می رفت 
که در این ۳۵ سالی که از برگزاری جشنواره فیلم 
می گذرد به انجام رســیده  اســت. حاشیه هایی 
که بعد از گذشــت دو ماه از برگزاری جشــنواره 
هنوز پس لرزه های آن در مطبوعات و نشــریات 

سینمایی به چشم می خورد.
البته بحــث من اینجا نه ارائه لیســتی بلندباال از 
حواشــی و اخبار مربوط به جشــنواره که تاکید بر 
حضور چشــمگیر و تاثیرگذار رسانه های ارتباطی 
فراگیری چون تلگرام و اینســتاگرام در جشنواره 
امسال اســت. جشــنواره ای که هر چند سرعت 
دسترســی به اخبار در آن مثال زدنی بود، اما همین 
کثرت اخبار و جعــل اطالعات تهــی از هر گونه 
ارزش خبری به عنوان خبر در صفحات و کانال های 
گوناگون بود که جشنواره امســال را جنجالی تر از 

انواع پیش از خود نشان می داد. 
بحث بر ســر سرپوش گذاشــتن و جلوگیری از 
پخش اخبار و اطالعات نیست. بحث بر سر شناخت 

سره از ناسره و استفاده درست از این ابزار است. 
خوش به حال ما بود که بدون تحمل رنج ترافیک 
و شلوغی رسیدن به سالن های خبری، بعد از نمایش 
فیلم، همچنان  که در خانه نشسته بودیم، به صورت 
زنده فیلم های خبــری را از کانا ل هــای تلگرام و 
اینســتاگرام خود که به زحمت خبرنگاری ضبط 
می شد دنبال می کردیم. ضبط و پخش ماجراهای به 
ظاهر خبرساز، نه فقط ایجاد هیاهویی بود برای هیچ، 
که دامن می زد به حاشــیه هایی که از متن مهم تر 

جلوه می کردند.
نکته اینجاســت که بحث فقط به اشکال صحیح 
یا نادرســت اطالع رســانی و خبرنگاری مربوط 
نمی شــود. جالب اینجا بود که بسیاری از منتقدان 
و فیلمسازان ســینمای ایران نیز با واکنش سریع به 
بسیاری از این اخبار و حوادث در کانال ها و صفحات 
اینســتاگرام خود، بر رعایت نکردن عقالنیت در 

مواجهه با تکانه های خبری صحه گذاشتند.
سالی که گذشت نه فقط برای جشنواره فیلم فجر 
که برای بسیاری از رویدادهای فرهنگی، اجتماعی 
و سیاســی آمیخته بود با تاثیرات ناشی از ضریب 
نفوذ قابل اعتنای تلگرام و اینســتاگرام و ســایر 
شبکه های اجتماعی و ارتباطی. نفوذی که می تواند 
هم به هیجانی تر شــدن رویدادها منجر شود و هم 
به اضطراب ناشــی از تنوع و ســرعت تحوالت و 
رویدادها بیفزاید. کاری که از دست ما برمی آید 
نیز همین اتــکا به قوه عقالنیت و تالش برای تامل 
و عبوری آهسته از کنار وقایع است. وقایعی که تا 

دنیا دنیا بوده کم از اینها به خود ندیده  است  
*برگرفتهازترجیعبندترانه»ردشو«ازگروهدنگشوکه
میگوید:کمیآهستهترزیبا،کمیآهستهترردشو

نمونهایتغییردادهشدهازتابلوی»جیغ«اثرادواردمونش
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رنجنامه

بود که ناگهــان هوس کردم سه شنبه 
برای آی فون ۷م یک کیس 
چرم اورجینال بخرم. هر گیکی به هر حال تصمیم 
می گیرد هر از گاهی برای دلش هم که شــده یک 

جایزه برای خودش بخرد. 
اول از پایتخت قیمت گرفتــم، گفتند بین ۲۳۰ 
تا ۲۵۰ هزار تومان. بعد دیــدم دیجی کاال دارد با 
گارانتی اصالت و سالمت کاال همان را می فروشد و 
دست بر قضا تخفیف هم خورده و شده ۱۴۰ هزار 
تومان. اولش کمی ترسیدم چون از چند جا شنیده 
بودم جدیداً جنس های تقلبی دیجی کاال زیاد شده، 
حتی خودم هم یک نمونه از شارژر تقلبی اش را در 
توییتر دیدم، اما از آنجا که واقعاً تک قطبی  بودن و 
نبود رقابت پایاپای در ایران باعث می شود کاربرها 
فقط یک انتخاب داشــته باشند، پس خودم را قانع 
کردم که شاید همه آن حرف ها دروغ بوده، چون 
از دیجــی کاال بعید به نظر می آمــد کنترل کیفی 

نداشته باشد و زود سفارش دادم.
کمی گذشت و با من از دیجی کاال تماس گرفتند 
و گفتند کاال در انبار موجود نیســت و باید از طرف 
تامین کننده برایشان ارســال شود، پس برخالف 
اینکه در ســایت قرار بود چهارشنبه تحویل داده 
شــود گفتند پنجشنبه، من هم مشــکلی نداشتم 
و پذیرفتم، ولی  باز هم پشــت تلفن داســتان این 
اجنــاس تقلبی را گفتم و اپراتــور دیجی کاال گفت 
نه آقا! اصاًل امکان ندارد، شــما مطمئن باشید که 

جنس اصل می گیرید. 
پنجشنبه شــد و خریدم رســید! به مدت پنج 
دقیقه فقــط مات و مبهوت به چیزی که رســیده 
بود نگاه می کردم تا باورم شــود چه چیزی تحویل 
گرفته ام. جعبه کیس آن قــدر کثیف و له  بود که 
انگار از رویش لودر رد شده، پلمب نبود و خود کاال 
به قدری تقلبی بود که می شــد آن را در پایتخت 
یا چارســو با ۴۰، ۵۰ هزار تومان هم گرفت. یعنی  
حتی تقلبی درجه یک هم نبود و بوی بد پالستیک 

و نفت می داد. 
من می دانستم که طبیعتاً دیجی کاال اینها را تولید 
یا وارد نمی کند و فقط یک فروشگاه است، اما باورم 
نمی شد که کنترل کیفیت دیجی کاال چنین جنسی 
را به عنوان اصــل تایید کرده و برچســب تایید 
اصالــت کاال رویش زده باشــد. زود زنگ زدم به 
پشتیبانی و موضوع را با جدیت و عصبانیت با آنها 

در میان گذاشتم، گفتند پیگیری می کنند و حداکثر 
کاری که می توانند انجام دهند این است که بیایند 
کاال را مرجوع کنند و پولش را پس بدهند، آن هم 
نه همان روز، دوشنبه. چون در میانه تعطیالت عید 
بود، یعنی  بعد از چهار روز تازه به کار من رسیدگی 
می شد. واقعاً از شــدت ناراحتی دیگر  نمی دانستم 
باید چه کار کنم. حاال که تقریباً از تقلبی  بودن کاال 
مطمئن بــودم و آن حرف ها پیش آمده بود، گفتم 
من به هیچ وجه پولم را نمی خواهم. به اپراتور گفتم 
من ســفارش کاال داده ام و این کاال در بازار موجود 
است، آن هم به وفور. من کاالی سفارشی خودم را 

می خواهم نه پولم را، آن هم بعد از پنج روز. 
چندبار بعد بــه دیجی کاال زنــگ زدم و مدام 
برای من تیکت می زدند که یعنی شــکایتم ثبت 
شــده و می گفتند پیگیری می کنند. من هم شاید 
از ســر ناچاری باالخره به آنها گفتم این موضوع را 
پیگیری و رسانه ای  می کنم، اما باورشان نمی شد و 

فکر می کنم اهمیتی هم ندادند. 
خودم یک کیس اصل چرم برای آی فون قبلی ام 
داشتم. شــروع کردم به گرفتن عکس و مقایسه و 
اثبات تقلبی بودن و پــس از اینکه بارها گفتند کاال 
به شما نمی دهیم و تازه بعد از تعطیالت پول تان را 
می دهیم، من هم عکس ها و داستان را روی توییتر 
به اشــتراک گذاشــتم و خیلی  ها به توییتم توجه 
کردند و واکنش نشــان دادند. تازه از آنجا بود که 

دیجی کاال داستان را کمی جدی تر گرفت. 
باالخره شنبه تماس گرفتند که ما دنبال کارتان 
هســتیم و رضایت تان را جلب می کنیم و پیگیری 

می شود. آن فروشنده را هم جریمه می کنیم.
ولی  باز هم خبری نشــد تا اینکه یکشنبه تماس 
گرفتم و گفتم من فردا کیسم را می خواهم. همین! 
دوشنبه هشت و نیم صبح با من تماس گرفتند که 
امروز حتماً کاال را برایم می فرستند، ساعت ۱۱ یک 
نفر  دیگر زنگ زد که تا قبل از ســاعت سه برایتان 
کیس جدید ارســال می شود و عذرخواهی  کردند 
و گفتند این بار صد درصد اصل اســت. خیال تان 

راحت. 
می دانم باورنکردنی اســت امــا نزدیک های 
ســاعت دو بود که یک پیک موتــوری آمد و مرا 
صــدا کرد و یک قــاب دیگر تحویلم داد. شــاید 
باورتان نشــود ولی  عیناً همان بــود. همان جنس 
و باز هم تقلبی! تمام دوســتانم دورم جمع شــده 

بودند و باورشان نمی شد. جالب اینکه پیک، پیک 
دیجی کاال نبود. 

این بار قبل از اینکه با دیجی کاال تماس بگیرم به 
پیک گفتم: شما از دیجی کاال آمده ای؟ گفت نه از 
جای دیگر  هســتم و دیدم دارد با کسی  پشت تلفن 
دربــاره ماجرا حرف می زند. گفتــم این هم اصل 
نیست، من از شما بابت این کالهبرداری شکایت 

می کنم و منتظر احضار به دادگاه باشید. 
کسی  که پشت خط بود حرفم را شنید و به پیک 
گفت گوشی را بده به خود مشتری. مردی با صدای 
پر از اســترس گفت آقا اینجا چندیــن نفر دارند 
نان می خورند، اگر به دیجــی کاال بگویید اجناس 
جایگزین هم تقلبی اســت، همه ما را از نان خوردن 

انداخته اید. 
گفتم: برادر من، شــما هم داری سر مردم کاله 
می گذا ری، کیس ۴۰ هزار تومانی را با منت ۲۰۰ 
هزار تومــان و با تخفیف ۱۴۰ هزار تومان می دهی 
به مردم؟ این همه تا حاال بــه مردم جنس تقلبی 
فروخته اید چه کسی  جوابگوست؟ چرا، هم شما و 

هم دیجی کاال، پاسخگو نیستید؟
خواهش کــرد و خیلی  مودب گفــت هر کاری 
بگویید انجــام می دهد، فقط اعالم رضایت کنید تا 

پنل  ما را در دیجی کاال مسدود نکنند.  
گفتم من کیس اصلم را می خواهم و گفت هرچند 
تا بخواهید برایتان می آورم، فقط شما رضایت بده. 
گفتم قبول، پایتخت دارد. به پیکش گفت برود از 
پایتخت بخرد و بیاورد و واقعاً همین کار را انجام داد 
و من باالخره کیس اصلم را گرفتم، اما دوباره زنگ 
زد و گفت آقا راضی  باش و به دیجی کاال هم بگو که 

رضایت داده ای. 
از او پرســیدم واقعاً این نانی که می خوری حالل 
اســت؟ خوردن دارد؟ او هم ادعا کــرد که: من 
جنس با گارانتــی اصالت کاال نمی دهم، من جنس 
با گارانتی ســالمت می دهم و خــود دیجی کاال 
می زند ضمانت اصالت. بارها قســم خورد و گفت 
ما هر دفعه هر محصولی را به مشــتری می دهیم 
که در بازار موجود باشــد، که لزوماً همیشــه هم 

اصل نیست. 
به هر حال خیلی  مودب عذرخواهی  کرد و  جنس 
را باالخره با هر بدبختی ای بود به ما رســاند. بعد از 
دیجی کاال زنگ زدند. به آنهــا دقیقاً عین آنچه را 
اتفاق افتاده بــود گفتم، آنها هم قول دادند برخورد 
شود. در آخر پرسیدم تکلیف آن همه آدمی  که تا 
اآلن محصوالت شــما را خریده اند، و این طور که 
معلوم است همه شــان تقلبی بوده اند، و پول اصل 
داده اند چه  می شــود؟ چون مثل من ســر و صدا 
نکرده اند و توییتر نداشــته اند پول شان و حق شان 
خورده می شود؟! چیزی به من نگفت ولی جوابش 

بماند با شما  

قسمت بیست و یکم: کاالی اصل و کاالی تقلبی 

ضمانت اعتماد
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یک روز یک مدیر

 یک روز یک مدیر با فرامرز خالقی، 
بسکتبالیست و مدیرعامل سابق داده پردازی

فرزنددادهپردازی

شماره 45  اردیبهشت 1396    

ســخت اســت فرامرز خالقــی را چیــزی غیر از اینکه همیشــه هســت تصور 
کنیــد. مدیری همیشــه خوش پوش و خوش اندام با صــورت پاک تراش، پر 
انرژی و خوش بود. کسی که بیش از دو دهه پیش در آی بی ام ایران پذیرفته 
شد و از فروش و فنی گرفته تا دانشکده و مدیریت عاملی را در همین شرکت 
تجربــه کــرد. یک دهــه عضو همه رده  هــای تیم ملی بســکتبال ایــران بوده، 
شطرنج بازی کرده و مدیر تیم های هندبال بوده. شعر می گوید، تک نگاری 
می کند، خط می نویسد و همیشه آنالین و به روز است. همین دفعه آخری 
که همدیگر را دیدیم داشــت از نرم افزار بله روی موبایل پرده بر می داشت 
کــه ترکیــب بانکــداری الکترونیکــی با تلگــرام بود و مهم نیســت کجــا و در 
چــه حالــی او را ببینی همیشــه شــلوغ، راضــی و پرانرژی اســت.  ایــن روزها 
مدیرعامل ســداد اســت ولی اگر بخواهید ایــن لئونــاردو داوینچی امروزه 
فناوری ایران را بشناسید ناچار هستید به داده پردازی نگاه کنید. او بدون 
شــک جوان ترین میانســال در میان مدیران فناوری اطالعات ایران اســت. 
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متولــد دو بامداد اول خرداد ۱۳۴۲ اســت، تنها 
پســر یک خانواده ماهانی-شیرازی که در تهران 
به دنیا می آید و با داشــتن دو خواهر بزرگ تر از 
خودش نورچشــمی یک خاندان فرزند دوست 
است. پدرش کارمند پســت و تلگراف و تلفن در 
پایتخت است و مادرش کارمند وزارت آموزش 
و پرورش. مادرش با داشــتن نام خانوادگی فکور 
شــیرازی فارغ التحصیل دانشسرای عالی است 
از یــک خانواده مترقی آن روز کشــور و خانواده 
پدرش هم نسل اندر نسل در دیوانساالری ماهان 

و کرمان بوده اند.
پســر عزیز خانواده کودکی اش را در سی متری 
جــی می گذراند. در ابتدای مدرســه اســت که 
پدرش بیماری طحال می گیرد و ناگزیر می شوند 
از تهران بروند:»درست پشــت همین فروشگاه 
کوروش یک بیمارســتان بود که پدرم را در آن 
بستری کرده بودند و چون من کوچک بودم اجازه 
نمی دادند بروم بابا را ببینــم، برای همین مادرم 
برایم از همان دســتفروش ها یک زیرانداز خرید 
که بتوانم دم بیمارستان منتظر بمانم. سال ها بعد 
تقریبًا رو به روی همان بیمارســتان بود که مادرم 
را هم در بیمارســتان مهر از دست دادم و همین 
باعث شد برای همیشه آن قسمت از تهران برایم 

دربردارنده خاطرات تلخی باشد.« 
بیمــاری پدرش که شــدت می گیــرد ناچار 
می شــود اولین مدرســه اش در چهارراه نواب را 
رها کند و به ماهان بروند:»ســوم دبســتان بودم 
که به پدرم توصیه اکید کردند برای بیماری اش 
تهران را ترک کند و از اداره بی سیم تهران منتقل 
شد به پســت و تلگراف و تلفن ماهان. چون عمه  و 
عموهایم همگی در آنجــا بودند و فکر می کردیم 
قاعدتًا برای پدرم بهتر اســت که در شهر خودش 

آرامش داشــته باشد. ثلث اول ســال ۵۱ رفتم 
دبستان صفاری در ماهان.« 

با وجود »بچه تهران« بودن خیلی سریع در بافت 
بومی ماهان جا می افتد و مادرش هم پس از انتقال 
به آموزش و پرورش ماهان حرفه موفقش را ادامه 
می دهد:»خانــه ما در ماهان آن قدر به مدرســه 
نزدیک بود که حتی می شد صدای زنگ مدرسه 
را هم شــنید. اغلب صبر می کردم زنگ را بزنند 
و دوان دوان خودم را به در مدرســه می رساندم. 
مادرم هر بعداز ظهر که  از سر کارش برمی گشت 
و از جلوی مدرسه رد می شــد و خریدهای خانه 
دستش بود، چشم می گرداند مرا در حیاط مدرسه 
پیدا می کرد و یک میوه ای چیزی از الی میله های 
مدرسه دستم می داد. خب برای یک مشت پسر 
نوجوان طبیعتًا این بســاط مسخره کردن من بود 
و برای همین خجالت می کشــیدم. همیشــه سر 
ساعت که می شد ســعی می کردم خودم را یک 
گوشه حیاط مدرســه پنهان کنم تا مادرم نتواند 
مرا میان جمعیت ببیند. حاال که بهش فکر می کنم 
خیلی منقلب می شوم. فقط یک روز بود که مادرم 
را موقع عبور از حیاط مدرســه ندیدم. روزی که 

پدرم تصادف کرد.« 
دوم راهنمایی است که در مدرسه خبر تصادف 
خطرناکــی در یک چهــارراه آن طرف تــر را از 
بچه  های مدرسه می شــنود، اما ذهنش مشغول 
نمی شــود. مادرش را مطابق معمــول در حیاط 
نمی بیند و باز هم نگران نمی شــود و وقتی به خانه 
می رود و کسی خانه نیســت باز فکر می کند کار 
مادرش طول کشیده است. عصر همکار مادرش 
دنبال او و فریبا و فاطمه، خواهرانش، می آید و آنها 
را می برد خانه خودشــان. در آنجا با گفتن اینکه 
آماده اش می کنند و به بیمارســتان می برندش. حال پدرش خوب نیست و بیمارستان است کم کم 

پدر ۲۰ روزی در کماست ولی مقاومت می کند و 
بهتر می شود:»دوره نگهداری پدرم در بیمارستان 
دولتی تمام شــد و اصرار کردند که باید تخت را 
تخلیه کنید و ببریدش به بیمارســتان خصوصی. 
ما هم به ناچار بردیمش بیمارســتان دیگری، ولی 
ظاهراً طی این جابه جایی به او فشار آمده بود. شب 
در اتاق پدرم ماندم و داشتم سریال تلخ و شیرین 
را نگاه می کردم که به مراد برقی مشهور بود. صبح 
که بیدار شــدم دیدم دیگر در اتاق پدرم نیستم. 

آمدم بروم پیشش گفتند فوت کرده.« 
مادرش به عنــوان قیم تصمیم می گیرد به جای 
فرامرز، تصمیمی برای بخشش یا قصاص نگیرد. 
اصرار می کند که تا رسیدن پسرش به سن قانونی 
صبر کنند و وقتی فرامرز به ۱۸ ســالگی می رسد، 
تصمیمش بخشش ضارب پدرش است:»پدرم از 
سمعک استفاده می کرد و شنوایی دقیقی نداشت. 
راســت یا دروغ راننده لندروری که به پدرم زد 

سوابق تحصیلی:  کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه شریف، کارشناس مهندسی برق قدرت  از دانشگاه امیرکبیر، کارشناس مهندسی برق از دانشگاه آزاد یک روز یک مدیر
 سوابق مدیریتی:   مدیرعامل شرکت داده پردازی ایران، مدیرعامل شرکت سداد، معاون مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، رئیس هیات مدیره شرکت توسعه کامپیوتر 

ریز ایران،  رئیس هیات مدیره شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران، رئیس هیات مدیره خدمات انفورماتیک کیش 

سال تولد: ۱۳۴۲
محل تولد:  تهران  

اخالق
پدرم خدا بیامرز آدمی بسیار مردم دوست بود و بین فامیل هم به همین 
ســبب شــهره بود. شــاید من این اخالقم را هم از پدرم بــه ارث برده ام که 
دوست دارم با همه تعامل داشته باشم. راضی نگه داشتن همه که ممکن 
نیســت ولی من دوســت دارم بتوانم به یک زبان مشــترک با همه، دســت 

یابم. تالشم راضی نگه داشتن همه نیست. 

خوش خلقی فرامرز خالقی را هرگز نمی شود انکار کرد.

پدرش را  در سن پایین از دست می دهد و همین روحیه استقالل و مبارزه را در او تقویت کرده  است.
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یک روز یک مدیر

می گفت بوق زده اســت ولی سرعتش زیاد بوده و 
نتوانسته ماشین را کنترل کند. نظر مادرم هم این 
بود که خیری در انتقام نیست. این شد که تصمیم 

گرفتیم ببخشیم.« 
این دوران سخت فرامرز را به سمت مهم ترین 
جریان زندگی اش ســوق می دهد: ورزش. برای 
دبیرســتان های نمونه کشــور کنکور می دهد و 
بین دبیرســتان دانشــگاه ملی، دبیرستان البرز 
و دبیرســتان پهلوی شــیراز، در نهایت شیراز را 
انتخاب می کند که در آنجــا خانواده مادری اش 

حضور دارند:»هر دبیرستان بین شاگرد اول هایی 
بــا معدل ۱۸ به باال در سراســر کشــور امتحان 
می گرفت. با سوبســیدی که بنیاد فــرح به این 
مدرســه می داد، غیــر از ماها کــه در دوره های 
عادی شــرکت می کردیم و باید شهریه سنگینی 
می دادیم، یک کالس هم در هر ســال بود که به 
آن کالس طرح می گفتند و همــان امتحان را در 
روســتاها و مناطق محروم کشــور می گرفت تا 
فرصتی هم به آنها داده شده باشد، هزینه های آنها 

را هم دولت تامین می کرد. بسیاری از دوستان من 
که این روزها هنوز با هم کار می کنیم شاگرد همان 

کالس طرح بودند.« 
تابستان سال قبل که به شیراز رفته اند از طریق 
پسرخاله اش با دانشــگاه و دبیرستان شیراز، که 
خواهرخوانده دانشــگاه پنسیلوانیاســت، آشنا 
می شود و چون می توان برای دبیرستان شیراز در 
تهران هم امتحــان داد، تصمیم می گیرد همزمان 
در ورودی البرز و شــیراز شرکت کند:»سال ۵۶ 
در هر دو دبیرستان پذیرفته شدم ولی دبیرستان 

شیراز را ترجیح می دادم.« 
در ریاضی بســیار موفق اســت و این موفقیت 
تحصیلی را جاه طلبی اش در حوزه ورزش تکمیل 
می کند:»بسیاری از بازیکنان و مربیان آینده تیم 
ملی بسکتبال در همان مدرسه ما بودند. عطاءاهلل 
مهاجرانی از اســتادان تاریخ و بینش اســالمی 
در همین مدرســه و همسرشــان جملیه کدیور 
همکالســی من بودند. در مدرســه ما طیف های 
متعددی به لحاظ فکری و عقیدتی وجود داشت. 
از بچه  های دفتر تحکیم وحدت گرفته تا لنکرانی 
و طهماســبی و باقی، اما طبیعتًا من چون خانواده ام 
غیرسیاســی و معتقد بود، در آن سال ها سیاسی 
نبودم. بعد از انقالب عضو انجمن اســالمی شدم، 
در دارخوین جبهه رفتــم و در اهواز وصیت نامه 

نوشتم. ولی هیچ وقت گرایش سیاسی نداشتم.«
در شیراز اســت که انقالب اتفاق می افتد و دو 
ماه تعطیل می شوند. ســال ۶۰ که درسش تمام 
می شود شاگرد اول استان فارس با گواهی شاگرد 
اولی در کل کشــور اســت. راهی اردوی تیم ملی 
بســکتبال جوانان در تهران می شود:»در شیراز 
چون قد و جثه ام بزرگ تر از بچه های دبیرســتان 
بــود و در دوره بلوغ هم خیلی قد کشــیده بودم، 
با تیم بســکتبال شــیراز تمرین می کردم. مربی   
تیم آقای رحمانیان بود که بعدها شــد مربی تیم 
ملی بســکتبال ایران. اول برای تیم ملی نوجوانان 
انتخاب شــدم که به خاطر شرایط آن روز کشور 
اردویش تشکیل نشــد، ولی بعد با تیم نوجوانان 

راهی فیلیپین شدم.« 
چــون اردوی تیــم ملــی در تهران اســت و 
دانشــگاه ها هم به دلیل انقالب فرهنگی تعطیل 
شده در عمل ســاکن تهران می شود و با رسیدن 
به ســال ۶۱، برای اینکه بتواند رســمًا با تیم ملی 
مســافرت  های خارجی را برود، ناچار می شــود 
دفترچه اعزام به خدمتش را  ارســال کند. سه ماه 
بعد از مســابقات فیلیپین راهی سه ماه آموزشی 
می شــود، در صفر یک تهران، پاسداران:»پوتین 
اندازه من گیر نمی آمد. مجبور شدم با کتانی سفید 
گتر بسته بایســتم اول صف، چون قدم هم از همه 
بلندتر بود. همان روز نخست، اولین افسری که مرا 

مادر
مادرم خیلی مدیر و ناظم موفقی در تهران بود. به تدریج فساد و کاهلی سایر 
کادر مدرســه هایی کــه در آنها بود خســته اش کرد و تا پایان عمرش هم بســیار 
روی مســاله حالل و حرام حســاس بود. این شــد که رفت درخواســت داد برود 
در کادر اداری آمــوزش و پــرورش ناحیــه یک. چون مدیــر نمونه منطقه بود به 
ســختی قبول کردند. بســیار دســت خیری داشــت. وقتی کســی می خواســت 
خانه یا چیز مهمی بخرد حتمًا می آمد برای تبرک هم شده از مادرم دو تومانی 
یا پنج تومانی می گرفت. یادم می آید یکی از دوستان صمیمی اش در بایگانی 
کرمان همیشــه به مادرم می گفت شــما دســتت ســبک اســت پول بده بروم در 
بخت آزمایــی ثبت نــام کنم، مادرم هــم می خندید که بابــا من این پــول را دادم 
بــرای تبرکــش تو با ایــن می خواهی بروی قمــار!؟ ماه ها بخشــی از حقوقش را 
ناشــناس به دختری از معلمان مدرســه در ماهان می داد که پدرش را از دســت 
داده بــود و تــا روزی که انتقال پیدا نکرد کســی نفهمید که این مــادر من بود. آن 
موقــع هــم چون قطع شــد فهمیدنــد حتمــًا مــادرم بــوده. مــادرم کاًل ۳۰۰ تومان 
حقــوق می گرفت که هــر مــاه ۱۰۰ تومانش را به صورت ناشــناس می فرســتاد 
برای همین دختری که روزی آور خانواده شان هم شده بود. وقتی مادرم رفت 
بایگانی کرمان، آخر ماه اول فهمید که ۱۰۰ تومان بی دلیل به فیش حقوقی اش 
اضافه شده. رفت پرسید فهمید بایگانی ماهی ۱۰۰ تومان سختی کار می گیرد. 

هنوز هم می کوشد با مطالعه، سفر و نمایشگاه خودش را به روز نگه دارد .

آرش برهمند
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دید فرستادم خوابگاه و آمد گفت این چه وضعش 
اســت و این چه چیزی اســت که پایت کرده ای. 
گفتم ســرگروهبان باور کنید پوتیــن اندازه من 
نداشتید. گفت باید پوتین بپوشی. مرا فرستاد انبار 
گارد جاویدان که همه درشــت و قدبلند بودند. 
بزرگ ترین سایزش ۴۶ بود و گفتند این دیگر باید 
اندازه پایت باشــد. گفتم واقعًا نیست، ولی اجبار 
کردند که باید بپوشــی. اولین مراسم صبحگاهی 
که رفتم جفت ناخن های پاهایم ســیاه شد. رفتم 
نشان دادم گفتم دیدید!؟ اجازه دادند کفش کتانی 
بپوشم. بنابراین در همه عکس ها من دارم با کتانی 
فیال در پادگان می چرخم. عصرها هم می رفتم تیم 
ملی ارتش اردو. همان سال در مسابقات پاکستان 
تیم ملی کشــور را در تیم ملی ارتــش زدیم ولی 
برگشتیم گفتند باید بروی لشکر ۶۴ ارومیه. قول 
داده بودند که مرا در تهران نگــه دارند اما چون 
نبودم - به مســابقات رفته بودم- مرا فرستادند 

شهرستان.« 
بــه ارومیه که می رود بابــت تاخیر دوهفته ای 
برای مســابقات ملــی می خواهند بازداشــتش 
کنند. شــب با عجــز و التماس دژبــان را راضی 
می کند تا تکلیفش مشــخص نشــده در خوابگاه 
بخوابد:»فردایش ســرگروهبانی بــا لهجه غلیظ 

آذری آمد که تا حاال کجا بــودی گفتم بخدا من 
تیم ملی جوانان و ارتش بودم. به خارج اعزام شده 
بودم. ایشــان هم برگشت گفت: ببین من تیم ملی 
نمی خوام، این آفتابه و جارو رو بدین دستشویی ها 
رو بشــوره. دو هفته رفتی خارج اومدی میگی تیم 

ملی بودم!؟«
در تیراندازی رتبه می آورد و به ســرجوخگی 
ارتقا پیدا می کند. در سال ۶۲ که هنوز دانشگاه  های 
دولتی تعطیل هستند، دانشگاه آزاد برای اولین بار 
تاســیس می شــود و فرامرز جوان هم که تشنه 
بازگشــت به فضای تحصیلی است در همین سال 
اول ثبت نام می کند. ســربازها نمی توانند کنکور 
بدهند، اما دانشــگاه آزاد شــامل این قانون نبود 
و فرامــرز بــا شــرکت در دوره اول الکترونیک 
تهران مرکز قبول می شــود:» ۱۴ واحد برداشتم. 
از ســرگروهبان اجازه می گرفتم و می رفتم برای 
ثبت نام یا امتحانات. بســیاری از امتحانات را به 
ســبب اردوهای خارجی از دســت می  دادم ولی 

درسم خوب بود.« 
یک ســال بعد که ســربازی اش تمام می شود، 
در دوره احتیــاط می رود یــگان هوایی نوحه. در 
همیــن حین درس و ورزشــش را ادامه می دهد. 
دروس پایــه را فقط می توانــد در این مدت پاس 

کند و البته داشــته پایه خوب در دبیرستان هم به 
کمکش می آید. مادرش هــم به تهران نقل مکان 
می کند و در این میــان او کار آموزش خصوصی 
به همکالســی هایش را نیز آغــاز می کند. یک 
پیکان می خــرد و آپارتمانی بــرای کالس های 
خصوصی اش در نارمک اجــاره می کند. کنکور 
۶۴ که می رســد برای بازگشــت به تحصیالت 
عالیه مهیاست و چون  ســربازی اش را گذرانده، 
می تواند همزمــان در آزاد و دولتی تحصیل کند. 
در پلی تکنیک مهندسی برق قدرت قبول می شود 
و چون احســاس می کند که آینده برای رشــته 
الکترونیک اســت، تصمیم می گیرد مهندســی 
الکترونیک و برق قدرت را با یکدیگر ادامه دهد. 
دانشــگاه جدید برایش دربردارنده بیشتر از یک 
تغییر رشــته اســت:»فضای پلی تکنیک بسیار 
سیاســی بود و من بیشــتر درگیر درس و به ویژه 
ورزش بودم، بــرای همین در خودم فرصتی برای 
فعالیت سیاســی نمی دیدم ولی جو این دانشگاه 

خاص به طرز محسوس متفاوت بود.« 
از نیــروی زمینی ارتش به تیم هما و ســپس به 
پرسپولیس می رود، زمانی که تیم باشگاهی فوتبال 
نیز با همه ستارگانش در صدر است. درست طی 
همین دوران اســت که باالخره تفاوت های میان 
ارزش گذاری مســئوالن به فوتبال و بســکتبال 
آزارش می دهد:»همان ســالی که قهرمان شدیم 
و تیم پیروزی برای بنیاد بود، تیم فوتبال و والیبال 
موتور و تلویزیون جایزه گرفتند ما حواله یخچال! 
حتی بــرای مردم هم ما یکی نبودیم. بدنســازی 
تیم ملی در شــهید کشوری بود و ما همه با هم زیر 

تحصیل
من در همه مقاطع تحصیلی بسیار موفق بودم. پنجم دبستان شاگرد اول کل استان کرمان شدم و سکه ای 
را که وزیر وقت آموزش و پرورش هدیه داده بود پای صف اهدا کردند. ســوم راهنمایی شــاگرد اول استان 
شدم. چهارم دبیرستان شاگرد اول استان فارس شدم. عضو تیم بسکتبال استان بودم و با تیم برق شیراز 
هم تمرین می کردیم. باور کنید هیچ وقت هم زیاد درس نمی خواندم ولی سر کالس خیلی تمرکز و گیرایی 
داشــتم. مثاًل یادم می آید در همان ســال آخر دبیرســتان که همه نگران کنکور و قبولی در دانشگاه بودند من 
حتــی یک فیلم هم در کل شــیراز نمانده بود که ندیده باشــم. مادرم با وجود اینکــه خاله ها و دایی هایم همه 
شــیراز بودند اصرار داشــت که باید بروی پانســیون و سربار کسی نشــوی. من همیشه مدیون مادرم هستم 
چــون همــه این هزینه هــا را در حالی تقبل کرد که هم مادرم بود و هم پدرم. ســالی ۱۰ هزار تومان شــهریه یک 

سال مدرسه بود، در حالی که مادرم داشت ماهی سه هزار تومان حقوق می گرفت. 

تقریبًا در تمامی مراحل تحصیلش شاگرد اول بوده .

ورزش و به ویژه بسکتبال بخش جدایی ناپذیر شخصیت و روحیه اوست.
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یک روز یک مدیر

دســت ولی صالح نیا تمرین می کردیم که مربی 
ویژه احمدرضا عابدزاده هم بود. نتیجه اینکه وقتی 
داشتیم می رفتیم امجدیه همیشه با احمدرضا همه 
با هــم می رفتیم پایین و گاهی می خوردیم به طرح 
ترافیک. زمــان قدیم پلیس ها می ایســتادند در 
بزرگراه مدرس ابتدای خیابــان مطهری. احمد 
یک بلیزر داشــت و من یک پیکان که همه بچه  ها 
را سوار می کردیم و می بردیم. یک بار که خوردیم 
به طرح ترافیک، تا پلیس عابدزاده را دید ســریع 
اشاره کرد که بفرمایید بروید، کلی هم دست تکان 
داد. به ما که دقیقًا پشت سر عابدزاده بودیم گفت 
بزنید کنار. من هم با لبــاس تیم ملی و اینها گفتم 
عضو تیم ملی هستیم. گفت باید آرم داشته باشید 
برای من مهم نیســت. عابدزاده که دید مرا نگه 
داشته اند دنده عقب گرفت و گفت با من هستند، 
گفت باشد شما هم بفرمایید. من از افسر پرسیدم 
خب ایشان جزو ۱۱ نفر اول ایران است در فوتبال، 
من جزو ۱۱ نفر اول ایران هســتم در بســکتبال، 
انصافًا چه فرقی بین ما هســت که ایشان می رود و 

ما باید جریمه شویم.«
می گویــد درس نمی خوانده اما شــاگرد اول 
رشته برق دانشگاه پلی تکنیک هم می شود:»هنوز 
دانشــکده برق ته دانشــگاه بود و به دانشگاه هنر 
نمی رســید. همیشــه یک اســتادی داشتیم که 
می گفت این چه رشته ای است انتخاب کرده اید، 
کار درســت را این دانشــجوهای رشته شیمی و 

نســاجی می کنند که همیشه در چمن های جلوی 
دانشگاه نشسته اند. شما چه، آمده ای این گوشه ته 
دانشگاه باید همه اش درس بخوانید آن هم میان 
یک مشت ســبیل دیگر!  ولی همان سال وقتی هم 
در ورزش و هم در رشته برق و هم کل دانشگاه از 
دست رئیس دانشگاه تقدیرنامه گرفتم مرا روی 
صحنه نگه داشت و پرسید واقعًا تو چطور همه این 

کارها را با هم انجام می دهی.« 
عضو تیم دانشگاه آزاد، دانشگاه امیرکبیر و تیم 
ملی ایران است و گاهی که این دو تیم در مسابقات 
دانشگاهی به یکدیگر می خوردند او هم به مشکل 
برمی خــورد. در دو دانشــگاه درس می خوانــد 
و شــاگرد اول اســت و در عین حــال تدریس 
خصوصی اش را نیز ادامه می دهد:»واقعًا هم اینها 
هیچ کدام به این آســانی که من تعریف می کنم 
نبود، اما گذشته از تالشی که الزم داشت خیلی هم 
پیچیده نبود. ورزش کردن ناخودآگاه زندگی مرا 

بسیار منظم می کرد.« 
سال ۶۵ که در دو رشته فارغ التحصیل می شود 
با این مشکل روبه روســت که باید برای دو رشته 
تز بنویسد. با استادان مشــورت می کند و همان 
تز اولش را با اضافه کردن دو فصل کنترل میکرو 
پروسسور، برای رشــته برق قدرت هم استفاده 
می کند. رتبه باالیش در دانشگاه کمکش می کند 
که آموزشــش را به عنوان محــل درآمد ادامه 

دهد. گروه آموزشی فرهیخته را در همین دوران 
تاسیس می کند و وارد شاخه ای از فعالیت می شود 
که تا همین امروز هم آن را در نهایت قدرت ادامه 
می دهد:»مشــاوره تحصیلی و انتخاب رشــته. 
در ایــن کار بســیار موفق و پیگیر اســت و اولین 
کتاب های کمک آموزشــی چند رشــته مانند 
فیزیک و شــیمی را در ســال ۶۷ می نویسد. این 
شــاخه از فعالیتش را حتی تا امروز هم در ســطح 

باالیی ادامه می دهد.« 
بعد از فارغ التحصیلی از دانشــگاه اســت که با 
توصیه اســتادانش در موسســه تحقیقات نیرو، 
موســوم به متن، پذیرفته می شود، اما درست در 
همان روز مصاحبه،  مســعود سجادی، از دوستان 
و همکالســی های قدیمش، با او تماس می گیرد 
که در داده پردازی ســری به هم بزنند:»من که 
فضا و محیط آی بــی ام را در داده پردازی دیدم از 
دوستم پرسیدم چطور آمدی اینجا، گفت تابستان 
امتحانی دادم و پذیرفته شدم. من هم گفتم کاش 
خبر داشتم و شانسم را امتحان می کردم. مهم ترین 
نکته این بــود که متن یک پژوهشــکده جدی و 
خشــک بود، اما ســال ۶۹ داده پردازی طراحی 
مدرن و زیبایی با مدل روز داشــت. مسعود رفت 
پیش مدیر گروه SE یا همان مهندســی سیستم. 
ایشان هم چند ســوال از من درباره مین فریم و... 
پرسید و متوجه شــد در دوره دانشجویی مسئول 

شطرنج
همواره حســی درونم مرا وا داشــته که ســعی کنم در هر کاری و هر چیزی بهترین باشــم. دوم راهنمایی 
رفتــم در تیــم بســکتبال مدرســه و بالفاصلــه خط خــوردم. ســوم راهنمایی ها از مــا قوی تر بودنــد و در 
ســن بلوغ یک ســال خیلی تعیین کننده اســت. این شــد کــه رفتم تمــام بازی های بوریس اسپارســکی و 
بابی فیشــر را تحلیل کردم تا بتوانم بروم در تیم شــطرنج اســتان کرمان. تمام مدت کتابچه  های خانه 
شــطرنج را می خواندم که رو به روی الله زار پشــت سینما قیام بود. در همان سال در مسابقات همزمان 
یک به ۳۰ یا یک به ۴۰ از بازیکنان تیم ملی امتیاز گرفتم و در مسابقات کشوری برای کرمان برنز گرفتم. 
در واقــع وارد رشــته ای شــدم که بتوانــم در آن مقام بیاورم. همیشــه همین طور بودم. حتــی در گروه کر 

ملودیکا می زدم، خانوادگی شعر می گفتیم و نقاشی و خطاطی هم دوست دارم. 

داده پردازی اولین شغل دائمی اوست که از 20 سالگی تا کنون چز وقفه  هایی جزئی در آنجا شاغل بوده است.

چون هیچ پوتینی اندازه پایش نیست با کتانی به سربازی می رود. 
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اتاق کامپیوتر بوده ام. یک امتحان عمومی هوش و 
زبان دادم و خیلی از نتیجه راضی بودند. گفتند اگر 
دوست داری بیایی اینجا با شما تماس می گیریم. 
درست شنبه همان هفته زنگ زدند. من باید بین 
متن و داده پــردازی یکی را انتخــاب می کردم. 
مادرم اســتخاره کرد و داده پردازی خوب آمد. 

آمدیم بخش فنی داده پردازی.« 
از اینجا دوره فعالیت بلندمدتش شروع می شود 
و اتفاقًا از همان بدو ورود به مدیری ســر می زند 
که مربی تیم ملــی پینگ پنگ اســت: ابوطالب 
نجفی، مدیرعامل این روزهای شــرکت خدمات 
انفورماتیک و مدیر آن روزهای بخشــی از واحد 
SE شــرکت خدمات انفورماتیک. مدیر بخشش 
هم محمد علی ترابیان اســت: مدیر و موسس این 
روزهای یاس ارغوانی. وقتــی چند بار به تیم ملی 
دعوت می شود از نجفی درباره اینکه چه تصمیمی 
بگیرد مشورت می خواهد و نجفی توصیه می کند 
چون هنوز بســکتبال در ایران حرفه ای نیست به 
تدریج سعی کند حرفه اش را جدی بگیرد، چون از 
دست دادن دوره ها و آموزش ها در داده پردازی 

او را عقب خواهد انداخت.
چــون درگیــر نصــب سیســتم در نهــاد 
ریاســت جمهوری اســت از بازی های آسیایی 
هیروشیما انصراف می دهد و بعد از ۹ سال حضور 
در همه رده  های تیم ملی بسکتبال، برای همیشه از 
تیم خداحافظی می کند و دیگر کم و بیش تفریحی 
به بازی های باشــگاهی می پردازد. دوره ای را در 
هند می گذارند و به سرعت در خط پیشرفت قرار 
می گیــرد. مدرس خوبی اســت و طرفدار خوبی 

هم دارد. 
ایــن اتفاقــات در حالی می افتد کــه در رأس 
داده پــردازی هــم تغییراتی در حــال رخ دادن 
است. با واگذاری بخشی از ســهام داده پردازی 
به کارکنان در زمان ریاســت هیات مدیره برات 
قنبری، یک شــورای عمومی تشــکیل می شود. 
خالقی در همان جلسه عمومی فرمول پیشنهادی 
قنبری برای واگذاری ســهام را با منطق ریاضی 
زیر ســوال می برد و فردای جلسه برات او را پیدا 
می کند تا از نزدیک با استداللش آشنا شود:»من 
با خود فرمول ریاضــی اثبات کردم که این به نفع 
کارمندان نیست ولی هم آقای قنبری مرا شناخت 
و هم کارمندانــی که دیدند بی واهمــه حرفم را 
می زنم با من آشــنا شــدند. به خصوص که وقتی 
آقای چراغی هم بــرای معارفه مدیرعاملی آمد، 
در همان مراسم بلند شــدم گفتم آقای چراغی از 
کجا معلوم شما ۱۵ ســال در این شرکت بمانید و 
کارهای ایران ارقام را انجــام دهید. در دوره بعد 
برای نمایندگی سهام کارمندان در هیات مدیره 
کاندیدا شــدم و با آقای عربشاهی که پیش از من 

دو دوره نماینــده کارمندان بــود مناظره کردم. 
مناظره محترمانه اما داغی بود.« 

در نهایت آرای وکالتی را کــه برات قنبری از 
صندوق سهام در دســت داشت، به رقیب خالقی 
می دهد و همین صف بندی سهامداران عمده در 
نهایت منجر به انصرافش از انتخابات می شــود. 
ســال ۸۰ با بیماری و فوت مــادرش اوضاعش 
در داده پردازی تغییر می کنــد:»در هفته پایانی 
بسیار اذیت شدم. مادرم بسیار حالش وخیم بود و 
مدیرم اصرار داشت به دوره  ها بپردازم. بنابراین 
از آن کار زده شــدم و وقتی برگشتم اعالم کردم 
که نمی خواهم دیگر در این واحد کار کنم.  این شد 
که رفتم اداره کل شــبکه های ارتباطی که  همان 
آقای عربشاهی، که در رقابت با هم آن حرف ها را 

زده بودم، مدیرش بود.« 
راهبرد آی بی  ام یا همان داده پردازی از دیرباز 
این است که نیروهای فنی بهترین گزینه  ها برای 
واحد فروش هســتند، چون مشتری به کسی که 
دارای دید فنی اســت بهتر و راحت تر از کســی 
که دیــد بازاریابی دارد اعتمــاد می کند. خالقی 
به سرعت وارد شــاخه ای از فروش هم می شود 
که عصــر طالیی اش در حال آغاز اســت؛ یعنی 
اینترنت. داده پردازی هم که ICP یا عمده فروش 
اینترنــت اســت و خالقی با اصــرار کارت های 
اینترنت شــبانه را راه می اندازد که حتی دامنه 
فروشش به فروشــگاه ها و بقالی  ها هم می رسد. 
این یکی از معــدود تجربیات موفق داده پردازی 
در زمینــه خرده فروشــی اســت و همین برای 
داده پــردازی نام جدیدی خلــق می کند. برای 
ســه ســال پیاپی بیشــتر از پلن پیش بینی شده 
واحدش فروش می کند و در خالل آن مشتریان 
عمده ای مانند چوب و کاغذ مازندران را هم پیدا 

می کنند. 
در همین حین اســت که مدیران عامل مختلف 
می آیند و می روند و هر ســال سقف فروش خالقی 
باالتر مــی رود، اما وقتی با خواهــرش در خارج 
تمــاس می گیرد تا خبر موفقیت هــای پیاپی اش 
را بدهد، حرف عجیبی می شــنود:»خواهرم خود 
مدیر فروش موفقی در یک شرکت توزیعی است 
و سال ســوم که به او زنگ زدم گفت ما اینجا یک 
اصطالحی داریم که می گوییم یک فروشنده خوب 
دارد خودش با دســت خودش قبرش را عمیق تر 
می کند چون هر سال داری سقف توقع از خودت را 
باال می بری و کسی هم بابت تکرار موفقیتت از تو 

تشکر نمی کند.« 
همان ســال از روی افزایــش حقوقش متوجه 
می شود رتبه ســازمانی اش نه تنها زیادتر نشده 
بلکه کمتر هم شــده. بسیار عصبانی می شود و بعد 
از اعتراض به مدیرعامل  وقت داده پردازی، دکتر 

عنایت، به این نتیجه می رســد کــه دیگر رغبتی 
به کار در این واحد ندارد:»گفتــم به هیچ قیمتی 
حاضر نیستم به همان کار قبلی ام برگردم و نباید 
دوغ و دوشاب یکی باشد. در نهایت مرا به سمت 
معاونت دانشگاه داده پردازی منصوب کردند.« 

دانشــکده را در شــرایط جالبــی تحویــل 

لباس
در دانشگاه آزاد قانون بود که کسی نمی تواند با شلوار جین برود داخل 
دانشــگاه. در همان دانشــگاه، من چون همیشــه یا از ســر تمرین می آمدم 
یا داشــتم می رفتم تمرین، گرمکن با رنگ های تنــد قرمز یا زرد تنم بود و 
بنده خداهای حراســت دانشگاه مجبور بودند مرا با کلی دنگ و فنگ راه 
بدهند بروم داخل. می گفتند رؤســای دانشــگاه همه تو را به خاطر اینکه 
در تیم دانشــگاه بازی می کنی می شناســند و با تو کاری ندارند ولی به ما 
گیر می دهند که چرا اجازه دادیم بروی داخل. در پلی تکنیک جهاد گاهی 
مرا صدا می کردند که آقای خالقی لطفًا کمی در پوشــیدن لباس رعایت 
کن، شما شلوار جین می پوشید و کفش چرمی و کتانی و... از همان زمان 
تاکنــون هم گفته ام که من ظاهرم همین اســت. آنها هــم بنده خداها فکر 
می کردنــد چــون من بازیکــن تیم ملی هســتم باید برای بقیه الگو باشــم. 

البته تذکرشان دوستانه بود. 

با ۹ سال عضویت در همه رده  های تیم بسکتبال برای خود از پیشکسوتان است .
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نمی گیرد:»ظرفیــت دانشــگاه کم بــود و باید 
دانشــجویان را زوج و فرد ثبت نــام می کردیم. 
۲۳۰ دانشــجو را باید ثبت نام می کردیم و همه 
فکر می کردنــد این تعداد را نمی شــود جا داد، 
ولی اصرار داشــتم که همه را یکجا ثبت نام کنند. 
در اقدام بعد زیرساخت دانشــگاه را برای آخر 
هفته ها به دوره های فراگیــر فروختم و با تغییر 
چینش کالس  ها،  کتابخانــه و واحدهای اداری، 
بعد از ۱۳ سال ظرف یک ترم، دانشکده سودآور 

شد.«
سمت سرپرستی دانشــکده را پس از چند ماه 
تحویل می گیــرد و ظرفیت دانشــگاه به ۱۲۶۰ 
نفر می رســد. ظرفیــت و تراز تجاری دانشــگاه 
جهش پیدا می کند و این مرکز آموزشــی علمی 
کاربردی کــه در آســتانه تعطیلــی کامل بود 
نجات پیدا می کنــد. مجوز علمــی کاربردی را 
بــرای داده پردازی محافظت می کنــد و با تغییر 
فضای دانشــکده موجب ســودآوری و تحسین 
مســیح قائمیان، مدیرعامل وقت داده پردازی، 
می شود:»ایشــان پیشــنهاد دادند بروم بشــوم 
مدیرعامل شــرکت توســعه. من هم چون حس 
می کــردم هنــوز برایم زود اســت که بشــوم 

مدیرعامل پیشنهادشان را رد کردم.« 

با این وجود چهار ســالی که در دانشکده است 
بدون شــک سکوی پرتابش اســت. خادم که به 
مدیرعاملی داده پــردازی برمی گــردد باز هم 
دامنــه فعالیت هایــش افزایش پیــدا می کند و 
مرکز آمــوزش را به دانشــکده اضافه می کنند. 

یک انتصاب کم و بیش سیاســی در داخل هیات 
مدیره در سال ۸۷  او را در موقعیت ناخوشایندی 
نســبت به مدیرعامل وقت قرار می دهد تا اینکه 
وقتی دوره چهارســاله اش تمام می شود با حکمی 
دو هفته ای کم و بیش ناچار می شــود دانشــکده 
را ترک کند و بــه واحد عملیات خود شــرکت 
بازگردد. البته خالقی که خودش به صراحت شهره 
اســت در مراســم تودیع حرف هایش را می زند 
که به بســیاری هم ســخت می آید. از مراسم که 
بیرون می آید حکم خادم می آید که برود شرکت 

خدمات انفورماتیک. 
محمدرضا قلی، مدیرعامــل جدید، هم او را از 
مدیــر کلی به مدیری تنزل می دهد و به بخشــی 
می رود که تازه تاسیس شــده و در سمت جدید 
هشت ماه عذاب می کشــد. با مدیرعامل شدن 
ابوطالــب نجفی، چهره بســیار نزدیک به خالقی، 
او مدیرکل عملیات می شــود. طــی این مدت به 
اوجــش بازمی گردد ولی عمر نجفــی هم در این 
شــرکت طوالنی نیســت و خودش به شرکت 
خدمات انفورماتیک مــی رود. خالقی نمی پذیرد 
به خدمــات انفورماتیــک برود چــون ناقض 
پروتــکل نیروی انســانی میان این دو شــرکت 
بزرگ اســت. عاقبت با پادرمیانی مدیران بانک 
مرکزی، چون ســمت دست راســت نجفی در 
شــرکت خدمات انفورماتیک خالی است، به این 
غول بانکداری الکترونیکــی می رود:»آقایی که 
مســئول کارپردازی بود گفت یادت هست آقای 
خالقی همیشــه می گفتی من شاگرد اولم و نمره ام 
۲۰ اســت. بیا، اینجا هم دقیقًا بعد از ۲۰ ســال از 

داده پردازی فارغ التحصیل شدی.«
به شــرکت خدمــات انفورماتیــک می رود و 

کرباسچی
ســال اولــی کــه آقای کرباســچی از اصفهان به شــهرداری تهــران آمده بود، بــرای اهــدای جوایز به دانشــگاه پلی تکنیک آمــد. در فضای 
سیاسی دانشگاه امیرکبیر چند سوال کلیدی از او پرسیدند که جواب ها خیلی برای من جالب بود. مثاًل گفتند این جدول های خیابان 
را کــه می دهیــم مدام رنگ کنند دوباره به ســرعت کثیف می شــوند و این حیف کردن بیت المال اســت. آقای کرباســچی کــه در دوران 
اوجش بود از دانشجوها پرسید شما حمام نمی روید؟ خب دوباره کثیف می شوید که. این حیف کردن آب نیست؟! یا از او پرسیدند 
شــما کــه داریــد همه شــهر را گلکاری می کنیــد مردم می َکنند و می برند. ایشــان هــم جواب داد خــب می کنند و می برند کجــا؟ می برند 

خانه شان دیگر. این قدر می کارم که همه خانه ها و حیاط ها هم گلستان بشود.

هنوز سرباز است که به دانشگاه آزاد می رود  و همزمان در دو گرایش برق که دیگری در دانشگاه امیرکبیر است تدریس می کند .
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معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش می شود. 
در این ســال هایی که در خدمات انفورماتیک کار 
می کند درگیر تاسیس شرکت شاپرک می شود و 
این ســاختار را آماده ورود به بازار می کنند که با 
مدیریت سامان قطبی تبدیل به شرکت می شود. 
قرارداد بــا بانک های ملی و صــادرات تغییراتی 
اساسی می کند. پلن بازاریابی و تقویم برای شرکت 
می نویسند. پروژه بانک دی را می گیرند و ساختار 
مدیریتــی را متنوع می کنند که وابســته به یک 

مدیر نباشد. 
۲۴ تیرمــاه ۹۱ بازگشــتی اســطوره ای بــه 
داده پــردازی دارد. کارنامه موفقش در بیرون از 
داده پردازی دو نکته را به خودش و دیگران اثبات 
می کند. یکی اینکه بیرون از شــرکت محبوبش 
هم می تواند موفق شــود، دیگر اینکه مشــخص 
بود داده پــردازی در وضعیــت قهقرایی پس از 
تغییرات مدیریت ها قرار داشــت. شرکت ۲۰۰ 
درصد از EPS که به مجمــع عمومی اعالم کرده 
بــود عقب بود و رویکرد چراغــی برای مدیریت 
شرکت هر چه بود مشخص بود جواب نداده:»در 
روزنامــه خواندم که دارند ســهام داده پردازی 
را می فروشــند. خردادماه که در جلســه هیات 
مدیره حرف می زدیم و داشتند گزارش وضعیت 
داده پردازی را می دادند، من در دلم گفتم خدا به 
مدیرعامل بعدی داده پردازی رحم کند. ماه بعد 
شنیدم خودم گزینه اول مدیریت عاملی شرکت 

هستم.«
وقتــی پیشــنهاد مدیریت عاملی شــرکت 
محبوبش داده می شــود چندان هم خوشــحال 
نمی شــود. از یک سو شــرکت در وضعیت مالی 
مناسبی نیست و از ســوی دیگر با دانستن اینکه 

سال ۹۲ دولت به کل دستخوش تغییر خواهد شد 
می داند که عمر این مدیریتش هم نباید بیشتر از 
یک سال باشــد:»من خیلی خوب داده پردازی را 
می شناختم و می دانستم در مواجهه با سیستم ها و 
آدم هایش چه مشــکالتی خواهم داشت. شرکت 
۸۰ میلیارد قرارداد داشــت کــه ۱۹۰ میلیارد 
تومان بودجه می خواســت، چــون قیمت ارز باال 
رفته بود و بانک مرکزی هم دیگر به بخش آی تی 

ارز دولتی نمی داد.« 
آنچــه در داده پردازی به نمایــش می گذارد 
نمونه جالبی اســت از مدیریت بحران در ســال 
آخر دولــت محمود احمدی نژاد که کشــور در 
آستانه ورشکســتگی قرار دارد. در شش ماه اول 
مدیریتش پیش تمام مشــتریان می رود و به رغم 
تهدیدها و توهین هــای فراوان تصمیم می گیرد یا 
قراردادهــا را بازنگری کند یا تن به فســخ و حتی 
پرداخت جریمه بدهد. به ایــن ترتیب به تدریج 
قراردادها کوچک تر و سودزا می شوند یا به کل از 
دســت می روند. در داخل شرکت هم با پرداخت 
به موقع حقوق و بهبود فضای کاری شرکت، چهره 
یــک نجات دهنده را پیدا می کنــد که از دل خود 

کارمندان بیرون آمده است. 
در این میان، چند پــروژه ای که باقی می مانند، 
مانند پروژه هــای بانک های تجــارت و ملت، با 
تصعید نرخ ارز موافقت می کننــد و بنابراین، به 
تدریج خــون به رگ های شــرکت بازمی گردد. 
قرارداد فروش ساختمان دانشــکده را بازنگری 
می کند و همین تراز تجاری را در آســتانه اعالم 
به بورس مثبــت می کند. در نهایت ســاختمان 
را هم نمی فروشــد و با بهتر شــدن اوضاع آن را 
پس می گیرد. ایــن جراحی طوالنی و دردناک در 
نهایت حال شــرکت را بهتر می کند. شرکت در 
ســال اول ۹ میلیارد تومان و در ســال دوم حدود 
۱۸ میلیارد تومان ســود می کند. ســال سوم هم 

به عدد ۱۴ میلیارد می رســد، آن هم در سالی که 
ناچار می شوند شــش میلیارد تومان به بانک رفاه 

جریمه بدهند.
رشد شرکت در شرایطی اتفاق می افتد که یک 
ســری تغییرات مدیریتی در حال انجام اســت و 
گرایش بانک مرکزی به ترک بنگاه داری بانک ها 
نیز این تغییر را تســریع می کند. کمیته امداد امام 
خمینی )ره( با دو صندلــی وارد ترکیب مدیریتی 
می شود و در تابستان ۹۳ ســه صندلی دیگر هم 
نصیب بانک رفاه می شــود. کارنامــه مدیریتی 
مثبــت خالقی این تغییــر مدیریتــی را نیز تاب 

می آورد. 
علی صدقی که مدیرعامل بانک رفاه می شــود، 
اول تیرماه ۹۴، در پی تغییــر کادر مدیریتی همه 
شــرکت  های تابعه، خالقی را هم وا می دارد که از 
داده پردازی خداحافظی کنــد. این تغییر با توجه 
به موفقیت خالقی و این حقیقت که خودش یکی از 
معماران این خرید بود بسیاری را شگفت زده کرد. 
خالقی به مدیریت ســازمان تیم های ملی هندبال 
منصوب شــد  اما دقیقًا یک سال بعد در همان روز 
صدقی در پی جنجــال حقوق های نجومی از بانک 

رفاه برکنار شد  

انتخاب 
من در زندگی ام به این نتیجه رســیدم که 
وقتی دیگران چیزی را از شما می گیرند و 
شــما باعث آن نیســتید، نقشی در تصمیم 
یــا اشــتباهی نداشــته اید، حتمــًا نتیجــه 
ایــن تصمیــم به نفــع شماســت و عاقبتش 
خیــر اســت. وقتــی کــه خودتــان تصمیــم 
می گیریــد، می شــود در نتیجــه تردیــد 
داشــت. در اینکــه مرحــوم خــادم تصمیم 
گرفت مرا، به دور از انصاف، از دانشــکده 
بردارد، در نهایت من به عنوان مدیرعامل 
به همان شــرکت بازگشــتم. آقــای چراغی 
صادقانــه بــه من گفــت در بدتریــن دوران 
حیات ۵۵ساله داده پردازی این شرکت را 

تحویل گرفتی. 

داده پردازی 
این شــرکت برای فناوری اطالعات کشــور معلم و دانشــگاه بوده اســت. 
هر کسی در این ۴۰ سال، سمتی در فناوری اطالعات کشور داشته است، 
همه این کسانی که شما در بخش یک روز یک مدیر با آنها حرف می زنید 
باالخره یک روزی، یک دوره ای در این شرکت یا با آن کار کرده اند. آیا یک 
معلــم پیر محکــوم به فناســت؟ خود من محصول این ســاختار هســتم. 
متاســفانه این ساختار حاال دچار خدشــه شده. ما تحت میراث آی بی ام 
بــزرگ شــدیم. نمی دانــم چقــدر از آن میــراث توانســته بــه روز شــود و به 

داده پردازی برسد. 

می گوید حق داده پردازی به عنوان دانشگاه مدیران فناوری ایران این نیست که رها شود تا فنا شود.
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ایــن شــماره حال استارت آپ 
و هــوای متفاوتــی 
دارد. فضای ایــن اســتارت آپ، برخالف اکثر 
استارت آپ های گذشــته، پر از جوانان کم سن و 
سال تازه فارغ التحصیل یا دانشجو نیست، بلکه از 
یک زوج جوان که با فرزندشــان زندگی می کنند 
و یک زن میانسال عاشق آشــپزی تشکیل شده 
است. خیلی از کاسب ها و خبره های سنتی فضای 
کســب و کار کشور می گویند کســب و کارهای 
مرتبط با غذا حاال حاالها جای رشــد دارد و تقریبًا 
بیزینس امن تری نسبت به ســایر حوزه ها دارد. 
شــاید در حوزه اســتارت آپ ها هم این نظریه تا 
حدودی درســت از آب دربیاید، اما راه انداختن 
یک کسب و کار از صفر ریسک های زیادی دارد 
که حتی تجارت های مطمئن تر هم از آن در امان 
نیســتند. برای اینکه تفاوت فضای کیک خونه را 
درک کنید گزارش این شماره ما را از این کسب و 

کار خوشمزه بخوانید.
کیِک  خونه برخالف بیشــتر استارت آپ هایی 
که تاکنون به آنها ســر زده ایم در جایی خارج از 
مرکز شــهر تهران در منطقه کن مســتقر شده و 
در یک محیط کاماًل مسکونی با خانه های ویالیی 
کوچک کار خود را آغاز کرده است. هرچند پیاده 

تا کنار اتوبان همت چند دقیقه ای بیشتر راه نیست، 
اما برای رســیدن به کارگاه کیــک خونه باید از 
کوچه های باریک و از میان دســته های کودکانی 
که در کوچه ها مشغول بازی هستند گذشت. این 
کارگاه خانه کوچکی بوده کــه اکنون با تغییرات 
مورد نیاز یک کسب و کار غذایی تغییراتی به خود 
دیده است. آشــپزخانه این خانه با یک فر صنعتی 
و یکی از اتاق ها با یک یخچال بزرگ ســر و شکل 
خانگی کســب و کار را کمی صنعتی تر کرده اند. 
البته یخچال تقریبًا همیشــه خاموش و خالی است 
چون کیک های کیک خونه یخچالی نیستند و زیاد 

هم در کارگاه نمی مانند.
راه  انداختــن چنین کســب و کاری در مناطق 
مسکونی تقریبًا روســتایی در حاشیه شهر بدون 
دردسر هم نیســت. بنیان گذاران کیک خونه این 
دید مردم و به دســت آوردن دل همســایگان را 
بســیار در نظر گرفته اند. آنها از ابتدای کار قصد 
داشــتند ارتباط خوبی با همسایگان برقرار کنند و 
برای این کار تصمیم گرفتند خرید مواد مورد نیاز 
خود را مغازه های محله انجــام دهند و کارگران 
خود را از میان همسایگان انتخاب کنند. به عالوه 
آنها در مناســبت های مختلف برای همسایگان 
کیــک می فرســتند و همین کارها باعث شــده 

مردم آن منطقه از وجود این همســایگان مهربان 
خوشحال باشند و آنها را دوست داشته باشند.  

میزبانان ما در کیک خونه یاشــار نظمی و ژیال 
توفان هســتند کــه در ابتدای ورود و گذشــتن 
از حیــاط از مــا می خواهند کفش هایمــان را با 
دمپایی های تمیز مخصوص محیط کارگاه عوض 
کنیم. هرچند انتظــار پذیرایی با کیک را در دیدار 
امروز  داشــتیم، اما انتظار نداشتیم کیکی که برای 
ما تهیه شــده تا این حد خوشمزه باشد. ژیال توفان 
که سال ها خانه دار بوده و عالقه زیادی به آشپزی، 
به خصوص پختن کیک، داشــته برایمان توضیح 
می دهد که کیک عســل و گــردو ممتازترین و 
پرطرفدارترین محصول کیک خونه است. برای 
من جالب بود که چطور زنی که ســال ها خانه دار 
بوده و ســنین جوانی را پشــت  ســر گذاشته، از 
رویای خود برای به راه  انداختن کسب و کار مورد 
عالقه اش دست برنداشــته و همچنان با انگیزه و 
مهارت کیک هایی درست می کند که طرفداران 
زیادی دارند. او می گوید همیشــه دوست داشته 
این کســب و کار را راه بیندازد و یک بار در همین 
راســتا تالش هایی هم کرده که با اتفاقات ناگهانی 
به موفقیت نینجامیده است، تا اینکه سر و کار او با 
زوج خالقی افتاده که تصمیم گرفته اند کســب  و 
کار خــود را راه بیندازند. او ادامــه می دهد:»در 
ابتدا می خواستیم محصوالت را به مغازه ها عرضه 
کنیم اما به این نتیجه رســیدیم کــه با حجم کار 
امکان پذیر نیســت. وقتی کار را به این شکل آغاز 
کردیم، از اینکه می توانیم هــر روز کار زیادی را 
انجام دهیم یا نه چندان مطمئن نبودم. اما تاکنون 
از کارم خسته نشــده ام. پیش از نوروز حجم کار 
زیاد شــده بود و از نظر جسمی همه ما خسته شده  
بودیم، اما از نظر روحی همه پرانرژی هســتیم و 

خستگی را احساس نمی کنیم.«
کیک خونه کار خود را در دســته بندی مشاغل 
خانگی آغاز کرده و با اجــاره یک خانه ویالیی که 
شــرحش رفت، آن را تبدیل به محیطی کرده که 
از نظر وزارت بهداشــت ویژگی های الزم را برای 
تهیه مواد غذایی دارد. ایده اولیه این استارت آپ 
به ذهن ژیال توفان و امینه ملک حسینی رسید. ژیال 
توفان سال ها در منزل خود کیک های خوشمزه ای 
درست می کرد که بین دوستان و آشنایان طرفدار 
زیادی داشت، آنها تصمیم گرفتند این کیک ها را 
به افراد بیشــتری معرفی کنند و بفروشند. در این 
زمان یاشــار نظمی که دانش آموخته سخت افزار 
کامپیوتر و شــاغل در یکی از شرکت های فناوری 
بود تصمیم گرفــت کارش را، که عالقه ای هم به 
آن نداشت، در یک شــرکت بزرگ رها کند و به 

این کسب و کار نوآورانه بپیوندد.
در ابتــدای کار کیک  خونه ای ها تصمیم گرفتند 

دیداربهاریباکیِکخونهکهکیکخانگیراآنالینمیفروشد
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برای همایش ها و مراســمی کــه در پذیرایی از 
مهمانــان خود نیــاز به مواد غذایــی مخصوص 
پذیرایی دارند، برش های کیک در بسته بندی های 
کوچک تهیه کنند. اولین بار هم برای یک مراســم 
خیریه این کار را انجــام دادند، اما با به هم خوردن 
این مراســم تعداد زیادی کیک روی دست آنها 
ماند. علــت اینکه کیک خونه کار خــود را با نوع 
بیزنس B2B آغــاز کرد این بود که بنیان گذاران 
آن فکــر می کردند فعالیت در این فضا آســان تر 
و موفق تر اســت. طی همکاری با چند شــرکت 
کیک خونه توانســت پا بگیرد و کسب و کار خود 
را پرورش دهد، اما با گذشــت مدتی به این نتیجه 
رسید که ریسک ها و دردسرهای این نوع بیزینس 

بیش از آن است که در ابتدا به نظر می آمد.
نتیجه این شــد که برای کمک به ثبات کسب 
و کار و توســعه بیشــتر آن کیک خونه را به بازار 
B2C بیاورند. اشــکال کار با شرکت ها و کسب 
و کارهــا این بود کــه هرچند خریدها بیشــتر و 
قراردادها مدت دار بودند و این مســاله حاشــیه 
امنیت ظاهری ای ایجاد می کرد، اما در ادامه این 
اتفاق نمی افتاد. معموالً ماجرا به این شــکل پیش 
می رفت که شــرکت ها مدتی به طور منظم خرید 
می کردند اما بــا تغییرات مالی و مدیریتی ناگهان 
تصمیم ها تغییر می کرد و کل روند متوقف می شد. 
در این صورت کسب و کار نوپا و شکننده ای مانند 
کیک خونه با مشــکالت زیادی مواجه می شــد. 
وابســتگی ای کــه کســب و کار B2B به وجود 
می آورد باعث شد به اصطالح چشم بنیان گذاران 
این اســتارت آپ بترســد. کیک خونه تصمیم 
گرفــت محصوالتش را برای مــردم به صورت 
خرده فروشی ارائه دهد و بزرگ ترین چالش این 

کار تحویل محصول به خریــدار بود. کیک خونه 
مغازه یا فروشــگاهی برای عرضه محصوالتش 
نداشــت و باید برای فروش کیک تازه با کیفیت 

خوب راهی پیدا می کرد.
عرضه این کیک های تازه برای مشــتری هایی 
که از روی ســایت اقــدام به خریــد می کردند 
در اســفندماه آغاز و با اســتقبال زیادی روبه رو 
شــد. برای معرفی محصول، از شــبکه اجتماعی 
اینستاگرام  استفاده شد و ظرف مدتی کوتاه کیک 
خونه به این نتیجه رســید که ایــن همان بازاری 
اســت که باید در آن فعالیت کنــد. این کیک ها 
با هزینه ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی تحویل مشــتری 
داده می شــوند و قرار بر این اســت که به تدریج 
با پیشــرفت کار این هزینه به صفر برســد. برای 
سفارش کیک الزم است یک روز قبل این کیک ها 
ســفارش داده شــوند، اما در آینده با توسعه کار 
تحویل می تواند سریع تر باشد، به این صورت که 
کیک ها آماده باشند و مشتری بتواند کیک  خود را 

ظرف چند ساعت تحویل بگیرد.
یاشــار نظمی می گوید:»ظرفیت مــا در حال 
حاضر تولید ۸۰ تا ۱۰۰ کیک در روز اســت و باید 
به این مقدار برسیم. برنامه آینده این است که روز 
را به دو نیمه تقســیم کنیم و تحویل مان را دو بار 
انجام دهیم. بازار هدف ما در آینده مرکز شــهر 
است، جایی که شــرکت های زیادی هستند که 
کارمندان زیادی دارند، امــا هزینه تحویل از این 
منطقه برای آنها به صرفه نیســت. هدف بعدی 
کافی شــاپ هایی هســتند که کیک با نوشیدنی 
عرضه می کننــد و عالقه زیادی بــه کیک های 
خانگی و خاص دارند. نقشه ما این است که تا آخر 

تابستان به مقدار ۶۰ عدد برسیم.«

نظمی می گویــد قصد دارد با یکی از کســب و 
کارهایی که در زمینه تحویل کاال فعالیت می کنند 
همکاری کند تا بتواند محصوالت خود را با موتور به 
مرکز شهر برســاند، اما در صورتی هم که موفق به 
برقراری این ارتباط نشــود برنامه تحویل با موتور 
پی گرفته خواهد شــد. کیک خونــه برای تحویل 
ســالم و تازه جعبه هایی طراحی کرده که بتوانند 
پشت موتور نصب شوند و بسته های کیک را سالم 
به مقصد برسانند. قرار اســت جشنواره یا کمپین 
تبلیغاتــی هم با نام »کیکانــه« در مناطق مرکزی 
شهر برگزار شود تا مشتریان بیشتری این سرویس 
قنادی آنالین را بشناســند. این جشنواره پیشنهاد 
قیمت پایین روی خود محصول و تحویل آن را ارائه 
می دهد و احتماالً در خردادماه کلید خواهد خورد.

 هدف کیک خونه این است که در آینده بتواند 
یک فروشــگاه هرچند کوچک داشته باشد تا نوع 
کار تغییر کنــد، چون عمومًا رفتار مشــتری در 
مورد چنین خوردنی هایی این اســت که با دیدن 
آن تصمیم به خرید می گیرد و معموالً این تصمیم 
برای چند دقیقه تا چند ساعت بعد است. اما برای 
این کار باید کســب و کار به انــدازه کافی بزرگ 
و شناخته شــده و نیروی الزم بــرای بر آمدن از 
عهده کارهای اجرایی وجود داشــته باشــد. یکی 
از برنامه ها در آینده نه چندان دور این اســت که 
بنیان گذاران کیک خونــه بتوانند نیروهای خود 
را آموزش دهند و کار را از مرحله مدیریتی پیش 
ببرنــد. اما این کار باید بــه صورتی پیش رود که 

کیفیت کار و سرعت رشد آن از بین نرود. 
صحبت هایمــان در کیک خونــه با پخت یک 
کیک نســکافه ای در حضور ما توسط ژیال توفان 
پایان گرفت، در حالی که ما مشــغول گشــت و 
گــذار و گفت وگو در فضای خانگــی و جالب این 
استارت آپ بودیم. یاشار نظمی و ژیال توفانی در 
طول مصاحبه بارها از همســر یاشار، امینه ملک 
حســینی، گفتند که روز مصاحبه برای مراقبت از 
فرزندشــان بهار کوچک در خانه مانده بود. او هم 
کار خود را در زمینه مهندسی صنایع رها کرده تا 
در کنار همســرش کار مورد عالقه خود را آغاز 
کنند و راه موفقیت شــان را با شعار زندگی شادتر 

پی بگیرند 


کیک خونه 

زمینه کاری:  قنادی آنالین 
نیروی انسانی:  ۷  نفر    سال تاسیس: ۱۳۹۴

کیک خونه بسته های کوچک برش های کیک را هم  برای مراسم  مختلف عرضه می کند.

کیک خونه هزینه کیک را پس از تحویل و در صورت رضایت مشتری دریافت می کند.
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ســاختمان بزرگ بهســازان در خیابان دیباجی 
بزرگ و زیباســت، هرچند روی در و دیوار شرکت 
به نــدرت نامی از هلدینگ و شــرکت های تابعه در 
محیط آن به چشم می خورد. البته این ساختمان و دو 
ســاختمان همجوارش تنها مقرهای شرکت نیستند، 
بلکه شــاخ و برگ های این هلدینگ در نقاط مختلف 
تهران و تمام کشــور گسترده شــده اند. این شرکت 
در ابتدا برای رفــع نیازهای آی تــی بانک به وجود 
آمد، امــا زمانی که علی حکیم جــوادی، با تجربه ای 
که از حدود ســه دهه فعالیت در این حوزه به دست 
آورده بود و شــناختی که به صورت عمومی روی این 
حوزه داشت، به این شــرکت آمد اوضاع تا حدودی 
متحول شــد. با ارزیابی اولیه ای که او از سازمان انجام 
داد به این نتیجه  رســید که مجموعه هایی مانند گروه 
فن آوران هوشمند بهسازان فردا در کشور کم هستند. 
ویژگی ها و مزیت هایی که در بهسازان یافت می شود 
در مقایسه با سایر ســازمان ها کمیاب هستند؛ برای 
مثال نمی توان موسسات خصوصی ای یافت که تا این 
حد از نظر سرمایه تامین باشند و قدرت ریسک کردن 
داشته باشند. سازمان های خصوصی معموالً مشکل 
می توانند ســرمایه گذاری های بزرگ در حوزه های 
پرخطر و نوآورانــه انجام دهند و مجموعه هایی با این 
میزان نیروی انســانی که خصوصی باشند پرتعداد 
نیستند. ایجاد زیرساخت و انجام پروژه های مختلف 
هم تجارب خاصی است که مجموعه های بزرگی مانند 
بهسازان از آن برخوردارند، اما در بخش های دولتی 
هم رخوت خاصی وجود دارد که ناشی از دید مدیران 
دولتی اســت. دید مدیریتی مدیــران بانک ملت با 
توجه به سرنوشت فناوری در این بانک کمی متفاوت 
و پویا به نظر می رســد، مدیران گذشته بهسازان هم 
ترس از تغییر و توسعه نداشته اند و آنچه بانک ملت و 
بهسازان طی این سال ها دیده اند، نشانه و ثمره همین 

گشاده دستی و تحول آفرینی بدون ترس بوده است.
حکیم جــوادی با ورود به بهســازان به این درک 
رسیده بود که مجموعه بسیار پرانرژی و پرپتانسیل 
اســت و این امکان وجود دارد که سرویس دهی به 
مجموعه های دیگر هم در دســتور کار قرار بگیرد. 
پس از تغییرات مدیریتی در بانک روح جدیدی در 
مجموعه دمیده شد که عماًل نگاه مثبت به طرح های 
جدید و امــکان طرح موضوعات جدیــد در حوزه 
فناوری و اطالعات هم بیشــتر پدید آمد. مدیران 
بهســازان پس از اتفاقاتی که افتاد تصمیم گرفتند با 
شرط اجرای ماموریت سازمان مسئولیت های جدید 
را هم انجام بدهند و در ادامه نتایجی که به دســت 
آمد نشــان داد عملکرد کلی کاماًل قابل قبول است. 
در واقع مجموعه توانسته با حفظ کیفیت سرویس ها 
به مجموعه های بیرونی هــم خدماتی ارائه دهد و با 
استفاده از ابزارهای آی ســی تی برای رونق کسب و 

کار مجموعه اصلی تالش کند. 

گشتوگذاردرگروهفنآورانهوشمندبهسازانفرداکهسودایتوسعهبیرونیدارد

بانکداریباصفرویک
وقتی از گروه بهســازان فردا حرف می زنیم، از شــرکت بزرگی می گوییم که یکی از بانک های بزرگ و باســابقه کشــور را در جهت مدرن 
شدن و ارائه خدمات الکترونیکی تاسیس کرد. بانک ملت در بسیاری از خدمات الکترونیکی و پیشرو اولین گام ها را در کشور برداشته 
اســت و بســیاری از خدمــات نوین بانکداری توســط این بانک برای نخســتین بار عرضه شــدند. این مســاله جایی جدی تر می شــود که 
می بینیم اولین نرم افزار جامع ُکربانکینگ )Core Banking( بومی کشــور هم در این بانک نوشــته شــده اســت. همه این کارها در یک 
شــرکت بانکی انجام شــده که مدیران آن از خطر کردن نترسیده اند و رنج تغییر را به جان خریده اند تا خدمات بانکداری با وجود مسائل 
قانونی و امنیت تا امروز به مرحله ای رسیده باشد که می بینیم.  بهسازان فردا با تاسیس و خرید چند شرکت به شکل یک هلدینگ بزرگ 
بانکی 3۲۰۰ نفره با مدیریت علی حکیم جوادی درآمده، که امروز قصد دارد تنها در حلقه خدمات به بانک ملت محدود نماند و دست 

به سوی بازارهایی دراز کند که بیرون از بانک در انتظار آن هستند.


گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا

زمینه کاری:  هلدینگ بانکی
نیروی انسانی:  ۳۲۰۰ نفر    سال تاسیس: ۱۳۷۳
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چالش این نوع ســازمان های فناوری و بانکی این 
اســت که بانک ها و بازار مالی و بانکــی یک حوزه 
محافظــه کار و محتاط اســت که بــا روح فناوری 
اطالعات، که سرشــار از نوآوری و ریسک است، در 
تضاد قرار می گیرد.  برای اینکه یک شرکت فناوری 
اطالعاتــی بانکی بتواند کار خــود را در هر دو حوزه 
پیش ببرد باید خط مشی درستی را پی بگیرد که الزمه 
آن خط کشی های دقیق بین وظایف و نوآوری هاست. 
حکیم جــوادی در این بــاره می گوید:»اینکه ظرف 
چیزی را دارید دلیل بر آن نیســت کــه حتماً باید 
مظروف آن را هم داشــته باشید. شما می توانید یک 
پلتفرم ایجاد کنید و حتی رقیب تان از آن اســتفاده و 
بهره برداری کند و شــما به اطالعات آن دسترسی 
نداشته باشید؛ به عنوان مثال یکی از محصوالت ما که 
در بهسازان توسعه پیدا کرده و قرار است وارد بازار 
بیرون هم بشود محصول همراه بانک است. احساس 
من این اســت که از این دست کارها می تواند بیشتر 
انجام شود.  ظرفیتی که در بهسازان وجود دارد یک 
ظرفیت ملی است و می تواند استفاده های بیشتری 

در جهت مصالح ملی از آن صورت بگیرد.«
 اســتفاده از بازار مالــی می تواند یکــی دیگر از 
راهکارهای بهسازان در جهت استفاده از فرصت ها 
باشد، بهسازان از این مساله هم غافل نمانده و با عزم 
به پرداخت برای ورود به بورس گام هایی در این راه 
برداشته شده اســت. هرچند این کار پیش از ورود 
حکیم جوادی کلید خورده بود، اما با ورود او شــتاب 
بیشتری گرفت. هر یک از زیرمجموعه های بهسازان 
که بتوانند سهامداران خارج از مجموعه داشته باشند، 
متعاقباً این فرصت را بیشتر به دست خواهند آورد 
که مشتریان بیرونی و بیشــتری داشته باشند. این 
رویکرد را می توان در سایر اعضای بهسازان به غیر 
از به پرداخت نیز پیش بینی کرد، هرچند این کار در 
همه زیرمجموعه ها همزمان صورت خواهد گرفت، 
چون مساله اصلی این است که شرکت ها باید بتوانند 
با پشتوانه محکمی وارد رقابت شوند یا در پروژه های 
مشترک با ســایرین همکاری کنند. تمام این کارها 
هماهنگ با خود بانک به عنوان سهامدار اصلی انجام 
می پذیرد، اما نکته حیاتی اینجاست که خود بانک و 
مدیران آن مقاومت و مخالفتی با این روند توســعه 
ندارند. فعالیت مدیران ICT در حوزه بانکی می تواند 
محاسن دیگری هم داشته باشد، چرا که واقعیت های 
کسب و کار در سال های اخیر به صورتی نمایان شده 
که حوزه بانک و فناوری اطالعات و ارتباطات تمایل 
زیادی به تداخل و تعامل با یکدیگر دارند. بســیاری 
از اپراتورهای معــروف در دنیا وارد حوزه بانکداری 
و تاسیس بانک شده اند و بســیاری از بانک ها وارد 
فعالیت های مخابراتی شــده و در واقع بانک اپراتور 
شــده اند. هر دو این ســازمان ها طیف وســیعی از 
مشتریان در میان همه اقشار جامعه دارند و تالش ها 

به سمتی می رود که در حوزه پرداخت از این پتانسیل 
بهره گرفته شود. در واقع پرداخت نقطه تالقی منافع 
هر دو صنعت به حســاب می آید. در مورد بهسازان 
شرایط از این نظر کاماًل مساعد و فرصت فراهم بوده، 
زیرا پشت این شــرکت، بانکی هست که سابقه ای 
زیاد و چیــزی نزدیک به ۳۰ میلیون مشــتری در 
سراسر کشور دارد. این فرصت فوق العاده باعث شد 
اپراتورها در جهت نزدیک شدن و تعامل با این بانک 
حرکت کنند. در خود بهسازان نیز این تمایل وجود 
داشت که مجموعه وارد کسب و کار جدیدی به نام 

MVNO  یا همان اپراتورهای مجازی شود.
البته ایــن تمایل بــرای ورود به حــوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات افسارگســیخته هم نیســت، 
بهسازان تالش کرده فعالیتش در این حوزه به جنس 
کار اصلی مجموعه نزدیک باشد. آنچه این هلدینگ 
در دســتور کار خود قرار داده، صرفاً خرید سهام و 
مشــارکت مالی در مجموعه هایی مثل اپراتورها و 
تامین کنندگان اینترنت نیســت، بلکه تالش بر این 
است که تمام این فعالیت ها در راستای کسب و کار 
بانکی و فعالیت های نوآورانه باشد. این کار می تواند از 
طریق ورود به بازار فین تک ها و استفاده از ابزارهایی 
که قادرند در این راســتا یاری کننده باشــند انجام 
بگیرد. آنچه بانــک را در این راه به پیش می راند این 
است که در تمام دنیا شکل بانک در حال عوض شدن 
اســت و تعریف جهانی بانک تغییر کرده. بانک هم 
قصد ندارد از این قافله پس بماند و به همین دلیل باید 
وارد حوزه هایی شود که با استفاده از ابزارهای جدید 

وارد بازارهای موازی شود.
این پوســت اندازی و چشم داشــتن به بازارهای 
غیربانکی دیگــر، مزایای زیادی دارد و پتانســیل 
مجموعه را آزاد می کند. تجربه و زیرساخت بهسازان 
می تواند برای کل صنعت و بازار مفید باشد و کسب و 
کارهای بیشتری نیز راه بیندازد، اما در این راه موانعی 
هم وجود دارد. یکی اینکه رگوالتوری این دو حوزه با 
هم متفاوت است و هیچ همگرایی ای بین این دو دیده 
نمی شــود. این همخوان نبودن قربانیانی هم گرفته 
است. ممکن است ورود مجموعه ای مانند بهسازان 
با ویژگی های خاصی که دارد بتواند این مشــکالت 
را تا حدودی برطرف کند. حوزه هایی که بهســازان 
قصد ورود به آنها را دارد ممکن است در ایران سابقه 
فعالیت نداشته باشــند، اما در نقاط دیگر دنیا پیشتر 
این تجربیات رخ داده اند. از نظر رگوالتوری به دلیل 
سرعت تحول و ایجاد نوآوری ها و همچنین کندی و 
محافظه کاری دستگاه های قانون گذاری، مشکالت 
زیادی در کشــور وجود دارد، به خصوص هنگامی 
که کار به موضوعات مربوط به فین تک ها می رسد. 
مجموعه بهسازان راهکارهای موجود و ممکن را در 
پیش می گیرد و برای گرفتــن مجوزهایی که وجود 
دارند به سراغ متولیان آنها می رود. به نظر می رسد 

در آینده ســازمان های قانون گذار هم چاره ای جز 
مواجهه و تدوین راهکار برای ابعاد جدید کسب و کار 

نداشته باشند.
با وجود اینکه بهسازان مجموعه ای بزرگ و دارای 
امکانات زیادی اســت که ممکن است سازمان های 
دیگر بســیاری از آنها را نداشــته  باشــند، اما علی 
حکیم جوادی می گوید هدف بهسازان این نیست که 
بازار بخش خصوصی کوچــک را بگیرد. او می گوید 
هدف دیگری برای این شــرکت تبیین شده:»بنای 
ما بر این نیســت که رقیب بخش خصوصی کوچک 
شویم، بلکه می خواهیم به ســراغ پروژه های بزرگ 
ملی برویم و آنها را خرد کنیم و در اختیار مجموعه ها 
قرار دهیم. هدف این اســت که در این حوزه اشتغال 
و کارآفرینــی به وجود آوریم. امــا در ابتدا باید این 
فرصت ایجاد شــود؛ یعنی کســی باید به ســراغ 
پروژه هایی برود که مجموعه های کوچک توان انجام 
همه آنها را ندارند و برای دیگران هم کار ایجاد کند. ما 
از پتانسیل و پرسنل بهسازان برای کارهای مدیریتی 
خودمان و گاهی کمک هایی بابت راه اندازی کسب 
و کار جدید اســتفاده می کنیم. من اصاًل جای نگرانی 
نمی بینم، بلکه می گویم ما در بهسازان باید محوری 
باشیم تا کسب و کارهای کوچک تر بتوانند دورمان 
جمع شوند. شاید مجموعه ای مثل مجموعه ما بهتر 
از مجموعه های دولتی و حاکمیتی بتواند این مهم را 
به انجام برساند و ساماندهی کند، چون هم ابزارهای 
مالی را داریم و هم کسب و کار الزم را. این فرصت را 

باید حتماً غنیمت بشماریم و از آن استفاده کنیم.«
روش فعالیت های بهسازان در حوزه های مختلف 
ناشی از تفکری است که حکم می کند اگر قرار است 
شــرکت به کاری وارد شــود، باید در مقیاس های 
بانک ملت ورود کنــد و آن را بی برنامه ادامه ندهد 
و رها نکند. در مورد اســتارت آپ های حوزه مالی و 
فین تک ها نیز همین دیدگاه وجود دارد و قرار است در 
آینده نزدیک فعالیت های این حوزه پررنگ تر شود و 

عمق بیشتری پیدا کند.

در راستای توسعه
نقش اصلــی معاونت توســعه، تعیین جهت گیری 
پروژه هایی است که در دســتور کار مجموعه قرار 
می گیرند تا مجموعه بتواند با توجه به سمت و سوی 
بازار در حوزه بانکداری، که شامل موضوعاتی مانند 

حکیم جوادی قصد دارد از ظرفیت بهسازان برای پروژه های ملی استفاده کند.

گاهی ملیحه آ
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پرداخــت و تکنولوژی های مربوط به آن اســت، 
راهبرد ها و جهت گیری های مناسب و کارآمد را در 
راستای توسعه اتخاذ کند، چرا که مجموعه هلدینگ 
به طور کلی یک مجموعه ســتادی اســت که نقش 
اجرایی ندارد. در واقع هلدینگ کار هدایت و نظارت 
بر ســایر بخش ها را در نظر گرفتــه و البته در بحث 
هدایت نقش اساسی تری هم دارد. نوع جهت گیری 
و در حقیقت اســتراتژی شرکت ها منجر به توسعه و 
تولید محصوالتی خواهد شــد که در مراحل اجرایی 
نیاز به نظارت دارند. این نظارت هم بیشــتر از جنبه 
ضرورت های هماهنگی است، چون در مورد بیشتر 
کارها سه مجموعه درگیر هستند: بانک ها، شرکت ها 
و افرادی که از این سرویس ها استفاده می کنند. این 
درگیری ها و تعامل ها نیاز به هماهنگی و کمک دارد 
و فعالیت معاونت نیز در همین راستاســت تا برای 

توسعه صحیح کار هدایت درست صورت گیرد.
ســاختار بخش آی تی بانک ها به خصوص بانک 
ملت، به عنوان یک بانک شاخص در این حوزه، دوره 
درخشانی داشته اســت که زیرساخت های آن باید 
برای پشــتیبانی و خدمات رســانی در حوزه کسب 
و کارهای جدید هــم مورد ارزیابــی و در صورت 
نیاز اصالح قرار گیرند. در واقــع اولین گام بانک ها 
برای قدم گذاشــتن در حوزه آی تی و روی آوردن 
به خدمات نوین، ایجاد زیرســاخت ها و پلتفرم های 
مورد نیاز بــرای مهاجرت از بانکداری ســنتی به 
بانکداری نوین است. شــرایط و ویژگی های کشور 
هم ایجاب می کند که با توجه بــه ظرفیت ها و توان 
داخلی و محدودیت های بین المللی تصمیم گیری ها 
انجام بگیرد. ســاختاری که بهســازان در طول این 
سال ها ایجاد کرده ساختاری است که امکان توسعه 
زیرســاخت های جدید را به راحتی فراهم می کند و 
در نتیجه محصوالت و خدماتی بــه وجود آمده اند 
که فراتر از حوزه بانکداری صــرف بوده اند. به نظر 
می رســد با توجه به سمت و سوی کســب و کار و 
تکنولوژی و بازیگران جدیدی که وارد بازار شده اند 
و همچنین نقش های جدیدی کــه این بازیگران ایفا 
می کنند، این نیاز تداعی می شــود که ساختارهای 
بســته- که ویژگی های کار بانک است- باید حتمًا 

تغییر کنند. 
بــا ورود مباحث جدید مانند اســتارت آپ های 
فین تک شــرایط بازار تغییر کرده  اســت و به نظر 
می رســد باید روش های سنتی و بسته به روش های 
بازتــر و تعاملی تر تبدیل شــود. آمــدن برخی از 
فناوری ها، نه به عنوان پشتیبان و تسهیل کننده بلکه 
به عنوان پیشران، نیاز به ایجاد زیرساخت ها و تعامل 
با شــرکای دیگر را بیش از پیش ضروری می کند. 
موضوعاتی از این دســت، که به صورت اساســی 
متناســب با آنچه در آینده اتفاق می افتد باید به آنها 
پرداخت، کار معاونتی است که محمد هادی شالباف 

عهده دار آن است.
 هرچند بهســازان در الکترونیکی کردن خدمات 
بانک کمک کرده و نقش موفقی داشته و درآمد خوبی 
نیز دارد، اما باید در نظر داشت که این سازمان بسیار 
هم پرهزینه است. بهسازان در بســیاری از موارد، 
در صورتی که زیرساختی وجود نداشته باشد، آن را 
می ســازد، اما در مورد خدمات تجارت الکترونیکی 
ایــن کار به این ســادگی هم نیســت. الگوی موفق 
جهانی این است که بانک تالش می کند از دو روِش 
سرمایه گذاری در کســب و کارها و همخوان کردن 
زیرساخت بانکی با آنها، بتواند از خدمات و آنها سود 
ببرد. اما آسیب هایی که برای چنین ساختارهایی -که 
در آنها هم سهامدار و هم مشــتری واحد است- به 
وجود می آید، شرکت ها را دچار ویژگی های خاصی 
مانند بازار انحصاری می کند. محمد هادی شالباف، 
معاون راهبری کسب و کار، در این باره می گوید:»این 
آســیب ها موجب اتفاقاتی می شود که ممکن است 
خوشــایند هم نباشــند، از جمله اینکه مشارکت با 
مجموعه های بیرونــی در روش های ما جزو آخرین 
راه حل ها قرار بگیرد. در شرایط کنونی که موضوعاتی 
مانند خدمات متنــوع پرداخت وجود دارند و زمان 
ارائه به بازار بسیار حائز اهمیت است، ساختار باید با 
چنین بازاری سازگار شده باشد. ما چون به یک بازار 
انحصاری و ساختار محدود و اولویت توانمندی های 
داخلی خودمان عادت کرده ایم، ممکن است کمتر به 

توسعه بیرونی بپردازیم.«
 این مشکل زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که خود 
شرکت بانکی کسب وکار را بلد نباشد و عماًل نتواند 
سرویســی بیرون از بانک و فضای تعریف شده اش 
ارائه کند. به دلیل ســابقه تاریخی و گذشــته ای که 
وجود دارد مجموعه هنوز نتوانســته فضای جدید 
را کاماًل درک کند. البته این بــه معنای نبود درک 
فردی نیســت، بلکه منظور درک سازمانی است که 

اهمیت زیادی در پیش رفتن ســازمان دارد. برای 
رفع این مشکل باید درک و اعتقاد به وضعیت جدید 
در میان مدیران ســازمان مالک در وهله اول وجود 
داشته باشد که شــالباف می گوید در میان مدیران 
اصلی بانک ملت این درک به خوبی دیده می شــود. 
از مجموعه هایی مانند بهســازان نیز به همین دلیل 
توقع اتفاقات جدید می رود. اما بــرای اینکه اعتقاد 
به نمود بیرونی و ساختاری تبدیل شود به زمان نیاز 
اســت و گاهی نیروی زیادی می طلبد. بانک هم یک 
کسب وکار حســاس با انبوهی از مشتریان است که 
حساسیت زیادی روی حساب های مالی خود دارند، 
به همین دلیل تمام کسب و کارهای مربوط به بانک 
از حساسیت خاصی برخوردارند و باید تمام جوانب 

از نظر مشتریان و قوانین حاکم در نظر گرفته شود.
همین حساســیت سیســتم باعث می شود همه 
کارهای مربوط به آن با احتیاط بیشتری انجام گیرد. 
شالباف معتقد است پیشتر در بانک ملت به آی تی به 
عنوان هزینه نگاه می شد، اما اکنون این دیدگاه شکل 
گرفته اســت که این حوزه می تواند برای بانک خلق 
درآمد کند. این درآمدزایــی می تواند در دو حوزه 
صورت بگیرد: یکی در حوزه توســعه خود کسب و 
کار بانکداری و توسعه سرویس ها و دیگری در حوزه 
کســب و کارهایی که می توانند به طور غیرمستقیم 
مکمل فعالیت های سازمان باشــند. به عنوان مثال 
بانک تاکنــون کاری در حوزه MVNO  انجام نداده 
و پس از تغییــرات مدیریتی توجه زیادی به این نوع 
فعالیت ها شــد. اما چون زمان کافی وجود نداشت، 
توافقاتی با یکی از مجموعه های فعال صورت گرفت 

تا در آینده اتفاقاتی در این رابطه بیفتد. 
در حــوزه اســتارت آپ ها نیز برای شــناخت 
موضــوع کارهای مطالعاتی در حال انجام هســتند 
و برنامه هایی برگزار شده تا اســتعدادها شناسایی 
شــوند و این کار به عنوان یک نقطه شروع می تواند 

شالباف می گوید فضای جدید باید به صورت سازمانی درک شود.
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گامی امیدوارکننده به شمار بیاید. اخیراً یک صندوق 
با بخش ســرمایه گذاری بانک ملت به نام صندوق 
ســرمایه گذاری های ریســک پذیر ایجاد شده که 
هدایت تخصصی آن با هلدینگ و شرکت هاســت، 
اما کارهای تخصصی سرمایه گذاری بر عهده بانک 
است. این دو سازمان می توانند مکمل یکدیگر باشند 
تا طی یکی دو مــاه آینده این صندوق فعالیت خود را 
آغاز کند. این تحوالت سبب می شود بهسازان نقش 
جدیدی مانند یک بانکدار پیدا کند و بتواند هدایت و 

سرمایه گذاری را انجام دهد.
رسول لطفی آذر، عضو موظف هیات مدیره، معتقد 
است بهسازان در ســه سال آینده می تواند تحوالت 
زیادی به خود ببیند و به درآمدزایی کافی برســد. 
او از پروژه هایی می گوید کــه به تازگی به مرحله ای 
رســیده اند که درآمدزا شــده اند و امید به آینده را 
در شــرکت بیش از گذشــته پررنگ می کنند. او 
می گوید:»سوددهی ما عماًل مفید فایده نیست، چرا 
که عماًل ســهام ما متعلق به بانک است و سودی که 
به وجود می آید به بانک برمی گردد. با اســتراتژی  
جدیدی کــه طراحــی کرده ایم تــالش می کنیم 
درآمدزایی را بیرون بانــک انجام دهیم و درآمدها 
را جایگزین هزینه هایی کنیم که بانک دارد. من فکر 
می کنم اگر سال آینده این ســوال را بپرسید بتوانیم 
بگوییم که سود کرده ایم.« بهسازان قصد دارد دست 
به کارهای بزرگ تری بزند و این بدین معناســت 
که در آینده نام شرکت های آی تی را در پروژه های 

بزرگ ملی خواهیم شنید.

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
یکــی از بزرگ تریــن شــرکت های زیرمجموعه 
بهسازان شرکتی است که زیر نظر محمدعلی ترابیان 
اداره می شود و مهندسی سیســتم  یاس ارغوانی نام 
دارد. این شــرکت پیش از خرید در سال ۸۷ توسط 
بهســازان به صورت یک شــرکت خصوصی اداره 
می شد و پروژه های بســیاری را نیز به انجام رسانده 
بود. از ســال ۷۶ که این شــرکت تاسیس شد تا ۸۷ 
هم اوضاع شــرکت به خوبی پیــش می رفت، اما به 
دلیل دردسرهایی که اداره شــرکت آی تی و کار با 
سازمان های بزرگ داشــت و سخت شدن شرایط، 

مدیران شــرکت تصمیم گرفتند بــا تمایل بانک 
نوع همــکاری را به صورت هلدینــگ تغییر دهند. 
ترابیان، که اولین مدیرعامل این شــرکت هم بوده و 
اکنون نیز همین ســمت را دارد، می گوید اگر باز هم 
به گذشته برگردد همین تصمیم را خواهد گرفت. او 
می گوید:»هر کس در آن دوره واگذاری اهداف خود 
را داشت. بانک تمایل داشت شــرکتی را که از نظر 
زمینه فعالیت و تعداد نیروی متخصص می توانست 
به بانک کمک کند بخرد و ما هم تشکلی حدوداً ۱۵۰ 
نفــره را اداره می کردیم و دو شــرکت زیرمجموعه 
داشــتیم کــه نمی خواســتیم از بین برونــد بلکه 
می خواســتیم تیمی را که جمع کرده بودیم همچنان 
در کنار هم نگه داریم. فکــر می کنم هر دو طرف به 

خواسته خود رسیدند.«
اینکه یک شــرکت توســط بانک تصاحب شود 
می تواند قاعده بازی را برای برخی مشــتریان به هم 
بزند. برخی از مشتریان شرکت به دو دلیل همکاری 
خود را با شــرکت قطع کردند، اولیــن دلیل این بود 
که این شرکت توســط بانک ملت خریداری شده 
بود و به دالیل مختلف منافع و تمایل مشــتریان با 
آنها همخوانی نداشت. این دسته مشتریان پرشمار 
نبودند، اما عده دیگری از مشــتریان هم بودند که 
بــه دالیل دیگری خودبه خود حذف شــدند. وقتی 
بانک شرکت را خریداری کرد، سیاست های بانک 
بر شرکت حاکم شــد که بر اساس آنها امکان اینکه 
با مشــتریان دیگر تعامل وجود داشته باشد، از بین 
می رفت. یــاس ارغوانی باید تمــام ظرفیت خود را 
برای برطرف کردن نیاز بانک به کار می برد و عماًل 
جایی برای دیگران وجود نداشت. ترابیان می گوید 
هنوز هم ابراز تمایل و دعوتنامه مشــتریان قدیمی، 
کــه از خدمات شــرکت راضی بودند، بــرای آنها 
ارسال می شــود که اگر شرایط اجازه بدهد همکاری 
با آنها همکاری می شود، اما این در صورتی است که 

ظرفیت ها وجود داشته باشند.
اگر فعالیت یاس ارغوانــی را به دو بخش پیش از 
خریده شدن توسط بانک و پس از آن تقسیم کنیم، به 
تنوعی از پروژه  ها می رسیم که به طور معناداری تغییر 
سیاست های شرکت را نشان می دهد. تا پیش از سال 
۸۷ پروژه های شرکت متنوع بود و شرکت آزادانه تر 

دست به ماجراجویی  می زد؛ برای مثال این شرکت 
با ادارات دولتی افغانســتان کارهایی انجام داده  بود 
و حتی در این کشور دفتر هم داشت. پروژه هایی هم 
برای ناجا و ســازمان های دیگر مانند نهاد ریاست 
جمهوری انجام شده بود که بعد از خرید توسط بانک 
بیشتر کارها طبیعتاً در راستای انجام ماموریتی است 
که بانک بر عهده شرکت گذاشته است. مدیرعامل 
یاس می گوید:»ما مســئولیتی داریم که در بعضی از 
حوزه ها که کســب و کار آن تعریف نشده یا تعریف 
شده، اما راه اندازی نشده، وارد شویم و کسب و کار را 
تعریف یا راه اندازی کنیم و آن را شکل  دهیم. حتی اگر 
ناچار باشیم اجرای آن را هم بر عهده می گیریم. مثاًل 
هنگامی که ما وارد حوزه پایانه فروش شــدیم، کمی 
برای بانک ناشــناخته بود و به پرداخت هم سازمان 
الزم را نداشــت. در آن زمان ۹۰درصد پایانه های 
فروش زیر ۱۰ تراکنش انجام می دادند که قدری به 
خاطر شرایط آن زمان بود و قدری هم به خاطر توسعه 
نامطلوب.« بانک این ماموریت را به یاس ابالغ کرد تا 
کار سازماندهی، نصب، راه اندازی و مراقبت و هر کار 
الزم دیگر را بر عهده بگیرد. این توســعه کشوری تا 
اواسط ســال ۸۸ ادامه یافت و شکل جدیدی از ارائه 
خدمــات و مدیریت و پایش آن بــه وجود آمد. در 
ســال ۸۹ دیگر کاماًل شــرایط تغییر کرد و شرکت 
رتبه اول کشور را به دســت آورد. در مقطعی هم بنا 
شد یاس کسب و کار خودپرداز را بر عهده بگیرد و با 
نگاه به الگوهای جهانی کار را از حدود چهار سال پیش 
آغاز کرد. هنوز هم این پروژه در حال پیگیری است. 
شرکت سعی می کند با کســب وکارها وارد مذاکره 
شود و در کسب وکار خودپرداز، مالک ملک تجاری، 
ارائه دهنده تجهیزات، بانک و دیگران را به همکاری 
ترغیب کند تا در هر تراکنش هر کدام ســهم خود را 

بردارند.
در ســال جاری یاس ارغوانــی می خواهد اپراتور 
خدمات پشــتیبانی بانک هم باشــد. در سال های 
گذشــته، از ســال ۸۷، پاســخگویی برای شعب 
بانک ها، هنگامی که در حوزه ُکربانکینگ به مشکل 
برمی خوردند، بر عهده این شــرکت بود و اکنون نیز 
این کار در نارنجســتان در حال انجام است. روزانه 
۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ تماس با این مرکز برقرار می شــود 
و این مرکز قرار است در راه توسعه پا را از این مرزها 
فراتر بگذارد و به جایی برســد که بانک و شعب هر 
جا که در حوزه آي تی دچار مشــکل سخت افزاری و 
نرم افزاری شد و به دریافت سرویس نیاز داشت، با 
این مرکز تماس بگیرد و مشکل خود را برطرف کند، 
تا این دغدغه ها در شعب به طور جزء و بانک به طور 

کل از بین برود.
در حــوزه پرداخت هم یاس مدعی اســت اولین 
شرکتی اســت که دســتگاه های خاص منظوره در 
این حوزه ارائه کرده اســت. دستگاه های پرداخت 

ترابیان می گوید اگر به گذشته برگردد بازهم به هلدینگ می پیوندد.
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مخصوص جایگاه سوخت یکی از این دستگاه هاست، 
اما در آینده قرار اســت چند بیزینــس دیگر هم از 
دستگاه های مخصوص کســب و کار خود استفاده 
کنند، کسب و کارهایی مانند رستوران، داروخانه یا 
سوپرمارکت از جمله کســب و کارهایی هستند که 
می توانند همچون پمپ بنزین ها دستگاه مخصوص 
به خود را داشــته باشــند. این خاص منظوره شدن 
تنها به معنی خاص شدن دســتگاه نیست، بلکه هم 
سخت افزار و هم نرم افزار در این واحدهای تجاری به 

طور خاص ارائه خواهد شد. 
این شرکت چند ســرفصل جدید هم دارد که در 
ســال ۹۶ باید آنها را آغاز کند و سرانجامی به آنها 
بدهد. توسعه خدمات روی خودپردازها یکی از این 
طرح های جدید اســت. مدیران این شرکت اعتقاد 
دارند خودپردازهــا می توانند خدماتی بیش از چند 
سرویسی که تاکنون ارائه داده اند عرضه کنند و باید 
از این شــبکه حدود ۵۰ هزار خودپردازی استفاده 
کرد. این دیدگاه وجود دارد کــه در حوزه B2B نیز 
می توان کارهای بیشــتری انجام داد و بانک دیگر با 
بانکداری و پول فروشی نمی تواند به توسعه خود ادامه 
دهد. خدمات و ترکیب فناوری و بانکداری می تواند 
به بانک ها کمک کند تا درآمدها و کسب و کارهای 
جدید را پیدا کنند. شــرکت مهندسی سیستم یاس 
ارغوانی شرکتی اســت با حدود ۱۶۰۰ نفر کارمند 
که به گفته مدیرعامل آن میانگین ســنی حدود ۳۰ 
ســال دارد. وقتی از ترابیان در مورد نسبت جنسیتی 

کارمندان می پرســیم می گوید:»دقیقاً نمی دانم ولی 
می توانم مقایســه ای انجام بدهم. یک ماه پیش در 
روز زن، ما به کارمنــدان زن هدیه دادیم و چند روز 
پیش هم در روز مرد، به مردان شــرکت همین مبلغ 
هدیــه را دادیم. در نهایت مجمــوع هدایایی که به 
مردان دادیم ۱۰ برابر زنان شــد. پس احتماالً تعداد 
زنان یک دهم مردان اســت، اما این مشکل و ویژگی 
ما نیســت بلکه به طور کلی این صنعت کارمندان و 
دانش آموختگان مرد بیشتری دارد. مثاًل در بخش 
توسعه و تحقیقات مان این مســاله صادق نیست و 

تعداد زنان از مردان بیشتر است.«

بهسازان ملت
بهســازان، که عده بسیاری کل هلدینگ را به همین 
نام می شناســند، از سال ۷۶ تاسیس شد، اما کارهای 
عملیاتی خــود را در ســال های ۷۹-۸۰ آغاز کرد. 
این شــرکت عمدتاً نرم افزاری به انجام پروژه هایی 
می پرداخت که بانک ملت بر عهده آن می گذاشت. 
در سال ۸۰ سیســتمی به نام سنجش، یعنی سیستم 
جامعه نرم افزاری شعبه، را تهیه کرد که این سیستم 
در زمان خود بســیار پیشــرفته به حساب می آمد. 
بانک ملت وارث چند بانک کوچک بود که تعدادی 
سیســتم نامتجانس بــا ارقام اطالعاتــی متفاوت 
داشــتند. این سیستم کمک می کرد که یک سیستم 
اطالعاتی یکدست راه اندازی شود. از سال ۸۱ بحث 
سیستم های متمرکز مطرح شد که به شکل تدریجی 
تا سال ۸۶ به یک کر بانکی بومی تبدیل شد و این کار 
در اولین گام موجب شد توســعه پذیری بانک باال 
برود. از آن زمان به بعد بانــک قلمرو کار خود را به 
فراتر از بانک گسترش داد و شروع به نوشتن نرم افزار 
و اپلیکیشــن برای مشــتری کرد که از طریق آن 
مشتریان بزرگ می توانستند آنالین با سیستم بانکی 
تعامل کنند. سیستم بورس و کاال و محب نیز از جمله 
۱۲۰ )حدوداً( سیستم اقماری هستند که به سیستم 

مرکزی بانک متصل و با آن در ارتباطند.
ســال ۸۶ بهســازان تصمیم گرفت خود را دهد و 
اقدام به خرید یا تاسیس شرکت ها کرد و نام هلدینگ 
بهسازان را بر خود گذاشت. این هلدینگ تا دو سال 
پیش هم همین نام را داشت ولی پس از آن در ابتدای 
سال ۹۳ هلدینگ جدید تشکیل شد و خود بهسازان 
تنها کار نرم افزار بانکی را بر عهده گرفت. در گذشته 
این شرکت محدودیت ارائه خدمات به شرکت های 
بیرون از بانک را داشت تا بانک بازار را از دست ندهد. 
اما از یک سال پیش مجوز فعالیت و فروش نرم افزار و 

همچنین ارائه خدمات بانکی صادر شده است. 
در مدت یک ســال فروش محصوالت و خدمات 
و بخش هایی از کر بانکی صورت گرفته  اســت، اما با 
وجود اینکه رقیب داخلی و کــر بومی در بازار وجود 
ندارد، به نظر می رسد کر بانک نمی تواند به بانک های 

دیگر فروخته شــود و این فروش کلــی امکان پذیر 
نیســت. فریبرز چگینی، مدیرعامل بهسازان ملت، 
می گوید در واقع برای بانک های دیگر مسائل زیادی 
از جمله پرســتیژ کاری مطرح است که مانع خرید 
کر بانک توسط آنها می شــود. فروختن بخش هایی 
از این محصول هم می تواند درآمدزا باشــد چرا که 
در این کســب و کارهای بزرگ شاید خود محصول 
و تولیــد آن اهمیت زیادی در ســود نــدارد، بلکه 
درآمدزایی از محل خدمات و پشتیبانی اتفاق می افتد، 
در بســیاری از موارد شــرکت ها این محصوالت را 
رایگان می دهند. بهسازان قصد دارد که با همکاری 
با شرکت های کوچک تر و برون سپاری سرویس ها 
به مجموعه هــای کوچک تر که گاهــی به صورت 
اســتارت آپ فعالیت می کنند، کار توسعه را پیش 
ببرد و هسته بهسازان نیز با این حرکت موافق است. 
اما چگینی به ما می گوید طرح های بزرگ تری در  راه 
هســتند که او آنها را این گونه توصیف می کند:»ما با 
تجربه ای که در توســعه کر بانکی در طول سال ها به 
دســت آوردیم اکنون پروژه ای به نام کر۲ در بانک 
ملت کلید خورده که بهســازان از ابتدای ۹۶ مجری 
آن شده اســت. این محصول با معماری فنی جدید 
قرار است در یک برنامه ۱۸ ماهه و با الگوی کسب و 
کار جدیدی به نام بایا تهیه شود. این محصول بسیاری 
از خألهای بانکی ما را کــه اکنون داریم و باید آنها را 
برطرف کنیم رفع می کند. این کار سیستم بانکی ما را 
با یک الگوی موفق جهانی تطبیق می دهد و می تواند 

تحول بزرگی در این حوزه به وجود آورد.

به پرداخت
بزرگ ترین شرکت پرداختی کشور یعنی به پرداخت 
هم یکی دیگر از زیرمجموعه های هلدینگ است که 
به تازگی قصد دارد وارد بورس شــود. وارد شدن به 
بورس مزایای زیادی دارد از جمله اینکه شفافیت در 
روابط محقق می شود و فعالیت ها هم طبعاً مانند یک 
شــرکت موجود در بورس جهت می گیرد. ورود به 
بازار بیرون از شرکت و فعالیت در آن هم جذاب تر و 
مهم تر خواهد شد و نگاه مجموعه به بازار و رقبا بیش 

از پیش رقابت پذیرانه خواهد بود.
با وجود اینکه بر اساس قانون، سهام بانک باید در 
شــرکت به حدود ۳۰ درصد برسد، اما الزام و تاکید 
چندانی روی آن انجام نگرفته اســت. قرار است این 
روند تغییر مالکیت ســهام طی یک فرایند زمان بر 
اتفاق بیفتد، اما حتی اگر بانک ســهام ۳۰درصدی 
به پرداخت را داشته باشد، به خاطر اینکه این شرکت 
توسط بانک پیریزی شــده و به وجود آمده، ارزشی 
بیش از این ارقام دارد، زیرا تعامالت و وابســتگی ها 
همچنان از گذشــته مابین شــرکت ها باقی خواهد 
ماند، ضمن اینکه بانک ها ناچارند حداکثر سهم ۳۰ 
درصدی تنها در یک PSP داشــته باشند، در غیر  پمپ بنزین ها اولین صاحبان دستگاه های خاص منظوره هستند.
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این صورت در هیات مدیره حضور نخواهند داشت. 
در هر صورت مزیت فنی و تجاری به پرداخت به 
اضافه نیروی فنی و تجاری بانک باعث یک هم افزایی 
شــده تا به پرداخت به جایگاه کنونی برسد. سوییچ 
داخلــی به پرداخت و مدل پایانه هایــی که بانک با 
فناوری های روز و فناوری هایی که در کشــور وجود 
نداشــتند خریداری کرده است، نشــان می دهد 
این شــرکت به جایگاه کنونی خود فکر کرده و برای 
آن برنامه داشــته اســت. در عین حال کر بانک و 
سخت افزارهای آن، نیروی انسانی و زیرساخت های 
دیگر در نهایت باعث شده تصویر کنونی به پرداخت 

به وجود بیاید.
به پرداخــت در افق آینده خــود برنامه ای برای 
درآمدزایی دارد که در ایــن برنامه همان گونه که 
انتظار مــی رود بانک ملت نقش پررنگــی دارد، اما 
همکاری با بانک های دیگــر نیز یک موضوع جدی 
در این برنامه شمرده شده اســت. برخی از بانک ها 
 PSP هم ندارند، تمایل زیادی به کار با یک PSP که
مانند به پرداخت دارند، اما عالوه بر آنها شرکت های 
واسطی هســتند که برای بانک ها کار می کنند، که 
آنها هم PSP  نیســتد و عالقه مندند با PSPها کار 
کنند. به پرداخــت تفاهم نامه هایی برای همکاری با 
این شرکت ها امضا کرده و عزمی جدی برای حضور 
پرقدرت دارد.  بانک ها برای اینکه بتوانند سرویس 
خود را بهتر و پایدار کنند، معموالً با چند PSP وارد 
کار می شــوند، بانک ملت نیز از این قاعده مستثنی 
نیست، اما به دلیل پایداری سیستم به پرداخت و نتایج 
عملکرد آن تاکنون ایــن بانک به فکر قرارداد با یک 
PSP دیگر نیفتاده است. از سوی دیگر شرکت هایی 
که با به پرداخت همکاری می کنند بعضا با PSPهای 
دیگر هم قرارداد دارند، اما در جهت پایداری بیشتر 
سرویس به ســمت به پرداخت می آیند. رستم شاه 
گشتاســبی، مدیرعامل به پرداخت، می گوید:»این 
فرصتی است که ما برای آن برنامه ریزی کرده ایم. 
حدود شــش بانک در برنامه کار ما قرار دارند و در 
آینده قرارداد توسعه و پشــتیبانی را با آنها خواهیم 
بســت. این موضوع در برنامه کسب و کار ما آورده 
شده اما در پیش بینی های مالی  مطرح نشده است. ما 
بر اساس حاشیه سود گذشته برای آینده پیش بینی 
کرده ایم اما برنامه کســب و کاری هــم داریم که 

مطمئناً حاشیه سود ما را باال خواهد برد.«
در حوزه پرداخت همچنین فین تک ها بسیار مهم 
و فعال اند و به پرداخت نیز قصد دارد از آنها حمایت 
کند. دیدگاه مدیران این شرکت این است که آینده 
پرداخت در اختیار فین تــک قرار خواهد گرفت. اما 
یکی از بزرگ ترین مشــکالت این است که در حال 
حاضر قوانینی مشــخصی در کشور برای این کسب 
و کارها وجود ندارد و هنوز ســاز و کار درست کسب 
و کار و مالــی و امنیتــی برای آنها بــه وجود نیامده 

اســت. اما به پرداخت در حوزه ایفای نقش PSP از 
اســتارت آپ ها می خواهد ساز و کار خود را با قوانین 
به پرداخت، که مشخص و تدوین شده است، تطبیق 
دهد و خود شــرکت هم قصد دارد منعطفانه با آنها 
برخورد کند، تا در یک قالب درســت سرویس دهی 

انجام شود. 

شرکت مهندسی نرم افزار شقایق
شقایق یکی دیگر از شرکت های عضو هلدینگ است 
که در ســال ۸۵ افتتاح شــده و پیش از خرید توسط 
هلدینگ به عنوان زیرمجموعه یاس ارغوانی فعالیت 
می کرد پس از اینکه هلدینگ دســت به خرید این 
شرکت زد، شقایق هم به یکی از زیرمجموعه های این 
شرکت تبدیل شد. شقایق هم یک شرکت نرم افزاری 
است اما برخالف ســایرین که روی توسعه و تولید 
نرم افزارهــا کار می کنند، در حــوزه خدمات پس 
از فروش فعال اســت. عمده کار این شــرکت هم 
سرویس دهی در حوزه خدماتی است که بانک ملت 
روی آنها تمرکز دارد و شــاید بتوان گفت شــقایق 
کاری غیــر از این انجام نمی دهد. شــقایق در حوزه 
آموزش پرسنل و مشتری، پشتیبانی و مرکز تماس 
هم فعالیت می کند و به عالوه اینها کار توسعه باشگاه 
مشتریان و خدمات ارزش افزوده آن را نیز برعهده 
دارد.  با ورود علی گلزاری، یعنی در چند ماه گذشته، 
از این شرکت خواسته شده بانکداری اجتماعی را نیز 
بر عهده بگیرد که کمی با حوزه هایی که شقایق پیش 
از این در دست داشــت متفاوت است. دلیل این امر 
هم این است که مدیرعامل شقایق پیش از آمدن به 
شرکت در این حوزه کار می کرده است و سپردن این 
کار به او، که به عنوان یک مفهوم نو و جدید به شــمار 
می آید، مناسب تر به نظر می رسید. شقایق به تازگی 
تمرکز بر این حوزه را آغاز کرده است اما عالوه بر آن 
روی موضوع شرکای تجاری هم کار می کند و پس از 
ورود مدیرعامل جدید برنامه های جدید را در پیش 

گرفته است.
اولین کاری که این شرکت در پیش گرفته، ایجاد 
تحول در حوزه نیروی انســانی است. نیروهای این 
شرکت عموماً متعلق به حوزه خدمات پس از فروش 
بودند و هر چند نیروهای خوب و کارآمدی به حساب 
می آمدند، اما از نظر تحصیالت سطوح باالتر را طی 
نکرده بودند. به همین دلیل شرکت تصمیم به جذب 
نیروهای خبره گرفت تا کادر خود را تکمیل کند. طرح 
شــرکای تجاری هم در ادامه تحوالت در حال کلید 
خوردن است و طرح بانکداری اجتماعی نیز مراحل 
آغازی را با سامانه فاندینو طی کرده و به زودی قرار 

است اتفاقات بیشتری در این حوزه رخ دهد. 
 مدیرعامــل شــقایق می گوید بــه زودی طرح

P2P lending یــا وام دهی فرد بــه فرد هم اجرا 
خواهد شد که پیش از این چند بانک تالش داشتند 

آن را اجرا کنند، اما به دلیل مشکالت و نبود مجوز این 
اتفاق نیفتاد. قرار است با تغییراتی که روی این طرح 
صورت می گیرد برای اجرا در کشور مناسب سازی 
شــود و در واقع این طرح طوری تدوین شــود که با 
ضوابط قانونی، اجرای آن با مشکل مواجه نشود. در 
واقع تالش بر این اســت که بــرای وام دادن دو فرد 
به هم بستر مناسب فراهم شود و طبق برنامه باید تا 

شهریورماه از این طرح رونمایی شود.
پروژه شــرکای تجاری پروژه ای اســت که برای 
مشتریان باشــگاه خلق ارزش می کند که بر اساس 
آن شرکا می توانند واحد پول باشگاه را برای تخفیف 
از شــرکای خود بدهنــد، این طرح هــم در همین 
روزها رونمایی خواهد شد. شــقایق حدود ۲۰۰ نفر 
پرسنل دارد که در ســه ساختمان مشغول به کارند 
و مدیرعامل آن می گویــد حدود ۶۵ درصد نیروی 
این شرکت خانم هســتند. او می گوید:»اینکه چطور 
نیرو جذب کنیم مســاله مهمی است، من همیشه به 
همکارانم می گویم باید به دنبال ســامورایی گرسنه 
باشــیم! یعنی کســی را جذب کنیم که عالقه مند 
باشــد و به او آموزش دهیم و تجربه را منتقل کنیم. 
من ســعی کردم در رابطه با  این موضوع از مشاوران 
خوب اســتفاده کنم. این افراد که شــاگردان خودم 
بوده اند، کمک می کننــد نیروهای کارآمد را جذب 
کنیم. اما عموماً مشــکل ما خلئی است که بین آنچه 
در دانشگاه ها تدریس می شــود و آنچه در بازار کار 
اتفاق می افتد، وجود دارد. من به این نتیجه رسیده ام 
که افراد برگزیده به وســیله پول جذب نمی شوند، 
بلکه اشــتیاق درونی و ویژگی های کاری که به آنها 

می سپاریم آنها را در تیم نگه  می دارد.«

مهندسی صنایع یاس ارغوانی
به غیر از شــرکتی که مهندســی سیستم های یاس 
ارغوانی نام گرفته، شرکت دیگری هم وجود دارد که 
پیشتر زیرمجموعه مهندسی سیستم یاس ارغوانی 
بود اما پس از خرید توســط هلدینگ بهسازان فردا 
زیرمجموعه آن شد. این شرکت که مهندسی صنایع 
یاس ارغوانی نام دارد کار مشاوره مدیریت را انجام 
می دهد، چرا که حوزه کســب وکار مشــاوره مانند 
بسیاری از حوزه های دیگر تحول زیادی به خود دیده 
و در حال نو شدن اســت. در گذشته این مشاوره بر 

چگینی از طرح های بزرگ تر در سال جدید خبر می دهد.
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اســاس تجربه انجام می گرفت، اما ماهیت مشاوره 
در کسب و کار مدرن شــکل دیگری به خود گرفته 
است. این شرکت نرم افزار هم تولید می کند و گاهی 
نرم افزار نیز برای آن می خرد، چون در آینده احتماالً 
خدمات مشــاوره در قالب یک راه حل نرم افزاری یا 
ابزار ارائه می شود.  با این حساب شرکت های مشاوره 
مانند یاس به نوعی به شــرکت های نرم افزاری در 
حوزه کار خود تبدیل می شوند و نرم افزار صرف تولید 
نمی کنند. حسن زادمهر، مدیرعامل این شرکت، در 
رابطه با مشتریان و طیف کار شرکت می گوید:»اولین 
شرط مشــاوره اعتماد اســت، اگر اعتماد به مشاور 
وجود نداشته باشد اساساً مشــاوره اتفاق نمی افتد و 
بی معناست. پیش از اینکه کســی به سراغ ما بیاید 
باید ابتدا به ما اعتماد داشــته باشد. بنابراین، یکی از 
دالیلی که بانک ها به سراغ آی تی رفته اند این است 
که نتوانسته اند به شرکت های بیرونی اعتماد کنند. 
مدل جهانی شرکت هایی که برای دیگران کار کنند و 
برای همه قابل اعتماد و مستقل باشند در ایران وجود 
ندارند. اما کســب و کار جهانی در سطح باالتری از 
بلوغ نسبت به ما ایستاده است. ما به مشتریان خود 
می گوییم که داده های شــما را از شــما نمی خواهیم 
و با بخشــی از داده ها کار می کنیم و روش را به شما 
آموزش می دهیم، بعد خود شرکت ها می توانند کار 

را به دست گیرند.«
 در این روش شرکت ها با داده های غیرواقعی کار را 
به شرکت می سپرند و پس از تحویل گرفتن سیستم 
داده های واقعی خــود را به آن وارد می کنند، در واقع 
دلیل اینکه شــرکت بخش های نرم افزاری خود را 
توسعه داده، همین است که بتواند مشکل مشتری را 
به طور کامل حل کند و ابزار را در اختیار او قرار دهد. 
اما اغلب حسی که در بازار عمومی نسبت به این کار 
وجود دارد این اســت که بانک های دیگر وابستگی 
شــرکت به بانک ملت را موضوع مهمی می دانند، 
مهندسی صنایع یاس ارغوانی با بانک های دیگر در 
حوزه بهبود فرایند و برنامه ریزی اســتراتژیک کار 

کرده و داده های حیاتی ای از آنها نگرفته است.
تاکنون بســیاری از محصــوالت و نرم افزارهای 
اســتراتژیک به بانک های دیگر فروخته نمی شده 
است، اما از سال جاری این عزم وجود دارد که شرکت 
با این نرم افزارها هم وارد بازار شود. در واقع شرکت 
با مذاکــرات و صحبت هایی که با بانــک کرده، به 
این نتیجه رسیده اســت که اگر قرار بر برنامه ریزی 
استراتژیک باشد، باید با محصوالت استراتژیک وارد 
بازار شد، چون محصوالت باید به شکل یک راه حل 
ارائه شــوند.  شرکت های مشــاوره معموالً نیروی 
انســانی کوچک و چابکی دارد که یافتن افراد خبره و 
باتجربه و همچنین کارآمد در این حوزه هرگز آسان 
نبوده است. اما مدیرعامل مهندسی صنایع ارغوانی 
معتقد است مفاهیم به سرعت تغییر می کنند و لزومًا 

افراد ســالخورده و باتجربه افراد کلیدی نیستند. در 
حقیقت او بر این باور اســت که روح سازمان قائم به 
فرد نیست، بلکه این سازمان هم باید به طور سازمانی 
اداره شود. سیســتمی شدن ســازمان و بالغ بودن 
آن شــرایطی به وجود می آورد که چند نفر نیروی 

برگزیده تمام آنچه یک سازمان دارد نباشند.

زیرساخت امن خدمات تراکنشی
هرچند زمان زیادی از تاسیس شرکت زیرساخت 
امن خدمات تراکنشــی نمی گذرد، اما  سابقه کاری 
زیادی در بافت خود شرکت اصلی داشته و به عنوان 
بخش زیرســاخت بانک فعالیت می کرده اســت. 
در واقع طی سال های گذشــته و پیش از تاسیس در 
ســال ۹۱، این شرکت به صورت یک معاونت کل از 
بانک بوده است. علت شرکت شدن این معاونت هم 
به دو دلیل مهم تر برمی گردد که یکی از آنها مساله 
جذب نیروی انســانی متخصص بــرای این بخش 
حیاتی است. با توجه به سیاستی که دولت در کوچک 
کردن ســازمان های بزرگ در پیش گرفته  است، 
سیاســت جذب نیرو در ارکان دولتی یا نیمه دولتی 
و ســهامی مشکل تر اســت و نگهداری این افراد در 
ساختار بزرگ دشــوارتر به نظر می آید. دلیل دیگر 
این است که چابکی یک سازمان کوچک خصوصی از 
سازمان های بزرگ بیشتر است و سرعت انجام کار 

هم متعاقباً بیشتر می شود.
   این شــرکت به طور کلی تمام زیرســاخت های 
موجود بــرای انجام تراکنش های بانــک را فراهم 
می کند و در مرحلــه بعد وظیفه ایمــن کردن این 
زیرساخت ها را نیز بر عهده دارد. فرایند ایمن کردن 
با سه شــرط امکان پذیر می شود: دسترسی پذیری، 
محرمانگــی و عــدم تغییرپذیری محتــوا. تامین 
زیرساخت ها و ایمن ســازی آنها در سه حوزه انجام 
می گیرد. زیرساخت، شــبکه و ارتباطات که هسته 
اصلی تشــکیل شــرکت هم از ابتدا حول این محور 
شکل گرفته  است. راه اندازی مراکز داده هم از ایجاد 
تا نگهداری و به روزرسانی و امنیت آن نیز بر عهده این 
شرکت است. هرچند بزرگ ترین مشتری شرکت 
خود بانک است، اما محمدرضا نوروزی مدیرعامل 

شــرکت می گوید الزامی برای اینکه شرکت تنها با 
بانک کار کند وجود ندارد و می توانند به مشــتریان 
دیگر هم سرویس بدهند. این تفکر مانند شرکت های 
دیگر چند وقتی اســت که به وجود آمده تا خدمات 
به بیرون از هلدینگ هم ارائه شــوند، به شرط اینکه 
لطمه ای به امور مربوط به هلدینگ و بانک وارد نشود.  
شــرکت زیرســاخت امن خدمات تراکنشی برای 
ورود به بازار بیرونی آمادگی های الزم را به دســت 
آورده اســت. عالوه بر تخصص و توان مالی شرکت 
به دنبال گواهینامه های الزم هم رفته و آنها را کسب 
کرده اســت، از جمله مجوز پدافند غیرعامل، مجوز 
افتا و رتبه یــک انفورماتیک. نوروزی درباره دیدگاه 
شــرکت به بازار بیرونی می گوید:»ما تا به حال برای 
جلب مشــتری بیرونی تالش هایی کرده ایم، اما این 
تالش ها بیشــتر به عنوان یک تمرین در نظر گرفته 
می شوند. بازار بیرون بازار خاصی است که مشکالت 
خاص خــود را دارد. اتفاقاتی کــه در بیرون می افتد 
ممکن اســت لزوماً شــفافیت های الزم را نداشته 
باشند، ما به عنوان یک شرکت کاماًل قانونی و شفاف 
نمی توانیــم پروژه ها را از هر طریــق ممکن بگیریم. 
تاکنون هم پــروژه ای نبوده که مــا در آن به دلیل 

تخصص فنی رد شده باشیم.«
در این شــرکت حدود ۱۵۰ نیــرو در بخش های 
شــبکه، مراکز داده و امنیت مشــغول به کارند که 
عموماً تحصیالت لیسانس تا دکترا دارند. نیروهایی 
که جذب شرکت زیرســاخت می شوند باید به جز 
مدرک تحصیلی دانشگاهی، گواهینامه های مربوط 
به حوزه کار خود را نیز دریافت کرده باشــند، البته 
شــرکت این توانمنــدی و اراده را هــم دارد که در 
صورت نیــاز، نیروها را برای کســب مهارت های 
الزم آموزش بدهد. هدف این اســت که فضای کار 
پویا به وجود بیاید و شــادابی محل کار حفظ شود و 
در عین حال توانمندسازی نیروها نیز به طور مداوم 
انجام بگیرد. مانند ســایر شــرکت ها و به طور کلی 
صنعت آی تی، این شــرکت هم از نظر ســنی جوان 
است که نیروهای آن در سه مرکز در تهران و اصفهان 
مستقرند، نیروها در ســاختمان اصلی بیشتر نقش 

ستادی، پشتیبانی و طراحی دارند 

رستم شاه گشتاسبی استارت آپ ها را بازیگران اصلی آینده صنعت پرداخت می داند.



خدمت و تجارت

سرنوشت یک نبرد سرنوشت ساز82 تمکین از تکنولوژی

رنگ می گیرد؟84  زندگی آیا درون سایه هامان 

ناامید کننده است87 وضعیت ایران در مبارزه با فساد مالی 

سامانه های آنالین خیر،  فساد مالی و اداری آری92

 بانکداری در اتاقک شیشه ای94 بانکداری الکترونیکی با فساد مبارزه خواهد کرد؟

اطالعات هست، سامانه تبادل نیست96 مدیر کل خدمات الکترونیکی قضایی:
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 بانکداری  الکترونیکی

وقتی فین تک گریست

صنعت پرداخت و بانکداری ماهیت 
 الکترونیکی در کشــور از بدو 
پیدایش به نحوی رقم خورده که تغییرات در آن 
به ســرعت اتفاق می افتد. بدیهی است که رشد 
بی بدیل تکنولوژی مهم ترین عامل در این فرایند 
بوده، اما دلیل اینکه چرا این تحوالت بنیادین در 
کشور ما فقط در این صنعت سرعتی جهانی دارند 
موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. 
جذابیت تکنولوژی های فنــاوری اطالعات به 
حدی است که بیشترین منابع را فارغ از بررسی 
نیازمندی ها به خود اختصاص داده و از ســوی 
دیگر دانش آموختگان و مجربان فضای فنی به 
عنوان ســردمداران این کسب و کار به فعالیت 
می پردازند و هیجانات حین تحقیق و توسعه در 
این امر را جایگزین نگرش با رویکرد کســب و 
کار می کنند. بــه عبارت دیگر برخالف معمول 
به جای اینکه تکنولوژی های فناوری اطالعات 
در خدمت کسب و کارهای صنعت پرداخت و 
بانکداری باشند و منجر به رفع خواسته ها و نیازها 
شوند، الزم اســت با ذره بین به دنبال خألهایی 
گشــت که محصوالت یا خدمات تولیدشده در 
آزمایشگاه های فناوری اطالعات را به زور در آنها 
گنجاند و اگر این امکان وجود نداشت، نیازهایی 
پوشالی و غیرواقعی ایجاد می شوند که نتیجه آن 

هدر رفتن منابع کسب و کارها خواهد بود. عالوه 
بر این، وجود نقدینگی نســبت به صنایع دیگر و 
عمر کوتاه پیدایش صنعت پرداخت و بانکداری 
الکترونیکی در کشور، منجر به انباشت نخبگان 
این حوزه شده و ادارات و شرکت های گوناگون و 
عریض و طویل فناوری اطالعات جهت فعالیت 
پدید آمده اند. در چنین شرایطی به محض طرح 
هر موضوع، موجی از توجه و فعالیت در هیاهوی 
رسانه ای به سمت آن گســیل می شود و افراد و 
مجموعه ها فارغ از نیاز کسب و کارشان، به سبب 
بازار کوچک، بــه رقابتی تنگاتنگ می پردازند و 
از آنجا کــه تکنولوژی و دانش در مرز ها محدود 
نمی ماند، هیچ کــدام قادر به ارائه مزیت رقابتی 
چشمگیری نســبت به دیگران نخواهند بود و 
در نتیجــه البی های رایزنــی و مذاکره فعالیت 
خود را آغــاز می کنند. این فراینــد تکرارپذیر 
به دفعــات طی ســالیان کوتــاه عمر صنعت 
پرداخت و بانکــداری  الکترونیکی اتفاق افتاده و 
 هم اکنون نوبت به اســتارت آپ های فین تک 

رسیده است.

فین تک چیست و چه وظایفی دارد؟
بنا بر ادعای نشریه اکونومیست، در آمریکای 
شــمالی میلیاردهــا دالر روی فین تک هــا 

ســرمایه گذاری می شــود؛ این نشریه مدعی 
است ســرمایه گذاران به دلیل ایجاد تکانه در 
فضاهای پرداخــت، وام و قرض دادن، خدمات 
واسطه گری و تحلیل اطالعات، میلیاردها دالر 
روی اســتارت آپ های فین تــک  که خألهای 
موجود را شناســایی کرده اند سرمایه گذاری 

 .)2016 ,Against the Odds( می کنند
اما دقیقاً فین تک به چه معناست؟ دیکشنری 
آکســفورد در ذیل این کلمه تعریف می کند: 
»برنامه های کامپیوتری و دیگر تکنولوژی هایی 
که بــرای حمایت یــا فعال ســازی خدمات 
بانکی و مالی اســتفاده می شــوند.« همچنین 
مقاله ای با عنوان »سونامی دیجیتالی: فین تک و 
سرمایه گذاری« در کنفرانس علمی بین المللی 
هوش دیجیتالی کشور کانادا تعریفی به مضمون 
برای وظایــف فین تک ها ارائــه می کند که بر 
اساس آن با استفاده از زیرساخت های دیجیتالی 
و هــوش مصنوعــی در خدمــات پرداخت، 
فرایندهایی جدید جایگزین رویه های ســنتی 
می شوند. اهمیت پرداختن به موضوع فین تک 
 MIT Sloan School of به حدی اســت کــه
Management یــک واحد درســی با عنوان 
انقطاع فین تک  ارائه می کنــد؛ عبارت انقطاع 
اشــاره به رویه ای دارد که یک شرکت کوچک 
فین تکی با منابع بســیار کــم توانایی به چالش 
کشــیدن و انقطاع کســب و کار شرکت های 
جاافتاده و سنتی را داراست. این مفهوم را می توان 
در امتداد دیدگاه ژوزف شــومپیتر - پدر علم 
کارآفرینی - قلمداد کرد. او از فرایند کارآفرینی 
با عنــوان تخریب خالق  یــاد می کند و معتقد 
اســت فرد کارآفریــن با ارائه مدل کســب و 
کار خالقانه و محصول حداقلی قابل اســتفاده، 
نقطه تعادل نمــودار عرضه و تقاضا را تخریب و 
نقطه تعادل جدیدی برای آن تعریف می کند. 
ملزومات ایــن تعریف باید از ابتــدای فرایند 
کارآفرینی در نظر گرفته شــوند؛ به این معنی 
که اگر بحــث از نمودارهای عرضــه، تقاضا و 
نقطه تعادل به میان می آید، الزم اســت برای 
فــرد کارآفرین فضــای اقتصادی کســب و 
کار تا حد امکان شــفاف شــود تا در چارچوب 
 آن ایــده شــکل بگیــرد و با رعایــت قوانین 

به اجرا برسد.

عیل رحیمی پور
مدیر توسعه کسب و کار شرکت اینفوتک
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جایگاه فین تک کجاست؟
فین تک کسب و کار محســوب می شود و بدیهی 
است که این مسیر را از استارت آپ آغاز می کند، 
به عبــارت دیگر کســب و کار فین تکــی امروز 
روزگاری اســتارت آپ فین تکی - کســب و کار 
نوپای فین تکی - محسوب می شــده و ملزومات 
فرایند کارآفرینی را آگاهانه یا ناخودآگاه رعایت 
کرده اســت. فرایند کارآفرینی شامل سه مرحله 
تشــخیص فرصت، طراحی و تدوین مدل کسب 
و کار و در نهایت اســتقرار کســب و کار اســت. 
کارآفرین فین تکی الزم اســت نسبت به محیط 
صنعت اشراف داشته باشــد تا بتواند در مرحله 
تشخیص فرصت موفق شود، بخشی از چارچوب ها 
و قوانیــن رگوالتوری صنعت پرداخت به شــکل 
مکتوب موجود اســت و بخشی دیگر طی جلساتی 
به صورت شــفاهی تبیین شــده، اگرچه اجتماع 
این موارد و اعالم نظــر در مورد بخش هایی نظیر 
پول های الکترونیکی از ســوی بانک مرکزی حائز 
اهمیت است. اســتارت آپ های فین تک ضمن 
اینکه با در نظر داشــتن موارد فوق، حیطه فعالیت 
کسب و کار خود را شفاف می کنند تا قابلیت اجرای 
آن  را تضمین کنند، خوب اســت که دریچه های 
ورود به صنعت و نیاز های مغفول مانده را تشخیص 
دهند.  استارت آپ های فین تک ضمن اینکه با در 
نظر داشــتن موارد فوق، حیطه فعالیت کســب و 
کار خود را شــفاف می کنند تا قابلیت اجرای آن  را 
تضمین کنند، خوب است که دریچه های ورود به 
صنعت و نیاز های مغفول مانده را تشخیص دهند. 

این مهم در قالب شکل ذیل توضیح داده می شود.
همان طور که پیش از این هم اشــاره شد، رشد 

صنعــت پرداخت در ســالیان اخیر به شــکلی 
تصاعدی افزایش داشــته و ذی نفعان دیگری را 
نیز در این صنعت درگیر کرده است. سال ها پیش 
تعامالت این صنعت بین بانک و مشتری محدود 
می شد، اما با رشد تکنولوژی و اهمیت یکپارچگی 
و پیوستگی در سیستم بانکی و پرداخت، ضرورت 
وجود شبکه پرداخت بابت سهولت امور احساس 
شد. وسعت خدمات در شــبکه تبدیل به نیازی 
برای ارائه راهکار یا خدمت برای اجرای وعده های 
رد و بدل شده در شبکه پرداخت شد. سازمان ها و 
ســاختارهای خدمت محور در ادامــه یا در بطن 
مجموعه هــای ارائه دهنده راهکار و خدمت پدید 
آمدند تا این زنجیره به طور همزمان قابل گردش 
باشد. از آنجا که بخش مهمی از نقدینگی خدمات 
موجود در شبکه پرداخت با اپرتورهای تلفن همراه 
مرتبط بــود، این بازار را بــرای اپراتورهای تلفن 
همراه نیز بســیار جذاب کرد تا به طور مســتقیم 
در بخش هایی از شــبکه پرداخت ورود کنند، اما 
چرخه زیســت بوم صنعت به نحوی قرار گرفته 
اســت که فقط با حضور کسب و کارهای فین تکی 
به عنوان یک ارائه دهنده راهکار یا خدمت، به یمن 
یکپارچه سازی و بهره گیری از بخش های مختلفی 
که به عنوان راهــکار یا خدمــت ارائه می دهد، 
معنادار و موفقیت آمیز باشد. نمونه های چندین 
بار باز مهندسی شده و ناموفق خارج از این شرایط، 

خود گواه بر این ادعاست.
با اســتناد به این چارچوب، اســتارت آپ های 
فین تکی نیز از این قاعده مســتثنی نبوده و تعریف 
کســب و کار نوپای فین تکی در زیســت بوم های 
بانک، اپراتور تلفن همراه و بطن شــبکه پرداخت 

نمی تواند منطقی و موفقیت آمیز باشــد و از طرف 
دیگر این قســمت ها به قدری بــزرگ و تودرتو 
شــده اند که انعطاف پذیــری الزم را برای حضور 
کســب و کار نوپا ندارند. حال آنکه ذیل کسب و 
کارهــای فین تکی ارائه دهنده راهــکار و خدمت، 
میزان قابل توجهی نقاط خأل و نیمه تمام وجود دارد 
که فرصتی برای پاگرفتن استارت آپ های فین تک 
به شمار می رود. عالوه بر موارد فوق، توانایی تولید 
مدل و طرح کســب و کار نوپای فین تک برای فرد 
کارآفرین بســیار حائز  اهمیت است تا مورد توجه 
قرار گیرد. بدیهی است که مطالعات امکان سنجی 
و ترســیم فرایند اجرا نیاز به نگــرش، تجارب و 
راهنمایی هایی از جنس کســب و کار دارد و مطرح 
کردن پیچیدگی های فنی مهندســی یا به پا کردن 
هیاهوهای رسانه ای در حکم طبلی توخالی  به عنوان 

نقشه راه استارت آپ های فین تکی هستند.

 سرانجام
کســب و کار نوپای فین تکی نیز در نهایت مسیر 
خود را بــاز می کند، چرا که ایــن از خصوصیات 
فرایند کارآفرینی اســت. همان طور که دوره ای 
آتــش تنــد عناویــن کارآفرینی یــک به یک 
سازمان های دولتی و خصوصی را درنوردید و آرام 
گرفت، تب استارت آپ های فین تک نیز به زودی 
سرد خواهد شــد و در آینده ای نزدیک فین تک، 
به رغم ســوگواری برای اســتارت آپ هایی که 
قربانی فضای فعلی شدند، به بازماندگانش خواهد 
بالید. بازماندگانی کــه اگر راهی نیافتند، راه هایی 
ســاختند تا خدمات نوین پرداخت و بانکی را به 

جای روش های سنتی ارائه دهند  
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تجارت  الکترونیکی

دیوار را خراب می کنــم! این جمله تند من 
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک علیه 
یکی از ســایت های آگهی دهنده امالک اســت. 
حســام عقبایی می گوید:»من به واســطه دفاع از 
صنف خودم، اپلیکیشــن دیوار را خراب می کنم، 
چون مشــاوران امالک را حذف کرده است. ۱۲ 
هزار دفتر مشــاور امالک در شــهر تهران وجود 
دارد که با آگهی های ســایت دیوار ضرر می کنند. 
در معامالت مســکن نباید واسطه را حذف کنیم 
در حالی که دیوار واســطه را حذف کرده است، اما 
نرم افزارهایی مثل آلونک با مشــاوران امالک در 

ارتباط هستند و این راه اصولی و صحیح است.« 
با یک بررســی ساده مشــخص می شود اغلب 
آگهی دهنــدگان در چنین ســایت هایی خود از 
مشــاوران امالک هســتند. حتی وقتــی عنوان 
آگهی دهنده »شخصی« نوشته شده نیز باز با کمی 

پیگیری متوجه می شــوید که اون نیز یک مشاور 
امالک اســت که در نهایت اگر مشتری مناسب 
برای ملک آگهی شــده پیدا شــود، باید به دفتر 
معامالت ملکی مراجعه کننــد و قرارداد ببندند. 
یکی از مشاوران امالک به پیوست می گوید:»این 
مســاله چنانچه مورد آگهی اجاره باشــد نه تنها 
به کســب و کار صاحبان دفاتــر معامالت ملکی 
ضــرر نمی زند بلکــه در این بازار کســاد به پیدا 
شدن مشــتری بیشــتر خارج از محدوده محل 
مورد اجاره نیز یاری می رســاند. چرا که همچنان 
این دفاتــر دارای مجوز از اتحادیه هســتند که از 
طرف اتحادیه ناظر بر حســن اجرای قراردادهای 
اجاره انــد و در صورت بروز مشــکل بین موجر و 
مســتاجر ابزارهای الزم برای حل و فصل دعوایی 
نه چندان جدی را دارند. در شــورای حل اختالف 
و ســایر محاکم حقوقی نیز بدون اجاره نامه رسمی 
صادرشده از سوی بنگاه ها، طرفین دعوا آنچنان که 
باید و شاید دست شان به جایی بند نیست. بنگاه ها 
هزینه قانونی را دریافت می کنند و مشــاوران نیز 
به صورت توافقی مبلغی از مشــتریان می ستانند 
که چون دیگر نیازی بــه پرداخت درصدی از آن 
به صاحب امتیاز بنگاه نیســت، به صورت طبیعی 
مبلغی بسیار کمتر از زمانی است که شما از طریق 
بنگاه مورد خود را یافته ایــد. اما ضرر اصلی وقتی 
به صاحب امتیــاز بنگاه ها وارد می شــود که پای 

معامالت خرید و فروش در میان اســت و در واقع 
مشاوران یا صاحبان امالک بدون واسطه و از طریق 
اپلیکیشــن های موجود با یکدیگر آشنا می شوند و 
مستقیم به محضرهای اداره ثبت مراجعه و اقدام 
به عقد قرارداد می کنند. اینجا نیز چون واســطه یا 
کاماًل حذف شده یا کاهش پیدا کرده، هزینه بسیار 
کمی رد و بدل می شود. عمده نارضایتی بنگاه ها از 
این موضوع است.« این مشاور امالک در سخنان 
خود به این نکته نیز اشــاره می کند که مشــاوران 
امالکی که در واقع برای بنگاه ها کار می کنند نه تنها 
از این موضوع ناراضی نیستند بلکه بسیار استقبال 
می کننــد و آن را باعث رونق کســب و کار خود 
می دانند، چه وقتی پای اجاره در میان باشــد و چه 

وقتی موضوع خرید و فروش است. 
یک مشــاور دیگر نیز به پیوست می گوید بارها 
پیش آمده کــه صاحبان بنگاه هــا عمده درآمد 
مشــاور را برای خــود بر می دارنــد. او از اینکه 
می تواند مســتقل از دفاتر و از طریق ســایت ها و 
اپلیکیشن ها کســب و کار خود را رونق دهد کاماًل 
راضی به نظر می رســد. برخالف رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالک، دبیر این اتحادیه، مصطفی قلی 
خسروی، لحن بســیار مالیم تری دارد و به نوعی 
اذعان می کنــد که در برابر فناوری و پیشــرفت 
نمی توان ایســتاد. او به پیوست می گوید:»مسائل 
پیش آمده در تاکسیرانی و تجمع تاکسیرانان و در 
نهایت سمت و ســوی حوادث مربوط به آن زنگ 
خطــر را برای ما به صــدا درآورد. مردم خواهان 
شفافیت بیشتر و دسترســی ارزان تر و آسان تر به 
خدمات هســتند و این حق آنهاســت. ما باید در 
مسیر نوسازی و تطبیق خود با شرایط پیش رویم. 
متاســفانه به دلیل فقدان آگاهــی درباره فناوری 
اطالعات در بیــن دفاتر امــالک مقاومت هایی 
صورت می گیــرد. این اتحادیه در تالش اســت 
با برنامه ریزی در این خصــوص و نیز آموزش و 
اطالع رسانی درباره فواید اســتفاده از فناوری، به 
نیاز مشتریان پاسخ دهد و به نوسازی خود بپردازد 
تا بتواند بحران موجــود را حل کند و آماده رقابت 

در دنیای جدید شود.«
از ســوی دیگر مشــخص اســت کــه بحث 
اعتمادســازی و نیز امنیت اطالعات کاربری در 
فضای مجازی نیز به درســتی مطرح است. بحث 
امنیت اطالعات کاربرها حتماً باید در سایت های 

تمکینازتکنولوژی،سرنوشتیکنبردسرنوشتساز

در معامالت مسکن نباید واسطه را حذف کنیم 
در حالی که دیوار واسطه را حذف کرده است، اما 
نرم افزارهایی مثل آلونک با مشاوران امالک در 

ارتباط هستند و این راه اصولی و صحیح است

ن زینعیل شاه�ی



83

peivast.com

شماره 45  اردیبهشت 1396  

مرتبط با امالک لحاظ شــود. این ســایت ها باید 
زمانی که کاربر وارد می شود شاخص هایی را لحاظ 
کنند. مثاًل نباید نام یا اطالعات شخص به گونه ای 
درج شــود که گوگل آن را شاخص کند. همچنین 
وب سایت باید شاخص هایی در مورد قیمت ارائه 
دهد. اینها موضوعاتی اســت که بسیاری مشاغل 
از آن مطلع نیســتند. اینها مواردی است که اهل 
فن در رابطه با روش جدید کســب و کار در حوزه 

امالک مطرح می کنند.   
محمدمهدی مافی، رئیس اتحادیه انبوه سازان، 
نیز معتقد است اســتفاده از فضای مجازی برای 
معامالت مسکن باعث می شود این بازار از حالت 
سنتی خارج شود که نتایج بسیار مثبتی به خصوص 
برای عرضه کنندگان و خریداران خواهد داشت، 
چرا که عرضه کنندگان می توانند محصوالت خود 
را به دامنه هزاران برابــر افزایش دهند. متقاضی 
محلی که در شــرایط ســنتی ارتباطات شخصی 
ســازنده را پوشش می دهد، با اســتفاده از فضای 
مجــازی و اینترنت می تواند هــزاران هزار برابر 
شــود و بالطبع دامنه فروش و عرضه باال رود. قباًل 
انبوه سازان مجبور بودند به نقاط مختلف سر بزنند 

و محصول خود را عرضه کنند.

از تاکسیرانی چه خبر؟ 
هنوز زمــان زیــادی از تجمع تاکســیرانان در 
مقابل مجلس نگذشته اســت. اعتراضی که علیه 
اپلیکیشــن های موجود برای ســفارش اتومبیل 
صورت گرفــت و نتیجه ای هم در پی نداشــت. 
مســئوالن دولتی آب پاکی را روی دست همگان 
ریختنــد و اعالم کردند نه تنهــا نمی توان جلوی 
رشــد و پیشــرفت فناوری ایســتاد، بلکه دولت 
مصمم است با زمینه سازی برای ایجاد و گسترش 
کســب و کارهای جدید به رشــد نرخ اشــتغال 
جوانان یاری رســاند. اغلب ناظران و مشــتریان 
هرروزه تاکسی ها نیز واکنشی جز تعجب در مورد 
اعتراض تاکسیرانان نداشــتند. اظهارات رئیس 
سازمان تاکســیرانی تهران درباره اسنپ و تپسی 
تالشــی در جهت جلب توجه مراجع ذی ربط به 
مشــکالت و ممنوعیت های قانونــی فعالیت این 
اپلیکیشن ها بود. میثم مظفر در گفت وگویی گفته 
بود:»قانون صراحتاً اعالم کرده است که باید حمل 
و نقل درون شــهری اعم از آژانس های خودرو و 

تاکسی ها زیر نظر شهرداری تهران انجام شود. « 
او با بیان اینکه »متاسفانه امنیت این آژانس های 
اینترنتی زیر سوال اســت«، گفته بود:»هیچ  کس 
پاسخگوی امنیت و تایید صالحیت این  خودروها 
نیست و باید پلیس و سایر ارگان های امنیتی به این 
مساله ورود کنند. نحوه جذب و فعالیت رانندگان 
این خودروها مشخص نیســت و از آنجا که هیچ 

 گونه مجوز فعالیتی ندارند، الزم است ارگان های 
ذی ربط به این مساله ورود کنند.«

در این میان اما مشتریان از همه  چیز راضی بودند. 
قیمت ارزان، دسترسی آسان و سریع و بسیاری از 
ریزه کاری های اخالقی و مشــتری مدارانه که از 
سوی اپلیکیشن ها دســت کم تا این زمان رعایت 
شده است در این احساس رضایت نقش داشت. از 
سوی دیگر یکی از رانندگان این اپلیکیشن ها درباره 
میــزان رضایت مندی راننــدگان از کارفرمایان 
خود به پیوســت می گوید:»اگرچه درآمد حاصل 
از یک مســیر برای ما بســیار کمتر از زمانی است 
کــه در آژانس ها یا به صورت گردشــی فعالیت 
می کنیم کمتر است، اما مشوق هایی نیز وجود دارد 
که در نهایت ما را به این شــیوه پایبند کرده است. 
انعطاف پذیری در ساعات کار، پرداخت درصدی 
به نسبت ناچیز از کرایه هر ســفر به کارفرما و نیز 
برخی امتیازات مانند پرداخــت نکردن هرگونه 
مبلغی از سهم کرایه در ساعاتی از شبانه روز از این 

دست است.«
آنچه در نهایــت از دل این دعوای صنفی، که بر 
اساس منفعت های عینی و روشــن شکل گرفته، 
درآمد، تمکین تاکســیرانی در برابر پیشــرفت و 
گســترش فناوری و پذیرفتن شــرایط رقابت در 
دنیای جدید بود. کارپینو، اپلیکیشــنی که به گفته 
مقامات تاکســیرانی با اخذ مجوز از آن سازمان به 
تازگی فعالیت خود را آغاز کــرده، جلوه ای از این 

تمکین است. 
رئیس سازمان تاکسیرانی شــهرداری تهران 
جزئیات اپلیکیشن موبایلی ســازمان تاکسیرانی 
را بدین گونه شرح داده اســت که در مرحله اول 
هشت هزار راننده تاکســی آموزش های الزم را 
در دانشکده تاکســیرانی خواهند دید تا بتوانند از 
این اپلیکیشن استفاده کنند. تنها تاکسی های شهر 
تهران در این اپلیکیشــن فعال هستند و پس از آن 
در ادامه آژانس های شهر تهران به این اپلیکیشن 

می پیوندند.
آنچه از اظهارات مظفر برمی آید این است که با 
در اختیار گرفتن تمامی امکانات ناوگان تاکسیرانی 
شهر تهران و استفاده از ایستگاه های ثابت در مراکز 
شهری و نیز دسترسی آسان به محدوده های طرح 
ترافیک باز هم امکان رقابت برابر در مقابل ســایر 
ارائه دهندگان خدمات موبایلی و اینترنتی تاکسی 
منتفی شــده اســت. از این رو باید شاهد کاهش و 
افت شدید قیمت در تاکسی های رسمی گردشی 
شهر تهران بود. اما در نهایت تمام اینها گمانه زنی 
است و کســانی که سرنوشــت این نبرد را تعیین 
می کنند جز مشتریان نیستند و در هر صورت آنها 
تعیین می کنند که این پایان خوشی برای یک نبرد 

سرنوشت ساز است یا خیر 
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نقشدولتالکترونیکیدرمبارزهبافساد
زندگیآیادرونسایههامانرنگمیگیرد؟*

فساد اداری، حقوق های نجومی، فروش امالک میلیونی اختالس، 
و تخفیف های میلیونی اخباری اســت که سال گذشته 
ســرتیتر اخبار بود. اخباری که برای یک دوره زمانی تنور اخبار رســانه های 
چاپی و شــنیداری را داغ و توجه همه را به خود جلب کرد. در بحبوحه انتشار 
این اخبار عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي 
گفت:»با تحقــق دولت الکترونیکی از بروز 70 درصد از فســاد اقتصادي در 
کشور جلوگیري خواهد شد.« مهرداد بائوج الهوتي با اشاره به مبارزه با مفاسد 
اقتصادي اعالم کرده بود:»اگر دنیا توانســته از فساد پیشگیري کند، چرا ما 
نتوانیم این کار را انجام دهیم.« وزیر دادگســتری نیــز در گفت وگو با صدا و 
ســیما اعالم کرده بود:»ما با دستگاه اداری و مالی بســیار بزرگی مواجهیم و 
نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که اگر این پول چندین بار 
در ســال بچرخد، گردش مالی فراوانی می شود. نظارت بر این اقتصاد بزرگ 
کار سیستم هاســت نه افراد. بیش از ۹0 درصد نظارت بر اجرای قوانین فقط 
با سیســتم امکان دارد و اتکا به نیروی انسانی حتی نیروی انسانی سالم اشتباه 
است. حتی اگر همه دادگاه ها و دستگاه های نظارتی چندنوبته در بحث مبارزه 
با فساد کار کنند تا سیستم اجرای الکترونیکی و دولت  الکترونیکی محقق نشود 
راه  به جایی نخواهیم برد. ما معتقدیم همه باید برای یکپارچه ســازی و تجهیز 

سیستم های اطالعاتی بسیج شوند.«
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از همین روســت که برخی کارشناسان معتقدند 
طی چند سال گذشته با توسعه هر چه بیشتر دولت 
 الکترونیکی در کشور شاخص شفافیت بین المللی 
کشور بهبود یافته است. گزارش های منتشرشده 
توسط موسسه شفاف ســازی بین المللی )TI( در 
ســال ۲00۹ رتبه ۱۶۸ را در بین ۱۸0 کشــور با 
شاخص درک فســاد ۸/۱ از ۱0 و در سال ۲0۱0 
رتبه ۱۴۶ را در بین ۱7۸ کشور با شاخص درک 
فســاد ۲/۲ از ۱0 را کسب کرده، حال این رتبه در 
سال گذشته به ۱۳۱ رسیده است. هر چند حرکت 
ایران در این جدول بســیار کند بــوده، اما بهبود 
شــاخص بین المللی نشــان دهنده حرکت رو به 

جلوی ایران در این بخش است.
نزدیک شــدن زمــان انتخابات نیــز مبارزه 
بــا فســاد اداری را تبدیل به یکی از شــعارهای 
انتخاباتی خواهد کــرد و مدیران هر کدام به نوبه 
خود تــالش می کنند تا اعالم کنند برنامه شــان 
برای مبارزه با فســاد چیست. بدون شک توسعه 
دولت  الکترونیکی و شفاف ســازی اقتصادی جزو 
اولویت های کاری آنها به شمار خواهد آمد. دولت 
الکترونیکــی می تواند باعث افزایش شــفافیت 
شود و مشــکالت مربوط به اطالعات نامتقارن 
را با افزایش دسترســی به اطالعات کاهش دهد، 
همچنین می تواند با کاهش صالحدید نمایندگان 
مانــع فرصت طلبی آنــان با اســتفاده از اعمال 
اختیاری آنها شــود. انواع مختلف اطالعاتی که 
می تواند موجب شفاف ســازی شود شامل قانون 
و رویــه خدمات دولتی، بیان کــردن تصمیمات 
درآمدی دولــت، ارائه تصمیمــات و اقدامات 
دولت، شــاخص های اجرایــی دپارتمان دولت، 
ارائه نام کارکنانی که تحت رســیدگی هستند یا 
مجرم شناخته شــده اند و همچنین افشای دارایی 
درآمدهــای کاندیداهای انتخابــی، نمایندگان 
انتخاب شده و روسا و کارمندان است. البته کاربرد 
دولت  الکترونیکی شفافیت هر کدام از موارد فوق 
را افزایش می دهــد، زیرا به عنوان یک مانع برای 

اداره های مفسد عمل می کند.
همواره فساد دو تاثیر منفی بر دولت دارد؛ فساد 
درآمد دولــت را کاهش می دهــد، یکی از علل 
کاهش درآمد کشــور تاثیر منفی درآمد مالیات 
به وسیله ایجاد راه های فرار در جمع آوری مالیات 
است. هم اکنون مدیران نظام مالیاتی کشور اعتقاد 
دارند با پیاده سازی نظام جامع مالیاتی در کشور، 
عالوه بر اینکه توانسته اند تا حد زیادی جلوی فرار 
مالیاتی را بگیرند و درآمد مالیاتی کشــور در این 
دوره زمانی افزایش یافته اســت، موفق شده اند 
از فســاد موجود در این بخش بکاهند، چرا که با 
جایگزین شدن نظام های الکترونیکی در این میان 
امکان دخل و تصرف از ســوی نیروی انسانی به 

حداقل خود خواهد رسید.
 فســاد همچنین هزینه ها را بیش از حد افزایش 
می دهد، یکی از چالش های مهم در همه کشورها 
عبارت اســت از فساد ناشــی از تهیه و خرید در 
مــواردی که قراردادهــا به پیشــنهاد دهنده با 
باالترین قیمت بــدون مناقصــه رقابتی واگذار 
می شود. فســاد در خرید وجوه کشور را به سمت 
هزینه های باالتر روی پروژه هایی اغلب بی کیفیت 
ســوق می دهد )عباس شــاهکوه و همــکاران، 
۱۳۸۶(. از همین روســت که مدیران اقتصادی 
کشور تصمیم به پیاده ســازی سیستم تدارکات 
الکترونیکــی دولت گرفته اند تا بتوانند فســاد را 
در این بخش به حداقل برســانند، زیرا از طریق 
این سیســتم و ســامانه می توانند بخش زیادی 
از خریدهــای دولتی را کنتــرل کنند. تکمیل این 
ســامانه منتج به اجرای مناقصه هــا از طریق آن 

خواهد شد.
فساد اداری پدیده ای جهانشمول است که نظام 
اداری هر کشــور کم و بیش به آن دچار اســت. 
مدیریت دولتی برای مدیریت فساد به ابزارهای 
مختلفی متوســل شده و اندیشــمندان مدیریت 
دولتی دیدگاه های مختلفی برای مدیریت فســاد 
ارائه کرده اند، یکی از دیدگاه ها ایجاد شــفافیت 
و در نهایت کاهش فســاد یا کنترل آن اســت. 
طی چند ســال گذشــته دولت هــا روی قابلیت 
شفاف کنندگی فناوری اطالعات و ارتباطات کار 
کرده اند و از توســعه دولت  الکترونیکی به عنوان 
یک توانمندساز در ایجاد شــفافیت نام برده اند. 
مطالعات انجام شده در اغلب نقاط جهان مشخص 
می کند همواره آن دســته از کشــورهایی که در 
زمینه دولت  الکترونیکی سرمایه گذاری کرده اند 
توانسته اند پیشرفت های مهمی در جهت افزایش 
شفافیت و کاهش فســاد تجربه کنند. مروری بر 
آمار بین المللی توسعه دولت  الکترونیکی کشورها 
و همچنین رتبه بندی شــفافیت بین المللی نشان 
می دهــد ۱0 کشــور اول دنیــا در زمینه دولت 
 الکترونیکی با کشورهای دارای رتبه باال در زمینه 

شفافیت یکسان اند.
دولت  الکترونیکــی می تواند نقش قابل توجهی 
در مبارزه با فســاد از طریق بهبود اجرای قوانین، 
کاهــش صالحدید مقامات و افزایش شــفافیت 
بازی کند که این امر به نوبه خود ســبب کارآمد 
کردن و مقرون به صرفه تر کــردن فعالیت های 
دولت خواهد شــد. یکی از مزایــای بالقوه ای که 
می تواند برای کشورها به ارمغان بیاورد رسیدگی 
به فســاد و کمک به حذف موانع سیستماتیک در 
جهت حمایت از رشد فقر اســت )پات کوسکی، 

.)۲00۶
از آنجا که مفاســد اقتصادی یکی از چالش های 

بزرگ دولت هاســت، دولتمردان را بر آن داشته 
تا با اســتفاده از ظرفیت های فناوری اطالعات و 
ارتباطات و مهندســی مجدد در معماری دولت، 
آن را از حالت ســنتی و بوروکراتیک خارج کنند 
و به صــورت الکترونیکی درآورند و بدین ترتیب 
درصدد به حداکثر رساندن شــفافیت و کاهش 
مفاسد اداری در پروسه های ساز و کارهای دولتی 
برآیند، به عبارت دیگر توسعه دولت  الکترونیکی 
در کشــورهای مختلف با هدف افزایش شفافیت 
و کاهش فســاد بوده است. با اســتفاده از فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات در دولــت  الکترونیکی 
می توان شفاف سازی ایجاد کرد، چرا که مبتنی بر 
کارکردهای دولت  الکترونیکی زمانی که جلسات 
دولت برای روزنامه ها و مردم آشــکار و بودجه و 
حساب های مالی توسط همه قابل بازبینی باشد و 
از ســویی قوانین و قواعد و تصمیمات برای بحث 
آزاد نیز فراهم باشــد، فعالیت ها شفاف خواهند 
شد و فرصت کمتری برای سوءاستفاده از سیستم 
مهیا می شود. در اصل شفاف سازی، آزادی آگاهی 
و مشــارکت عموم مــردم در تصمیمات دولت 
اســت، به  طوری که کلیه فعالیت های کارکنان 
دولت برای عموم قابل مشــاهده و پیگیری باشد. 
اگر رســانه ها و مردم هر چیزی را کــه در امور 
کشور اتفاق می افتد بدانند، سوال ها، اعتراض ها و 
پیشنهادهای زیادی از سوی آنها ارائه خواهد شد. 
در برخــی از کشــورها از جمله کشــورهای 
اسکاندیناوی، فرهنگ شفافیت مربوط به دولت 
یک عامل قوی نفوذ است که اجازه می دهد سطح 
فســاد کاهش یابد، اما در برخی کشــورها تمایل 
نداشــتن شــهروندان به طور متوسط در مسائل 
سیاسی به پرورش فساد کمک می کند، که تقویت 
عوامل فرهنگی به عنوان یکی از مولفه های دولت  
الکترونیکی )سرمایه انســانی( می تواند منجر به 
کاهش فساد شــود )متفکر آزاد، جامه شورانی، 

حیدری داد، ۱۳۹۲(.
 در واقــع می تــوان شــفافیت را از جنبه های 
گوناگونی از جمله به لحــاظ بودجه باز و همچنین 
در دســترس بودن قوانین و مقررات کسب و کار 
مورد مطالعه قرار داد. شاخص بودجه باز به طور 
فزاینده ای توســط دولت هــا، گروه های جامعه 
مدنی و سازمان های کمک کننده بین المللی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد تا هم پیشــرفت به سوی 
شفاف تر شــدن و پاسخگویی بیشــتر نسبت به 
بودجــه را اندازه گیری کند و هــم جامعه مدنی و 
شهروندان را نســبت به مشارکت در فرایندهای 
بودجه بندی ترغیب کند )علی عبداللهی، نازنین 
توکلی جوشقانی، ۱۳۹۳(. البته این شاخصی است 
که ایران در آن جایگاهی ندارد. گزارش بودجه باز 
هر دو سال یک بار تهیه می شود، اما نامی از ایران 

مهرک محمودی
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در این رتبه بندی به چشم نمی خورد. البته بسیاری 
از کشــورهایی که در این رتبه بندی و گزارش نیز 
قرار می گیرند از اســناد و اطالعات بودجه خود 
اطالعات کافی ارائه نمی دهند. این بدان معناست 
که شهروندان و ســازمان های جامعه مدنی قادر 
به مشــارکت کامل و موثــر در تصمیم گیری ها 

نیستند.
از دیگــر عوامل تاثیرگذار بر فســاد اقتصادی 
درآمد ســرانه اســت. یکی از مشــخصه های 
ساختار اقتصادی یک کشور درآمد سرانه در آن 
کشور است. در کشــورهایی که درآمد ضعیف 
اســت اقتصاد حداقل رفاهی را برای شهروندان 
آن کشــور مهیا می کنــد و درآمدهــای پایین 
مشــوق هایی برای رفتار فســاد پدید می آورند. 
در کشــورهای فقیر ارزش نهایی پول بیشــتر از 
کشــورهای مرفه اســت، بنابراین درآمدهای 
حاصل از رشوه هر چند کم باشد مطلوبیت باالیی 
به وجود می آورند. بنابراین شــغل های دولتی که 
مکمل های درآمــدی غیرقانونی ایجاد می کنند، 
جذاب می شوند )ســند هلدز و کوتزلی، ۲000(. 
همچنین حقوق نســبی پایین کارکنان دولت، یک 

عامل تشــویق کننده برای گرفتن رشــوه در بین 
کارکنان اســت )الپرتا و همکاران، ۱۹۹۹(. پس 
دســتمزدها به عنوان ســهمی از تولید ناخالص 
سرانه اســت که به طور متوســط نسبت کم این 
دستمزدها )متوســط درآمد( گرایش به دادن و 

گرفتن رشوه را افزایش می دهد.
دسترســی به اطالعات می تواند شــهروندان 
را نســبت به نظارت بر کیفیت خدمات دولت و 
اســتفاده از منابع عمومی توانمند سازد. از سوی 
دیگر آن روی ســکه نبود شفافیت، شکل گیری و 
توسعه فساد است. بررسی های صورت گرفته از 
سوی موسسه شــفافیت بین المللی نشان می دهد 
در احزاب سیاســی، پارلمان، پلیس نظام حقوقی، 
قوه قضاییه و درآمد مالیاتی بیشترین امکان فساد 
وجود دارد. در بســیاری از دولت ها بخش هایی 
مانند گمرک، مالیات بر درآمد، مالیات بر فروش، 
مالیات بر امــوال که یک اینترفیس و رابط بزرگ 
با شــهروندان و کسب و کار است و تصور می شود 

زمینه و قابلیت فســاد را داشــته باشد، به عنوان 
بخش های برخــط و آنالین انتخاب شــده اند. 
همچنین انتشــار تخصیص بودجــه و تخصیص 
هزینــه در وب، سیســتم های ردیابی وضعیت 
برنامه های کاربــردی برای انــواع مجوزها، به 
اشتراک گذاشتن منشــور شهروندی و داده های 
عملکــرد در فضــای وب همگی بــرای افزایش 

پاسخگویی و شفاف سازی شناسایی شده اند.
در واقــع دولــت  الکترونیکــی با اســتفاده از 
قابلیت هــای فنــاوری اطالعــات مداخالت 
غیرضروری کارکنان دولــت را کاهش داده و با 
خلق اطالعاتی شــفاف درباره فرایند خط مشــی 
گذاری دولت و فرایند ارائــه خدمات به مردم، 
توانسته از رفتارهای فسادبرانگیز کارکنان دولت 
پیشــگیری کند. از ســوی دیگر با توجه به اینکه 
خدمات آنالین زیرســاخت مخابراتی و سرمایه 
انسانی سه مولفه تشــکیل دهنده شاخص توسعه 
دولت  الکترونیکی اســت، نمودارهای پراکندگی 
با نمایش رابطه بین فســاد اداری و این سه مولفه 
نشــان می دهند در کشــورهایی که فساد اداری 
در آنها زیاد اســت، میزان بهره گیری از خدمات 
آنالین زیرساخت مخابراتی و ســرمایه انسانی 
کمتر است. با این اوصاف صاحب نظران فناوری 
اطالعات محور اصلــی تاثیر فناوری اطالعات بر 
فســاد را در شــفافیت و قطع رابطه شهروندان و 
متصدیان امور در بخش دولتی می دانند که فساد 

را از بین می برد.
در کشــورهای دموکراتیک بــه علت وجود 
آزادی بیــان و مطبوعات، مردم از وجود فســاد 
در کشــور آگاه می شــوند و همچنین از آنجا که 
قدرتمندان سیاسی از سوی انتخاب آزادانه مردم 
تعیین می شوند، دولت نیز نسبت به افکار عمومی 
حساس اســت و در صورت آگاهی مردم از فساد 
باید جوابگوی آنها باشد و همین باعث اثرگذاری 
نهادهای دموکراتیک در مهار فســاد می شــود 

)سند هلدز و کوتزلی، ۲000(.
هر چند بســیاری از کارشناســان و فعاالن در 
حوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات عقیده دارند 
که فناوری اطالعات نقش چشمگیری در کاهش 
فســاد دارد، اما برخی نیز خالف این نظر را دارند. 
آنها معتقدند فناوری اطالعات تاثیر قابل توجهی 
بر مدیریت فســاد نمی گذارد و در بعضی موارد، 
فرصت های جدیدی برای فســاد فراهم می کند. 
در اصــل برخی معتقدند مدیریت فســاد اداری 
در بخش دولتی تا حد بســیار زیــادی مبتنی بر 
تصمیم های مدیریت و عوامل کنترل ســازمانی 
و محیطی اســت و فناوری اطالعــات نمی تواند 
فی نفســه فســاد را کاهش دهد، بلکه در برخی 
موارد خود به عامل اصلی فســاد تبدیل می شود. 

رایانه ســازی یا الکترونیکی کردن امــور غالبًا با 
نوعی فساد متکی بر مهارت های مبتنی بر فناوری 
اطالعات همراه است و برای آن دسته از کارکنان 
دارای مهارت های فناوری اطالعات فرصت هایی 
به وجود می آورد و به تناســب فرصت هایی را از 
دست دیگران می گیرد. بنابراین مدیریت دولتی 
باید دیدگاه های اجمالی به پدیده فســاد داشــته 
باشد، جزئي نگری را پیشــه نکند و به طرح ریزی 
سیستم های اطالعاتی مدیریت در بخش دولتی 

بیشتر و بیشتر بیندیشد.
دشمن اصلی فساد شــفافیت است. اگر چه در 
سال های اخیر واژه شــفافیت بسیار متداول شده 
و از معنــای واقعی خود تهی، اما یک اســتراتژی 
ضدفســاد کــه شــفافیت مدیریــت دولتی را 
تقویت نکند محکوم به شکســت اســت. یکی از 
جدیدترین شــیوه های مورد بحث برای کاهش 
فرصت های فســاد در مدیریت دولتی مربوط به 
فنــاوری اطالعات و ارتباطات اســت که خود را 
در دولت  الکترونیکی متجلی ســاخته است. فساد 
در ســازمان های دولتی پدیده ای اســت جهانی، 
زیرا متصدیــان امور در ســازمان های دولتی به 
منابع ارزشــمندی دسترسی دارند و با کسانی که 
هزینــه دریافت این منابــع را پرداخت می کنند 
نیز در ارتباطند. در جاهایی که فناوری اطالعات 
دسترســی به این گونه منابع و نیــز فرایندهای 
تصمیم گیــری مرتبط با آن را منتفی می ســازد، 
ممکن است فســاد کاهش یابد یا برطرف شود. 
وقتی فرایند به صــورت خودکار درمی آید چنین 
امــری رخ خواهــد داد. اما در برخــی موارد نیز 
فنــاوری اطالعات فرصت هــای جدیدی برای 
برخی کارکنان فراهــم می کند که پیش از آن در 
دســترس نبود. این امر ممکن اســت به گرفتن 
فرصت ها از کارکنان دیگر منجر شــود. در اصل 
رایانه ها به طور ماهوی و ذاتی عامل زدودن فساد 
اداری نیســتند، بلکه صرفًا نوعی ماشین هستند 
که انســان ها به آنها روح می دهند )حسن دانایی 

فرد، ۱۳۸۳(.
اما بدون شک پیاده ســازی دولت  الکترونیکی 
یکی از الزامات پیش روی دولت هاست. وقتی پای 
حجم زیادی از داده در میان است بی شک کنترل 
انسانی این حجم از داده امکان پذیر نیست. در این 
میان سیستم ها به میان می آیند. هر چند انتقاداتی 
به پیاده سازی دولت  الکترونیکی و نقش کمرنگ 
آن در مبــارزه با فســاد وجــود دارد، اما بدون 
پیاده ســازی دولت  الکترونیکی بی شک فساد در 

تمامی بخش ها گسترش می یابد  

* برگرفته از شعر دنیای سایه های فروغ فرخزاد
زندگی آیا درون سایه هامان رنگ می گیرد؟

یا که ما خود سایه های سایه های خویشتن هستیم؟

دسترسی به اطالعات می تواند شهروندان را نسبت 
به نظارت بر کیفیت خدمات دولت و استفاده از 

منابع عمومی توانمند سازد. از سوی دیگر آن روی 
سکه نبود شفافیت، شکل گیری و توسعه فساد است
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مطابق آماری که سازمان شفافیت بین الملل 
اعالم کرده ایران رتبه ۱۳۱ فســاد مالی در 
میان کشورها را داراست، اما مقامات ایرانی 
معتقدند این آمار بر اســاس اطالعات موثق 
تهیه نشده اســت و به همین دلیل از نظر آنها 
پذیرفته نیست. اطالعات مربوط به فهرست 
فساد کشــورها چگونه تهیه می شود و مبنای 

این رتبه بندی چیست؟
شاخص سازمان شــفافیت بین الملل، که به 
 CPI (Corruption Perception Index) عنوان
شناخته شــده و به معنای شاخص احساس 
وجود فســاد مالی اســت، یک آمــار اصیل 
نیســت، بلکه بر اساس شاخص های بسیاری 
که از چندین تحقیق در مورد یک کشــور به 
دست آمده اعالم می شــود. این شاخص بر 
اساس یک شیوه ارزیابی  که سازمان شفافیت 
بین الملل آن را طراحی کرده انجام می شود و 
اطالعات جدید را نشــان می دهد. باید اشاره 
کنم که این ســازمان مشــاهدات مربوط به 
سازمان ها و افراد را در رابطه با موضوع فساد 
مالی نشــان می دهد نه موارد خاص فساد را. 
با وجود این محدودیت، سازمان CPI مقایسه 
کیفی را بین کشورهای مختلف ارائه می دهد 
و در واقع اینکه این آمار از جانب کشــورها و 
افراد پذیرفته یا رد شــود اثــری روی اعتبار 

آن ندارد.
موقعیت ایران در میان کشورهایی که مبارزه 
با فساد را در پیش گرفته اند چگونه است و از 
نظر این شــاخص ایران در میان کشورهای 

منطقه چه موقعیتی دارد؟
بر اســاس آنچه CPI در ســال ۲0۱۶ اعالم 
کــرده، ایران بهترین رتبــه را از نظر کاهش 
احساس وجود فساد مالی از سوی شهروندان 
در پنج ســال اخیر به دســت آورده است. 
هرچند »شــاخص ۲۹« که ایران را همراه با 
قزاقستان، نپال، روســیه و اوکراین در رتبه 
۱۳۱ ارزیابــی کــرده، بســیار ناامیدکننده 
می نماید، چرا که امتیاز متوســط جهانی ۴۳ 
است. کشــورهای همســایه هم این نتایج را 
کســب کرده اند: عراق با شاخص ۱7 و رتبه 
۱۶۶، افغانســتان با شاخص ۱۵ و رتبه ۱۶۹، 
ترکمنســتان با شــاخص ۲۲ و رتبه ۱۵۴ و 

رئیسگروهکشورهایمبارزهدربرابرفساددرکنسولاروپا:

وضعیتایراندرمبارزهبافسادمالیناامیدکنندهاست

پیشرفت فناوری و استفاده از ابزارهای ICT همیشه به عنوان یکی از راه حل های مبارزه با فساد مطرح بوده 
و آمارها نشــان می دهد کشــورهایی که کمترین میزان فساد مالی را در شــاخص های بین المللی دارند در 
اســتفاده از فناوری اطالعات بســیار پیشروتر از سایر کشــورها عمل کرده اند. فناوري اطالعات دسترسي 
آزاد بــه اطالعات را تســهيل مي كند و در نتیجه شفاف ســازي و دسترســي مردم به همــه اطالعات دولت، 
باعث حذف رانت ها مي شود. از سوی دیگر، امتيازات ويژه و هرگونه ارتباطات غيررسمي مي تواند بستر 
فســاد باشــد و در صورت شفاف ســازي، اين موضوع از ميان مي رود. ایران از نگاه شاخص های بین المللی 
مبــارزه با فســاد وضعیــت خوبی نــدارد و هر چند در ســال های اخیر توانســته جایگاه خــود را اندکی بهبود 
بخشــد، اما هنوز هم با میانگین های جهانی مبارزه با فســاد مالی فاصله بســیاری دارد. د راگو کاس کسی 
اســت که ســال ها برای مبارزه با فســاد  تالش کرد ه و د ر تهیه کنوانســیون مبارزه با فســاد  مالی که از ســوی 
ســازمان ملل تهیه  شــد ه نقش د اشته اســت. او از ســال ۲۰۰4 تا ۲۰1۰ به عنوان رئیس کمیسیون جلوگیری از 
فســاد مالی  اسلوونی مشغول کار شد  و حاال مشاور خصوصی اســت. کاس د ر سال های ۲۰۰3 تا ۲۰11 رئیس 
گروه کشــورهای مبارزه د ر برابر فساد  د ر کنســول اروپا به نام GRECO بود  و بیش از چهار سال، از سال ۲۰11 
تا ۲۰15 از مد یران کمیته ارزیابی و نظارت مشــترک بین المللی )MEC( د ر افغانســتان بود . از ســال ۲۰14 تا 
به امروز مد یر گروه کاری OECD روی رشوه خواری  است. همزمان  هم با د فتر مواد  مخد ر و جرائم سازمان 
ملل )UNODC( و کمیته بین المللی المپیک )IOC( برای مبارزه با فســاد  د ر حوزه ورزش همکاری می کند . 
کاس بــر ایــن باور اســت که ایران پتانســیل هایی دارد که با اســتفاده از آنهــا می توانــد در رده بندی جهانی 
اوضاع بهتری پیدا کند. به گفته او تحریم ها آتش فساد در هر کشوری را شعله ور می کند. اگر می خواهید 

راهکارهای کاس را برای مبارزه با فساد مالی در ایران بدانید، گفت وگوی ما را با او از دست ندهید:

نسیم سلطان بیگی
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ترکیه با شاخص ۴۱ و رتبه 7۵.
بر مبنای آمارهــای بین المللی بر کدام بخش 
ایران فساد بیشــتری حاکم اســت و کدام 
بخش به توجه بیشــتری در مبارزه با فســاد 

احتیاج دارد؟
بر اســاس اعالم بانــک جهانی شــاخص 
حاکمیت ایران در سال های ۲00۵ تا ۲0۱۵ 
همواره در حال بدتر شــدن از نظر حق اظهار 
نظر و پاســخگویی و حاکمیــت قانون بوده 
اســت، اما از نظر اثربخشی دولت بهبودهایی 
مشاهده شــده و پس از تحوالت سال ۲0۱0، 
در سال ۲0۱۵ از نظر شاخص ثبات حکومت، 
کنترل فساد مالی، نبود خشونت و تروریسم و 
کیفیت مقررات شرایط کمی بهتر شده  است.

به نظر شما استراتژی کشــورهای پیشرو در 
مبارزه با فســاد چیســت؟ این استراتژی ها 
تا چه حد برای اســتفاده در ایران کارآمد و 

عملی هستند؟
کشورهایی که در مبارزه با فساد جدی هستند، 
یک تعادل درســت بین پیشگیری از فساد و 
سرکوب برقرار می کنند. این کشورها نیروی 
زیادی )منابع، نیروی انسانی و قانون گذاری( 
صرف هر دو مورد می کننــد. آنها همچنین 
مهم ترین قانون در مبارزه با فســاد را به طور 
جدی رعایــت می کنند:»همــگان در برابر 
قانون برابرند.« این بدان معناست که اهمیتی 
ندارد نام، جایگاه و گرایش سیاســی کسی که 
قانون شــکنی می کند چیست. اگر قرار است 
قانون اجرا شــود باید بــرای همه به صورت 

یکسان اجرا شود.
مســئوالن ایرانی معتقدند مبارزه با فســاد 
در ســال های اخیر جدی تر گرفته می شود. 
آمارهای جهانی تا چه حد این مساله را تایید 

می کنند؟
همان طور که گفته شــد، آمارها این گفته را 
تایید می کنند اما باید در نظر بگیریم که ایران 
هنوز هــم در دنیا یکی از کشــورهای دارای 
فساد مالی باال به حســاب می آید. این یعنی 
هیچ تغییر عمده ای در روند مبارزه با فســاد 
مالی و در نتیجه کاهــش قابل توجه آن ثبت 

نشده است.
پیشنهاد شما، به عنوان کســی که سال ها در 
عرصه بین المللی برای مبارزه با فســاد تالش 
کرده، به ایران چیســت و فکر می کنید برای 
کاهش فســاد در ایران بایــد از چه ابزارها و 

راهکارهایی استفاده شود؟
پیش از هــر چیز مردم ایــران باید به دولت 
خود و اینکه این دولت اراده سیاســی قوی ای 
در مبارزه با فســاد دارد، اعتماد و کســانی را 

که در فســاد دخیل بوده انــد تحریم کنند. 
وقتی که حاکمیت قانون وجود داشــته باشد 
مردم بــه تدریج به این باور می رســند و در 
نتیجه معیارهای اندازه گیری فساد معنادارتر 
می شوند. از آنجا که تغییر دادن بخش بزرگی 
از جامعه به یکباره دشــوار است، ایران باید 
آنچه را که گروه های محافظ ســالمت مالی 
)islands of integrity *( خوانده می شــود 
توســعه دهد که شــامل بازرســان پلیس، 
دادســتان ها و قضات غیروابســته و متعهد 
اســت. چرا که این نیروها خط مقدم مبارزه با 
فساد را تشــکیل می دهند و می توان با کمک 
این افراد ثابت کرد که با قاطعیت کافی امکان 

مبارزه و غلبه بر فساد وجود دارد.
ایــران به کنوانســیون ســازمان ملل متحد 
برای مبارزه با فســاد پیوســته اســت. شما 
فکر می کنید پیوســتن به کنوانســیون های 
بین المللی تا چه حــد می تواند در جلوگیری 
از بروز فساد در یک کشــور راهگشا باشد؟ 
اساسًا تاثیر این کنوانســیون ها برای مبارزه 
با فســاد چیســت و ایران تا چه حــد به این 

کنوانسیون ها پایبند بوده است؟
پذیرفتن هیــچ معاهده ای بــه خودی خود 
تغییرات ایجــاد نمی کند بلکه الزم اســت 
کشورها بندهای معاهده را هم اجرا کنند. اگر 
بندهای کنوانسیون سازمان ملل در رابطه با 
مبارزه با فســاد مالی به طور کامل اجرا شود، 
به تغییرات عمده، واقعی و نتایج قابل اتکا در 
همه کشــورها از جمله ایران منجر می شود. 
ایــران در مذاکرات مربوط بــه تدوین متن 
معاهده بســیار فعال و موثر بود و امیدوارم به 
همان اندازه در اجرای این کنوانسیون جدی 

و فعال باشد.
فساد بر توسعه کشور تاثیر می گذارد و مقابله 
با فســاد راه را برای توســعه یافتگی هموار 
می کند. این مساله بارها از سوی سازمان ملل 
و دیگر نهادهای مقابله کننده با فســاد مطرح 
شده است. خاورمیانه به عنوان منطقه ای که 
اغلب کشــورهای در حال توسعه در آن قرار 
دارند با مســاله فســاد مالی به شدت درگیر 
اســت. نقش ایران برای مقابله با فســاد در 

منطقه چه می تواند باشد؟
ایران موقعیت ایده آلــی در اثرگذاری روی 
سایر کشورهای منطقه از جنبه های مختلف 
دارد کــه تنها به مبــارزه با فســاد محدود 
نمی شــود. همان طور که گفته شــد بسیاری 
از همســایه های ایران در شــرایط بدتری از 
نظر فساد به ســر می برند؛ یعنی ایران نه تنها 
مســئولیت ویژه ای در مورد مبارزه با فساد 

مالی در ساختار خود دارد، بلکه باید خود را به 
عنوان یک الگوی موفق در منطقه مطرح کند.

به نظر شما تحریم های بین المللی علیه ایران 
تا چه حد باعث بروز فســاد مالی در ساختار 
اقتصادی این کشــور شد و اساسًا تحریم یک 
کشور تا چه حد ســبب افزایش میزان فساد 

مالی در آن کشور می شود؟
هر اقدام خارجی یا داخلی که توسعه اقتصادی 
و سیاسی یک کشــور را ُکند و زندگی را برای 
مردم، شرکت ها و تمام بخش های یک کشور 
دشــوار کند می تواند آتش فساد را نه تنها در 
زمینه اقتصادی بلکه در همه زمینه ها شعله ور 
کند. به بیان دیگر هر گونه شــرایط نامساعد 
اقتصادی یــا اجتماعی مانند تحریم یا منزوی 
کردن یک کشــور می تواند محیط مناسبی 
برای ریشــه دواندن و افزایش فساد مالی در 

تمام ساختار یک کشور باشد.
آیــا کشــوری در دنیــا وجــود دارد که در 
رتبه بندی شاخص فســاد مالی هم ردیف یا 
پایین تر از ایران بوده باشــد و با به کار بستن 
راهکارهایی در این زمینه توانسته باشد رتبه 
خود را ارتقا دهد و در لیســت ۵۰ کشور اول 
در این زمینه قرار بگیرد؟ اگر پاســخ مثبت 
است چه کشــوری بوده و از چه راهکارهایی 

استفاده کرده است؟
کشــورهایی ماننــد پاراگوئــه، الئــوس و 
آذربایجان هســتند که وضعیت مشــابه یا 
بدتری در ســال ۲0۱۲ داشته اند ولی اکنون 
وضعیت آنها نســبت به کشوری مثل ایران 
بهتر شــده اســت. اما این تغییرات چندان 
چشــمگیر نبوده و هیچ کدام از این کشورها 
به رتبــه زیر ۵0 نزدیک هم نشــده اند. البته 
کشورهایی هم مثل نیکاراگوئه، لبنان، گامبیا 
و گواتماال هستند که در سال ۲0۱۲ وضعیت 
بهتری داشتند اما اکنون شــرایط آنها بدتر 
است. موضوع بســیار ساده است و باید از آن 
درس گرفت: هیچ راه حل فوری ای برای حل 
مشکل فساد مالی در کشــورها وجود ندارد 
و حرکت CPI هم ســریع نیست. هرچند اگر 
کشــورها اراده سیاســی جدی ای در مبارزه 
با فساد داشته  باشــند و از سازمان های ضد 
فســاد مالی حمایت کنند و منابع مورد نیاز را 
در اختیار آنها بگذارند، بهبود اوضاع ممکن و 
مشهود خواهد بود. ایران با پتانسیل هایی که 
 CPI دارد به ســادگی می تواند در رده بندی

اوضاع بهتری پیدا کند  

*  Islands of integrity: این یک عبارت شناخته شده در حوزه 
مبارزه با فساد مالی است که به معنای یک سیستم خودکنترلی 

توسط مجموعه ای از مکانیسم های مستقل قضایی و انتظامی است. 
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فســاد در کشــورهای آمارهای 
مختلف هر ساله از سوی 
نهادهای بین المللی منتشــر می شود و انتشار این 
آمارها گاهی محلی برای مناقشــات سیاســی و 
اقتصادی در ســطح داخلی و بین المللی می شود. 
اما این همه داســتان نیســت. فســاد عالوه بر 
جنبه های آشــکاری کــه دارد و بارهــا درباره 
آنها صحبت شــده، هزینه هــای پنهانی را هم بر 
دولت ها تحمیــل می کند کــه در گزارش های 
منتشرشــده کمتر به آنها پرداخته شــده است. 
گروه کشــورهای د ر برابر فساد  د ر کنسول اروپا 
به نام GRECO گزارشــی از ابعاد پنهان فســاد 
تهیــه کرده و به تشــریح آنها پرداخته اســت. 
در این گزارش نتایج فســاد مالــی به دو بخش 
اجتماعی و اقتصادی تقســیم شده که در بخش 
اقتصادی از دو جنبه مســتقیم و غیرمســتقیم 
مورد بررســی قرار گرفته است. در این گزارش 
به طور مشــخص از بخش هایی کــه در نتیجه 
بروز فســاد در کشــورها آســیب می بینند یاد 
شــده و مشــخص می کند فقــر، نابرابری های 
اجتماعی، بیکاری و بســیاری از دیگر مشکالت 
اجتماعی ناشــی از بروز فســاد در کشورهاست 
کــه در نهایــت می توانــد شــاخص امید به 
 زندگی مردمان این کشــورها را هم تحت تاثیر 

قرار دهد.
در اولین بخش این گــزارش، نتایج اجتماعی 
ناشی از فســاد بررسی شده و بر اســاس نتایج 
به دست آمده سیاســت ها و قوانین گمراه کننده 
و غیرمســئوالنه، اعتبــار کمتر در موسســات 
دولتــی، کاهش تعــداد مشــاغل کیفی بخش 
دولتی، عملکرد ضعیف بخش دولتی، رشــد فقر 
و نابرابری هــای اجتماعی، کاهــش ثبت نام یا 
تقاضای تحصیلی )هر واحد رشــد شاخص فساد 
معادل پنج درصد کاهــش تقاضای تحصیل( و 
کاهش امید به زندگی )رشــد هر واحد شاخص 
فســاد معادل دو ســال و نیم کاهــش امید به 
زندگــی( نتایــج اجتماعی پنهان فســاد باال در 

کشورهاست.
پیامدهــای اجتماعی فســاد تنها بــه موارد 
گفته شــده محــدود نمی شــود و در بخش دوم 
گزارش »گروه کشــورهای د ر برابر فســاد  د ر 
کنســول اروپا«، تضعیف نقــش اجتماعی قانون، 

ایجاد مانع برای اصالحــات دموکراتیک مبتنی 
بر بازار، تضعیــف ثبات سیاســی، افزایش نرخ 
بــزه کاری، تصمیم گیری هــای مغرضانه، نقض 
قوانین سیاســی و مدنی و نقض قوانیــن پایه در 
معامالت منصفانه از دیگر نتایج اجتماعی فســاد 
مالی اســت که کمتر به آنها پرداخته شده و مورد 

توجه قرار گرفته اند.

افزایش نرخ مالیات، تاثیر غیرمستقیم 
فساد اقتصادی

در بخش دیگــری از این گــزارش تحت عنوان 
»نتایج اقتصادی مستقیم« آمده است که کاهش 
ســرمایه گذاری از دیگر نتایج مستقیم فساد در 
کشورهاست که در نتیجه رشد هر واحد شاخص 
فســاد، دو و نیــم درصد )۲/۹تــا ۴/۵( کاهش 
ســرمایه گذاری رخ خواهد داد. از ســوی دیگر، 
افزایش نرخ مالیــات از دیگر نتایــج اقتصادی 
مستقیم فســاد اســت که در نتیجه آن کاهش 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی را شاهد خواهیم 
بود و رشــد هر واحد شاخص فساد معادل هفت و 
نیم درصد افزایش نرخ مالیات را به همراه خواهد 

داشت.
از سوی دیگر، فســاد باال در کشورها منجر به 
کاهش مصرف عمومی می شــود که بر اســاس 
یافته های گــزارش »گروه کشــورهای د ر برابر 
فساد  د ر کنســول اروپا«، هر واحد رشد شاخص 
فساد ۱/۳ تا ســه درصد کاهش مصرف عمومی 
را در پی خواهد داشــت. یکی دیگر از نتایج رشد 
فساد در کشــورها کاهش رشــد تولید ناخالص 
ملی است. در گزارش »گروه کشورهای د ر برابر 
فساد  د ر کنســول اروپا« آمده است که رشد هر 
واحد شاخص فســاد باعث کاهش   0/۱۳ درصد 
رشد تولید ناخالص ملی می شود. در این گزارش 
آماری از متوسط کاهش ســاالنه تولید ناخالص 
ملی برحســب درصد اعالم شده که به شرح زیر 

است:

بررسینتایجفساددرکشورهایدرحالتوسعهوکمترتوسعهیافته

رشدشاخصفسادوکاهشدوونیمسالهامیدبهزندگی
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0/۳۹آمریکا۱/۶۶لیبریا
0/۴۴قزاقستان۱/۳۳هائیتی

0/۲7زامبیا۱/۱7اندونزی
0/۲۴اوکراین0/7۶پاناما
0/۱۸کنیا0/۵۵روسیه

0/۱۲کوبا0/۵۵عربستان
0/۱۱هند0/۵0فیلیپین
0/0۶ترکیه0/۴۱جامائیکا

مســاله دیگری که در این گزارش به آن اشاره 
شده کاهش نسبت ســرانه تولید ناخالص داخلی 
اســت. نتیجه تحقیقات انجام شده نشان می دهد 
رشد هر واحد شاخص فساد، سرانه تولید ناخالص 
داخلــی را ۴۲۵ دالر کاهش می دهد. در گزارش 
»گروه کشورهای د ر برابر فساد  د ر کنسول اروپا« 
آماری از کاهش متوسط ســاالنه نسبت سرانه 

تولید ناخالص داخلی آمده که به شرح زیر است:

۳۱۹آمریکا۱۳۶۳لیبریا
۲۸۱قزاقستان۱۹07هائیتی

۲۲۴زامبیا۹۶۴اندونزی
۱۹۵اوکراین۶۲۳پاناما
۱۴۸کنیا۴۵۲روسیه

۱0۱کوبا۴۵۲عربستان
۹۱هند۴۱۴فیلیپین
۵۳ترکیه۳۳۸جامائیکا

افزایش فســاد در کشورهای توســعه نیافته 
و کمتر توســعه یافته موجب بــروز برخی نتایج 
اقتصادی غیرمســتقیم در آن کشورها می شود. 
در گزارش »گروه کشــورهای در برابر فساد در 
کنسول اروپا« افزایش نابرابری دستمزد، افزایش 
نیاز به میزان ســرانه کمک های خارجی بیشتر، 
تخصیص نادرســت منابع و استعدادها، تغییر در 
ســاختار هزینه های عمومی، کاهش درآمدهای 
عمومــی برای محصوالت یــا خدمات ضروری، 
بهره وری پایین و کاهش تفکر نوآورانه و در نهایت 
رشد اقتصاد در ســایه، از جمله مواردی است که 
در اثر رشد فســاد در کشور در سیستم اقتصادی 

رخ می دهد. 
اما این گزارش، نتایج غیرمســتقیم اقتصادی 
فساد در کشورها را محدود به موارد باال ندانسته 
و در ادامــه از برخی موارد دیگر نام برده اســت. 
به گفته آنها کشــورهایی که فساد کمتری دارند 
مایل به صادرات به کشــورهای دارای فساد باال 
نیستند و دلیل آن هم مشــکالت و موانع متعدد 
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مانند پرداخت رشــوه و... برای ورود کاالهایشان 
به کشــورهایی با فساد باالســت و به همین دلیل 
شــفافیت اقتصادی یکی از عوامــل تعیین کننده 
برای کشــورهای صادرکننده محصوالت است. 
همین عامل سبب می شود واردات به کشورهای 
با فســاد باال کاهش پیدا کند. مساله دیگری که 
باید در این زمینه مــورد توجه قرار گیرد، کاهش 
رقابت و بهره وری اســت و این در حالی است که 
رقابت می تواند ســود اضافی در کشــورها تولید 
کند. در اثر نبود رقابت، تولیدکنندگان بی کیفیت 
افزایش پیدا می کنند و این اتفاقات همگی ناشی از 
بروز فساد در کشــورهای در حال توسعه یا کمتر 
توسعه یافته است. مواردی از این دست تاثیرات 
غیرمســتقیم اقتصادی فساد در کشورهاست که 
در گزارش هــای بین المللی کمتر بــه آنها توجه 

می شود. 

با کشورهای دارای فساد باال معامله نکنید
در گزارش »گروه کشــورهای در برابر فساد در 
کنســول اروپا« بر این باورند که شــرکت های 
اقتصادی بزرگ نباید با کشــورهایی با فساد باال 
مراودات اقتصادی داشــته باشند و شرکت هایی 
که برنده قراردادهای تجاری در این کشــورها 
می شوند، باید نگران مساله فساد در این کشورها 
باشند. زیرا آنها در کشورهایی از این دست برای 
پیش  بردن کارهایشان مجبور به پرداخت رشوه 
خواهنــد بود. در نتیجه، خریــداران محصوالت 
به جای توجــه به کیفیت محصوالت بیشــتر به 
ایــن موضوع توجه می کنند کــه چقدر از ارزش 
این کاال به دلیل رشــوه پرداختی اســت. مساله 
دیگری که این شــرکت ها بــا آن مواجه اند، از 
دســت دادن کنترل در پرداخت رشــوه است، 
زیرا در یک سیســتم اقتصادی دارای فساد باال، 
شرکت ها در نوبت های بعدی مجبور به پرداخت 
مبلغ بیشــتری خواهند بود و در نتیجه به تدریج 
کنترل خود را بر این موضوع از دســت خواهند 
داد. بر اســاس گفته های این گزارش، شرکت ها 
نمی توانند برای آنچه پرداخته اند شــکایت کنند 
و به دلیل قانون شــکنی و آســیب پذیر شــدن 
شــرکت ها آنها به یک تهدیــد اقتصادی تبدیل 

خواهند شد.
در ادامــه این گــزارش آمده اســت که این 
شــرکت ها در نتیجه پرداخت رشوه دارای روابط 
اقتصادی ناسالم می شــوند و شکستن این روابط 
کار دشــواری اســت و این یکی از معایب مراوده 
تجاری و اقتصادی با کشــورهای دارای فساد باال 
محسوب می شود. از سوی دیگر، انجام معامالت 
اقتصادی در این کشــورها می تواند عواقبی جدی 
برای آنها در پی داشــته باشد و در نتیجه آن، این 

شرکت ها از سوی دیگر کشــورها تحریم شوند 
یا آبروی آنها در میان هم صنفان خود از دســت 
برود یا مسئولیت اجتماعی آنها با کاهش روبه رو 
شــود. در این گزارش تاکید شده که فعالیت های 
اقتصادی در کشــورهای دارای فساد باال، آب به 
آسیاب فســاد ریختن است و سطح فساد مالی در 
این کشــورها را به دلیل پرداخت رشوه از سوی 
این شــرکت ها افزایش می دهــد و در نتیجه این 
اقدامات، خود این شــرکت ها نیز دچار آســیب 

خواهند شد.
اما راه حل خــروج از این وضعیت چیســت؟ 
این ســوالی اســت که گزارش »گروه کشورهای 
در برابر فساد در کنســول اروپا« در پاسخ به آن 
گفته:»حسابداری و حسابرســی، تصویب کدها 
و سیاســت ها، آموزش مدیران، معرفی و ترویج 
تهیه گزارش  از مکانیسم ها« از جمله راه حل های 
پیشنهادی اســت. در این گزارش تاکید شده که 
»فســاد« مســئول غرامت های مالی شرکت ها 
نیست و این مســاله باید از ســوی شرکت های 
درگیر به طور کامل درک شود و در نهایت، برای 

برون رفت از این شــرایط تایید صالحیت اخالقی 
همه کارکنان موضوع دیگری است که باید مورد 

توجه قرار گیرد.«
در این گزارش آمده اســت که »اگر مســاله 
اخالق به  درستی دیده و درک نشود، هیچ قانونی 
ارزش عملی ندارد و تصمیم گیری در مورد اینکه 
چه کاری انجام دهیم، بســتگی به آنچه دارد که 
به ما در زمینه کاری خودمان رســمیت می دهد. 
شــرکت ها باید توانایی خــوب تصمیم  گرفتن و 
کسب نتایج متناسب را داشته باشند. در نهایت، 
همان طــور که آموزش نیاز اولیــه هر تخصصی 
اســت، به رسمیت شــناختن عالئم و نشانه های 
یک مشکل و دانســتن اینکه چه کاری در مورد 
آن انجام دهیم نیز به همان میزان مهم اســت«. 
در پایــان این گزارش آمده اســت با وجود تمام 
مســائلی که مطرح شــد، همچنان هم بسیاری 
از شــرکت های بزرگ غربی به مساله فساد در 
کشورهای در حال توســعه و کمتر توسعه یافته 
دامن می زنند و ســطح فســاد را در این کشورها 

افزایش می دهند  

سوء استفاده از موقعیت شغلی )موثر بر میزان قاچاق کاال( براساس آمار بانک جهانی )براساس درصد(

شاخص سوء استفاده 
از موقعیت شغلی

 امور مالی 
احزاب سیاسی

 دادگاه 
اقتصادی

 دادگاه 
جنایی

 بانک 
مرکزی

قوانین با امضای رئیس جمهور 
)Presidential Decrees(

قوانین 
پارلمانی کشور

۱۶ ۲۵ ۲0 ۲۲ ۸ 7 ۱۲ آلبانی
7 ۱ ۶ ۵ ۱۴ 7 ۱0 آمریکا
۴۱ ۳۵ ۴0 ۴۴ ۳۹ ۴۸ ۴۱ آذربایجان
۲۸ ۴۲ ۱۹ ۲۸ ۲۸ ۲۶ ۲۸ بلغارستان
۲7 ۳0 ۲۹ ۲۹ ۳0 ۲۴ ۱۸ کرواسی
۱۱ ۶ ۹ ۹ ۱۲ ۱۱ ۱۸ چک
۱0 ۱7 ۸ ۸ ۸ 7 ۱۴ استونی
۲۴ ۲۱ ۲0 ۱۸ ۳۲ ۲۴ ۲۹ گرجستان
7 ۴ ۵ ۵ ۸ 7 ۱۲ مجارستان
۱۲ ۶ ۱۴ ۱۴ ۱۹ ۱0 ۱۳ قزاقستان
۲۹ ۲7 ۳0 ۲۶ ۵۹ ۱۶ ۱۸ قرقیزستان
۳0 ۳۵ ۲۶ ۲۱ ۸ ۴۹ ۴0 لتونی
۱۱ ۱۳ ۱۴ ۱۱ ۹ 7 ۱۵ لیتوانی
۳7 ۴۲ ۳۴ ۳۳ ۴0 ۳0 ۴۳ مولداوی
۱۲ ۱0 ۱۸ ۱۲ ۶ ۱0 ۱۳ لهستان
۲۱ ۲7 ۱7 ۱۴ ۲۶ ۲0 ۲۲ رومانی
۳۲ ۲۴ ۲7 ۲۴ ۴7 ۳۲ ۳۵ روسیه
۲۴ ۲0 ۲۵ ۲۹ ۳7 ۱۲ ۲0 اسلواکی
7 ۱۱ ۶ ۶ ۴ ۵ ۸ اسلوونی
۳۲ ۲۹ ۲۶ ۲۱ ۳7 ۳7 ۴۴ اوکراین
۲۱ ۲0 ۲0 ۱۸ ۲۵ ۲۱ ۲۴ جهانی
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مالی و اداری به بحث روز مســئوالن فساد 
و مردم بدل شــده و در میــان تمام 
ســازمان هایی که در این زمینه مــورد انتقاد قرار 
گرفتند، نام شــهرداری تهران پررنگ تر از گذشته 
شده است. عملکرد غیرشــفاف شهرداری در ارائه 
گزارش های حسابرسی به شــورای شهر و پرونده 
امالک نجومی و در نهایت حادثه پالســکو آخرین 
موضوعاتی است که شهردار تهران را با چالش های 
جدی مواجه کرده اســت. اعضای شورای شهر به 
روشنی اعالم کردند که عملکرد شهرداری شفاف 
نیســت و نبود ســامانه های آنالین برای صدور 
مجوزهای شــهرداری را یکی از دالیل بروز فساد 
در این نهاد دانسته اند. آنها از ضعف قانون برای در 
اختیار گذاشتن ابزارهای نظارتی شورا بر شهرداری 
گالیه کردند و راه حل خــروج از این بحران را تغییر 

شهردار پنداشته اند. از زمان روی کار آمدن دولت 
تدبیر و امید مبارزه با فساد در بخش های گوناگون 
در دستورکار دولت قرار داشته، اما جدیدترین آمار 
منتشرشده از سوی سازمان بین المللی شفافیت بر 
اساس شــاخص ادراک فساد، رتبه ایران را در میان 
۱۶7 کشــور جهان ۱۳۱ اعالم کــرده که این آمار 

نسبت به آمار پیشین یک پله نزول داشته است.
شهرداری یکی از ســازمان هایی است که همواره 
از ســوی مردم و مســئوالن به باال بودن آمار فساد 
متهم شــده اســت. یکی از دالیل اصلی بروز فساد 
در شهرداری پاســخگو نبودن مدیران شهری به 
نهادهای نظارتی اســت. بسیاری از اعضای شورای 
شهر تهران بر این باورند که با وجود اینکه مجموعه 
شهرداری در سال های اخیر به سمت شفاف سازی 
اطالعاتی حرکت کرده، امــا همچنان نقاط تاریک 
بسیاری در ســامانه اطالعاتی آن وجود دارد. نبود 
ســامانه آنالین برای صدور مجوزهای شهرداری 

یکی از روزنه های بروز فساد شهری است و اعضای 
شورای شهر معتقدند محرمانه بودن برخی الیه های 
اطالعاتی در پرونده های ساختمانی می تواند رانت 
اطالعاتی بیافریند. کافی نبودن مطالعات پیوست 
طرح ها و پروژه های شــهری و گرفتن تصمیم های 
سطحی و ســریع از دیگر دالیل بروز فساد شهری 
اســت و اعضای شــورای شــهر می گویند غلبه 
دیدگاه های سیاسی بر دیدگاه تخصصی در بررسی ها 
یکی دیگر از عواملی اســت که در مواردی احتمال 
بروز خطــا در تصمیم گیــری را افزایش می دهد. 
مســاله دیگری که در بررسی چرایی بروز فساد در 
شــهرداری مورد توجه قرار گرفته استناد به قوانین 
قدیمی است که کاربری آنها در نظام فعلی مدیریت 
شهری منسوخ شــده. نمونه ای از زمینه بروز فساد 
در جریان رسیدگی به پرونده واگذاری امالک بود 
که در جریان این رسیدگی مشخص شده مدیریت 
شهری با استناد به برخی قوانین قدیمی، همچون ماده 
دو قانون ساماندهی مســکن، به این تصمیم گیری 
رسیده و این در حالی اســت که این قوانین به دوره 

زمانی پیش از خودکفایی شهرداری ها برمی گردد.

شهردار، متهم ردیف اول
پرونده واگذاری امالک نجومــی در ماه های اخیر 
حاشیه های بســیاری برای شهرداری تهران ایجاد 
کرده و انگشت اتهام در این پرونده مستقیماً شخص 
شهردار را نشانه رفته اســت. سایت معماری نیوز 
برای اولین بــار این موضوع را رســانه ای کرد که 
شــهرداری تهران به برخی از مدیران شهرداری، 
اعضای شــورای شــهر، یک نماینده مجلس، یک 
مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مامور حراســت 
در شــمال تهران، امالکی با قیمت های نجومی را با 
۵0 درصد تخفیف واگذار کرده است و در بسیاری 
موارد قیمت کارشناسی امالک کمتر از نرخ واقعی 
برآورد شــده و برای پرداخت ۵0 درصد باقیمانده 
وام های کالن بازپرداخت ناچیز در نظر گرفته شده 
است. آبان ماه سال گذشته بود که سازمان دیده بان 
شفافیت گزارشی درباره این امالک منتشر کرد که 
در آن آمده بود:»از بین حدود ۱۸0 نام منتشرشده، 
۱۱0 مورد دریافت خانه هــای ویالیی و غیر آن در 
مناطق ۱ و ۲ و ۳ و ۲۲ با دستور مستقیم شهردار برای 
دیده بان محرز شده اســت.« و منشاء این تخلف را 
در مصوبه دومین دوره شورای شهر تهران دانسته 

بود. در آن مصوبه »مسئول وضع قانون یا مقررات و 
مسئول اجرا و ذی نفعان یکی شده اند« و دیده بان این 
را آغاز امتیازطلبی و فســاد دانسته است. بر اساس 
این گزارش، مجموع ارزش مالی امالک واگذارشده 
۸۲۵ میلیارد و ۱۱۶ میلیون و ۴0۸ هزار و ۴۸۵ ریال، 
و کل تخفیف داده شده ۲۴۲ میلیارد و ۹۵7 میلیون و 

۴۱ هزار و ۸۸7 ریال بوده است.
توجه و بهره بــرداری نکردن از ذی حســابان و 
گزارش های حسابرسی از دیگر دالیل مطرح شده 
برای برخی از تخلفات شــهری اســت که منجر به 
بروز فســاد در شهرداری شده اســت. بسیاری از 
کارشناسان شهری اصل موضوع تخفیف را به  عنوان 
ابزار وصول مطالبات معوق شهرداری قبول دارند، 
اما به نحوه به کارگیری آن انتقادهایی وارد می کنند. 
آنها معتقدند ذی نفعان یا پرداخت کنندگان عوارض 
به شهرداری از نحوه محاسبه عوارض و از آن مهم تر 
نحوه محاسبه تخفیفات قابل اعمال بی اطالع هستند 
و حتی مراجــع وصول عوارض اقــدام یا همکاری 
موثری بــرای آگاهــی آنها از حقوق شــان انجام 
نمی دهند. به گفته اعضای شورای شهر نصب بنرها 
و توزیع بروشورهای تبلیغاتی در مورد نحوه محاسبه 
عوارض و تخفیفات می تواند به شفاف ســازی این 

مسیر کمک کند.
 آخریــن روزنه فســادی که به گفتــه اعضای 
شورای شهر روزنه بروز فساد شهری را شکل داده،  
بی اطالعی شــهروندان نسبت به حقوق  شهروندی 
خودشان اســت. آنها بر این باورند که نا آگاهی در 
این زمینه سبب می شود شهروندان در اجرای برخی 
امور قانونی شهری مجبور به پرداخت بهای اضافی 
به مدیریت شــهری شــوند. همه این موارد جای 
خالی یک نهاد نظارتی قدرتمند را نشــان می دهد 
و نمونه آن گزارش عملکردهای مدیران شــهری 
اســت که به گفته اعضای شورای شــهر مدیران 
شهری در انتشار گزارش های عملکرد حوزه فعالیتی 
خود، همچــون فعالیت هایی کــه در قالب صدور 
مجوز و تصمیم گیری های شــهری انجام می دهند، 
به شــکل محرمانه برخورد می کنند و شورای شهر 
به  عنوان نهاد نظارتی هنگام ارائه گزارش عملکرد 
مدیران شــهری به نوعی غافلگیر می شــود، زیرا 
قبل یا بعد از حضور در صحن شــورا گزارش های 
تهیه  شــده از ســوی مدیریت شــهری بعضاً در 
اختیار کمیســیون های تخصصی قــرار نمی گیرد 

فساددرشهرداریتهرانپررنگترازگذشته

سامانههایآنالینخیر،فسادمالیواداریآری

حافظی معتقد است فساد در بدنه شهرداری 
تهران وجود دارد و کسی نمی تواند مانع آن شود 
و اراده ای برای این کار وجود ندارد. به گفته او  این 
فساد با تغییر رویه مدیریتی کنونی قابل حل است
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و حتی در دبیرخانه شــورا نیز بایگانی نمی شــود. 

ُمهر محرمانه شهرداری روی گزارش های 
حسابرسی

بحث فســاد در شــهرداری بحث تازه ای نیست. 
اردیبهشت ماه ســال گذشــته بود که رحمت اهلل 
حافظی، رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر، در 
نشستی اعالم کرده بود:»اگرچه فساد ممکن است 
در برخی از ادارات حاکم باشــد، اما در شــهرداری 
تهران بیش از سایر نهادهاســت و تاییدکننده این 
مساله تعداد شکایت های موجود در دیوان عدالت 
اداری از شهرداری تهران اســت.« او معتقد است 
فساد در بدنه شــهرداری تهران وجود دارد و کسی 
نمی تواند مانع آن شــود و اراده ای بــرای این کار 
وجود ندارد. به گفته حافظی این فساد با تغییر رویه 
مدیریتی کنونی قابل حل است. او در ادامه از فرارهای 
مالیاتی بخش مسکن خبر داده و گفته بود:»در حال 
حاضر پس از نیروی انســانی، سرمایه عظیم کشور 
به مســکن تعلق دارد. ابر پروژه های مسکن توسط 
افراد خاص اجرایی می شود و به دلیل ارتباط نداشتن 
زیرســاخت های نظام پولی و بانکی با نظام مسکن و 

نظام مالیاتی کشور شاهد فرار مالیاتی هستیم.«
حافظی انتقاد دیگری را هم به عملکرد شهرداری 
در ارائــه گزارش هــای حسابرســی وارد کرده و 
گفته بود:»شــهرداری برای ممانعت از انتشار این 
گزارش ها، روی گزارش ها مهر محرمانه زده تا مبادا 
این آمار و اطالعات در اختیار مردم و رسانه ها قرار 
گیرد.« او بر این باور است که اگر مدیری خطای مالی 
داشته باشــد نباید احساس امنیت کند و در این باره 
گفت:»شفافیت مالی باید بازدارنده خطاهای مالی 
باشــد، اگر مدیری بداند برای خطای مالی اش باید 
پاسخگو باشد، دیگر جسارت مفســده مالی از بین 
می رود. متاســفانه مخفی کردن مفسده های مالی 
مدیران در چند دهه اخیر، مفاســد را بیشتر کرده 
است.« رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر معتقد 
است شفافیت مالی در تمامی سازمان ها و نهادها باید 
وجود داشته باشــد و بودجه و نحوه عملکرد آن در 
کشــور از طریق سامانه در اختیار مردم قرار گیرد تا 
مردم بدانند مالیات و درآمدهای ارزی کشــور از 
جمله صادرات نفت خام در کجــا و چگونه هزینه 

می شود.
اما حافظی تنها کسی نیست که نسبت به عملکرد 
غیرشفاف شــهرداری تهران انتقادهایی وارد کرده 
است. محمد ساالری،  رئیس کمیسیون شهرسازی 
و معماری شورای شــهر تهران، نیز در گفت وگویی 
اعالم کرده بود:»اگرچه شهرداری تهران به سمت 
شفاف ســازی حرکت کرده ، اما هنــوز در فضای 
فرایندهای عملیاتی و تصمیم گیری، صدور پروانه 
و پایان کار ســاختمانی نقاطی وجــود دارد که قابل 

دسترسی برای نهادهای دید ه بان شهری نیست.« 
او معتقد اســت اعضای شورای شــهر در جایگاه 
نهاد نظارتی باید به  صورت عــادی به پرونده های 
ساختمانی دسترسی داشته باشند و این در حالی است 
که از سوی معاونت های شهرداری در فرایند صدور 
پروانه ساختمانی هنوز به برخی الیه های مدیریتی 
دسترسی داده نشــده  و به همین دلیل گزارش های 
ارسالی از سوی مدیران شهرداری پس از چندین بار 

نامه نگاری کامل نیست. 

سامانه جامع اطالعاتی در دست نیست
ساالری روند واگذاری امالک در شهرداری را، که 
به پرونده امالک نجومی مشــهور شده، قابل دفاع 
ندانسته و در این باره گفته:»در جریان بررسی پرونده 
واگذاری امالک در شهرداری پیشنهاد شد سامانه 
جامــع اطالعاتی برای ثبت و رصــد بهنگام فعل و 
انفعاالت شهرداری راه اندازی شود، چرا که به اعتقاد 
اعضای شورای شــهر یکی از دالیل ایجاد پرسش از 
روند واگذاری ها نبود اطالعــات جامع از این روند 
بود.« او با اشــاره به دغدغه اعضای شــورای شهر 
نسبت به طی  شــدن روند قانونی واگذاری امالک 
شهرداری گفته:»ممکن است این واگذاری ها از نظر 
قانونی مشکلی نداشته باشد، اما از آنجا که روند این 
واگذاری ها از قبل از سوی دیده بان های شهرداری 
قابل رصد نیست منجر به پیدایش سوال می شود.« او 
تاکید کرده که شفاف سازی سبب می شود مجموعه 
مدیریت شهری به سمت اصالح پیش رود و هر چه 

قوانین شفاف تر باشد رانت کاهش پیدا می کند.
پرونــده امالک نجومی تنها پرونده غیرشــفاف 
شــهرداری تهران نیســت. شورای شــهر تهران 
در جلســاتی که پس از حادثه پالســکو داشت نیز 
انتقادهای بسیاری نسبت به عملکرد شهرداری در 
این رابطه وارد کرده بود. پس از این حادثه شــورای 
شهر شهردار را به شــورا فراخوانده بود، اما پاسخی 
قانع کننده نگرفته بود. رئیس کمیســیون سالمت 
شورای شــهر تهران درباره توضیحات شهرداری 
به شــورا درباره حادثه پالســکو به پیوست گفته 
بود:»شهردار توضیحاتی درباره نحوه عملیات دادند 
و در حالی که ســواالتی که مطرح شد سواالت فنی و 
تخصصی بود که چــرا منابعی که از محل دو درصد 
عوارض از ســال ۹۲ تاکنون پیش بینی شده است و 
در این چهار ســال ۳۹۶ میلیارد تومان محقق شده 
اســت در اختیار آتش نشــانی قرار نگرفته و از این 
رقم تنها ۱۹7 میلیارد تومان تخصیص داده شــده و 
۱۹۸ میلیارد باقیمانده تخصیص داده نشده است. 
این پول برای توسعه ایستگاه های آتش نشانی، ارتقای 
تجهیزات آتش نشــانی و آموزش پرسنل در نظر 
گرفته شده بود. تخصیص این مبلغ به آتش نشانی 
مصوبه شورا بوده و کار شهرداری تخلف محسوب 

می شــود و در واقع عــدول شــهردار از مصوبات 
شوراست که توضیحی در این باره داده نشد.« نبود 
سامانه های آنالین که نشــان دهنده منابع مالی و 
بودجه های اختصاص داده شــده برای بخش های 
مختلف شهرداری تهران باشد، یکی از راه حل های 
شفاف سازی عملکرد شهرداری در این زمینه ها بوده 
که همچنان خارج از دستور کار شهرداری قرار دارد.

نظارت شورای شهر، حلقه مفقوده جلوگیری 
از فساد

به نظر می رســد حلقه مفقوده جلوگیری از فســاد 
در شهرداری نظارت گمشــده شورای شهر است. 
بر همین اســاس هم محمد حقانــی، رئیس کمیته 
محیط زیست شورای شهر تهران، درباره محرمانه 
خوانــدن برخی گزارش های مدیران شــهرداری 
گفته:»برخی از مدیران شــهرداری، شورای شهر را 
نامحرم تلقی می کنند. این در حالی است که شورای 
شهر با دریافت اطالعات شفاف می تواند ساز و  کار 
نظارتی خود را ارتقا دهد.« حقانی معتقد است در حال 
حاضر شهرداری در تمامی مناطق در سطوح مختلف 
نهادهای بازرسی و حراســتی دارد؛ اما شورای شهر 
تهران به  عنوان نهاد نظارتی بر مجموعه شهرداری 
هیچ ابزار نظارتی قوی ای ندارد و همین موضوع هم 
سبب شده در برخی ســطوح شهرداری به دلیل در 
اختیار داشتن پاره ای از اطالعات شاهد ایجاد شغل 
جدیدی به  عنوان واســطه گری باشیم. این در حالی 
است که وجود سامانه های آنالین می تواند از بروز 
چنین اتفاقاتی جلوگیری کند. این عضو شورای شهر 
حاکمیت نگاهی سیاســی بر نگاه تخصصی را یکی از 
دالیل بروز ضعف در نظارت دانسته و گفته:»ساز و 
کارهای نظارتی بعد از ۱7 سال هنوز در شورای شهر 

به طور کامل شکل نگرفته  است.«
در سال های اخیر اعضای شورای شهر انتقادهای 
بسیاری به شــهرداری تهران وارد کردند و همواره 
از ضعف قــدرت نظارتی شــورا و نبــود قانون و 
ابزار نظارتی روشــن گالیه کرده انــد. این در حالی 
اســت که انتخابات پنجمین دوره شــورای شهر، 
۲۹ اردیبهشــت ماه و همزمان با دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و روی 
کار آمدن اعضای جدید می تواند شهرداری تهران 
را بــا چالش های جدیدی مواجه کند. شــهرداری 
تهران تاکنون نتوانســته حمایت قاطعی از شورای 
شهر کســب کند و در موضوعات گوناگون، مانند 
حادثه پالسکو و واگذاری امالک، به دلیل عملکرد 
غیرشفاف انتقادهای بسیاری را به جان خریده است. 
حاال باید منتظر ماند و امیدوار بود که با ورود اعضای 
جدید ســاز و کارهای نظارتی شورای شهر با قدرتی 
بیشتر از چهار دوره گذشته به استقبال عملکردهای 

غیرشفاف شهرداری تهران برود  
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چیــزی نیســت جز رشــد سرطان 
ســلول های اضافی در بدن، با 
نظمی درســت در جهت عکس ارگانیسم موجود 
زنده، که نظم سیســتماتیک آن را مختل می کند. 
یکــی از بارزترین وجوه دولت مدرن گســترش 
بوروکراســی در ابعاد ملی اســت، بوروکراسی 
تمامی اجزای اجتماع را در نظمی سیســتماتیک 
مرتبط می کند و میزان توســعه یافتگی با رشد و 
گسترش بوروکراســی در ارتباط مستقیم است. 
همان طور که سلول های سرطانی برای رشد شیره 
جان موجود زنده را می مکند، فساد مالی نیز بدون 
بوروکراسی و تغذیه از آن از رشد امتناع می کند. 
آنچه مبارزه با فســاد را برای دولت ها دشــوار 
می کند همین است؛ اینکه فساد در صور گوناگونی 
نظیر رشــوه، پولشــویی، تقلب، اختالس، تبانی و 
کســب امتیازات خاص، با بهره گیــری از نظام 

بوروکراسی، به صورت سیستمی رخ می نماید. 
از روزی کــه بانک ســپه به عنوان نخســتین 
بانک ایرانی کار خــود را آغاز کرد تــا به امروز 
فســاد مالی همواره بخشــی از نظام بانکی کشور 
بوده و به موازات رشــد و توسعه آن، فساد نیز به 
صورت پیوســته هر بار در ابعاد بزرگ تر خود را 
نمایان می سازد. »شــفاف نبودن مراودات مالی 

و تبادالت بانکی«، »نظــارت بانکی و چالش های 
آن«، »چالش های پیش  روی بازار غیرمتشــکل 
پولی« و »ناکارآمدی سیســتم های اطالعاتی بین 
دستگاه ها« چهار حوزه ای است که فساد سیستمی 
مالی-اداری به بهترین وجه از آن اســتفاده و با هر 
بار برخورد و کشف موارد فســاد، دوباره خود را 

بازسازی می کند. 
تنها اراده مقابله با فســاد کافی نیست. صرف 
هزینه و نیاز به ســاز و کاری ســازمانی که بتواند 
بانک مرکزی را از نظر عملیات، ســاختار مالی و 
رعایت قوانین و مقررات کنترل و به موقع مقامات 
ارشــد را از بحران ها مطلع کند، و رفع شــکاف و 
فاصله میــان واقعیت روزمره در حــال تحول و 
روش های اجرایی ناظر بر ممیزی، حسابرســی و 
کنترل بر روندهای کاری ســنتی و ایجاد تحول و 
نوســازی نظام بانکی از ارکان هرگونه هر راهبرد 
مقابله با فســاد اســت. ارتباط این دو نیز تنها از 
طریق اســتفاده و به کارگیری فناوری های نوین 

میسر است. 

فناوری، بازدارنده یا گسترش دهنده 
فساد؟ 

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۲، 

فســاد، رانت، ناکارایی و واسطه گری در سیستم 
بانکی یکی از ۱0 چالش اصلی اقتصاد ایران در ۱0 
سال آینده عنوان شد. در این گزارش نتیجه گیری 
شــد:»یکی از وظایف اصلی دولت در ســال های 
آتی، اجرای طــرح تحول نظــام بانکی و کاهش 
افسارگســیختگی و جوالن بانکداران در اقتصاد 
ایران است. افزایش قدرت بانک مرکزی از طریق 
اعطای اســتقالل به این واحد پولی و مالی و اجرای 
دقیق و صحیح اصول بانکداری اســالمی، از دیگر 
راه حل های کنترل قدرت مخرب سیســتم بانکی 

در اقتصاد ایران است.«
تقریبًا یک ســالی از آغــاز کار دولت یازدهم 
گذشــته بود که ولی اهلل ســیف در همایش ملی 
»ارتقــای ســالمت اداری و مقابله با فســاد« از 
راهبــرد بانک مرکزی بــرای مبارزه با فســاد 
گســترده بانکی که نظام مالی و پولی کشــور را 
دچار اختالل کرده بود پرده برداشــت. سیف در 
ایــن همایش راهبرد بانک مرکزی را بر اســاس 
سه محور برشــمرده باال، یعنی ساختار، روش ها 
و فنــاوری، طبقه بندی کرد. اما فنــاوری و نمود 
آن در بانکداری یعنی »بانکــداری الکترونیکی« 
چه نقشــی در مقابله با فســاد دارد؟ در دوره ای 
زندگی می کنیم که عالوه بــر مولفه های بنیادین 
قــدرت، که دولت ها در رقابت بــا یکدیگر از آن 
استفاده می کنند، فناوری اطالعات و ارتباطات نیز 
در حال تبدیل شــدن به یکی از این مولفه هاست. 
فناوری اطالعات و ارتباطات بــا در اختیار قرار 
دادن منابع فــراوان اطالعاتی، عــالوه بر اینکه 
زمینه آموزش و همچنین دسترســی به بازارهای 
جدید را فراهــم می کند، با افزایش بهره وری و در 
نتیجه توســعه اقتصادی این دســته از کشورها، 
نقشی کلیدی در کاهش فقر و بهبود سطح زندگی 
و ایجاد فرصت های جدید کارآفرینی ایفا می کند.

در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی با چالش های 
متعددی روبه روســت، دولت هــا و بانک ها به 
ظرفیت های »ICT« در رشــد و نوآوری بیشــتر 
توجه کرده اند. فنــاوری اطالعات و ارتباطات در 
میان مــدت و بلندمدت از نقش حیاتی و بســیار 
مهمی در تســهیل فرایند بهبود شرایط اقتصادی 
و همچنیــن ایجــاد قــدرت رقابت پذیری ملی 
برخوردار است. همچنین تاثیر فناوری اطالعات 
و ارتباطــات در کاهش فســاد اداری و افزایش 

آیابانکداریالکترونیکیبافسادبانکیمبارزهخواهدکرد؟

بانکداریدراتاقکشیشهای

ن زینعیل شاه�ی



95

peivast.com

شماره 45  اردیبهشت 1396  

شفافیت به اثبات رسیده است. 
گفته می شود مهم ترین و موثرترین مانع اصلی 
فساد، شفافیت اســت. بنابراین هر نوع استراتژی 
ضدفســاد که در جهت تقویت شفافیت حرکت 

نمی کند، محکوم به شکست است. 
فناوری اطالعات و ارتباطات در جهت کاهش 
امکان فســاد در مدیریت بانکــی در بانکداری 
الکترونیکی متجلی می شود. از فناوری اطالعات 
و ارتباطــات انتظار می رود شــفافیت فرایندها و 
تصمیم گیــری اداری و مالــی را افزایش دهد و 
با توجه به ارتباط بین شــفافیت اطالعات ناشــی 
از فناوری اطالعــات )تلفن و فکــس، کامپیوتر 
و خدمات بانکــداری الکترونیکی( بــا تقویت و 
گسترش زیرساخت های نوین فناوری اطالعات، 
توسعه شــبکه های ارتباطی و مخابراتی و ارتقای 
سیستم بانکداری الکترونیکی، انتظار این است که 
فساد کنترل شــود. اما به گفته اغلب کارشناسان 
بانکــداری، یک نکته در این میــان حائز اهمیت 
اســت؛ باید توجه داشــت که بروز فساد بیش از 
هر چیز ناشــی از ضعف در ســاختارها، فرایندها 
و مناسباتی اســت که طی زمان شــکل گرفته و 
منطقه الفراغ هــای حقوقی و مقرراتی و زمینه های 
فساد در آن برای کسانی که در صدد سوء استفاده 
هستند روشن شده اســت. از این رو مبارزه جدی 
با فســاد نیازمند تحول در حوزه های ساختاری و 
بنیادین اســت. فناوری و امکانــات آن، فرصت 
مناســبی برای بازنگری در این مناسبات و کشف 
نقاط آسیب پذیر و پوشش آنها فراهم کرده است. 
بــرای نمونــه در مواجهــه دولت با فســاد 
سیســتماتیک در نظام بانکی کشور مشخص شد 
طی یک دهه گذشته شکل گیری برخی موسسات 
مالی خارج از نظام بانکی با داشتن سهمی تقریبًا ۳0 
درصدی از بازار پولی کشور، بدون نظارت بانک 
مرکزی سهم قابل توجهی در نوسانات ناخوشایند 
بازارهای مختلــف ایفا می کردند و بــا ورود به 
فعالیت های ســوداگرانه نظیــر خرید و فروش 
مســکن، ارز، طال و حتی احتــکار ارزاق عمومی و 
موارد دیگر، در کنار ســایر عوامل، این بازارها را 
متالطــم می کردند. در کنار رفــع موانع حقوقی 
برای برخورد با این موسســات، رشد بانکداری 
الکترونیکی به کنترل و فشــار بر این موسســات 
برای تمکین از دولت و به تبع کاهش فســاد مالی 
یاری بسیار رسانده است، به یک دلیل بسیار ساده: 
بانکــداری الکترونیکی ســهولت انجام عملیات 
بانکی و اطالع دقیق مشتریان از فرایند تعامالت 
حساب خود را به همراه دارد و از این رو موسسات 
مالی-بانکی برای استفاده هرچه بیشتر از فناوری 
الکترونیکی در رقابت با رقبا تشــویق می شوند، از 
سوی دیگر هر چقدر هم که روند جاری در جهت 

آزادســازی اقتصاد باشد، اما استفاده از بانکداری 
الکترونیکی بدون دسترســی به زیرساخت های 
بنیادین، که در انحصار دولت هاست، مسیر نیست 
و همین امر تمکین موسســات خارج از محدوده 
بانک مرکزی را بیش از پیش در پی دارد. از سوی 
دیگر بخشی از موارد فساد محصول تبانی افرادی 
در نظام بانکــی با دیگرانی خــارج از نظام بانکی 
است؛ بانکداری الکترونیکی سبب شفافیت بیشتر 
مبادالت مالی و امکان نظارت و پایش آســان تر 
آنها می شــود و همچنین قابلیت پیگیری آســان 
و ســریع عملیات بانکی و کاهــش برخوردهای 
مشــتریان و کارمندان نیز می توانــد از عوامل 

تاثیرگذار بر کاهش فساد به شمار رود.
یکی از الزامات رشــد عملکــرد در بانکداری 
الکترونیکی ســرعت باال، دقت، کاهش مداخله 
دستی و فراهم شدن امکان پایش و نظارت است. 
بانکداری الکترونیکی از باب هزینه های موجود در 
سیســتم های بانکداری، نرخ هزینه کرد مشتری 
را برای اســتفاده از سیستم بانک کاهش می دهد 
و از منظر صرفه جویی در وقت خیال مشــتریان 
را آســوده می کند. بنابراین با کاهش مداخالت 
در امور بانکی می توانیم مطمئن باشیم که مفاسد 
اقتصادی نیــز در بانک ها کاهــش می یابد. در 
بانکــداری الکترونیکی با فراهم کــردن امکان 
نظارت شــفاف، بســیاری از راه هــای دور زدن 
قانــون نیز از بین می رود و بــه تعبیری »عملیات 

زیرمیزی« کاهش پیدا می کند.
از منظــر جلب اعتماد مشــتری در راه اندازی 
بانک هــای خصوصی، دولتی و حتــی بانک های 
مرتبــط بــا نهادهــا، تصوراتی وجــود دارد که 
پول های سپرده شــده را در هدف گذاری معین، 
ســرمایه گذاری نمی کنند و به انجام پروژه های 
درون بانکــی خــود می پردازند. بســیاری بر 
این اعتقادند کــه بخش عمــده ای از دریافت و 
پرداخت ها طبق قانون انجــام نمی پذیرد؛ یعنی 
بخش عمده ای از پول ها رســوب دارد. بانکداری 
الکترونیکی سیاست ها و فعالیت های کالن بانکی 
را پیش روی مشــتریان و افکار عمومی می گذارد 
و رسوب منابع و ســرمایه گذاری منابع بانکی در 

امور غیربانکی را کاهش می دهد.
 اما این ادعا که گسترش بانکداری الکترونیکی 
در ایــران الزامًا به کنترل و کاهش فســاد منجر 
شود، از ســوی برخی با نگاه بدبینانه ای نگریسته 
می شود. برای نمونه چندی پیش ایرج توتونچیان، 
عضو هیات علمی دانشــگاه و یکــی از طراحان 
قانون عملیــات بانکی، در گفت وگویی با اشــاره 
به قوانین وضع شــده در حوزه الکترونیکی توسط 
بانک مرکزی گفت:»قاعدتًا برای شفاف ســازی 
نظام بانکی این قبیل کارها بســیار مهم است، چرا 

که آمار و اطالعات بانکی با ســرعت باال به دست 
آمــده و اشــکاالت و زوایایی کــه از اصول اولیه 
می گیرند بســیار مطلوب اســت، اما باید در نظر 
گرفت چه کسانی از این قوانین استفاده می کنند.«

همان گونــه که حســاب و کتــاب معمولی و 
غیرالکترونیکــی بانک ها در اختیار بانک مرکزی 
بود و از آن استفاده نکرد و در زمان تخطی از قانون 
نیز آن را پیگیری و جریمه نکرد، به همان صورت 
برای بانکداری الکترونیکی هم نظر نمی دهند. مثاًل 
فرض کنید ممکن اســت خطایی را که توسط یک 
بانک خاص انجام شــود هیچ گاه گزارش ندهند. 
داستان این اســت که باید به دنبال کسی بود که 
هم به خــود قانون اعتقاد داشــته و هم بانکداری 
الکترونیکــی را درک کرده و آگاه باشــد، مقاله 
نوشــته، دوره دیده یا کالس رفته باشد و در کل 

مسئولیت پذیر باشد.
امیر شکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیکی 
پژوهشــکده پولــی و بانکی، نیز چنــدی پیش 
مشــکالت حقوقی را یکی از علــل عدم موفقیت 
نســبی بانکداری الکترونیکی در جهت مقابله با 
فســاد در ایران برشمرد و گفت: »مهم ترین دلیل 
فاصله با دنیا و عقب ماندگی، وجود قوانین دست و 
پاگیر بانکی است. قوانینی از جمله احراز هویت که 
هیچ گونه زیرساخت بانکی مناسبی برای این گونه 
فعالیت ها وجود ندارد. متاســفانه قوانین موجود 
نتوانســته اند اعتماد مردم را جلب کنند، زیرا اگر 
مشتریان سیســتم بانکی اعتماد الزم را از انجام 
خدمات و امنیت منابع مالی خود داشته باشند، به 
طور قطع استفاده از این سیستم برای آنها راحت تر 
از شعبه رفتن است. به نظر من بخش زیادی از این 
اعتمادســازی بر عهده بانک مرکزی است، بانک 
مرکزی باید با همــکاری قوه های مقننه و قضاییه 
قوانین و دســتورالعمل های الزم در این بخش را 

تدوین کند.« 
از سوی دیگر با توجه به اینکه بیش از 700 هزار 
میلیــارد تومان از ســپرده هاي بخش خصوصی 
در ایران در حســاب ها و کارت هــا و ابزارهای 
الکترونیکی قرار دارد و ساالنه بیش از ۱0 میلیارد 
تراکنــش پرداخت با حدود ۹۵0 هــزار میلیارد 
تومان جابه جایي پول انجام می شــود و هر ایرانی 
حدود پنج کارت بانکــی و کارت هدیه دارد، در 
نتیجه ریسک پولشــویی و قاچاق و فعالیت هاي 
ســیاه و پنهان و غیرقانونی به شکل های مختلف 
و در مناطق مختلف از طریق خدمات نوین بانکی 
و الکترونیکــی وجود دارد. از ایــن رو اگر فناوری 
و بانکداری الکترونیکــی بتواند زمینه های مقابله 
با فســاد را فراهم کند، به موازات آن توان بالقوه 
افزایش فساد را، چه بسا گســترده تر از قبل، نیز 

دارد  
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گفت وگو

معاون فنــاوری اطالعــات قــوه قضاییه طی 
این ســال ها بر برقراری عدالــت الکترونیکی 
تاکید داشــتند و در این سال ها نیز سامانه های 
الکترونیکی گوناگونی توســط قــوه قضاییه 
راه اندازی شــد. به نظر شــما با راه اندازی این 
ســامانه ها تا چه اندازه در برقــراری عدالت 

الکترونیکی موفق بوده اید؟ 
در ســاختار قوه قضاییه طرحی بــه نام طرح 
عدالت الکترونیکی وجود دارد. این طرح شامل 
پروژه هایی است که هر کدام در حوزه ای خاص 
دسترسی مردم به خدمات قوه قضاییه را تسهیل 
می کند. برای دســتیابی به عدالت الکترونیکی 
ابتدا باید زیرساخت های مناسب را فراهم کرد، 
ما شبکه ملی عدالت را در دستگاه قضایی پیاده 
کردیم، پس از آن بحث سامانه ها مطرح است، 
هم اکنون این سامانه ها در این شبکه قرار گرفته تا 
مردم استفاده کنند. سامانه اولیه ما ارتباط درون 
دستگاهی اســت. این سیستم سمپ یا سیستم 
مدیریت پرونده قضایی نــام دارد. درون این 
سامانه کلیه اطالعات طرفین دعوا ثبت می شود 
و افرادی که داخل دادگاه هســتند مانند مدیر 
دفتر دادگاه، منشی دادگاه  و قاضی از این سیستم 
برای رســیدگی و طی کردن فرایندها استفاده 
می کنند. تمام مراحل از ثبت ابتدایی دادخواست 
تا مرحله تحقیقات و رسیدگی، دادنامه و صدور 
رای در داخل همین سامانه ثبت می شود و تمام 
افرادی که به دســتگاه قضا مربوط هستند نیز 
می توانند از اطالعات این سامانه بهره بگیرند. 
از این اطالعات به روش های گوناگون استفاده 
می کنند. یکــی از آ نها جمــع آوری اطالعات 
آماری است. این بخش به سامانه ای به نام سجا 
مربوط می شود. سجا اطالعات جامع آماری در 
مورد فرایندهای قضایی است. حال اگر گذری به 
بحث شبکه ملی اطالعات داشته باشیم، در این 
بخش افراد دولتی بایــد اطالعات خود را به ما 
بدهند تا در این سامانه بارگذاری کنیم و به این 

صورت تبادل بین داده ها برقرار می شود. 

تبادل اطالعات هم اینک صورت می گیرد؟
 داده قضایی زمانی ارزشــمند می شود که داده 
اجتماعی و اقتصــادی و فرهنگی را در کنار خود 
داشــته باشــد. در حال حاضر چنین بستری 
وجود ندارد. ســامانه بعدی تناد یا تحلیل و نقد 
آرای دادگســتری اســت؛ یعنی رای هایی که 
داخل سامانه ثبت می شوند. برای اینکه بفهمیم 
این رای چقدر متقن اســت و تا چه میزان مورد 
استفاده افرادی مانند وکال، قضات، کارآموزها 
و پژوهشــگرها واقع می شــود، با حفظ حریم 
خصوصی در این ســامانه قرار می گیرد و افراد 
متخصص می توانند رای را نقد کنند. ســامانه 
بعدی سنا یا سامانه نظارت الکترونیکی است. 
این سامانه الکترونیکی به دستگاه های نظارتی 
کمک می کند تا  فرایند رسیدگی را کنترل کنند. 
سنا مورد استفاده دادســتان ها و افراد قضایی و 
مرتبط قرار می گیرد. ســامانه دیگر ثنا، سامانه 
ثبت نام الکترونیکی است. این سامانه در ماه های 
اخیر راه اندازی شده اســت. همان طور که در 
بانک شما را با کد ملی شناسایی می کنند، در قوه 
قضاییه نیز افراد کد شناسه قضایی مخصوص 
به خود را دارنــد. همه باید این کد را داشــته 
باشند تا وارد سیستم قضایی شوند. این سامانه 
از مهرماه به صــورت پایلوت آغاز به کار کردو 
در کل کشــور نیز اجرایی شده است. فردی که 
به دستگاه قضایی مراجعه می کند، باید ثبت نام 
کند و کد خود را دریافت کند. پس از ثبت نام ما 
فرد را با شناسه قضایی او می شناسیم. وقتی این 
شناسه فقط برای یک فرد باشد، می توانیم در هر 
کجای کشور او را رصد کنیم؛ در هر شهری که 
پرونده داشته باشد قادر خواهیم بود اطالعاتش 
را جمع آوری کنیم تــا در اختیار قاضی جدید 
قرار گیرد. پیش از این قاضی برای دستیابی به 
اطالعات یک فرد باید از چند سازمان استعالم 
می گرفت، اما هم اکنون با شناسه قضایی افراد 
می توانیم به راحتی او را رصد کنیم و به اطالعات 
قضایی آن فرد دسترسی داشته باشیم. سامانه 

بعدی ابالغ الکترونیکی اســت. در گذشته اگر 
فردی قصد داشت ابالغیه ای برای کسی صادر 
کند، در ابتدا قاضی باید ابالغ را صادر می کرد، 
بعد به اداره ابالغ فرســتاده و  پس از چند روز 
به خانه فرد ارســال می شــد و اگر فرد در خانه 
حضور نداشت، برگشــت می خورد. ۱0 تا ۱۵ 
روز دریافت ابالغیه به طول می انجامید، ۱0 تا 
۱۵ روز نیز برای برگشت زمان هدر می رفت، اما 
 اکنون بالفاصله ابالغیه در صفحه الکترونیکی ای 
که فرد بــرای خود تعریف کــرده، بارگذاری 
می شود. پیامکی برای او ارسال می کنیم، سپس 

می تواند از سامانه ابالغیه خود را دریافت کند. 
هم اکنون تمام این ســامانه هایی که نام بردید 
راه اندازی شده و مردم از آنها استفاده می کنند؟

بله. البته در کنار این ســامانه ها، سامانه سخا یا 
سامانه خدمات الکترونیکی نیز راه اندازی شده 
است. در گام نخســت مردم در قوه قضاییه با 
امور اولیه مانند ثبت دادخواســت، شکواییه، 
اظهارنامه و ارائه الیحه روبه رو هستند. هم  اکنون 
این امور از دستگاه قضایی خارج شده است و در 
محیطی تحت کنترل دستگاه قضایی به نام دفاتر 
خدمات الکترونیکی قوه قضاییه ارائه می شود. 
ســامانه هایی مانند ثنا و ابالغیه الکترونیکی در 
این دفاتر شروع به کار کردند. دستگاه قضایی 
از ظرفیت هــای دفاتر بیرونی اســتفاده کرد و 
ســطح ســرویس دهی خود را افزایش داد. به 
عنوان مثال در شــهر تهران تقریباً چهار تا پنج 
برابر سطح دسترســی به خدمات الکترونیکی 
را برای مردم افزایش دادیم. پیش از این مردم 
اگر قصد داشتند دادخواستی ارائه دهند، باید به 
مجتمع خاص در شهر خود مراجعه می کردند. 
اکنون در تمام شــهرهای کشور این دسترسی 
را به وجود آورده ایم. در گذشــته در تهران یک 
مجتمع وجود داشــت. اآلن مــردم می توانند 
بــه ۵۸ نقطه مراجعه کنند. فــرد در محل کار 
یا منــزل خود می تواند بــه نزدیک ترین دفتر 
خدماتی مراجعه کند، ســپس در سیستم اگر 
حین طی شــدن فرایند قصد تغییر یا افزودن 
اطالعات دارد یا می خواهد اسناد خود را ارسال 
کند، می تواند از طریق این دفاتر انجام دهد. حتی 
هزینه های دادرســی هم در این دفاتر برآورد 

می شود. این فرایندها تکمیلی است.
پیش از این فرد برای بررسی دادخواست خود 
باید مدام به دادگاه مراجعــه می کرد، اینک از 
طریــق اینترنت یا مراجعه بــه دفاتر می تواند 
مراحل فرایند را بررسی کند. فرایندهایی که نام 
بردم داخل سیستم ایجاد شده است. مرحله بعد 
اطالع رسانی است. باید به مردم اطالع رسانی 
کنیم تا از خدمات آگاه شــوند و به راحتی به آن 

مدیرکلخدماتالکترونیکیقضایی:

اطالعاتهست،سامانهتبادلنیست
سیامک رفعتی، معاون فناوری اطالعات قوه قضاییه و مدیر کل خدمات الکترونیکی قضایی، با جمله »شبکه ملی اطالعات آن گونه که در 
ذهن شماســت وجود ندارد.« آب پاکی را روی دســت مان ریخت و ابهاماتی به وجود آورد، اما در ادامه، صحبت از دالیل متصل نبودن به 

وزارتخانه ها از طریق شبکه ملی اطالعات و نبود زیرساخت برای انتقال داده ها کمی از ابهامات را برطرف کرد. این گفت وگو را بخوانید:

بهناز توحیدی
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دسترســی پیدا کنند. برای این مرحله، در حال 
طراحی سامانه های جدید مانند سامانه سها یا 
ســامانه هدایت الکترونیکی هستیم. فردی که 
می خواهد به دســتگاه قضایــی مراجعه کند و 
آدرس قوه قضاییه یا شــماره تلفن را نمی داند، 

وارد این سامانه می شود.
 با وجود تمام این سامانه ها، چرا هنوز دادگاه ها 
شلوغ هستند، آیا مردم از این سامانه ها استفاده 

می کنند؟
دادگاه ها همیشه شلوغ هســتند. ما طرحی را 
اجرایی کردیم که بر اســاس آن، ۶۵ درصد از 
افراد بــرای انجام امور اولیه و پیگیری به دادگاه 
مراجعه می کردند. در حال حاضر این درصد از 
افراد از طریق اینترنت فعالیت های قضایی خود 

را انجام می دهند. 
 یعنی اآلن تراکــم دادگاه ها ۶۵ درصد کاهش 

یافته است؟
در مــورد دادگاه های حقوقی بلــه. این طرح 
در دادگاه های حقوقی شــکل گرفته است. در 
گذشــته فرد برای ثبت اولیه به دادگاه مراجعه 
می کرد. هم اکنون این مراجعه حذف شده است. 
اگر پرونده های یک سال موجود در دادگاه ها را 
دوبرابر کنیم به این معناست که  افراد در گذشته 
دو تا ســه بار به دادگاه مراجعه می کرده اند. در 
حال حاضر این مراجعات کاهش یافته اســت. 
اگر مردم بــه دادگاه مراجعــه می کنند فقط 
برای کارهای تخصصی یا زمان رســیدگی به 

پرونده شان است.
نظارتی بر دفاتــر خدمات الکترونیکی قضایی 

صورت می گیرد؟ به چه ترتیب است؟ 
هــر نهادی که تشــکیل می شــود، قطعاً یک 
ســازمان نظارتی هم دارد. ما در دســته  بندی 
دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی بخشی به نام 
شــورای راهبردی داریم کــه مباحث مربوط 
به سیاســت گذاری اجرای امــور دفاتر در آن 
انجام می شود. این دفاتر یکسری امور اجرایی و 
برنامه ای نیز دارند که توسط اداره کل صورت 
می گیــرد. اداره کل یک معاونت اســت و ما 
معاونت خدمات الکترونیکی قضایی هستیم. در 
این معاونت اداره ای به نام اداره توسعه تشکیل 
شده و وظیفه مطالعات و امکان سنجی طرح ها و 
تطبیق خدمات بر اساس تکنولوژی های روز دنیا 
را بر عهــده دارد. در بحث اجرایی نیز اداره کلی 
وجود دارد که مسائل اجرایی را سامان می دهد. 
همراه این اداره کل، اداره کل دیگری نیز وجود 
دارد و امــور بازرســی و نظــارت را عهده دار 
است. کانونی هم هســت که امور صنفی دفاتر 
و مسئولیت تامین برخی نیازمندی های دفاتر، 
امور اطالع رسانی، آموزش و بازرسی اولیه را بر 

عهده دارد. ما لیستی از استانداردها برای دفاتر 
تعیین کردیم و دفاتر باید آنها را رعایت کنند؛ 
یعنی خودشان خودشان را ممیزی کنند. کانون 
هم ممیزی دیگری روی آنهــا اعمال می کند 
و این دفاتر را بررســی می کند تا ایرادهایشان 
برطرف شــود. نظارت کالن دیگر را نیز اداره 
کل بر عهده دارد. در نظارت کل، دفتر متخلف 
شناسایی می شود. تخلفات به هیات های بدوی 
و تجدید نظر ارسال و به آنها رسیدگی می شود. 
نظارت هایی که نام بــردم، نظارت فیزیکی از 
دفاتر اســت. ما دو نوع نظــارت دیگر داریم: 
نظارت الکترونیکی که توسط مانیتورها انجام 
می شود و نظارت سیســتمی. بر اساس روندها 
و اتفاقاتی که در هر دفتــر رخ می دهد، نظارت 

صورت می گیرد.
شما اشاره کردید در سامانه سجا وزارتخانه ها 
اطالعــات را در اختیارتان قرار نمی دهند. آیا با 
دولت مکاتبه کرده اید تا تبادل اطالعات انجام 

شود؟
مرکز آمار به عنوان نقطه مرکزی موظف است 
اطالعات را در اختیار نهادها قرار دهد و این کار 
باید مکانیزه انجام پذیــرد. اما هم اکنون تبادل 
اطالعات صورت نمی گیــرد. ما برای دریافت 
داده های خود باید چند بار نامه نگاری کنیم، در 
صورتی که اگر این اطالعات به شــکل مکانیزه 
در بانک اطالعاتی قرار داشت، ما می توانستیم 

اطالعات مورد نیاز خود را دریافت کنیم. 
به چه دالیلی این اطالعات را در اختیار شما قرار 

نمی دهند؟
دلیلی ندارنــد. البته موضوع این نیســت که 
نمی خواهند اطالعات را در اختیار ما قرار دهند، 
بلکه زیرساخت هایشان تکمیل نیست. شبکه 
ملی اطالعات وجود دارد، اما این طور نیست که 
با فشردن یک دکمه اطالعات جابه جا شوند. هر 
کدام از ســامانه هایی که ایجاد می شوند، سطح 
دسترسی دارند و محرمانه هستند. دوستان در 

اطالعاتی که جابه جا می شود، باید جانب احتیاط 
را رعایت کنند، اما به مرور زمان این حساسیت 

کاهش می یابد. 
اگر هم اکنون قصد داشــته باشــید از پلیس 
اطالعات بگیرید، آیا سامانه جامعی در پلیس 

وجود دارد که به قاضی ها اطالعات را بدهد؟
 اطالعات وجود دارد اما ســامانه تبادل وجود 
ندارد. به عنوان مثال اگر در بانک ها ما بخواهیم 
حساب کسی را چک کنیم، آیا سامانه ای موجود 
اســت؟ اآلن گواهــی عدم پرداخــت یکی از 
مشکالت موجود در دفاتر خدمات الکترونیکی 
قضایی اســت. بانک ها این گواهی ها را طوری 
پرینت می گیرند که نوشــته ها واضح نیستند. 
وقتی اسکن می کنیم تا برای دادگاه ارسال کنیم، 
نوشته ها خیلی کمرنگ هســتند. درخواست 
کردیم سامانه هایشــان را در اختیــار ما قرار 
بدهند تا اطالعات را دریافت کنیم. اصاًل چنین 
چیزی وجود ندارد. فرد شــکایت کرده است و 
اصل گواهی را در اختیــار دارد و من می خواهم 
به صورت الکترونیکی نامه را دریافت کنم. چرا 
بانک ها باید با کاغذهای بیخود پر شوند؟ بانک 
وظیفه دارد داده را در اختیار ما قرار دهد تا برای 

قاضی بفرستیم، اما چنین چیزی وجود ندارد.
یعنی رابطه شما با وزارتخانه و نهادها به صورت 

کاغذی است؟
تقریباً با بسیاری از سازمان ها به صورت کاغذی 

انجام می شود.
ارتباط درون سازمانی چطور است؟

ما شــبکه ملی عدالت داریــم و اطالعات در 
بستر آن جابه جا می شــود. اما بانک اطالعاتی 
به شکلی که شــما تصور می کنید، وجود ندارد. 
تمام ســازمان ها بانک اطالعاتی خود را دارند. 
اما موضوع فقط داده نیســت، مساله دریافت و 
ارسال آن نیز مطرح اســت. البته این بستر در 
ابتدای راه اســت و امیدوارم در آینده تکمیل 

شود 
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از یک مــاه تــا زمــان برگزاری کمتر 
انتخابات ریاســت جمهوری باقی 
مانده اســت و به این بهانه می توان نسبت حقوق 
فناوری اطالعات با این پدیدار سیاســی را مورد 
ارزیابی قرار داد. مهم ترین مســاله در خصوص 
نسبت انتخابات با مساله حقوق فناوری اطالعات 
در حوزه تبلیغات سیاســی است و اینکه آزادی ها 
و محدودیت های قانونــی در بازه زمانی تبلیغات 
انتخاباتی به چه صورت است. در ادامه چند نکته 

در این زمینه بیان می شود. 
1. به طــور کلی در خصوص نحوه اســتفاده از 
فضای مجازی در دوران انتخابات، ســه دیدگاه 

قابل شمارش است: 
نخســت اینکــه در این مدت مطمئنــًا تمامی 

کاندیداها از همه ظرفیت برای تبلیغ خود استفاده 
خواهند کــرد و در ایــن میان، فضــای مجازی 
یک فضای عالی برای تبلیغ اســت تــا جایی که 
صداوســیما هم اعالم کرده بنــا دارد در فضای 
مجازی ظرفیتی برای تبلیــغ کاندیداها به وجود 

آورد. 
از آن طرف اما در نظرگاه دوم، به نظر می رسد 
عده ای بــه این فضــا خوش بین نیســتند؛ مثل 
عبدالصمــد خرم آبادی که طــی مصاحبه ای در 
دی ماه سال گذشته به باشــگاه خبرنگاران جوان 
گفته بود:»به رغم اینکه در دوره گذشته انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان نسبت 
به ســایر انتخابات بیشــترین تخلف انتخاباتی 
داشــتیم، اما به لحاظ اینکه این تخلفات در بستر 

شــبکه های اجتماعی بیگانه انجام شده بود و چون 
مدیران شبکه های اجتماعی خارجی حاضر نبودند 
به ما بگویند این مطلب مجرمانه ای که علیه فالن 
 IP نامزد انتخاباتی در این فضا منتشــر شده با چه
بارگذاری شده که ما با این شخص برخورد کنیم، 
برخورد ما در دوره گذشــته با تخلفات انتخاباتی 
کمترین برخــورد بود، به لحاظ اینکه بســتر در 
اختیار بیگانگان اســت. و اگر در انتخابات آینده 
هم همین گونه باشــد، یعنی ظــرف چهار ماهی 
که تا انتخابات داریم مســئوالن تــالش نکنند 
که ارتباطات داخلی کشــور در بستر شبکه های 
بومی انجام شود، باید در انتظار باالترین تخلفات 
انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها 

باشیم.«
از ســوی دیگــر، در فروردین همین امســال 
اعالم شــد که کمیته تعییــن مصادیق مجرمانه 
جلسه ای داشــته و به طور مشخص در خصوص 
نحوه استفاده از تلگرام دستورالعملی صادر کرده 
است. متن این دستورالعمل تاکنون در رسانه های 
عمومی منتشر نشده اســت ولی درباره آن گفته 
شــده:»افراد و گروه ها در استفاده از تلگرام اصول 
و ضوابط انتخابــات را رعایت کنند. توهین و افترا 
در کانال های تلگرامی رصد می شود. اگر افرادی 
بخواهند به کاندیدا یا داوطلبان انتخابات توهین 

کنند، قطعًا با آنها برخورد می شود.«
با این حساب می توان گفت در کشور در رابطه 
با نحوه اســتفاده از فضای مجــازی به خصوص 
در دوران انتخابات، ســه نظر وجــود دارد: نظر 
خوش بینانــه ای که ایــن فضــا را فرصتی برای 
انتخابــات می داند، نظری بدبینانــه که این فضا 
را یــک تهدید می پندارد و از ســوی دیگر نظری 
کــه می خواهد فــارغ از این مســائل به صورت 
پراگماتیســتی با موضوع برخورد کنــد و آن را 

مقررات گذاری کند.
2. در حال حاضــر ابزار اصلی بــرای مقابله با 
تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی، قانون جرائم 
رایانه ای است که در ماده 21 خود کمیته ای تحت 
عنوان کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تاســیس 
کرده و این کمیته، فهرستی با عنوان فهرست تعیین 
مصادیق مجرمانه تهیه کرده و بر مبنای آن دستور 
پاالیش یا فیلترینگ سایت های مختلف را صادر 
می کند. بخش ط از این فهرســت شامل 16 مورد 

چرا فضای مجازی به خصوص در دوران انتخابات از طریق نهادهای قانونی قابل کنترل نیست؟

و باز هم بیراهه دستورالعمل

مصطفی مسجدی آرانی
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است و مصادیق مجرمانه ای را شامل می شود که 
مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری است. 

3. با این حال، ســوال جدی این اســت که آیا 
می توان بــه قانونی مثل قانون جرائــم رایانه ای 
یــا فهرســت مصادیــق مجرمانه آن یــا حتی 
دســتورالعمل جدیدی که برای فضای مجازی 
ایجاد شــده دل بســت و مطمئن بــود که چنین 
قواعدی خواهد توانســت در مقابل سیل تخلفاتی 

که در فضای مجازی انجام می شود بایستد؟
به طور واضح باید در مقابل این ســوال، کلمه نه 
را نوشت. نگارش دســتورالعمل برای استفاده از 
تلگرام در انتخابات ریاســت جمهوری به روشنی 
نشان داد مسئوالن ایرانی هنوز تالش می کنند با 
تاسیس نهاد، از ســازمان گرفته تا قانون، با مساله 
فضای مجازی برخــورد کنند، در صورتی که این 
مساله به دالیل چندی غیرممکن است. در اینجا 
صرفًا به دو ویژگی محیط مجازی اشــاره می شود 
تا ببینیم چگونه برخورد قانونی و نهادی با این فضا 

تقریبًا غیرممکن است. 
فضای مجازی فضایی بســیار گســترده است. 
اگر می خواهید به شــکلی ســاده این گستردگی 
را لمس کنید کافی اســت کلمــه ای را در گوگل 
جست وجو کنید تا ببینید صدها هزار یا حتی گاهی 
چند میلیون صفحه برای شــما ردیف می کند که 
موضوع مورد دلخواه شما در آن درج شده است. 
در محیط هــای اجتماعی هم وضع به همین منوال 
است. در تلگرام گفته شده نزدیک به 30 میلیون 
ایرانی عضو هســتند که رقم بسیار بزرگی است و 
تقریبًا بیش از یک ســوم کشور را شامل می شود. 
از ســوی دیگر گفته شده که نزدیک به 200 هزار 
کانال در این محیط توسط فارسی زبانان تاسیس 
شده است. در چنین شرایطی، چه نیروی دولتی با 
چه بودجــه ای و با صرف چه وقتی باید تالش کند 
که این محیط را مورد مقررات گذاری قرار دهد و 
در مورد کســانی که مقررات را رعایت نکرده اند 

ضمانت اجرای قانونی را پیاده کند. 
از ســوی دیگر باید این نکتــه را در نظر گرفت 
که در فضای مجــازی، عنصر ناشناســی وجود 
دارد. فرد می تواند پنج کانــال عمومی در تلگرام 
با یک حساب کاربری داشــته باشد، بدون اینکه 
هیچ کســی بتوانــد بفهمد مالک ایــن کانال در 
واقع کیســت. فرد همچنین می تواند با شــماره و 
آی دی ناشناس و نیز بدون تصویر پروفایل، وارد 
گروه های مختلف شــود یا در ســایت ها اقدام به 
گذاشــتن کامنت کند و در خــالل این کامنت ها 

تخلفاتی صورت دهد. 
در چنین شــرایطی اســت که به عقیده برخی 
دوران برخورد قانونی با این مسائل به پایان آمده 
است. حال سوال این اســت که دولت، به عنوان 

نماینده مردم برای تامیــن منفعت عمومی، باید 
وظایف حاکمیتی خود در برقراری نظم و نیز حفظ 
حقوق مردم را رها کند به این بهانه که نمی توان در 
این زمینه کاری صورت داد یا اینکه در این زمینه 

می توان به مدل مستقلی فکر کرد. 
در یکی از مطالب ســابق پیوســت به مســاله 
خودتنظیمی اشاره شده بود. در صورتی که دولت 
صرفًا به فرهنگ ســازی در این رابطه بپردازد و 

ضمنًا به جامعه مدنی و نیز رســانه ها اجازه دهد 
که در این باره فعالیت کنند، به نظر شــاهد نتیجه 
بهتری خواهیم بود. چرا که در آن صورت هر فرد 
به مثابه یک مامور قانونــی عمل خواهد کرد و از 
سوی دیگر با اســتاندارد شدن رفتارهای درست 
در فضای مجازی، عماًل مردم بــه کاندیداهایی 
رای نخواهنــد داد که قواعد ایــن فضا را رعایت 

نمی کنند  

  فهرست مصادیق محتوای مجرمانه 
ط ( محتــوای مجرمانــه مرتبط با انتخابات ریاســت 

جمهوری
1. انتشــار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشــویق 
مردم به تحریم یا کاهش مشــارکت در انتخابات، تجمع 
اعتراض آمیــز بدون مجوز، اعتصــاب، تحصن، ادعای 
غیرواقع مبنی بــر توقف انتخابات یا هــر اقدامی که به 
نحوی موجب اخالل در امر انتخابات ریاســت جمهوری 
شود )بند 7 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و 

بند 5 ماده 6 و 25 قانون مطبوعات(.
2. تشــویش اذهان عمومی، ســیاه نمایی و بیان مطالب 
خالف واقع علیه کشــور، ایجاد اختالفات مابین اقشــار 
جامعه به ویــژه از طریق طرح مســائل قومی و نژادی، 
انتشــار هر گونه نتایج نظرســازی و نظرسنجی کاذب 
در خصــوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاســت 
جمهــوری )بند 7 مــاده 33 قانون انتخابات ریاســت 
جمهــوری - مواد 500 و 698 قانون مجازات اســالمی 
- بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات- مصوبه شــورای عالی 

امنیت ملی(
3. انتشــار و تبلیغ عالئم تحریم انتخابــات )ماده 500 

قانون مجازات اسالمی(
4. انتشــار هجو یا هجویه یا هر گونه محتوای توهین آمیز 
یا تخریب در فضــای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای 
انتخابات ریاســت جمهوری )ماده 700 قانون مجازات 

اسالمی(
5. انتشــار هرگونه مطلــب علیه نامزدهــای انتخاباتی 
یا انتشــار مطالبی خالف واقع دال بر انصــراف گروه یا 
نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری )مواد 74 و 91 

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی(
6. اســتفاده غیرمجاز از ســایت ها و وبالگ های متعلق 
به دستگاه های دولتی و موسســات و نهادهایی که تمام 
یا بخشــی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است، 
به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاســت 
جمهوری )مواد 62، 68 و 88 قانون انتخابات ریاســت 

جمهوری(
7. انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری 
در فضای مجازی خــارج از زمان مقرر بــرای فعالیت 
انتخاباتــی )مــواد 66 و 67 قانون انتخابات ریاســت 

جمهوری(.
8. انتشــار هر گونه محتوا در جهــت تحریک، ترغیب، 
تطمیع یا تهدیــد افراد به خرید و فروش آرا، رأی دادن با 

شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، 
رأی دادن بیش از یک بار، تقلب در رأی گیری و شمارش 
آرا )ماده 33 قانون انتخابات ریاســت جمهوری و ماده 

126 قانون مجازات اسالمی(.
9. انتشار هر گونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت 
برای رأی دهندگان یا اعضای شــعب )بند 16 ماده 33 
قانون انتخابات ریاســت جمهــوری و آیین نامه اجرایی 

آن(
10. استفاده ابزاری از تصاویر اشــخاص برای تبلیغات 
انتخابات ریاســت جمهــوری )بند 10 مــاده 6 قانون 

مطبوعات(
11. انتشــار هر گونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر 
اکاذیب علیه نظام، قوای سه گانه، سازمان های حکومتی 
و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری 
)مــواد 500، 618 و 609 قانــون مجازات اســالمی و 
بند 8 مــاده 6 قانون مطبوعات و مــاده 18 قانون جرائم 

رایانه ای(.
12. انتشار هر گونه محتوای دارای طبقه بندی )محرمانه 
و ســری( مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری )تبصره 4 
ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 3 قانون 
مجازات انتشار و افشای اســناد محرمانه و سری دولتی 
و مــاده 3 قانون جرائــم رایانه ای و بند 6 مــاده 6 قانون 

مطبوعات(
13. انتشار محتوای خالف واقع در ارتباط با نتایج بررسی 
صالحیت ها، شــمارش آرا، نتایج انتخابات )مواد 697 و 
698 قانون مجازات اســالمی و بند 7 ماده 33 و 80 و 85 

قانون انتخابات ریاست جمهوری(
14. انتشــار محتوا با هدف دخالت در امــر انتخابات با 
سمت یا ســند مجعول یا به هر نحو غیرقانونی در فضای 
مجازی )بنــد 15 و 17 ماده 33 و 85 قانــون انتخابات 

ریاست جمهوری(
15. انتشــار و توزیع هر گونه محتوای تبلیغاتی از سوی 
کارکنان ادارات، سازمان ها، ارگان های دولتی و نهادها با 
ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری در فضای مجازی )مواد 68 و 88 قانون 

انتخابات ریاست جمهوری(
16. انتشــار و توزیع هر گونه محتوای تبلیغاتی از سوی 
مقامات اجرایی و نظارتی انتخابــات له یا علیه هر یک از 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی 

)ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری(.
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در فضای مجــازی این روزها فعالیت 
توأم با مشکالت فراوانی است. 
مثاًل در همین اینستاگرام اکثر چهره های مشهور، 
چه در ایران و چه در خارج از کشور، امکان گذاشتن 
کامنت روی پســت های خود را بسته اند تا گرفتار 
ترولرهای اینترنتی ای نشــوند کــه به صفحات 
افراد مشــهور حمله می کنند. از آن طرف روزی 
نیست که نشنویم فردی در محیط اینترنت مورد 
آزار و اذیت قرار گرفته و مثاًل با تهدید به انتشــار 
عکس های خصوصی اش از او اخاذی شــده است. 
در این شرایط، ســوال بزرگی پیش می آید که آیا 
آینده هم همین قدر تیره و تار است که حاال داریم 

آن را می بینیم یا نه. 
همین مساله باعث شــده موسسه پژوهشی پیو 
)Pew( با همکاری دانشگاه الون )Elon( پیمایشی 
را بــا حضــور 1500 نفر از متخصصــان عرصه 
ارتباطات و فناوری اطالعــات، از مدیران دولتی 
و اساتید دانشــگاه گرفته تا صاحبان کسب و کار، 
انجام دهد تا در مورد آینده آزادی بیان در محیط 

وب نظر خود را بگویند. 

آن طور که ســایت تک نیوز ورلد گزارش داده، 
نتیجه کلی ایــن پیمایش این بوده که 42 درصد از 
پاسخگویان گفته اند انتظار دارند وضعیت آزادی 
بیــان در محیط وب در آینده هم به همین شــکل 
باشــد، در حالی که 39 درصد از کل افراد معتقد 
بودند رفتارهای نامناســب بیــش از هر چیز در 
آینده دیده خواهد شد. 19 درصد هم با خوش بینی 
تمام گفته اند که رفتارهای نامناســب مثل اذیت 
و آزارهــای آنالین در آینده کمتــر از آن چیزی 

خواهد شد که در حال حاضر شاهد هستیم. 
اما این پیمایش چهار نتیجه تفصیلی هم داشــته 
است. نخســت اینکه اتمســفر آنالین در فضایی 

غبارآلود و خاکســتری باقی خواهد ماند، چرا که 
ترول کردن بخشی از طبیعت بشر است، ناشناس 
بودن باعث تســهیل رفتار ضداجتماعی می شود، 
انگیزه برخی از گفتارهــای التهاب آمیز ناعدالتی 
اســت که به هر ترتیب در جامعه وجود دارد و این 
سخت است که در مقابل رفتار بد یا ترول بایستیم، 
چرا که در مقیاس رو به رشدی قرار دارد و البته در 
میانه پیچیدگی نظریات و رفتارهای مختلف بشر.  
نتیجه دوم اینکه اتمســفر آنالیــن منفی باقی 
خواهــد ماند، زیرا رفتارهــای ترول گونه در واقع 
باعث افزایش بازدید از ســایت ها می شــود و بر 
مبنای همین بازدید هاســت که سایت  ها کسب 
درآمــد می کنند. پس بازدید و کلیک بیشــتر به 
معنای کلیک بیشــتر اســت. از این روســت که 
شــرکت های تکنولوژی کمترین انگیزه ای برای 
ســرکوب این رفتارهــای غیرمتمدنانه ندارند و 
رسانه های خبری سنتی هم از بین رفته اند و دیگر 
رفتارها را شــکل نمی دهند. از آن سوی ماجرا نیز 
تروریست ها و دیگر بازیگران سیاسی از اطالعات 
نادرســت و مهارت های اقناع این چنینی استفاده 

می کنند که توسط وب امکان پذیر شده است. 
نتیجه ســوم اینکه فضای اتمســفر آنالین ارتقا 
پیدا خواهد کرد، چرا که راه حل های فنی و انســانی 
ظهوریافتــه مانند هوش مصنوعــی، به ما کمک 
می کند دنیای آنالین را تقسیم بندی و کنترل کنیم. 
و نتیجه چهارم هم اینکه برخی از راه حل ها برای 
نظارت و مدرن کردن جوامع می تواند به نظارت 
دولتی منتهی شود و دولت ها ممکن است شروع به 
مقررات گذاری در حوزه بیان کنند و قطب بندی را 

تشویق و آزادی بیان را محدود کنند. 

مرگ آزادی بیان؟
همین مالحظه آخر باعث شــده نگرانی هایی در 
حوزه مرگ آزادی بیــان در آینده وب به وجود 
بیاید. یک تحلیلگر ارشد می گوید مهم ترین نکته 
در این میان، مســاله نظارت دولتی اســت، زیرا 
به دامنه اقدامات دولت و کنترل ســختگیرانه تر 
فعالیت هــا در محیــط اینترنت مربوط اســت. 
از آن ســو گفته شــده مســاله بهره برداری از 
اطالعات کمترین اهمیت را دارد، زیرا به دورانی 
بازمی گردد کــه هنوز گوگل اختراع نشــده بود 
)و بعد از گوگل این اطالعات عماًل در دســترس 

همگان واقع شده اســت(، از این روست که گفته 
می شــود ضرری که در این زمینه مــا را تهدید 
می کند کمتر از چیزی اســت که آن را پیش بینی 
می کنیم.  حاال چرا باید مقابلــه با رفتارهای بد در 
اینترنت به کاهش آزادی بیــان بینجامد؟ گفته 
شــده مقابله با ترول ها و تروریســت ها، به عنوان 
یک المان اساسی برای تندروی قلمداد می شود و 
ممکن است دلیلی موثر برای قانون گذاری در این 
زمینه باشد، اما در نهایت، توانایی ما را برای انتقاد 
کردن یا سامان بخشــیدن علیه اقدامات دولت یا 
حکومتی که با آن مخالفیم کاهش می دهد. همه ما 
تالش های دولت را برای تبدیل کردن کمپانی های 
تکنولوژی به بــازوی آهنین دولــت علیه حریم 

خصوصی و آزادی بیان دیده ایم.  
برخی حتی معتقدند دولت هــا نباید از قدرت 
دولت برای سرکوب کردن گفتارهای تنفرآمیز هم 
استفاده کنند، چرا که به عقیده آنها قانون گذاری در 
این زمینه برای محدود کردن گفتارهای تنفرآمیز، 
اخبار جعلــی و آزارهای آنالیــن ممکن نخواهد 
بــود مگر اینکــه بپذیریم در این زمینــه، درباره 
ایده   های خود ما نیز قضاوت شود. اگر راه محدود 
کردن بیان را قبول کنیم، اینکه یک بیان باید جزو 
محدودیت ها باشد یا نه، بستگی به قضاوت کسی 
خواهد داشت که در قدرت است. تعریف آزادی 
بیان به شدت سوبژکتیو اســت و بستگی به افراد 
مختلف دارد و در بســتر زمان نیز تغییر می کند. 
چیزی که امروز به عنوان یک پیام نامناسب معرفی 
شده، ممکن است روز دیگری به عنوان یک مساله 
پذیرفته شده در ســطح گسترده توسط مخاطبان 
ارائه شــود.  همه اینها در حالی است که یک گزاره 
این همان یــا توتویی می گوید که آزادی بیان یعنی 
آزادی بیان و باید ارزش ذاتی آن را در نظر گرفت. 
در ســطح جهانی هم اینترنت ابزاری برای آزادی 
بیان و افشــای هر چه بیشتر اطالعات شده و هیچ 
فناوری ای نیست که بتواند مردم را از پیدا کردن 
محتوایی که می خواهند بــاز دارد. فناوری امروزه 
برای اجتناب هر چه بیشتر از سانسور وجود دارد 
و فشــارهای دولت باعث خواهد شد راه حل های 
بیشــتری برای گذر از سانســور پیدا شود. از این 
روســت که اگرچه باید برای آینــده آزادی بیان 
نگران باشیم، اما نباید خوش بینی خود را به آینده 

از دست بدهیم  

آینده آزادی بیان در اینترنت چگونه خواهد بود؟

اینترنت ابزاری برای آزادی بیان و افشای هر چه 
بیشتر اطالعات شده و هیچ فناوری ای نیست 

که بتواند مردم را از پیدا کردن محتوایی که 
می خواهند باز دارد
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Ctrl+Z در مقررات بی طرفی اینترنت

کــه حــدس هــم زده همان طور 
می شــد، دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهور جدید آمریــکا، تالش های خود را 
برای اعمال سیاست های مورد نظر خود در حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات آغاز کرده اســت. 
یکی از نخســتین ترکش ها ظاهراً قرار اســت به 
مســاله بی طرفی در اینترنت بخورد. قاعده ای که 
دولت اوباما در سال 2015 در محیط تکنولوژی و 
اینترنت آمریکا گذاشت و از همان زمان با مخالفت 
شرکت های بزرگ خدمات دهنده اینترنت و البته 
جمهوری خواهانی روبه رو شد که معموالً لیبرال تر 

از دموکرات ها فکر می کنند. 
در همین مدت که حرف از تغییر سیاست های 
بی طرفی اینترنت به میان آمــده، چندین و چند 
مقاله در این زمینه نوشــته شده است؛ مثل نوشته 
اســتیو لوهمارک که بیش از 20 سال است برای 
نیویورک تایمز در زمینه اقتصاد و فناوری مطلب 
می نویســد یا نوشــته دنیس پومبریانت، محقق 
حوزه CRM کــه در تک ورلد به بیان ایده های خود 
پرداخته اســت. در اینجا خالصــه ای از ترجمه 

مطلب اخیر را می خوانید. 
دولت ترامپ در حــال مقررات زدایی از حوزه 
خدمات پهنای باند اینترنت اســت و در این میان 
مقررات مربوط به بی طرفــی اینترنت هم از بین 
خواهد رفــت، مقرراتی که حدود دو ســال پیش 
وضع شد تا شــرکت های خدمات دهنده اینترنت 
نتوانند بابت خدمتی که اصوالً باید ارائه دهند پول 

بیشتری دریافت کنند. 
ماجرا به طور ســاده این اســت: یک شــرکت 
خدمات دهنده اینترنتی باید پهنای باند یکســانی 
در اختیار تمامــی تولیدکنندگان محتوا قرار دهد. 
با این حال در آمریکا غول های ارتباطی، سیســتم 
جدیدی چیدند. آنها گفتند که بخشــی از پهنای 
باند را فقط به بخشــی از تولیدکننــدگان محتوا 
اختصاص خواهنــد داد. به عنوان مثال طی توافقی 
با گوگل و نت فلیکس پهنای باند اختصاصی برای 
این دو ســایت بزرگ پخش کننده ویدئو )گوگل 
از طریق یوتیوب( اختصاص می دادند و مشــتری 
هم می توانســت در زمان خرید اینترنت، فقط این 

پهنای باند را خریداری کند. 
دنیــس پومبریانــت در مقالــه خــود، لزوم 
قواعدگــذاری در ایــن حــوزه را از زاویه مفهوم 

Common Carrier توجیه می کند که مشــخصًا 
مربوط به صنعــت حمل و نقل اســت. او آن گاه 
شرکت هایی مانند AT&T یا Comcast را نوعی از 
Oligopoly می نامد؛ یعنی شرکت هایی که اگرچه 
تمام بازار را در دســت ندارند، اما بخش بزرگی از 
بازار در دست آنهاست و به بیان دیگر انحصارگر 
مطلق نیستند، لیکن تقریباً نوعی از انحصار در بازار 
را دارنــد. به این ترتیب، او با ارجــاع به کاری که 
دولت در خصوص خدمات دهندگان آب و سایر 
انشــعابات عمومی انجام داده، می گوید که دولت 
باید با استفاده از پرچم حمایت از حقوق مشتریان 
در این زمینه ورود و اقدام به مقررات گذاری کند. 

دنیس پومبریانت در ادامه به نکته جالب توجهی 
هم اشــاره می کند و می گوید وقتــی به طور دقیق 
بازار محتوای فروخته شــده در وب را هم بررسی 
می کنیم، به این نتیجه می رسیم که ارائه کنندگان 
محتوا نیز به نوعی در اختیــار خدمات دهندگان 
 Comcast محتوا هســتند و مثاًل همان شــرکت
بیشــترین میزان درآمد را در حوزه رسانه ای )و 
به طور مشــخص در تلویزیون های کابلی( جهان 
دارد. در اینجا مشــخص می شود امتیازی که این 
شرکت در نظر گرفته عماًل به مزیتی برای خودش 
تبدیل می شود و در این میان کسی که ضرر می کند 
ارائه کنندگان کوچک و متوســط هستند که باید 
از پهنای باند عمومــی در کنار بقیه ارائه کنندگان 

محتوا استفاده کنند.  
البته باید گفت این مساله در نهایت از نظر مالی 
هم به نفع مشتری نیســت. این مقاله مثال جالب 
توجهی در ایــن زمینــه دارد و می گوید در حال 
حاضر در برخــی از هتل ها، اینترنت به دو صورت 
عرضه می شــود. یک اینترنت کم سرعت که فقط 
برای چک کردن ایمیل مناســب است و اینترنت 
پرسرعتی که برای کارهای عمومی مناسب است. 
در این شرایط شما معموالً متقبل پرداخت هزینه 
اضافی می شــوید، چرا که ابتدا بسته کم هزینه را 
می خریــد ولی بعد از اینکه می بینید به بســیاری 
از ســایت ها دسترســی ندارید، مجبور می شوید 
با پرداخــت هزینــه دیگری یک بســته جدید 
خریداری کنیــد. در وضعیت بی طــرف نبودن 
در اینترنت نیز با همین وضعیت روبه رو هســتیم 
و می توان با کمی اغــراق روزی را دید که مجبور 
باشیم برای دیدن هر ســایت یک بسته اینترنت 

خاص بخریم )البته در حال حاضر هم تقریباً همین 
شــرایط وجود دارد و در شــرایطی که مقررات 
بی طرفی وضع نشده بود، شــما باید بسته هایی را 
برای دسترسی به شبکه های اجتماعی یا تماشای 
ویدئوهای اســتریم خریــداری می کردید و در 
صورتی که یکی را داشــتید، دسترسی به دیگری 

عماًل غیرممکن بود(.

البته دالیل دیگری هم بــرای مخالفت با قواعد 
مربوط به بی طرفــی در اینترنت وجود دارد. مثاًل 
فکر کنید که در این شــرایط کســب و کارهای 
کوچک آنالین اساساً بســتر الزم برای رقابت با 
غول ها را ندارند، زیرا هر کســی دوست دارد در 
کمترین زمان به محتوای مورد عالقه اش برســد 
و از این رو، وقت خود را برای ســایت هایی صرف 
نمی کند کــه از محیط عمومی اینترنت اســتفاده 
می کنند. یا از ســوی دیگر چرا به مساله بهره وری 
اشــاره نکنیم؟ اگر ما حاضر نشــویم از بسته های 
خاص اســتفاده کنیم، با اینترنــت کندی روبه رو 
خواهیم بود که باعث می شــود کارهــا را دیرتر 

انجام دهیم. 
حاال یک ســوال مهم این اســت کــه در چنین 
شرایطی چرا باید دولت ترامپ بر لغو این مقررات 
اصرار داشــته باشــد؟ به هر حــال گفتیم که در 
این وضعیت منافع تجاری شــرکت های بزرگ 
ارتباطی وجــود دارد و گرایش های اقتصادی ای 
که جمهوری خواهان دارند؛ اما هر چه هست باید 
به جمله اول مقاله پومبریانــت فکر کرد. به اینکه 
در یک مباحثه سیاســی وضعیتــی که یک طرف 
حاضر نشــود یک حرف حق را بپذیرد ابتدا کمی 
آزاردهنده اســت، ولی پس از مدتی این موضوع 
شــکل خطرناکی به خود می گیرد، چــرا که پای 

منافع مردم به میان می آید  

دولت ترامپ در حال مقررات زدایی از حوزه 
خدمات پهنای باند اینترنت است مقرراتی که وضع 
شد تا شرکت های خدمات دهنده اینترنت نتوانند 
بابت خدمتی که باید ارائه دهند پول دریافت کنند
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حوزه فضای مجازی یــا اصطالحاً فضای در 
ســایبر، پیشــرفت های علمی بســیار 
ارزشــمندی حاصل شــده که میزان بهره وری از 
آن نیز رو به افزایش اســت، همچنان که بسیاری 
از تعامالت بشری در ابعاد مختلف در این عرصه 
انجام می گیرد. قانون گذار نیز به جهت حفظ حقوق 
جامعه انسانی و بنا بر وظیفه اصلی و ذاتی خود در این 
زمینه تدابیری می اندیشد و برای تکامل این تدابیر 

تالش می کند. 
به طــور غیرقابل انــکار در فضای ســایبر نیز 
رفتارهایی ارتکاب یافتــه و خواهند یافت که جرم 
یا تخلف محســوب  می شــود و برای بازدارندگی 
و جلوگیــری از ارتکاب آنهــا، ضمانت اجراهایی 
برای تخلفــات و مجازات هایی نیز برای جرائم در 
نظر گرفته شده اســت. البته فعل یا ترک فعلی که 
جرم محسوب شــود صدمه زننده به نظم و اعتبار 
جامعه تلقی می شود و مستلزم ورود مدعی العموم 
به صحنه جرم و الزام بــه پیگیری تا حصول نتیجه 

است.
به این گونــه رفتارها در فضای ســایبر جرم یا 
تخلف رایانه ای گفته می شود. به تعبیری هر گونه 
سوءرفتاری که با استفاده از رایانه، و البته در معنای 
مضیق آن در اتصال به شــبکه یا اینترنت رخ دهد، 

جرم رایانه ای نامیده می شود.

مشت نمونه خروار است
در هر جامعه ای با توجه به شرایط فرهنگی، مذهبی 
و حتی اقلیمی ای که دارد رفتارهایی را ناپسند تلقی 
می کنند. البته بســیاری از رفتارها در بعد اخالقی 
آن به طور مشترک مذموم شمرده می شوند، لکن 
در بســیاری موارد اخالق و قانون در یک مجری 
قرار نمی گیرند. با توجه بــه معیارها و مالک های 
قانون گــذار، برای جرم انــگاری این گونه رفتارها 
می توان جرائم متعدد با عناوین مشــخصی را در 

قوانین موضوعه یافت. 
در این راســتا می توان از کالهبرداری رایانه ای، 
جعــل رایانه ای، جاسوســی رایانه ای، ســابوتاژ 
رایانه ای-تغییــر، محو، متوقف ســازی، مداخله 
در خطــوط ارتباطی و...-، تخریــب کامپیوتری، 
دســتیابی غیرمجاز )هک(، شنود غیرمجاز و...  که 

از جرائم ارتکابی در فضای سایبر هستند نام برد.

انتشار اخبار کذب، ارسال مطالب موهوم تصاویر 
و فیلم های مســتهجن، آموزش و تبلیغ تروریسم، 
هتک حرمت افــراد با اســتفاده از فضای متعلق 
به دیگــران، نقض حق مالکیت، ویروســی کردن 
ســایت ها و ورود به حریم خصوصی افراد از طریق 
ایمیل هــا برخی از این جرائم اینترنتی محســوب 
می شــوند. همچنین می توان به سوءاســتفاده از 
نام شرکت ها، ســرقت اینترنتی، استفاده از عالئم 
اینترنتی، نفوذ به ســایت های دولتی و خصوصی، 
رزرو کردن آدرس سایت ها »DOWAN« بر اساس 
نام شــرکت ها و افراد، باج خواهی از آنان، طراحی 
برنامه های مخرب، سرقت، جنایت و سایر موارد از 

طریق ایمیل و چت را نیز اضافه کرد.

اولین ها 
اطالعات راجع به اشــخاص امروزه تبدیل به یک 
عامل قدرت و خطر بالقوه برای آزادی شهروندان 
شــده اســت، جدا از ارزش اقتصادی که به سبب 
فناوری اطالعات خرید و فروش داده های شخصی 
در فضای سایبر به یک تجارت چند میلیارد دالری 
تبدیل شده است. داده های ذخیره شده در نهادهای 
دولتی و پایگاه های داده و نیز اطالعات فاش شــده 
برای موسســات ارائه کننده خدمــات اینترنتی، 
سبب تشکیل یک نسخه مکتوب از هر شخص در 
فضای سایبر شده است. مفهوم حمایت از داده های 
شــخصی، یا به صورت خالصه حمایــت از داده، 
جایگزین عنوان حریم خصوصی در فضای ســایبر 
شــده اســت. حریم خصوصی در فضای سایبر و 
حمایت از داده با اطالق آن بر داده های شخصی دو 

عبارت مترادف همدیگر هستند. 
ورود بــه ســامانه های رایانــه ای و مخابراتی 
)حفاظت شــده( به منظورهــای مختلف عملی 
غیراخالقی محسوب می شــود. همان طور که باال 
رفتن از دیوار خانه  مردم و سرقت در فضای واقعی 
)عدم قید حفاظت شده برای فضای واقعی( مذموم 
است، سرقت دارایی های رایانه ای نیز جرم اخالقی 

و جرم قانونی محسوب می شود. 
قانون جرائم رایانه ای مصــوب 1388 در مواد 
13،12،11،8 و 17 به تفصیــل در مورد مجازات 
کســانی که به صــورت غیرمجاز بــه داده های 
اطالعاتــی افراد شــامل صوت، تصویــر یا متن 

گفت وگوها دستبرد می زنند بحث کرده و مجازات 
این مجرمان را تا دو ســال حبس تعزیری و جریمه 
نقدی تعیین کرده اســت. بنابراین قربانیان جرائم 
سایبری، در حمایت کامل قانون قرار دارند. تعیین 
دادســرای ویژه جرائم سایبری نشــانه  روشنی از 

اهمیت این موضوع برای قانون گذار است.
»مــاده 17ـ  هر کس به وســیله ســامانه های 
رایانه ای یــا مخابراتی، صوت یا تصویــر یا فیلم 
خصوصــی یا خانوادگی یا اســرار دیگری را بدون 
رضایت او جز در موارد قانونی منتشــر کند یا در 
دســترس دیگران قرار دهد، بــه نحوی که منجر 
به ضــرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شــود، به 
حبس از نود و یک روز تا دو ســال یا جزای نقدی از 
پنج میلیون ریــال )5.000.000( تا چهل میلیون 
ریال )40.000.000( یا هــر دو مجازات محکوم 

خواهد شد.«
محرمانگــی داده ها و ســامانه های رایانه ای از 
مصالح مورد اتفاق برای اســتفاده صحیح و تقویت 
اعتماد و گســترش کاربرد رایانه در امور روزمره 

مردم است . 
از حیث عنصر روانی جرم، در برخی کشــورها 
شرط جرم بودن دســتیابی، عمدی بودن آن و در 
برخی دیگر متقلبانه بودن عمل مرتکب اســت. از 
حیث اوضاع و احوال مالزم با جرم، در قوانین بعضی 
کشورها نقض تدابیر امنیتی شــرط جرم انگاری 
است و طبیعتاً دســت یافتن به رایانه ها یا داده های 
بدون قفل و بست امنیتی جرم تلقی نمی شود، لکن 
در قوانین برخی دیگر از کشــورها دســت یافتن 
عامدانه به سیســتم ها یا داده هــای آن جرم تلقی 
می شــود، خواه تدابیر امنیتی نقض شده باشد خواه 
خیر. در برخی قوانین، شــروع به دســتیابی جرم 
شناخته شده، اما در برخی دیگر شروع به دستیابی 

جرم شناخته نشده است. 
در قوانین داخلی اما وجود علم به جرم بودن عمل 
و عمد در فعل برای شخص مرتکب ضروری است. 
البته این جرم مطلق بوده )مقید به نتیجه نیست( و 
فرد عالم فرض می شود، مگر اینکه قادر باشد آگاه 

نبودن خود را اثبات کند. 
در مــورد مســئولیت کیفری در ایــن رابطه 
می تــوان اضافه کــرد که تشــدید و تخفیف در 
مجازات به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله 
شخص مرتکب شــخص حقیقی باشد یا حقوقی و 
اگر حقیقی است کارمند استخدامی است یا پیمانی 
و نیز اجازه دسترسی در چه محدوده هایی را داشته 
اســت. همچنین نحوه ورود آن که ممکن اســت 
ناشــی از ســهل انگاری یک فرد یا افراد دیگری 
باشــد که آن فرد مدیر بوده یــا کارمند جزء، در 
تعیین میزان مجازات موثر اســت. همچنین این 
رخنه به تاسیســات خصوصی باشــد و در حوزه 

هک، هکرها و هکریست ها
 سه ضلع یک مثلث

عباس امیری
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جرائم علیه اشخاص رســیدگی شود یا این ورود 
غیرمجاز به تاسیســات یا مراکز دولتی و امنیتی 
باشــد که در حوزه جرائم علیه امنیت رسیدگی 
شــود. هر یک در میزان مجازات بسیار مهم تلقی 

می شوند.
ماده یــک قانون جرائم رایانــه ای تصمیم قاطع 
قانون گــذار را مبنــی بر مجازات افــرادی که به 
صورت غیرمجاز دسترســی پیدا می کنند نشان 

می دهد:
ماده1ـ هر کس به طور غیرمجــاز به داده ها یا 
ســامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به  وســیله 
تدابیر امنیتی حفاظت  شــده  است دسترسی یابد، 
به حبس از نود و یک روز تا یک  سال یا جزای نقدی 
از پنج میلیون ریال )5.000.000( تا بیست میلیون 
ریال )20.000.000( یا هــر دو مجازات محکوم 

خواهد شد.
در این ماده تحقق جرم دسترســی غیرمجاز به 
ســامانه های امن نیز نقض تدابیر ایمنی مقید شده 
است و ســامانه های غیرامن و نیز دسترسی بدون 
نقض تدابیر ایمنی، از شمول ماده یک بیرون هستند 
که این یک خالء قانونی محسوب می شود )این به 
مثابه آن است که سارق در جرم ورود به منزل غیر 
به قصد سرقت، به بهانه باز بودن دِر منزل، کار خود 
را توجیه کند(. لیکن به نظر می رسد مشکلی برای 
رســیدگی و تعقیب مجرمان رایانه ای ایجاد نکند. 
از طرف دیگر، تاکنون مالک و معیار مشــخصی 
برای تعییــن ایمنی )امنیت( یــا ناامنی برای یک 
سامانه یا شــبکه رایانه ای یا مخابراتی ارائه نشده و 
عموماً این گونه موارد سلیقه ای است. به طوری که 
از نگاه عده ای با نصب یک نرم افزار امنیتی یا دیوار 
آتشین، سامانه یا شبکه ایمن محسوب می شود، اما 
به نظر برخی دیگــر از متخصصان حرفه ای چنین 
ســامانه هایی از امنیت مطلوبی برخوردار نیستند 
و الزم است تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری 

خاصی روی آنها نصب شود.  
در خصوص تکرار جرم دسترسی غیرمجاز نیز 
باید به فصل ششــم بخش سوم از کتاب اول قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1 )مواد 136 

تا 139( مراجعه کرد. 
در صورتی که ارتکاب جرم دسترسی غیرمجاز 
برای انجام جرم جاسوسی باشد، باید به مبحث سوم 
از فصل اول قانون جرائم رایانه ای راجع به جاسوسی 

رایانه ای مراجعه کرد.
از دیدگاه دانش مهندسی نرم افزار رایانه و اصول 
بنیادین حقوق کیفری، امکان تحقق شروع به جرم 
در دسترســی غیرمجاز وجــود دارد. برای قابل 
مجازات دانستن شروع به جرم باید قصد ارتکاب 
جرم وجود داشته باشــد، به گونه ای که مرتکب با 
برداشتن گام های اساسی به حصول نتیجه مجرمانه 

نزدیک شده باشــد. در نگاه اول به نظر می رسد به 
دلیل اینکه شــروع به جرم دسترسی غیرمجاز در 
قانون جرائم رایانه ای جرم انگاری نشــده اســت، 
شــروع به جرم دسترســی غیرمجاز واجد عنوان 
مجرمانه نیست، لیکن این امر تابع عمومات حقوق 
کیفری بوده و بایســتی در صورت تحقق شــرایط 
مربوطه شروع به این جرم و تمامی جرائم رایانه ای 
را تابع فصل اول بخش سوم از کتاب قانون مجازات 

اسالمی دانست )مواد 122 تا 124(. 
در ماده 122 می خوانیم:»هر کس قصد ارتکاب 
جرمی کند و شروع به اجرای آن کند، لکن به واسطه 
عامل خــارج از اراده او قصــدش بماند، چنانچه 
اقدامات انجام گرفته جرم باشد، به مجازات همان 
جرم محکــوم و در غیر این صورت به شــرح زیر 

مجازات می شود...«

پای تفاوت به میان آمد
در حــوزه حقوق کیفری و جرم شناســی، در طول 
تقســیم بندی جرائم بــه جرائم سیاســی، جرائم 
اقتصادی و... دسته بندی های متعددی برای جرائم 
و مجرمان مختلف وجــود دارد که هر کدام بیانگر 
شــرایط خاصی برای نوع جرم و مرتکب آن است. 
مانند دســته بندی مجرمان به مجرمان یقه سفید 

و یقه آبی، مجرمان ســیاه، مجرمان خاکستری و 
مجرمان سفید. در رابطه با هکرها نیز دسته بندی ای 
در این باب وجود دارد که هکرها را به ســه دسته 
تقسیم می کند: هکرهای کاله خاکستری، هکرهای 
کاله ســفید و هکرهای کاله ســیاه و البته دســته 
جدیــدی که به این گــروه اضافه شــده اند به نام 

هکریست ها. 
اصطــالح »کاله خاکســتری« بــه هکرها یا 
متخصصــان امنیت کامپیوتری اطالق می شــود 
که گاهی اوقات ممکن اســت قوانین را نقض کنند 
یا اخالقیات هکــری را رعایت نکننــد، اما مانند 
هکرهای کاله ســیاه دارای قصد دائمی خرابکاری 
نیستند. شروع استفاده این اصطالح، به اواخر دهه 
1990 میالدی بازمی گردد. این مفهوم از ترکیب 
مفاهیم هکرهای »کاله سفید« و »سیاه کاله« ساخته 
شده  اســت. هنگامی که یک هکر کاله سفید یک 
آســیب پذیری را کشــف می کند،  تنها با اجازه و 
بدون فاش کردن وجود آسیب پذیری )تا زمانی که 
ترمیم نشده اســت( از آن بهره برداری می کند، در 
حالی که هکر کاله سیاه از آسیب پذیری به صورت 
دلخواه بهره برداری و جزئیــات آن را به دیگران 
نیز منتقل می کند. هکرهای کاله خاکســتری نه از 
آسیب پذیری بهره برداری های مخرب می کنند 



106

حقوق فناوری

شماره 45  اردیبهشت 1396    

و نه چگونگی آن را برای دیگران شرح می دهند. 
بیشــتر تفاوت میان انواع هکرها، در روش های 
کشف آســیب پذیری است. هکرهای کاله سفید، 
سیستم ها و شــبکه ها را به درخواست کارفرمای 
خود یا با اجازه صریح و روشــن، بــه منظور تعیین 
راه های ایمن سازی سیستم و شبکه در برابر هکرها، 
مورد حمله قرار می دهد. در حالی که هکرهای کاله 
سیاه به هر سیستم یا شــبکه ای به منظور کشف و 
دسترسی به اطالعات حســاس یا شخصی حمله 
می کنند. هکرهای کاله خاکســتری به طور کلی 
دارای مهارت و قصد هکرهای کاله سفید هستند، 
اما به هر سیستم یا شــبکه ای بدون اجازه حمله و 

نفوذ می کنند. 
هکریست ها گروه های هکری هستند که توسط 
سازمان ها یا دولت ها به منظور اقدامات خرابکارانه 
یــا مختل کننده  پشــتیبانی می شــوند: حمالت 
سایبری  که از نمونه های بارز آن می توان به حمله 

کرم استاکس نت اشاره کرد.

اگرچه اســتاکس نت اولین نــوع از این قبیل 
حمالت ســایبری نبــود، اما از نظــر قابلیت ها 
و کاربــرد حائز اهمیــت بــود. تولیدکنندگان 
به شــبکه های بســته ای نفوذ کــرده بودند که 
اســتاکس نت را قادر به ورود به سیســتم کنترل 
هسته ای کرد. به هر حال این حقیقت بسیار اهمیت 
دارد که اســتاکس نت نمونه بســیار معروفی از 
حمالت سایبری با پشــتیبانی دولتی علیه دولتی 
دیگر اســت، که البته خســارت فیزیکی نیز وارد 
کرده اســت. این حمله ممکن اســت هنجارهای 
پذیرفته شــده دربــاره رفتارهای ســایبری را 
تغییر دهد. موفقیت ایــن حمله، به دیگر صنایع و 
دولت ها، در مورد حمالت مشابه هشدار می دهد. 
به عبارتی دیگر، محتمل اســت که کنترل گرهای 
زیربنایی هر کشــوری قربانی چنیــن کرم هایی 
شوند. دفاع در برابر این تهدیدات نیازمند سطحی 
از هماهنگــی میان ســازمان های دولتی و بخش 

خصوصی است که به ندرت امکان پذیر است. 

دلیل است دلیل بسیار
امروزه بســیاری از جرائم به نحوی با فضای سایبر 
در ارتباط هســتند. بســیاری از پرونده های قتل 
یــا تجاوز به عنف گزارش شــده و می شــوند که 
شناسایی مرتکبان آنها تنها از طریق بررسی سوابق 
الکترونیکی موجود در سیســتم رایانه ای قربانی و 
ردیابی آنها تا مرتکب میســر شــده است. این در 
حالی اســت که اگر جرم مهمی مانند قتل از طریق 
فضای سایبر ارتکایب یابد، نقش ادله الکترونیکی 
بسیار پررنگ تر نیز خواهد بود؛ مانند اینکه مجرم 
با نفوذ غیرمجاز به شبکه بیمارستان، میزان داروی 
تجویزی برای یک بیمــار را تغییر می دهد و از این 

طریق موجبات مرگ او را فراهم می آورد. 

فراموشی گناهی بزرگ
در فضای واقعــی و فیزیکی، در ایــن رابطه برای 
همه گروه ها تدابیری اندیشــیده شده است؛ مانند 
اســتفاده از کمربند ایمنی یا برای موتورســواران 
الزام در اســتفاده از کاله ایمنــی. گرچه در مورد 
فضای ســایبری به این گســتردگی ترک فعل ها 
جرم انگاری نشده اند، لکن در موارد مشابه می توان 
به مواردی از جمله مــاده 5 قانون جرائم رایانه ای 

اشاره کرد. 
بر اســاس ماده مذکور، چنانچه ماموران دولتی 
که مسئول حفظ داده های سری مقرر در ماده )3( 
این قانون یا ســامانه های مربوط هستند و به آنها 
آموزش الزم داده شده است یا داده ها یا سامانه های 
مذکور در اختیــار آنها قرار گرفته اســت، بر اثر 
بی احتیاطی، بی مباالتی یا رعایــت نکردن تدابیر 
امنیتی، موجب دسترسی اشخاص فاقد صالحیت 
داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند، 
به حبس از نود و یک روز تا دو ســال یا جزای نقدی 
از پنج میلیون ریــال )5000000( تا چهل میلیون 
ریال )40000000( یا هر دو مجازات و انفصال از 

خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. 

نوع دیگر نگاه
اگر روزی جرائم رایانه ای برای افراد عادی جامعه 
ناشناخته بود، امروز با گســترده شدن استفاده از 
ابزارهای الکترونیکی این جرم نیز بســیار شناخته 
شــده اســت. همه افراد تعاریف اولیــه انواع این 
جرائم را می دانند و ســعی می کنند خــود را از آن 
حفظ کننــد، اما چیزی که باقــی می ماند نوع نگاه 
تصمیم گیران این ماجراست. آیا زمان آن نرسیده 
که تصمیم گیران نوع نگاه خود را به جرائم رایانه ای 
تغییر دهند و آن را مانند جــرم در محیط واقعی و 
عینی تعریف نکنند؟ به نظر می رسد برای شناخت 
این فضا و در نهایت شــناخت جرائم این فضا باید 

نوع نگاه را تغییر داد  
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E-Commerce سه  نویســنده ســایت 
Times در گزارشــی تالش کرده اند به 
این سوال پاســخ بدهند که چرا اطالعات پزشکی 
ارزش زیادی برای هکرهــا و محرمان اینترنتی 
دارد و آنهــا تــالش می کنند بــا عملیات های 
پیشــرفته به این اطالعات دســت یابند. آنها در 
این گزارش بعد از اینکه بــه دو ارزش اطالعات 
پزشکی افراد اشــاره می کنند به ســراغ قوانین 
ایاالت متحــده آمریکا می روند تــا ببینند نظام 
حقوقی این کشــور چه تضمینی برای حمایت از 
اطالعات شخصی پزشکی افراد ایجاد کرده است. 
این گــزارش را در اینجا با اندکی تصرف ترجمه و 

البته خالصه کرده ایم. 
فکر می کنید اینکه طی ســه ماه، سه بار به دکتر 
مراجعه و فشــار خون خــود را ارزیابی کرده اید و 
فشار خون تان هم باال بوده چه اهمیتی ممکن است 
داشته باشد؟ در برخی مواقع این موارد برای خود 
ما اهمیتی ندارد و به محض اینکه از بیماری خالص 
می شویم، نوار اکویی را که برای قلب مان گرفته ایم 
یا عکســی از دســت مان را که حین شکســتگی 
برداشت شده به سطل زباله می اندازیم. اما بیایید 

طور دیگری به ماجرا نگاه کنیم. 
اگر کسی داده های پزشکی شــخص شما را، از 
ابتدای تولد تا به حال، داشته باشد و مثاًل بداند که 
به طور ارثی از بیماری فشــار خون رنج می برید، 
به ســادگی می تواند ایــن اطالعــات را به یک 
شــرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی بفرستد 
و آن شــرکت می تواند به سادگی با یک تبلیغات 
هدفمند، کاالیی مثل دستگاه سنجش میزان فشار 
خون یا قرص های جدید فشــار خون را برای شما 
بفرســتد و مطمئن باشد که این تبلیغات به دست 

مصرف کننده بالقوه این کاالها رسیده است. 
حال حســاب کنید که هکر یا مجــرم اینترنتی 
عالوه بر اینکه اطالعات پزشــکی شــما را دارد، 
اطالعات چندین هزار یا حتی چندین میلیون نفر 
دیگر را نیز در اختیار بگیرد. در این شرایط مجرم 
می تواند با فروختن این اطالعات به شرکت های 
مختلف بهترین داده برای بازاریابی هدفمند را به 
آنها ارائه کند. اگر بدانید که در فالن شــهر ایران 
میزان سوختگی ناشــی از نور آفتاب باالتر است، 
میزان توزیع کرم ضدآفتاب را بیشتر می کنید یا 
حتی ممکن است خط تولید خود را به آنجا ببرید. 

اما این تنها ســودی نیســت که از هک کردن 
اطالعات پزشکی افراد نصیب مجرمان می شود. 
مهم ترین ســود مجرمان در آمریکا این است که 
اطالعات مربوط به شناســه یا کد اجتماعی شما 
را داشته باشــند. در این صورت است که با توجه 
به استفاده اکثر مردم از بیمه، می توانند به حساب 
دیگری برای بیمه خرج بتراشند، از پزشک نسخه 
بگیرند، از سیســتم مراقبت های درمانی استفاده 
کنند، درخواست جعلی برای بازگشت مالیات را 
داشته باشند یا حتی کارت های اعتباری، گذرنامه 
و گواهینامــه رانندگــی را اخذ یــا حتی هویت 

جدیدی برای خود دست  و پا کنند. 
حال باید در نظر داشت که اهمیت این مساله از 
اینجا روشن می شود که بدانیم شماره های تامین 
اجتماعی معموالً شــماره هایی بدون تاریخ انقضا 
هســتند و از این رو با کارت های اعتباری تفاوت 
بســیار دارند. اطالعات کارت اعتباری صرفًا تا 
زمان انقضــای آن می تواند مورد سوءاســتفاده 
قرار گیرد، اما ممکن اســت یک مجرم اینترنتی، 
اطالعات پزشکی شــما را تا پایان عمرتان مورد 

سوءاستفاده قرار دهد. 
سوال مهم در این زمینه این است که قوانین در 
آمریکا چگونه از این اطالعات حمایت می کنند؟ 
نخستین قانونی که به طور رسمی موضوع حمایت 
از اطالعات پزشــکی را در دســتور کار قرار داد، 
  Health Insurance Portability and قانــون
 Accountability Act of 1996اســت. ایــن 
قانون - که در حدود ســال 1375 شمسی، یعنی 
حدوداً 21 سال پیش، مصوب شده- بیان می کند 
که فعاالن حوزه پزشــکی بایــد از اطالعات این 
حوزه به شــکلی خاص حمایت کنند. این فعاالن 
عبارت اند از: دکترها، کلینیک ها، روانشــناس ها، 
دندانپزشکان، فیزیوتراپ ها، موسسات پرستاری 
در خانه و البته داروخانه هــا. البته ابن الزام برای 
آنها در شرایطی اســت که هر اطالعاتی در یک 
فرم مخصوص الکترونیکی و با تراکنشی که طبق 

استاندارد فنی بیان شده قرار گرفته باشد.
شــما وقتی از خدمات هر یک از این بخش های 
درمانی اســتفاده کنید، باید اســنادی را امضا و 
موافقت خود را با آن اســناد اعــالم کنید. در این 
شرایط، فعاالن این حوزه موظف اند ضمن استفاده 
از اطالعات شــما برای اهداف حوزه بهداشت و 

سالمت، از سوءاستفاده از آن پرهیز کنند و وزارت 
بهداشت و خدمات انسانی آمریکا هم وظیفه دارد 

بر این فرایند نظارت کامل داشته باشد. 
در اینجا یک ســوال بــه طور جــدی مطرح 
می شــود. با فعاالن عرصه پزشــکی که توانایی 
ایجاد زیرســاخت الزم برای صیانت از اطالعات 
پزشــکی مردم را ندارنــد باید چه کــرد؟ در 

ایــن موارد در قانــون از شــرکت هایی با عنوان 
business associate یاد شــده که قرار است 
در قبــال دریافت هزینــه، ضمن اینکــه تعهد 
می کنند از اطالعات شــهروندان سوءاســتفاده 
نکنند، مسئولیت نگهداری از این اطالعات را هم 

می پذیرند. 
به عنوان نکته نهایی در خصوص ایاالت متحده 
باید این نکته را هم گفت که در برخی از ایالت های 
این کشــور، مقررات سفت و ســخت تری برای 

صیانت از اطالعات پزشکی تصویب شده است. 
در کشور ما ناراحتی های جسمی طبق بند ب از 
ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
مصوب سال 1388 جزو اطالعات شخصی است 
که باید مورد حمایت قانون قرار گیرد و طبق ماده 
14 از همان قانون، از شمول اطالعاتی که الزام به 
انتشار آنها به وجود آمده نیز بیرون آمده و درباره 
آن بیان شده:»چنانچه اطالعات درخواست شده 
مربوط به حریم خصوصی اشــخاص باشد یا در 
زمره اطالعاتی باشــد که با نقض احکام مربوط به 
حریم خصوصی تحصیل شــده است، درخواست 
دسترسی باید رد شود.« با این حال و در عین حال 
که حمایت از حریم شــخصی افراد یکی از نکات 
مورد توجه در بحث پرونده الکترونیکی سالمت 
بــوده، نگرانی هایــی از لحاظ فنی دربــاره نحوه 

صیانت از این اطالعات وجود دارد  

چرا هکرها اطالعات پزشکی را دوست دارند؟

فعاالن حوزه سالمت موظف اند ضمن استفاده از 
اطالعات از سوءاستفاده از آن پرهیز کنند و وزارت 
بهداشت و خدمات انسانی آمریکا هم وظیفه دارد 
بر این فرایند نظارت کامل داشته باشد
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وظیفه پلیس فتا کنترل فضای مجازی و مقابله با 
جرم در این فضاست، اما این کنترل محسوس 
نیست. گشت زنی مجازی به چه صورت است 
و طبق قانون، پلیس فتــا در چه زمانی می تواند 
وارد عمل شــود؟ جــرم در فضــای مجازی، 
جرم در مالء عام محســوب می شود یا محیط 
خصوصــی افراد؟ و شــما چگونــه جرائم را 

تفکیک می کنید؟
ما در سیستم سنتی مفهومی به نام گشت پلیس 
داریم. پلیس در خیابان ها و کوچه ها برای مقابله 
با جرائم مشهود گشت می زند و این جرائم در 
قانون تعریف شده اند. هنگام وقوع این جرائم 
پلیس می تواند به طور مســتقیم وارد موضوع 
شود و به سیســتم قضایی گزارش دهد. مشابه 
این وضعیت و گشــت زنی و رصــد در فضای 
مجازی نیز موجود اســت. نمونه های زیادی 
از جرائم به طور مســتقیم با رســیدگی پلیس 
قابل رصد است. به عنوان مثال فردی به قصد 
سرقت اطالعات افراد صفحه جعلی بارگذاری 
کرده اســت. پلیــس می تواند ایــن صفحه 
فیشــینگ را ببیند و رســیدگی کند. اگر جرم 
توســط همکاران ما رصد نشود، گزارش های 
مردمی در این خصوص می تواند یاری دهنده 
باشد. برای رسیدگی به این جرم، پرونده قضایی 
تحت عنوان گزارش مامور تشــکیل می شود. 
بالفاصلــه بعد از رصد، اقدامات پیشــگیرانه 
صورت می گیرد. به عنوان مثــال برای اینکه 
تعداد اندکی از هموطنان مان آســیب ببینند، 
سایت مورد نظر به سرعت از دسترس خارج 
می شود و این موضوع از طریق کارگروه تعیین 
مصادیق محتــوای مجرمانه موضوع ماده 22 

جرائم رایانه ای مورد پیگیری قرار می گیرد.
 اگر این جرم از سمت کشوری که سرور سایت 
در آن قــرار دارد انجام شــده بــود، از طریق 

ارتباطات بین المللی که بین پلیس های سایبری 
کشــورها وجود دارد پیگیری می شود. ایران 
در حال حاضر با بیش از 130 کشــور از طریق 
فوکال پوینت ارتباط مستقیم دارد. به کشورها 
اطالع رسانی می شود تا از وقوع جرم جلوگیری 

کنند.
به نظر می آید  پلیس های ســایبر کشــورهای 

دیگر هم به راحتی ارتباط برقرار می کنند.
جرائم ســایبری جنبه بین المللی قوی دارند، 
فقط مختص ما نیســت و برای همه کشورها 
اتفاق می افتد. در کشــور ما هم اگر افراد علیه 
سایر کشــورها جرمی مرتکب شوند، بررسی 
می شــود. در این همکاری باید اجباری وجود 
داشته باشد، زیرا اینترنت یک فضای مشترک 
بین تمام کشورهاست و همه در تامین امنیت 
آن نقش دارند. حتی اگر یک نقطه از این شبکه 
بزرگ امن نباشد یا پلیس ضعیف عمل کند یا 
قوانین ضعیف باشد، آن خأل مورد سوءاستفاده 

قرار می گیرد. 
امکان دارد جرمی که اتفاق می افتد مربوط به 
چند حوزه باشــد؛ برای مثال دولت و بانک را 
درگیر کند یا مربوط به سازمان خصوصی باشد. 

چگونه با سازمان های دیگر تعامل می کنید؟
مجموعه های مختلف دســتگاه های مرتبط با 
فصای ســایبر را گرد هم می آورند. به عنوان 
مثال در حوزه مقابله با محتوای مجرمانه ماده 
22 قوانین جرائم رایانه ای به صورت شــفاف 
12 عضو را تعریف کرده و همه باید برای مقابله 
با محتوای مجرمانه با یکدیگر همکاری کنند. 
معاونت پیشگیری قوه قضاییه جمعی به عنوان 
کارگروه پیشگیری از جرائم سایبری تشکیل 
داده اســت و تقریباً تمام دســتگاه های متولی 
در موضوعــات مرتبط عضو هســتند. عالوه 
بر تصمیم گیری ها، تعامــالت الزم نیز برقرار 

می شــود. برای ایجاد چنیــن هماهنگی هایی 
نیز مرکز ملی فضای مجازی و شــورای عالی 
فضای مجازی، که فرمــان مؤکد مقام معظم 
رهبری بود، تشکیل شــدند. اما انتظار ما برای 
هماهنگی و تعامل، هماهنگی سیستمی است. 
ســرعت ارتکاب جرائم و تحوالتی که در این 
فضا اتفاق مــی افتد به قدری زیاد اســت که 
منوط به تعامالت بوروکراتیک و سیستماتیک 
سنتی نیست و تعامالت سیستمی باید برقرار 
شود. به عنوان مثال جرمی در حوزه بانکداری 
الکترونیکی رصد و به صورت سیستمی گزارش 
می شود. در خیلی از کشورها در مرکزی تحت 
عنوان ISACK یا SOC   بین سازمانی این مسائل 
به ســرعت مورد بررســی قرار می گیرد. این 
رصدها کاماًل باید سیستمی صورت گیرد، زیرا 
اگر بخواهیم با سیســتم سنتی و دستی کارها را 
پیش ببریم، قابلیت رســیدگی به رخدادها و 

جرائم را نخواهیم داشت.
سازمان ها به شما اطالع می دهند یا شما به آنها 

اطالع می دهید؟
دوسویه اســت. به عنوان مثال درون سازمان 
و سیســتم داخلی آن حمله سایبری صورت 
می گیرد. اما این حمله توســط ما و به صورت 
عمومی قابل رصد نیست. دستگاه ها باید طبق 
وظایف خــود ضابطان قضایــی را در جریان 
موضــوع قرار دهند یا برعکس. در بســیاری 
از موارد پیش از بانــک، همکاران ما صفحات 
فیشــینگ بانکی را رصد کرده اند. با توجه به 
وظیفه ذاتی پلیس فتا، اطالع رسانی از سمت ما 

به آنها صورت می گیرد.
در صــورت وقــوع جــرم وظیفه شــما فقط 
اطالع رسانی است یا وارد عمل نیز می شوید؟ 
چون هم اکنون سیستم کاشف هم وجود دارد و 

باعث تعامل پلیس و بانک می شود.
این موضــوع قطعاً نیازمند هماهنگی اســت. 
در برخی مواقع پیــش از آنکه بانک مربوطه یا 
سیستم کاشف در جریان موضوع قرار گیرد، 
پلیس فتا بــه اقتضای وظیفــه اش و دریافت 
گزارش از ســمت مــردم آگاه می شــود. به 
عنوان مثال شخصی از حساب افراد سرقت یا 
برداشت غیرمجاز می کند. شاید این موضوع 
در بانــک یک تراکنش عادی تلقی شــود، اما 

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا تاکید کرد:

ما هکرها را جذب نمی کنیم

بهناز توحیدی

شــبکه های اجتماعی، فضای مجازی و اینترنت همواره با واژه های کالهبرداری و جرم و هتک حرمت گره خورده اســت. همیشــه افرادی 
ســودجو به دنبال سوءاســتفاده از این فضا بوده اند. به همین جهت در اواخر ســال ۸۷ پلیس فتا با هدف ایجاد امنیت در فضای مجازی در 
ستاد ناجا راه  اندازی شد. از آن زمان تاکنون اخبار متنوع و بی شماری مبنی بر دستگیری افراد مجرم در فضای سایبری منتشر می شود. 
عالوه بر دستگیری افراد، پلیس فتا وظیفه پیشگیری و اطالع رسانی را نیز بر عهده دارد. در این حوزه و حوزه های گوناگون مانند گشت زنی 
پلیــس فتا، نحوه اطالع رســانی و آموزش به مردم و شناســایی جرم و دســتگیری مجرمان نیز پلیس فتــا اقداماتی انجام داده اســت که در 

گفت وگویی با علی نیک نفس، سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، به این موضوعات پرداخته ایم. در ادامه می خوانید:
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کاربر از ســایت پلیس فتا یا مراجعه به دادسرا 
و دریافت مرجوعه قضایی پلیس را در جریان 
قرار می دهد. با دریافت گــزارش بانک را در 
جریان قــرار می دهیم، زیرا یکســری کارها 
باید از طریق مجاری آنها انجام شــود، مانند 
مسدود کردن حســاب. اما این موضوعات با 
دریافت دستور قضایی قابل پیگیری است و در 
برخی موارد هم با تعامالت دوسویه وارد عمل 
می شویم؛ به عنوان مثال ما به داده های عمومی 
نیاز داریم تا بتوانیم مجرم را شناسایی کنیم. این 
داده ها نقض حریم خصوصــی یا موضوعاتی 
مانند اصل 25 قانون اساســی بحث شــنود را 
شامل نمی شود. خواسته خود را مطرح می کنیم 
و بانک در تعامل با ما اطالعات را می دهد. همین 
موضوع در ســایر سازمان ها نیز متصور است، 
زیرا من در کشور سازمانی را نمی شناسم که با 
فضای مجازی سر و کار نداشته باشد. بنابراین 

انتظار داریم با همه در تعامل باشیم.
مقابله بــا حمله هــای ســازمان یافته مانند 

استاکس نت نیز توسط شما صورت می گیرد؟
تقســیم وظایــف در این زمینه وجــود دارد. 
ســازمان های مختلفی مانند پلیس فتا، پدافند 
غیرعامل و مرکــز مدیریت راهبــردی افتا 
تشکیل شده اند و این سازمان ها باید بر اساس 

وظایف خود اقداماتی انجام دهند. 
آنها ضابط قضایی نیستند؟

چرا، در موضوعاتی کــه نیازمند اقدام قضایی 
و رســیدگی به جرم است، حتماً از سوی پلیس 
تخصصی مربوطــه اقدام می شــود. ما هم به 
عنوان پلیس فتا انجــام وظیفه می کنیم، اما در 
زمینه تشخیص و پیشــگیری از این حمالت، 
در کشــور ما ضعف وجود دارد. در سازمان ها 
مراکز زیربنایی و زیرساختی برای تشخیص و 
پیشــگیری از حمالت راه اندازی نشده است. 
در سازمان هایمان باید مراکز Soc راه اندازی 

و تیم های CERT تشکیل شود. 
در شــرح وظایف پدافند غیرعامل ایجاد این 

مراکز در سازمان ها ذکر شده است.
البته این موضوع در سند افتا هم پیش بینی شده 
اســت. به نظر من پیش از آنکه فردی از بیرون 
به ســازمان تکلیف کند، آنها باید این مراکز 
را راه بیندازند، زیرا حیات برخی ســازمان ها 
وابســته به اطالعاتی است که در سیستم های 
خود نگهداری می کنند.  اگر این سیســتم ها از 
کار بیفتند، بخش عمده ای از فعالیت سازمان ها 
مختل می شود. بنابراین حفظ امنیت هم موضوع 
مهمی اســت و باید به آن توجه کنیم. مدیران 
سنتی کمتر به این موضوع اهمیت می دهند، در 
بسیاری از موارد نیز آسیب می بینند. کم توجهی 

مدیران عالی سازمان ها و ندانستن اهمیت این 
فضا به قدر کافی باعث می شود منابع و هزینه 
اندکی به آی تی اختصاص دهنــد، در نتیجه 

حادثه سایبری رخ می دهد.
شــما در میــان صحبت های خــود مثال های 
بسیاری در مورد حمالت بانکی مطرح کردید. 
این نشان می دهد بیشترین جرائم رایانه ای ما 
در زمینه حمالت بانکی و فیشــینگ است. اگر 
بخواهید دسته بندی کنید حمالت چند دسته 

هستند و چه تفاوتی با هم دارند؟
 از جرائمی می توان آمار قطعی ارائه داد که در 
پلیس فتا پرونده دارند و مواردی هســتند که 
به پلیس گزارش شده است. بسیاری از جرائم 
گزارش نمی شــوند. به عنوان مثال به شــبکه 
داخلی سازمانی نفوذ شده و اطالعات کاربرانش 
به سرقت رفته است. مدیر این سازمان تمایلی 
به ارائه گزارش نــدارد. خود این کتمان کردن 
باعث می شــود حساسیت در ســازمان ها و 
مدیران به وجود نیاید. این پنهان ماندن جرائم 
یک نکته است و نکته دیگر این است که ساختار 
الزم برای کشف این جرائم در سازمان ها وجود 
ندارد. بســیاری از این جرائم پنهان هستند و 
گاه ســازمان ها یا کاربر در معرض تهدید قرار 
گرفته اند و سالیان ســال از آن مطلع نشده اند. 
ما شواهد روشــنی داریم که نشــان می دهد 
حجــم این گونــه جرائم باالســت، اما بخش 
زیادی شناسایی نمی شوند. برخی هم شناسایی 
می شوند اما گزارش نمی شوند. در نتیجه سهم 

آن در پرونده پلیس اندک است.
قانونی وجود ندارد تا افراد ملزم به گزارش دهی 

به پلیس یا مرجع قضایی شوند؟ 
در مــورد جرائم علیه اشــخاص، حق فردی 
افراد است که اعالم شکایت کنند یا نه.  جرائم 
سایبری هم از این دسته است و مردم شکایت 
می کنند. اما ما شاهدیم که بســیاری از افراد 
مسئول که موظف به گزارش دهی هستند، این 
کار را نمی کنند و در این باره مسئولیت قانونی 

هم دارند. شــرکت خصوصی ای که در قالب 
فروشگاه اینترنتی در حال جمع آوری اطالعات 
مردم است، زمانی که این اطالعات به سرقت 
برود، وظیفه دارد با گزارش خود مراجع قضایی 
را در جریان قرار دهد. اگر از این کار سرباز زند، 
از نظر قانون مسئول است، چون شرایطی فراهم 
کرده تا جرم استمرار یابد و تبعات بیشتری به 

وجود آورد.
شبکه های اجتماعی و شــبکه های ارتباطی در 
حال گســترش اند و جرم هایی که در این فضا 
صــورت می گیرد نیز در حال افزایش اســت. 
وظیفه پلیس فتــا در این باره بــه چه صورت 

است؟ 
برای ما تفاوتی ندارد بستر جرم ایمیل باشد یا 
شبکه های اجتماعی. وقتی جرم به معنای فعل 
یا ترک فعلی که قانــون برایش در نظر گرفته 
شده رخ دهد، ما موظف به رسیدگی هستیم. اما 
موضوعی در شبکه های اجتماعی مطرح است و 
آن اینکه حجم زیادی از کاربران ما بی محابا با 
کمترین دانش و آگاهی در حفظ امنیت به سراغ 
شــبکه های اجتماعی آمده اند، در نتیجه حجم 
آســیب ها افزایش پیدا می کنــد. آمار جرائم 
مرتبط با شــبکه های اجتماعی در 9 ماه ســال 
95 نسبت به 12 ماه سال گذشته دوبرابر شده 
است. این باعث می شود ما حساسیت بیشتری 
به خــرج دهیم. مردم نیاز به اطالع رســانی و 
آموزش بیشتر دارند، چون این شبکه ها با وب 
متفاوت هســتند. بســیاری از بخش های این 
شبکه ها پنهان اند و گروه ها و دسته هایی وجود 
دارند که جرم در آنها اتفــاق می افتد اما قابل 
رصد نیست. در این موارد از مردم درخواست 
می کنیم با ما همکاری کننــد و موضوعات را 
گزارش دهند تا در راستای سالم سازی فضای 

مجازی حرکت کنیم.
اگر در شــبکه اجتماعی مطلب خصوصی ای 
باشد برای شما هم خصوصی است و نمی توانید 

رصدش کنید یا تفاوتی ندارد؟ 
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زمانی که دســتور قضایی داشــته باشــیم، 
محدودیتی وجود ندارد. چون تاکید سلســله 
مراتب فرماندهی ناجا و پلیس فتا همیشــه بر 
حفظ حریم خصوصی بوده، اما وقتی جرمی رخ 
دهد و دستور قضایی صادر شود طبیعی است 

که ما وارد عمل می شویم. 
همیشــه در جراید اخباری منتشر می شود در 
مورد سرقت حســاب های مردم توسط افراد 
ســودجو، به خاطر اینکه مردم رمز خود را بلند 
اعالم کرده انــد. این افراد توســط پلیس فتا 
شناسایی و دســتگیر شده اند. آیا وظیفه پلیس 
فتاســت که وارد عمل شــود؟ زیرا این جرم 
سایبری نیست، چرا پلیس فتا دخالت می کند؟

در پیشــگیری از جــرم حــوزه ای را به نام 
پیشــگیری وضعی تعریف کردیم. پیشگیری 
وضعی به مجموعه اقداماتی گفته می شود که 
ما بــرای رفع موانع در مســیر ارتباطی انجام 
می دهیم. به عنوان مثــال اگر نقص یا باگی در 
سیستمی وجود داشته باشد و از این راه مجرمان 
بتوانند به آن سیســتم نفوذ کننــد، این موارد 
را ما بــه عنوان پلیس رصــد می کنیم و حتمًا 
وظیفه داریم اطالع رســانی و پیگیری کنیم تا 
نقص برطرف شــود.  از ابتدای تشکیل پلیس 
فتا نیز موارد متعددی وجود داشــته است؛ به 
عنوان مثال در گذشته دستگاه های خودپرداز 
درپوش اضافی در ورودی کارت را نداشــتند 
و کنتــرل روزانه روی این دســتگاه ها وجود 
نداشت. برای رفع این نواقص اقداماتی انجام 
دادیم.  با توجه به پرونده هایی که درگیرشــان 
بودیم، به شــهروندان اطالع رسانی کردیم. 
موضوعات مختلف در رســانه ها مطرح شد 
و کتبی یا در جلســات به بانک مرکزی اعالم 
کردیم و معاونت پیشــگیری قوه قضاییه نیز 
پیگیر ی هــای الزم را انجــام داد تا در نهایت 
خأل از بین رفت. پیشگیری وضعی بحثی است 
که ما به طور مســتمر پیگیــری می کنیم.  اگر 
مشــکلی رخ دهد که بتوانیم از آن جلوگیری 
کنیم، این کار را انجام می دهیم. جلســاتی نیز 
برای هماهنگی درون ســازمانی برگزار شد تا 
جلوی آسیب ها گرفته شود و مردم با آرامش 

از تکنولوژی جدید بهره برند.
درباره بلند اعــالم کردن رمز کارت بانکی نیز 

اقداماتی انجام داده اید؟
 این فرهنگ اشــتباهی اســت که میان مردم 
وجود دارد. به راحتی کارت و رمز را در اختیار 
فروشــنده قرار می دهند. حس نمی کنیم این 
کارت بخشــی از حریم خصوصی ماست. اگر 
جرمی هــم رخ دهد، آخرین فروشــنده هایی 
که کارت در اختیارشــان بوده اولین مظنونان 

هســتند و به پلیس معرفی خواهند شــد. در 
واقع خود فروشــندگان هم در معرض آسیب 
قرار دارند. ما این موضــوع را از بانک مرکزی 
و شرکت های پی اس پی به طور مداوم پیگیری 
کرده ایم تا دســتگاه های کارتخوان در محلی 
نصب شوند که با نظارت فروشنده و بدون نیاز 
به گفتن رمز کارت پرداخت انجام شــود. این 
روش می تواند از بســیاری جرائم جلوگیری 

کند. 
این جــزو وظایف پلیس فتا، بــه عنوان پلیس 

تخصصی فضای مجازی، است یا پلیس؟
حوزه تکنولوژی و تخصصی است و پرونده های 
مربوط به اســکیمرها در پلیس فتای کشــور 
رسیدگی می شــود. بنابراین در اینجا تفاوتی 
وجود ندارد. حتی اگر حــوزه دیگری از پلیس 
پیش از ما جرمی را مشــاهده کرد، حتماً باید 
اقدامــات الزم را انجام دهد. تــا جایی که من 
اطالع دارم اکثر پرونده ها در پلیس فتا رسیدگی 
شده است و اقدامات پیشــگیرانه، مکاتبات و 

جلسات توسط پلیس فتا انجام می شود.
شــما در صحبت های خود به پیشگیری اشاره 
می کنید. پلیس فتا به صورت محســوس چه 

اقداماتی برای پیشگیری انجام داده است؟
با تشــکیل پلیس فتا پیشگیری اجتماعی را که 
مبتنی بر آگاهی رسانی و اطالع رسانی عمومی 
است انجام دادیم و به طور مستمر در رسانه ها، 
به خصوص در سایت پلیس فتا به عنوان مرجع 
اطالع رســانی، موضوعات را به روز می کنیم. 
حجم انیمیشن، پادکست ها و کارهای گرافیکی 
با نگاه پیشگیرانه بسیار زیاد است. اما از طرف 
رســانه های دیگر بازنشر نشــده اند و عموم 
مردم در معرض هشدارها و اطالع رسانی قرار 
نمی گیرند. مدعی هستیم در حوزه پیشگیری، 
چه پیشــگیری وضعی و چــه اجتماعی، آنچه 
وظیفه ما بود انجام داده ایم. همکاران مان بیش 
از توان خود فعالیت می کنند. آنها سال گذشته 
بیش از چهار هزار ســاعت در مدارس حضور 
داشــتند. در مجالس دانشگاهی، همایش ها و 
نشســت ها به صورت مستمر حضور داشتیم. 
عمده موضوعات مطرح شده در همایش ها نیز 
پیشگیری و آگاهی رسانی بود. بحث پیشگیری 
کیفری هم کار روزمره ماست. پرونده هایی که 
منجر به دستگیری مجرم می شود، با دستگیری 
همدست خود مجرمین در استمرار جرم بسته  
و احکام قضایی برای عبرت دیگران نیز صادر 

می شود. 
تاکنون اتفاق افتاده کــه از یک مجرم فضای 
ســایبری در پلیس اســتفاده کنید؟ زیرا آنها 
افرادی باهوش هســتند و اگر در راه درست از 

هوش خود بهره ببرند، می توانند مفید باشند. 
در واقع وقتی فردی اقدام به ارتکاب جرم کرد، 
اعتماد را از خودش سلب می کند. به طور طبیعی 
نه تنها پلیس بلکه هیچ دســتگاهی نمی تواند 
بــه این فرد که خط قرمــز را رد کرده و جرمی 
مرتکب شده اعتماد کند. ما در پرونده های خود 
مواردی داشــته ایم که فرد برای اثبات توانایی 
خود اقدام به هک سیســتم ســازمانی کرده و 
بعد به سازمان مربوطه برای استخدام مراجعه 
کرده است، چون در تصور خود این هک نقطه 
قوت اوســت. توصیه مؤکد ما این اســت که 
مدیران ســازمان ها این افراد را به کار نگیرند، 
کســی که یک بار آلوده به جرم شــد ســطح 

اعتمادش پایین می آید. 
اگر فــردی در این حوزه توانمند باشــد باید 

چه کار کند؟
کســانی که توانمندی خاصــی مانند امنیت 
ســایبری دارند، می توانند در قالب همیاران 

پلیس فتا به ما کمک کنند. 
اما این افراد که به هکرهای کاله سفید مشهور 
هستند تا زمانی که سیســتمی را  هک نکنند، 

توانایی خود را بروز نمی دهند.
ما اسم هکرهای کاله سفید را متخصصان امنیت 
می گذاریم. گاه فردی تحت پیمان و توافق نامه و 
در قالب قرارداد تست امنیت را روی وب سایت 
انجام می دهد، به این صورت توانمندی خود را 
اثبات می کند. این با زمانی که فردی به صورت 
غیرقانونی سیســتمی را هک می کند، متفاوت 
است. آن فرد نباید انتظار داشته باشد این کار او 
نکته مثبت محسوب شود. چندین دوره مسابقه 
امنیت سایبری برگزار می شود و دانشگاه هایی 
مانند دانشــگاه صنعتی شریف در این مسابقه 
مشــارکت می کنند و مجوزهــای الزم وجود 
دارد. در این مســابقات افراد می توانند توانایی 
خودشان را نشــان دهند. به طور مسلم اگر این 
افراد استعداد کافی داشته باشند، مفید خواهند 
بود. اتفاقاً خیلی از ســازمان ها بــرای امنیت 
سیستم های خود به چنین افرادی نیاز دارند، ما 

هم از توانمندی آنها استفاده می کنیم. 
پس هکرها فکــر نکنند اگر ســایتی را هک 

کردند می توانند استخدام شوند.
خیر. وقتی از خط قرمز عبور کنند، برگشت به 
شرایط گذشته دشوار است. مثل اینکه فردی 
در فضای فیزیکی جرمی مرتکب شود. این فرد 
پس از گذراندن دوران زندان، با سوءســابقه 
نباید انتظار داشته باشد هر کجا دلش خواست 
استخدام شود. متاسفانه افرادی که در فضای 
مجازی جرمی مرتکب می شوند، جوان هستند و 

نمی دانند این کارشان جرم است  



راه حل
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میزکار
عماد ساعدی

همیشه مرا به ورزش کردن توصیه پدرم 
می کند. می گوید زمان خودشان که 
تکنولوژی نبود، بچه ها و جوان ها خیلی شــیطنت 
می کردند و فعالیــت بدنی زیادی داشــتند. ما 
چه؟ همه اش پای کامپیوتر نشســته ایم و نهایت 
فعالیت مان این اســت که دســت مان را از روی 
کیبورد بــه روی ماوس جابه جا کنیــم، البته اگر 
سرازیر شــدن از این جلسه به آن جلسه را فاکتور 
بگیریم. این زندگی ماشــینی مانند گردابی است 
که دارد ما را به داخل خود می کشاند و فقط زمانی 
متوقف می شود که دکمه توقف را بزنیم. نمی دانم 
دکمه اش چه رنگی اســت، فقط می دانم رویش 

نوشته »همین حاال شروع کن«.
کلی برنامه ریزی می کنی، وســایل ورزشــی 
می خری، به دنبال باشــگاه ورزشــی می گردی و 
می گویی باالخره از این شــنبه شروع می کنم، ولی 
باز هم نمی شــود. پدرم می گوید:»دم دست ترین 
ورزش دویدن است.« البته دویدن هم این روزها 
آن قدر حرفه ای شــده که اگر به دنبالش بروی، 
می بینی دســت کمی از ورزش های دیگر ندارد و 

دردســرهای خاص خودش را به همــراه دارد، 
مخصوصًا فضای شــهری مشــکالتی همچون 
کمبود مســیرهای مناســب دویدن را به وجود 

آورده است.
با ایــن حال، هنوز هــم برای شــروع، دویدن 
می تواند بهترین گزینه باشد. عالوه بر این، به لطف 
تکنولوژی ابزارهایی ساخته شده اند که می توانند 
تجربه دویــدن را برای مــا لذت بخش تر کنند. 
اپلیکیشن های ورزشــی، ساعت هوشمند، مچ بند 
سالمتی، کفش و کمربند هوشــمند و... همگی از 

جمله این ابزارها هستند.
وارد کردن ورزش به زندگی می تواند آرامش 
و لذت بیشــتری را برای ما به ارمغان بیاورد. اگر 
تا امروز بهانه ای برای ورزش نکردن داشــته ایم، 
تکنولوژی خودش راهکارهــای ورزش کردن را 
پیش روی ما گذاشته است. فعاالن حوزه فناوری 
اطالعات نیز بیش از همه با سبک زندگی مبتنی بر 
فناوری مأنوس هســتند و حاال در بهترین شرایط 
کمک گرفتن از فناوری برای وارد کردن ورزش 

به زندگی خود قرار دارند.

gg برقرار کردن تعــادل بین کار، ورزش و عالیق
شخصی، همیشه کار سختی بوده، اما باید بدانید 
که مدیران و افراد تاثیرگذار دنیا، ورزش کردن 
را به هر سختی که شــده در برنامه خود جای 
داده اند. در ادامــه از جایگاه دویدن در زندگی 

سه شخصیت تاثیرگذار می گوییم:
هاروکی موراکامی، نویســنده مشــهور ژاپنی، 
در کتــاب »از دو که حرف می زنــم، از چه حرف 
می زنم« از خاطرات دوندگی اش می نویســد. او 
تازه از 33 ســالگی دویدن را شروع کرد و دلیلش 
هم این بود که عمیقًا به مثل »عقل ســالم در بدن 
سالم« باور داشت. موراکامی توانایی جسمی خوب 
را الزمه  خوب فکــر کردن می داند و اتفاقًا ورزش 
کردن را به افرادی که با کارهای ذهنی ســر و کار 
دارند بیشــتر توصیه می کند، چرا که با باال رفتن 
سن کشش جسم کم می شود و اگر فرد خودش را 

آماده نکرده باشد، زمین گیر خواهد شد.
البتــه او به دویدن نگاهــی فراتر از یک ورزش 
دارد. او با دویدن فلســفه می سازد و درس هایی 
برای زندگی می آموزد. موراکامی این آموخته ها 
را بــا تجربیاتش در نویســندگی ادغام می کند و 
ســعی می کند هرازگاهی تکه هایی از مسیر شاد 
زیســتن خودش را به ما نشــان دهد. مثاًل برای 
بسیاری سوال است که دوندگان حین دویدن به 
چه چیزی فکر می کننــد. او می گوید حین دویدن 
فکر خاصی به ذهنش نمی رســد و دویدن بیشتر 
به خالی کردن ذهنش کمک می کند. این نکته ای 

است که اکثر دونده ها بر سر آن اتفاق نظر دارند.
موراکامی در کتاب یادشده درباره نویسندگی 
می گوید:»هر روز زمانی از نوشتن دست می کشم 
که احســاس می کنم باز هم توان نوشتن دارم.« و 
این را به دویدن نیز تعمیــم می دهد. به نظر بیراه 
نمی گوید. احتماالً شــما هم لحظاتــی را تجربه 

چرا بدویم و چطور به کمک فناوری بهتر بدویم

ما همه عمر دویده ایم
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کرده اید که آن قدر خسته اید که احساس خستگی 
نمی کنید. موراکامــی دقیقًا می گویــد که نباید 
بگذاریم این اتفاق بیفتد. او امروز بیش از 35 سال 
اســت که هر روز می دود و یــک دونده حرفه ای 

ماراتن است.
تیم کوک ، مدیرعامل اپل، انســانی چندبعدی 
 MBA است. او در رشــته های مهندسی صنایع و
تحصیل کرده، یکی از بزرگ ترین شــرکت های 
دنیــا را مدیریت می کند و البته ورزش بخشــی 
جدانشــدنی از زندگی اش اســت. کوک از آن 
عشــق ورزش هاســت که ورزش زندگی اش را 
مدیریت می کند. او عالقه زیادی به کوهنوردی، 
دوچرخه ســواری و دویدن دارد. همین ســبک 
زندگی، که او را با طبیعت پیوند داده، باعث شــده 
کوک در بخش مدیریت محیط زیســت و منابع 

انرژی نیز موفق باشد.
او برنامــه ورزشــی منظمــی دارد و دویدن و 
دوچرخه سواری در محوطه شرکت اپل نیز یکی 
از بخش های اصلی این برنامه اســت. در دوران 
پیش از عرضه اپل واچ، کــه مدیران و کارمندان 
اپل در حال تست کردن آن بودند، تیم کوک آن 
را به دستش می بست و ورزش می کرد. حتی بعید 
نیست که بســیاری از ایده های مرتبط به بخش 
ورزش و ســالمت اپل واچ مســتقیم از سوی تیم 

کوک و به دنبــال همین برنامه های ورزشــی او 
پیاده سازی شده باشند.

تیــم کوک عالوه بــر فعالیت های یادشــده، 
عضو هیات مدیره شــرکت Nike است و نقشی 
تعیین کننده در توســعه فناوری هــای مرتبط 
با ورزش و ســالمتی دارد. او با داشــتن تجربه 
و دانشــی قابل توجــه در هر دو حــوزه فناوری 
و ورزش، توســعه ابزارک های ورزشــی مثل 
اپل واچ و مچ بندهای هوشمند Nike را راهکاری 
بــرای داشــتن تجربــه ای بهتــر در ورزش، 
اندازه گیری آن و ترغیب مردم به ورزش کردن 

دانسته است.
شــاهین طبری، موســس و رئیس هیات مدیره 
شــرکت ارائه دهنــده راهکارهای ســازمانی، 
چارگون، اســت و نــزد فعاالن حــوزه فناوری 

اطالعات در ایران جایگاه شناخته شــده ای دارد. 
او در کنار فعالیت های مدیریتی اش ورزش های 
راگبــی و پینت بال را به شــکل حرفــه ای دنبال 
می کرده و بدنســازی و دویدن همواره بخشی از 
برنامه ورزشی او بوده اند. شاهین دلیل دویدنش 
را در وهلــه اول عالقه می داند، نه ســالمتی. او 

باور دارد که بــرای ورزش کردن اراده تنها کافی 
نیســت، بلکه باید آن قدر به آن عــادت کنید تا 

خودجوش به سراغش بروید.
او عمر متوســط مردم ایران را 72 ســال در 
مــردان و 73 ســال در زنان عنــوان می کند. با 
این حال بدن بســیاری از مردم در ســال های 
آخر فرسوده می شــود و لذت زندگی را از آنها 
می گیرد. شــاهین می گوید برای اینکه از زندگی 
لذت ببریــم و بتوانیم این ســخت افزاری را که 
قرار است 70 ســال ما را همراهی کند درست به 
کار گیریم، باید به ســالمت قلب و عروق توجه 

ویژه ای کنیم. 
به عقیده شــاهین یکی از اشــتباهات دونده ها 
این است که مســافت را معیار سنجش خود قرار 
می دهند، در حالی که اشــتباه است و باید ضربان 
قلب را مــالک قــرار دهند. یکــی از مثال های 
معروف، برنامه الغری اســت که توصیه می شود 
ضربان قلب را در حد 75 درصد حداکثر ضربان، 
ثابت نگه داریم. بنابراین ســنجش و اندازه گیری 
برای داشــتن یک برنامه ورزشــی خوب کمک 
زیادی به ما می کند و تا حدی می تواند جای خالی 
مربی را پر کند. موبایل ها و ابزارک های پوشیدنی 
مثل ســاعت های هوشــمند در این زمینه بسیار 
مفید واقع می شــوند. خود شاهین هم یک اپل واچ 
دارد که تمام فعالیت های ورزشی اش را با آن زیر 

نظر می گیرد.
شــاهین کمک به شــناخت بدن خود را یکی از 
مزیت های ایــن ابزارک ها می دانــد. با این حال 
تاکید هم می کند که ســاعت هوشــمند و مچ بند 
سالمتی و... از ما ورزشکار نمی سازند و تکنولوژی 
نباید حواس مان را از مســیر اصلی یعنی ورزش 
کردن پــرت کند. تکنولوژی آن قــدر حواس ما 
را پرت کرده که گاردین در مقاله ای گفته نســل 

فعلی آخرین نسلی است که بازنشستگی به معنای 
واقعی دارد و نســل بعدی تا آخر عمرش باید کار 
کند، آن هم به شــرطی که توانایی جسمی اش را 
داشته باشــد. البته طبری معتقد است که جوانان 
هر نســل بهتر می شــوند و باالخــره راه خود را 
پیــدا می کنند، اما نباید به ســادگی از کنار چنین 

مساله ای بگذریم.
راه های انگیزش افراد به ورزش کردن از دیدگاه 
شاهین طبری، یکی فشار اجتماعی، یکی شبکه های 
اجتماعی و دیگری رقابت طلبی اســت، که تمامی 
این موارد امروزه در قالب اپلیکیشن های موبایل 
بیش از پیش به زندگی ما ورود پیدا کرده اند. پس 
از انگیزش، پیدا کردن مسیر مناسب برای دویدن 
یکی از مهم ترین مراحل اســت. شــاهین پارک 
ملت، تپه های داودیه، باشــگاه انقالب، پیســت 
شــهید کشــوری، پارک جنگلی گردنه قوچک و 
پارک دریاچه ها در لواسان را به عنوان  مسیرهای 

مناسب برای تهرانی ها پیشنهاد می کند.
gg همان طور که شــاهین طبری گفت، برای بهتر

ورزش کردن الزم اســت آن را اندازه گیری 
کنیم. اپلیکیشــن های موبایل همیاران خوبی 
در این زمینه هستند. در ادامه با چند اپلیکیشن 

خوب برای دویدن آشنا می شویم:

 Runtastic
رانتستیک یکی از بهترین 
ین  ه تر خته شــد شنا و 
ورزشی  اپلیکیشــن های 
اســت و البتــه برخالف 
نامــش فقط مخصــوص دویدن نیســت، بلکه 
برای انــواع فعالیت های بیــرون از خانه مانند 
دوچرخه سواری، قدم زدن، اســکی، کایاک و... 
می تواند استفاده شود. رانتســتیک قابلیت های 
فراوانی از جمله زیر نظر گرفتن فعالیت های شما 
)ضربان قلب، تعداد قدم ها، کالری سوزانده شده 
و...(، تحلیــل و ارائــه گزارش دقیق بــا نمودار، 
ترسیم مســیر حرکت روی نقشــه با استفاده از 
GPS، پیش بینــی وضع هــوا و... را در خود جای 

داده است.
ایــن اپلیکیشــن دارای مربی صوتی اســت و 
می  تواند شــما را در تمرینات تان راهنمایی کند. 
همچنین دوستان تان می توانند حین ورزش کردن 
شما را از طریق اپلیکیشن تشــویق کنند تا انگیزه 
بگیریــد. عالوه بر همه این موارد، رانتســتیک از 
پخش  کننده موسیقی داخلی نیز برخوردار است 
تا دیگر نیاز نباشــد هنگام ورزش کردن مدام بین 
اپلیکیشن موسیقی و رانتســتیک جابه جا شوید. 
رانتســتیک با ابزارک های پوشــیدنی هوشمند 

هماهنگی بسیار خوبی دارد.
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Strava
احتماالً بارها خواســته اید 
ورزش کردن را از شــنبه 
شروع کنید، اما نکرده اید. 
یا بعد از یک هفته بی خیال 
شــده اید. خب، اگر اهل مســابقه دادن باشــید، 
اپلیکیشن اســتراوا شاید بتواند شــما را به مسیر 
برگرداند. اســتراوا عالوه بر اینکــه قابلیت هایی 
مانند زیــر نظر گرفتــن فعالیت هــا و تحلیل و 
گــزارش دقیق دارد، بــا برانگیختن حس رقابت 
در شــما، انگیزه تان را برای دویدن باال می برد و 
اپلیکیشن مناسبی برای پدید آوردن جرقه اولیه 

در شماست.
شیوه کارکرد این اپلیکیشــن بر اساس جدول 
رده بندی و شــبکه اجتماعی خودش است. افراد 
بر اســاس مســافت و دیگر معیارهای سنجش 
رده بندی می شوند و با هم رقابت می کنند. عالوه 
بر این، می توانید اطالعات ورزشی، مسیر دویدن، 
تصاویر و... را با دیگران به اشــتراک بگذارید. این 
اپلیکیشن می تواند برای شــما برنامه  ریزی های 
بلندمــدت ماننــد کــم کــردن وزن و دویدن 

مسافت های طوالنی را نیز تنظیم کند.

RunKeeper
ز  ا یکــی  ن کیپــر  ا ر
اپلیکیشن های محبوب بین 
ورزشــکاران و دونده های 
حرفه ای به شمار می رود. 
با این حال، به خاطر رابط کاربری زیبا و ساده اش، 
برای افــراد دیگر نیــز به راحتی قابل اســتفاده 
اســت. ران کیپر به شــما برنامه ورزشی می دهد 
و فعالیت تان را به طور دقیــق زیر نظر می گیرد. 
هنــگام ورزش با پیا م های صوتــی وضعیت تان 
)مســافت طی شــده، ضربان قلب و...( را به شما 

گزارش می دهد.

این اپلیکیشــن بــرای افرادی که با مســیرها 
آشــنایی ندارند، قابلیت تعیین مســیر پیش از 
دویدن را قــرار داده تا قبل از دویدن از مســیر 
حرکت خود آگاه باشــند. همچنین کافی اســت 
هندزفری را در گوش خود بگذارید تا ران کیپر با 
راهنمای صوتی شما را در طول مسیر هدایت کند 
و دیگر نیازی نباشد به موبایل خود نگاه کنید. البته 
ران کیپر با ابزارک های هوشمندی نظیر اپل واچ 
و ســاعت های هوشــمند اندرویدی، Pebble و 
FitBit هماهنگــی خوبی دارد و حتی با ســاعت 
هوشــمند Smart Watch 3 سونی، بدون نیاز به 
همراه داشتن تلفن هوشمند در حین ورزش، قابل 
استفاده است. ران کیپر با اسپاتیفای نیز یکپارچه 
اســت و می توانید هنــگام دویدن بــه راحتی به 
پلی لیســت های مخصوص ورزش یا موســیقی 

دلخواه خودتان گوش فرا دهید.

Nike+ Run Club
 Nike اپلیکیشــن دوندگی
پیشــرفته  قابلیت هــای 
و  رانتســتیک  مشــابه 
ران کیپــر را دارد به عالوه 

اینکه از جــدول رده بندی برای ایجاد رقابت بهره 
می برد و با ابزارک های تخصصی ورزشــی مثل 
Wahoo Ticker X، TomTom Spark 3 و ساعت 
هوشمند اپل واچ نیز به طور کامل هماهنگ است.

Charity Miles
اگر فکــر می کنیــد آدم 
خوب و نیکوکاری هستید، 
می توانیــد بــا دویــدن 
بســنجید.  را  خودتــان 
اپلیکیشــن Charity Miles با هــر مایل دویدن 
شما، 25 سنت به موسسات خیریه کمک می کند. 
این مدل دویدن می تواند روش انگیزشــی خوبی 
باشــد تا ببینید بین شــما و دوســتان تان کدام 
نیکوکارتر هســتید. اگر هم خسته شدید، آخرش 

می توانید بگویید: اصاًل تو خوبی!

Kitestring
اگر از آن دســته افرادی 
هســتید که شــبانه برای 
ورزش کــردن بیــرون 
می زنید یا آدم ماجراجویی 
هستید و دوســت دارید به جاهای ناشناخته قدم 
بگذاریــد، احتمــاالً می دانید که خطــر بیش از 
دیگران در کمین شماست. بنابراین یا باید دست 
از این کار بردارید یا به دنبــال راهکارهایی برای 

افزایش امنیت خودتان باشید. 
کایتسترینگ یک سرویس تحت وب است که 
پیش از بیرون رفتن آن را تنظیــم می کنید تا در 
بازه های زمانی خاص به شــما پیامک بدهد. اگر 
پیامک آن را پاسخ دهید، یعنی در امنیت هستید 
و پیامک بعدی طی زمان مشخص شــده دوباره 
ارسال می شود. اگر پاســخ ندهید، کایتسترینگ 
یک پیامک هشــدار برای افــرادی که خودتان 
مشــخص کرده اید ارســال می کند تا آنها را از 

وضعیت نامناسب شما آگاه کند.

Apple WatchMiBand 2



115

peivast.com

شماره 45  اردیبهشت 1396  

gg اپلیکیشــن ها به تنهایی می توانند تا حد قابل
قبولی به شما کمک کنند، اما اگر به فکر ورزش 
کردن به طور جدی تر هســتید، ابزارک های 
هوشــمند می  توانند عالوه بر اینکه نیاز شما به 
چک کردن مــداوم موبایل تان را کمتر کنند، 
اندازه گیری معیارهای ســالمتی را نیز چند 
مرحله ارتقا ببخشــند و امکانات و مسیرهای 
بیشــتری پیش رویتان قرار دهنــد. در ادامه 
با چند ابزارک پوشــیدنی هوشــمند آشــنا 

می شویم:

Apple Watch
اپل واچ یکی از بهترین ســاعت های هوشــمند و 
ابزارک های ســالمتی به شــمار می رود که فقط 
هــم برای آی فون عرضه شــده اســت. اپل واچ 
قابلیت های مختلفی مثل گرفتن ضربان قلب، زیر 
نظر گرفتن فعالیت های شما و ارائه گزارش های 
دقیق دارد. اما مهم ترین ویژگی  آن برخورداری از 
اپلیکیشن های بسیار غنی در زمینه های مختلف، 
به خصوص در زمینه ورزش، اســت و از این نظر 

رقیبی ندارد. 
با این حال، قیمت آن نســبتًا باالست و اگر فکر 
می کنید با خریدن اپل واچ ورزشکار می شوید، در 
اشتباهید. به قول شــاهین طبری، ورزش کردن 
خــودش 80 درصد لــذت دارد و این ابزارک ها 
در بهترین حالــت 20 درصد آن را لذت بخش تر 
 GPS می کنند. اپل واچ نسخه دو ضدآب است و از
داخلــی بهره می برد. اگر بودجــه کمتری دارید، 
نســخه یک اپل واچ این دو قابلیــت را ندارد، اما 

ارزان تر است.

MiBand 2
می بند دستبند ســالمتی شرکت چینی شیائومی 
اســت. این شــرکت نوآوری هــای جالبی در 
محصوالتــش بــه کار برده و ســعی کــرده با 
الگوبرداری از شــرکت های بزرگــی مثل اپل 

خودش را باال بکشــد. از ویژگی های محصوالت 
این شــرکت کیفیت نســبتًا باال و قیمت مناسب 
اســت. می بند نیــز در این قاعــده می گنجد و 
ارزش خریــد باالیی دارد. می بند 2، ســاعت و 
اطالعات جزئی را روی نمایشگر LED کوچکش 
نشــان می دهد و باتری آن بیش از 20 روز دوام 
می آورد که در مقابل باتری یک روزه ساعت های 
هوشــمند، یک نقطــه قوت بزرگ محســوب 

می شود.
این دســتبند خودش عملکرد مستقلی ندارد، 
اما با وصل شــدن به اپلیکیشــنی که روی تلفن 
هوشمند نصب می شــود، فعالیت های شما مانند 
ضربان قلب، تعداد قدم ها، کالری سوزانده شده، 
مســافت پیموده شــده و... را زیر نظر می گیرد. 
یکی از ویژگی هایی که این دســتبند را نسبت به 
دیگر ابزارک ها متمایز می سازد، قابلیت زیر نظر 
گرفتن وضعیت خواب شــما به شکل بسیار دقیق 
است. می بند می فهمد شــما کی می خوابید، کی 
بیدار می شــوید، در چه ساعاتی خواب تان سبک 
یا عمیق بوده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت 

خواب تان ارائه می کند.

Sony Smart Watch 3
اســمارت واچ 3 ســونی بــا بهره گیــری از 
سیستم عامل Android Wear 2 به منبع بزرگی از 
اپلیکیشن های ورزشی مثل رانتستیک و ران کیپر 
دسترســی دارد. اکثر ســاعت های هوشــمند 
اندرویدی عملکرد و قابلیت های یکســانی دارند 
و تفاوت اصلی شــان در طراحی است. با این حال، 
 GPS اســمارت واچ 3 ســونی، با برخورداری از
داخلی و پشــتیبانی ویژه از برخی اپلیکیشن ها از 
جمله ران کیپر، قابلیت های بیشــتر را نسبت به 
دیگر ساعت های هوشــمند اندرویدی در اختیار 
 Moto 360 شــما می گذارد. ساعت هوشــمند
Sport نیز مانند ســاعت ســونی به GPS داخلی 

مجهز است.

FitBit Alta HR
شــرکت فیت بیــت تجربه زیادی در ســاختن 
ابزارک هــای ورزشــی و ســالمتی دارد و مدل 
Alta HR گل سرســبد محصوالتش اســت. این 
دســتبند عالوه بر زیر نظر گرفتــن فعالیت های 
ورزشــی، ضربان قلب و خواب شما، راهکارهای 
بهبود وضعیت فعلی تان را نیز به شــما می گوید. 
این دستبند زیر نظر دانشمندانی از دانشگاه های 
جانز هاپکینز، اســتنفورد و آریزونا ساخته شده و 
عملکرد بسیار دقیقی در مشاهده و ثبت اطالعات 
دارد. عالوه بــر این، توانایی باالیــی در زیر نظر 
گرفتن خواب شما دارد. بنابراین اگر آمار و تحلیل 
دقیق فعالیت های ورزشی تان برایتان مهم است، 
دســتبند هوشــمند Alta HR فیت بیت می  تواند 

گزینه خوبی باشد.

Pebble 2
پبل 2 تمام ویژگی های خوبــان را گلچین کرده و 
آنها را یکجا ارائه می کند. این ســاعت هوشمند 
قابلیت زیر نظــر گرفتن فعالیت های ورزشــی، 
خــواب و ضربان قلب را دارد. پبــل 2 به ضربان 
قلب توجه ویژه ای کرده و حســگر آن به صورت 
24 ســاعته و هفت روز هفته ضربان قلب شــما 
را زیر نظر می گیــرد. ماندگاری یــک هفته ای 
باتری این ســاعت هوشــمند، به لطف نمایشگر 
جوهر الکترونیکی آن، امکان پذیر شــده که ضمن 
کم مصرف بودن خوانایی خوبی نیز در شــرایط 
نوری مختلف، به ویژه زیر نور مستقیم خورشید، 

دارد که می تواند برای دوندگان مفید واقع شود.
ساعت پبل 2 ضدآب است و تا 30 متر زیر آب 
دوام می آورد. این ساعت از سیستم عامل بی بهره 
است، اما با پشتیبانی از پلتفرم پبل، اپلیکیشن های 
مخصوص به خودش را دارد. پبل 2 با وصل شدن 
به تلفن هوشــمندتان، قابلیت کنترل موسیقی و 
نمایش نوتیفیکیشــن ها را نیز در اختیارتان قرار 

می دهد  

Sony Smart Watch 3FitBit Alta HRPebble 2
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محصول ماه

اعتراف کنم که تا چند وقت بگذارید 
پیش من هم با شــنیدن نام 
هواوی یــاد گوشــی های ارزان قیمت بی کیفیت 
به اصطــالح »چینــی« می افتادم که بــه دلیل 
محدودیت بودجــه و ناچار بــودن باید خریده 
می شــدند. گاهی حتی نام هواوی را هم اســتفاده 
نمی کردم و به ســادگی می گفتم از این گوشــی 
چینی ها! شــما را نمی دانم اما این تصور تا وقتی با 
من همراه بود که گوشــی زیبا و فوق العاده  P9به 
دستم رسید. البته که هیچ  وقت آی فون نداشته ام 
و از مریــدان متعصب اســتیو جابز و محصوالت 
گران قیمت پرادعایــش هم نبوده ام، اما برخالف 
بحث هــای همیشــگی ام با مومنان اپــل و متهم 
کردن ایــن کمپانی به دیکتاتــوری، پیش خودم 

فکر می کردم اگر پای کیفیت ســاخت و طراحی 
بدون نقص پیش بیاید، آی فــون یقینًا بی رقیب 
است. طراحی ساده، محکم و البته زیبای آی فون 
و کیفیت باالی آن واقعًا دهان مرا هم بســته بود، 
اما وقتی پوســت اندازی رفیق های سازنده گوشی 
چینــی را از نزدیک حس کردم، بــا خودم گفتم 
آی فون بیش از این نمی تواند به راحتی نان نامش 

را بخورد.
وقتی  P9 به دســتم رسید در اولین نگاه با خودم 
فکر کردم یه چینی زیبا! وقتی گوشی را برگرداندم 
و دوربین دوگانه آن را دیــدم گفتم: یعنی ممکن 
است زیر این پوســت زیبا  یک جان قدرتمند هم 
نهفته باشــد؟ وقتی کمی بیشتر گوشی را بررسی 
کردم با معجزه تغییر مواجه شدم. P9 یک دستگاه 
ســریع، کارآمد و دارای طراحی ساده و زیبا بود. 
دوربین دوگانه بســیار فراتــر از انتظار من عمل 
می کــرد و صفحه نمایش جای هیــچ بحثی باقی 
نمی گذاشــت و به خصوص حسگر اثر انگشت در 
مقایسه با دیگران عالی به شــمار می آمد. اندازه 
دســتگاه و باریک بــودن آن کار را با آن راحت 
کرده بود و عمر باتری نیز برای دســتگاهی با آن 
ابعاد از حد کافی کمی بیشــتر هم بود. وقتی قرار 
شد درباره معایب دســتگاه بنویسم پررنگ ترین 
چیزی که به آن اشــاره کردم ُسر بودن دستگاه و 
لغزیدن آن به ته کیفم بود! شاید خنده دار به نظر 
بیاید اما تنها مشکل من با دستگاه این بود که بدنه 
فلزی و ســنگین بودن آن باعث می شد همیشه به 
ته کیفم سر بخورد و چند ثانیه ای زمان صرف پیدا 

کردنش می شد.
بی دلیل نیســت که این قدر بــه مدل قدیمی تر 
  P9 هواوی اشــاره کردم. یکی دیگر از مشــکالت
این بود که بایــد از آن دل می کندم و به گوشــی 
قدیمی کســل کننده خودم برمی گشتم! اما پس 
از آن به همه کســانی که در گوشــه و کنار از من 
می پرسیدند کدام گوشی برای خریدن بهتر است 
این هواوی زیبا را پیشنهاد دادم و تا به حال که هیچ 
کدام از خریداری آن پشــیمان نبوده اند. فراتر از 
توصیه های معدود من، هــواوی در واقع کم کم به 
میان مردم راه یافته و ســهم بــازار خود را هر روز 
بیشتر کرده  است. اگر به دست همکاران و دوستان 
خود نگاه کنید خیلی زود متوجه می شوید در یکی 
دو سال گذشته چقدر این چینی رنگارنگ جای خود 

را در میان ما باز کرده و به تدریج پیشــروان سنتی 
بازار را به عقب رانده است. به مرور پیش داوری ها 
درباره این سازنده چینی کنار زده می شود و اعتماد 
مردم به این گوشــی ها که نســبت به قیمت شان 

امکانات زیادی دارند بیشتر می شود.
در واقع P10  هم به P9  بی شــباهت نیســت، 
به خصوص که در پشــت آن دو لنــز دوربین در 
کنار هم وجود دارد. اما ابعاد دســتگاه جدید کمی 
بزرگ تر است؛ یعنی تقریبًا اندازه آی فون 7. بدنه 
دستگاه هم فلزی است اما بافت آن جالب و خاص 
اســت، هنگام لمس کردن دســتگاه حس خوبی 
به دســت می دهد، به عالوه این فلز برس خورده 
لکه اثر انگشــت را نشان نمی دهد. البته یکی دیگر 
از مزیت های این بافت بدنه این اســت که خط و 
خش هم روی آن ایجاد نمی شود مگر اینکه اصرار 

داشته باشید چیز تیزی روی آن بکشید! 
اولین بار که  P10 پالس آن را در دســت گرفتم 
سر و شکل دســتگاه حس خوبی به من داد. بدنه 
دســتگاه ســاده و بدون برجســتگی ها و شلوغ 
کاری هــای اضافه اســت. به جــز آرم هواوی و 
نــوار باالیی مخصوص دوربین هیــچ چیز اضافه 
دیگری روی دســتگاه دیده نمی شود. در سمت 
راست قســمت کناری دکمه تراش خورده و زبر 
قفل کــردن و دکمه باریک و بلند کم و زیاد کردن 
صدا دیده می شــود و در قسمت چپ تنها محفظه 

سیم کارت وجود دارد.
در قسمت باالی تلفن در مدل پالس، فرستنده 
فروســرخ)INFRARED(  تعبیــه شــده، اما این 
فرستنده در مدل P10 وجود ندارد. قسمت پایینی 
گوشــی نیز درگاه USB-C، خوشبختانه جک 3/5 
میلی متری هدفون و اسپیکر دستگاه قرار گرفته. 
روی صفحه جلو  تنها سنسور اثرانگشت تعبیه شده 
که حالت دکمه را هــم ندارد و تنها با لمس کردن 
عمل می کند. ابعاد 5/1 اینچی گوشــی هم راحت 
و بدون دردســر اســت، مخصوصًا برای کسانی 
که دســت های چندان بزرگی ندارنــد. البته در 
مورد مدل پالس بهتر است یا دست های بزرگی 
داشته باشید یا اینکه دیوانه وار به تلفن های بزرگ 
عالقه مند باشــید، چون این مــدل صفحه 5/5 
  P10 اینچی و وزن 1۶5 گرم یعنی 20 گرم بیشتر از
دارد. صفحه نمایش IPS کیفیت بسیار خوبی برای 
نمایش فیلم و عکس دارد، ضمن اینکه رنگ های 
آن کاماًل شفاف و زیبا به نظر می آیند. هرچند اگر 
گوشــی خود را زیر تابش مستقیم آفتاب استفاده 
کنید، ممکن است کمی با مشکل مواجه شوید، اما 
واقعًا این مساله آن قدر جدی نیست که به عنوان 
یک مشــکل آن را مطرح کنیــم و همان طور که 
هواوی قول داده بود نور صفحه این گوشی از مدل 
قبلی بسیار بیشتر شده است. این صفحه نمایش با 

پرچمدار جدید هواوی به بازار آمد

عروسک چینی

ملیحه آگاهی
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یک محافظ  Gorilla Glass 5 محافظت می شود 
و یک برچســب محافظ همراه آن روی گوشــی 

چسبانده شده است.
وقتی هر دو گوشــی را فعال کردم تــا ببینم به 
اصطالح در دســت چطور اســت باز هم از راحتی 
کار و تجربه سرعت گوشی شــگفت زده شدم، اما 
به دلیل بزرگ نبودن دســت هایم و ترجیح سبک 
بودن گوشــی، با خود مــدل P10    راحت تر بودم و 
بیشتر از این مدل اســتفاده کردم. قاب پالستیکی 
شــفاف گوشــی کمک می کرد رنگ زیبا و نازکی 
آن حفظ شــود، اما به هر حال اینکه بدنه ظریف و 
خوش دست گوشی لخت در دست باشد احساس 
بهتری دارد. تمام راه برگشتم به خانه صرف بررسی 
گوشــی و ویژگی های جالب آن شــد، سعی کردم 
از آینه گوشــی- که با اســتفاده از دوربین جلو کار 
می کند - بهره بگیرم، هرچند کندی دوربین مانند 
هر گوشی پیشــرفته دیگری کارکرد آینه را برای 
کارهایی مثل آرایش کردن بالاســتفاده می کند، 
اما تصویر شفاف است و اگر روی صفحه فوت کنید 
افکت هایی هم ایجاد می شــود، مثاًل صفحه گوشی 

بخار می گیرد و خیس به نظر می رسد.

یک تجربه زیبا
همین که به خانه رســیدم خواهرم گوشــی را در 
دســت من دید و گفت:»آی فون ۶ خریده ای؟« 
بیراه هم نمی گفت. ظاهر گوشــی بی نهایت شبیه 
آی فون ۶ اســت و اگر دنبال طراحی های اصیل 
و به اصطالح کپی نشــده هســتید، با وجود اینکه 
این دســتگاه بســیار زیبا و خوش تراش اســت، 
متاســفانه باید بگویم احتماالً ناامید خواهید شد. 
به هرحال اگر عمیق تر نگاه کنید این دستگاه واقعًا 
حرف های زیادی برای گفتن دارد. هر دو خواهرم 
وقتی P10    و مدل پــالس آن را دیدند از کیفیت 
دوربین آن شــگفت زده شــدند و با یکدیگر به 
عکس گرفتن از هر چه می شد و همچنین انداختن 
ســلفی های متنوع با اپلیکیشن فوق العاده دوربین 
پرداختیم. واقعًا این مســاله چنــدان دور از ذهن 
نیســت چراکه برخالف آی فون ها که هیچ وقت 
دوربین نقطه قــوت آنها نبوده، هواوی های مجهز 
به لنز دوگانه الیکا از بهترین دوربین های گوشــی 
 همراه در بازار به حســاب می آیند. خود کمپانی 
تولیدکننده در ویدئوهای تبلیغاتی کاماًل روی این 
مســاله تاکید کرده، اما این بار به جای اسکارلت 

جوهانســون زیبا از مدل هــای زن و مرد دیگری 
استفاده کرده که برای عکاســی این دستگاه را به 
کار برده انــد. این بار برخــالف P9 هیچ تاکیدی 
روی رابطه کابوی آمریکایی و اژدهای چینی وجود 
ندارد و قرار نیست عشقی میان این دو نماد شرقی 
و غربی شــکل گیرد. در گذشــته هواوی با تولید 
تجهیزات مخابراتی ســهم بازار زیادی در تمام 
دنیا گرفت که این مساله خیلی زود آمریکایی ها را 
به صرافت مقابله بــا این رقیب چینی انداخت، اما 
هواوی و موســس مرموز آن همواره موکداً رابطه 
خود را با دولت چین تکذیب می کنند و می گویند 
ارتباط ما بــا دولت جمهوری خلــق چین مانند 
ارتباط سیســکو با دولت ایاالت متحده است. با 
تمام این اوصاف و مقابله هــای گاهی قلدرمآبانه 
آمریکایی، این شــرکت چینی که تا سه چهار سال 
پیــش باید کمپین تبلیغاتی بــه راه می انداخت تا 
مردم آمریکا نام آن را درســت تلفــظ کنند و با 
هاوایی اشتباه نگیرند، به فروش خوبی در آمریکا 
دســت پیدا کرده و افق های روشنی را پیش روی 

خود می بیند.
 هرچند کیفیت تصویر نسبت به MATE9 بهبود 
پیدا نکرده اما تصاویر هنوز هم بسیار باکیفیت به 
حساب می آیند. اپلیکیشن دوربین هم مثل مدل 
قبلی فوق العاده اســت. تقریبًا مانند یک دوربین 
حرفه ای می توان تنظیمات را روی آن انجام داد، 
حتی می توانید عکس ها را با فرمت RAW بگیرید 
و به طور خــودکار روی همه عکس ها واترمارک 
بزنید. اگر دســت خود را در اپلیکیشــن دوربین 
به سمت چپ بکشــید، می توانید تنظیمات فنی 
را انجام دهید و اگر دســت خود را به سمت چپ 
بکشــید تنظیماتی مانند فیلترهــا و حالت های 
عکس و فیلم ظاهر می شــوند. یکــی از امکانات 
جالب دوربین این گوشــی این اســت که کاربر 
می تواند روی عکس ها یادداشت صوتی بگذارد. 
به این صورت کــه هنگام عکس گرفتن میکروفن 
روی صفحه فعال می شود و صدا را ضبط می کند. 
ســپس هنگام نمایش عکس بــا لمس عالمت 
بلندگــو صدا پخش می شــود. تصــور کنید این 
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ویژگی برای جاهایی مثل موزه ها یا عکاســی های 
خاطره انگیــز تا چه اندازه می تواند جالب باشــد. 
امکانات دیگری مثل پانوراما، عکاســی در شب، 
عکاسی مونوکروم و اســکن مدارک هم روی این 
اپلیکیشــن وجود دارند که همه آنها به خوبی کار 
می کنند. حتــی می توان امکانــات دیگری مثل 
حالــت GOOD FOOD را نیز به آن اضافه یا امکان 

اسکن و برخی دیگر از آنها  را حذف کرد.
همان طور که اشاره شــد رنگ های این صفحه 
زیبا و دقیق هســتند اما P10 کمی رنگ ها را سرد 
نشــان می دهد. اگر شــما نیز همین نظــر را در 
مورد رنگ های این دســتگاه داشتید می توانید از 
تنظیمات دستگاه این مشــکل را برطرف کنید تا 

رنگ ها گرم تر نمایش داده شوند.

اپلیکیشن ها
P10      اپلیکیشــن هایی دارد کــه می توان گفت با 
روحیه شرقی اهمیت دادن به ظاهر سازگارترند. 
مثاًل روی این گوشــی مثل مدل قبلــی اپ ویژه 
دانلود انواع تم مخصوص و نحوه چینش آیکون ها 
وجــود دارد، اما یــک اپ کاربردی کــه به نظر 
 PHONE MANAGER من بســیار مفید آمــد، اپ
اســت. این اپ تقریبًا تمام نیاز کاربر را از اپ های 
کاربردی دیگر برطــرف می کند، مثاًل برای پاک 
کردن فایل هــای اضافه، کنترل مصــرف دیتا، 
محافظــت در برابر ویروس ها، مســدود کردن 
تماس ها و پیام های مزاحم، قفل گذاشــتن روی 
اپ ها و چنــد کار دیگر را می توان با همین یک اپ 

پیش فرض انجام داد.
نمی توانم خود را از جمله کسانی بدانم که  زیاد 
از گوشــی برای بازی کردن استفاده می کنند، اما 
برای انجام بازی های ســنگین و بــا گرافیک باال 
روی این گوشــی هیچ مشــکلی وجود ندارد بلکه 
هواوی اپ  HIGAME را هم به صورت پیش فرض 
روی این دســتگاه نصب کرده که انواع بازی های 
مخصوص این گوشی ها را هر روز روی آن اضافه 
می کند. اپ هایــی مثل تقویم یادداشــت و اپ 
ســالمتی که گام ها را تقریبًا دقیق می شمارد نیز 

موجودند که نیاز به توضیح چندانی ندارند.
گفتم این گوشــی شــباهت زیادی به آی فون 

دارد، یــک بار دیگــر با دیــدن اپ  HiCARE یاد 
اپل و ســرویس گارانتی آن افتــادم. در این اپ 
توضیحات استفاده از گوشــی به زبان فارسی نیز 
وجود دارد. هرچند در هواوی P10   و مدل پالس 
آن خبری از کشوی اپ یا APP DRAWER  نیست، 
اما در قسمت ابزارها ساماندهی خوبی به اپ های 
کاربردی انجــام گرفته اســت و اپ های ضبط 
صدا، ســاعت، تبدیل واحد و غیره در این قسمت 
پیدا می شــوند.  برخالف برخــی مدل های تلفن 
 همراه جدید در بازار، احتیاجی به نصب نرم افزار 
مدیریت ها فایل ها ندارید و خود دســتگاه این اپ 

را با خود دارد.
هواوی P10 با یک باتری 3200 میلی آمپری و 
نوع پالس آن با یک باتــری 3750 میلی آمپری 
عرضه شــده کــه همان طور که انتظــار می رود 
غیرقابل تعویض اند. شــارژر دستگاه با یک سیم 
مخصوص می تواند دستگاه را به سرعت شارژ کند 
اما اگر از شارژر یا سیم دیگری برای شارژ دستگاه 
استفاده کنید سرعت شــارژ تا حد زیادی پایین 
می آید، با شــارژر اصلی ظرف نیم ساعت شارژ 
دســتگاه تا 50 درصد پر می شود. اما به شخصه از 
عمر باتری این دستگاه ها به خصوص مدل پالس 
راضی نبودم و با اینکه دســتگاه به سرعت شارژ 
می شود اما خصوصًا هنگام استفاده دیتا و بلوتوث 
شارژ دســتگاه به سرعت خالی می شــود. اگر از 
کاربران ساعت یا دســتبندهای هوشمند باشید، 
که نیاز به برقراری ارتباط با بلوتوث دارند، شاید 

استفاده از باتری اضافه را باید در نظر بگیرید.
به طور کلی هــواوی P10    و P10    پالس هر دو 
دســتگاه هایی زیبا و کارآمد هستند که در ادامه 
راه تحول و یورش جهانی هواوی به بازار آمده اند.  
این دســتگاه ها به طور کلی در رقابت با دیگران 
چیزی کم ندارند بلکه امکاناتی مثل برخورداری 
از USB  تایپ  C و جک3/5 میلی متری هندزفری 
و کیفیــت صدا و تصویر فوق العــاده، ظاهر زیبا و 
کیفیت ســاخت، حرف های زیــادی برای گفتن 
دارند. هرچند برخالف گذشــته به نظر نمی آید 
دیگر خبــری از قیمت پایین در کار باشــد ولی با 
این وجود P10  دستگاهی اســت که به اصطالح 

»می ارزد«  

پی1۰

145.3x۶9.3x7 میلی متر )5.72x2.73x0.28 اینچ( ابعاد
145 گرم وزن

 .NEO LCD صفحه نمایش لمسی خازنی-IPS نمایشگر
5.1 اینچ اندازه

1080x1920 پیکسل وضوح
Corning Gorilla Glass 5• فناوری محافظ

نانو سیم کارت
microSD. تا 25۶ گیگابایت حافظه خارجی

۶4 گیگ داخل دستگاه
4 گیگ رم

Dual 20 MP + 12 MP, f/2.2, OIS, Leica optics, 
phase detection autofocus, dual-LED

دوربین اصلی
8MP, f/1.9 دوربین سلفی
USB-C پورت اتصالی
3200 mAh باتری
Fingerprint (rear-mounted), 
accelerometer, gyro, proximity, compass

سنسور
HiSilicon Kirin 960 Octa-core (4x2.4 GHz 
Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53)

پردازنده
Android OS, v7.0 (Nougat) سیستم عامل

 ,Fingerprint (front-mounted)شتاب سنج. 
ژیروسکوپ. حسگر مجاورتی. قطب نما حسگرها

 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA,
WiFi Direct, hotspot

شبکه بی سیم

پی1۰ پالس

153.5x74.2x7  میلی متر ابعاد
1۶5 گرم وزن

NEO LCD صفحه نمایش لمسی خازنی-IPS نمایشگر
5.5 اینچ اندازه

1440x25۶0  پیکسل وضوح
Corning Gorilla Glass 5• فناوری محافظ

نانو سیم کارت
microSD. تا 25۶ گیگابایت حافظه خارجی

۶4 گیگ داخل دستگاه
4 گیگ رم

Dual 20 MP + 12 MP, f/2.2, OIS, Leica optics, 
phase detection autofocus, dual-LED

دوربین اصلی
8MP, f/1.9 دوربین سلفی
USB-C پورت اتصالی
3750mAh باتری
Fingerprint (rear-mounted), 
accelerometer, gyro, proximity, compass

سنسور
HiSilicon Kirin 960 Octa-core (4x2.4 GHz 
Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53)

پردازنده
Android OS, v7.0 (Nougat) سیستم عامل

 ,Fingerprint (front-mounted)شتاب سنج. 
ژیروسکوپ. حسگر مجاورتی. قطب نما حسگرها

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, 
WiFi Direct, hotspot

شبکه بی سیم
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جهان نما

124

جهان نما

وزارت کار ایاالت متحده با اشــاره به مدرکی 
مبنی بر »ناهماهنگی هــای منظم در پرداخت 
حقوق« ادعا کرده که گوگل در مورد پرداخت 

حقوق به زنان تبعیض قائل شده است. 
دولــت ایاالت متحده طی انجــام تحقیقات 
وزارت کار، اطالعاتی به دســت آورده است 
که نشــان می دهد غول جست وجوی اینترنت 
قوانین فدرال استخدام را نقض می کند، چرا که 

به زنان کمتر حقوق پرداخت می کند.
جنت ویپــر، یکی از مدیــران محلی وزارت 
کار، در دادگاه شــهادت داد کــه »ناهماهنگی 
منظمــی در پرداخت حقوق به مــردان و زنان 
عضو نیروی کار مشــهود است«. جنت هرولد، 
وکیــل محلی وزارت کار، در مــورد این قضیه 
گفته اســت:»تحقیقات کامل نیست، ولی در 
این نقطــه وزارت کار شــواهد قطعی دارد که 
نشان می دهد تبعیض گســترده ای علیه زنان 
در بیشتر بخش های گوگل، در جریان است.« 
او گفت:»تحلیل دولت در این برهه زمانی نشان 
می دهد که تبعیض علیه زنان در گوگل بسیار 

شدید است، حتی در این صنعت.« 
گوگل اتهامات مبنی بر تبعیض را رد کرده و 
مدعی اســت در پرداخت حقوق میان مردان و 
زنان تفاوت قائل نمی شود.  این اتهام بزرگ علیه 
یکی از بزرگ ترین و قدرتمندترین شرکت های 
دره سیلیکون، زمانی مطرح می شود که صنعت 
فناوری بــا محوریت مردان تحت بازرســی 
تبعیض جنسیتی، ناهماهنگی پرداخت حقوق و 

آزار جنسی قرار می گیرد. 
ایــن اتهامات ابتدا در جلســه ژانویه دادگاه 
فدرال، در پــی شــکایت وزارت کار از گوگل 
مطرح شد که در آن وزارت کار درخواست کرد 
گوگل داده هــا و پرونده های پرداخت حقوق را 

در اختیار دولت بگذارد. 
گوگل طرف قــرارداد فدرال اســت؛ یعنی 
وزارت کار می تواند اطالعــات و پرونده های 
آن را بازرســی کند و در مــورد رعایت قانون 
توسط این شرکت نظر دهد. سال قبل، وزارت 
کار طی بازرســی از گوگل خواست تا پیشینه 
شغلی و حقوقی کارمندان خود را به دولت ارائه 
دهد.  ولی گوگل به طور مکرر از ارائه مدارک و 
داده ها امتناع ورزید که طبق ادعای وزارت کار، 

نقض قوانین قرارداد با دولت فدرال است. پس 
از شکایت وزارت کار، ســخنگوی گوگل ادعا 
کرد که »صدها هزار پرونــده« به دولت ارائه 
شده و درخواست های مطرح شده در شکایت 
وزارت کار »بسیار گســترده« است، در نتیجه 
منجر به افشــای اطالعات محرمانه شرکت 
یا نقض حریم خصوصی کارمندان می شــود. 
مقامات وزارت کار اتهامات تبعیض در گوگل 
را طی جلسه ای تشریح کردند و توضیح دادند 
که چرا این شــرکت باید تن به درخواست های 
وزارت کار دهد. ویپر گفته اســت که وزارت 
کار در جدول خالصه پرداخت حقوق 2015، 
ناهماهنگی هایی را شناســایی کرده است، در 
نتیجه مقامات باید داده های بیشتری دریافت و 
ریشه مشکل را ارزیابی کنند. همچنین مقامات 
باید بتوانند به طــور محرمانه بــا کارمندان 
مصاحبه کنند. او گفت:»می خواهیم بدانیم علت 

این ناهماهنگی در پرداخت حقوق چیست.«
لیسا بارنت ســوین، یکی از وکالی گوگل، در 
اظهارات اولیه خود شهادت داد که درخواست 
وزارت کار »امری ماجراجویانه اســت و هیچ 
ارتباطی با بازرسی از شرکت ندارد«. وی افزود 
که این درخواســت نقض بند چهــارم قانون 
اساسی مبنی بر حق مصونیت شرکت گوگل از 

هر نوع جست وجوی نامعقول است. 
مارک پیلوتین، وکیل وزارت کار، نیز گفت: 
»گوگل به دالیل نامعلوم تمایل دارد اطالعات 

مربوط به پرداخت حقوق ها را مخفی کند.«
گوگل در گفت وگو بــا گاردین چنین عنوان 
کرد:»به شــدت با ادعای ویپر مخالفیم. ما هر 
ســال تحلیل کاملی از پرداخت حقوق به زنان 
و مردان انجــام می دهیم و هیچ تبعیضی در کار 
نیســت. وزارت کار به غیــر از ادعای بی پایه 
تبعیض، که برای اولین بار در دادگاه شــنیدیم، 
مدرک دیگری ارائه نداده و حتی روش تحلیل 
خود را نیز مشخص نکرده است.« گوگل اخیراً 
ادعا کرده که تبعیض جنسی در درون شرکت 
را در ســطح جهانی از بین برده و در میان همه 
نژادهای ایاالت متحــده عدالت برقرار کرده 
اســت. هرولد به گاردین گفت کــه »به دنبال 
اطالعات بیشتر برای تضمین صحت یافته های 
وزارت کار« است »زیرا اگر یافته ها تایید شود، 

وضعیت بسیار دردسرساز خواهد شد«. 
گوگل اولین شرکتی نیســت که با شکایت 
حقوقــی وزارت کار مبنی بــر اعمال تبعیض 
مواجه می شود. در سپتامبر 2016، وزارت کار 
شکایتی علیه پاالنتیر، شرکت تحلیل داده های 
پالو آلتو، ارائه داد که در آن تبعیض گســترده 
علیه کارمندان آســیایی و روش استخدام آنها 
مطرح شــده بود. پاالنتیر چنین استدالل کرد 
که تحلیل وزارت کار نادرست است، در نتیجه 

چنین اتهاماتی را رد کرد.
در ژانویه امســال، وزارت کار از شــرکت 
اوراکل، شــرکت بزرگ فناوری، شکایت کرد، 
زیرا به مردان سفیدپوســت بیشتر از دیگران 
حقوق می پــردازد و علیه زنــان و کارمندان 
آسیایی و سیاهپوســت تبعیض قائل می شود. 
اوراکل ادعا کرد که این پرونده »انگیزه سیاسی« 
داشته و تصمیمات استخدامی این شرکت همه 

بر پایه تجربه و کارآمدی افراد است.
در ماه هــای اخیر، آینده این نــوع اقدامات 
تهاجمی وزارت کار در دولــت دونالد ترامپ 
دچار ابهام شده اســت. رئیس جمهور کنونی 
مصونیت های کارمندان زن در دوره اوباما را از 
میان برداشته است و برخی کارمندان وزارت 
کار ابراز نگرانی کرده اند، چرا که دولت کنونی 
ماموریت اصلی وزارت کار مبنی بر پشتیبانی از 
حقوق کارمنــدان و کارگران را تهدید می کند. 
یکی از مدیــران اجرایی اوراکل نیــز به گروه 
ترامپ پیوســته و همچنین پیتر ثیل، مشــاور 
نزدیک ترامپ، یکــی از بنیان گذاران پاالنتیر 
اســت. وکالی وزارت کار در پرونده گوگل از 
دادگاه خواســته اند تا همه قراردادهای فدرال 
این شــرکت را تعلیق کنند و در صورت ادامه 
همین رفتــار از جانب گوگل، از هر نوع فعالیت 

اقتصادی با دولت جلوگیری شود  

منبع: گاردین سم لوین
ترجمه: امین پورحسن

گوگل به تبعیض گسترده در پرداخت حقوق زنان متهم شد 

زنان سیلیکون ولی در سایه

پوستر اتحادیه اروپا درمورد تبعیض جنسیتی
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اولیــه زندگی هایمان در عیــن واقعی بودن تصاویر 
شــاید کمی غیرواقعی به نظر بیایند: گوشی 
تلفن بزرگ که ســیمی دراز و پیچ پیچ دارد به دیوار نصب شده 
و شماره گیر آن چرخشی است، تلویزیونی که برای رفع مشکل 
برفک باید مدام آنتنش را تنظیم کنی، نوارکاست ها و... همه اینها 
امروز تغییر کرده اند و در گوشه ای از تاریخ جای مانده اند. حتی 
کتاب ها هم در حال تغییر هســتند و به ســمت دیجیتالی شدن 

پیش می روند.
چند دهه قبل، انجام یک پژوهش ساده به معنای صرف زمان 
و چندین روز جست وجو در البه الی قفســه های کتابخانه ها یا 
مراجع نشریات بود. امروز اما با چند کلیدواژه و فشار دادن دکمه 
جست وجو کارها انجام و مطالب مورد نظر پیدا می شوند، از این 
لینک به لینکی دیگر، بدون داشــتن بــاری از کتاب ها بر دوش، 

فقط کافی است شکارچی ماهری در انبوه اطالعات باشید. دیگر 
حتی کتابخانه تان نیاز به گردگیــری و مرتب کردن هم ندارد، 
کافی اســت از کتابخوان های الکترونیکی استفاده کنید. در این 
میان مزایای دیگری نیز وجود دارد، از محیط زیست گرفته تا.... 
اما چالش ها و مشــکالت این دنیای جدید دیجیتالی چیست؟  
ناشران چه مســیرهایی را باید طی کنند و چه کسی حرف آخر 
را می زند؟ آیا کتابخوانی که طی پنج قرن گذشته، یعنی از زمان 
اختراع دستگاه چاپ گوتنبرگ، تبدیل به سرگرمی عمومی شد 
می تواند با تغییر قالب همانند قبل بــه حیات خود ادامه دهد یا 

تغییر عادات خواندن ما را هم بی امان تغییر می دهد؟
مینا پاکدل

کتابخوانیدیجیتالیبهکدامسمتوسومیرود؟

شکارچیهایماهر
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الکترونیکــی جهــان را کتاب های 
تســخیر نمی کننــد، این 
 )Pew( همان نکته ای است که تحقیق موسسه پیو
در سال ۲۰۱۶ نشان داد و این مساله را مطرح کرد 
که میزان آمریکایی هایی که کتاب های دیجیتالی 

می خوانند، از سال ۲۰۱۴ افزایش نیافته است.

ماوکتابها
بزرگســاالن آمریکایی در ۱۲ ماه ســال ۲۰۱۶ 
چه ســهمی در کتاب خواندن داشته اند؟ تحقیق 
پیو دلیلی واقعی برای تجدیــد حیات چاپ ارائه 
نمی دهد. در کل، میزان آمریکایی هایی که کتاب 
را در هر قالبی خوانده اند رو به کاهش است. در این 
میان کتاب های الکترونیکــی تقریباً آماری ثابت 
داشــته اند و با همین ثبات، می توان گفت به  نوعی 

سهم بیشتری در بازار کسب کرده اند.

مساله دقیقاً داستان »بازگشت به چاپ« نیست 
که ناشــران کتاب اخیراً بیــان کرده اند. انجمن 
ناشران آمریکایی در ماه ژوئن گزارش داده اند که 
فروش کتاب های چاپی در ســال ۲۰۱۵ افزایش 
یافته اســت. درصد افرادی که کتاب می خوانند 
کمی پاییــن آمده، امــا اکثر افــرادی که کتاب 

می خوانند خریدار کتاب هستند.
انجمن ناشــران آمریکایی یــا AAP همچنین 
گــزارش داده اســت کــه درآمــد کل کتاب 
الکترونیکی حدود ۱۱/3 درصد در ســال ۲۰۱۵ 
کاهــش یافته و میــزان فروش نیز بــا افت 9/7 
درصــدی مواجه بوده اســت. این همــان جایی 
است که مســائل کمی گمراه کننده می نماید. در 
 واقع شــرکت های انتشــاراتی تاسیس شده که 
متعلق به AAP هســتند کتاب هــای الکترونیکی 
کمتری می فروشــند، اما این بدین معنا نیست که 

کتاب هــای الکترونیکی کمتری بــه فروش رفته 
است. به طور متوســط از هر ۱۰ کتاب موجود در 
لیست پرفروش های الکترونیکی کیندل آمازون 
فقط دو کتاب از جانب ناشران اصلی چاپ شده اند. 
بقیــه رمان ها از طرف خود نویســنده یا توســط 
آمازون منتشر شده اند. قیمت این کتاب ها بین 99 

سنت تا ۴/99 دالر است.
وب ســایت Author Earnings بــه طــور 
سیستماتیک این مساله را دنبال می کند. بر اساس 
گزارش این وب سایت، ســهم پنج ناشر بزرگ از 
فروش کیندل در ابتدای ســال ۲۰۱۴، ۴۰ درصد 
بوده اســت و در ماه مه همان ســال به ۲3 درصد 
کاهش یافته اســت. ناشــران بزرگ می خواهند 
کتاب هایشان را با قیمت هایی باالتر از ۴/99 دالر 
به فروش برســانند، ســهم کل آنها از درآمد ۴۰ 
درصد بوده و بعد به ســرعت سقوط کرده است. 

آیاکتابهایالکترونیکیهمچنانرشدخواهندکرد

داستانماوکتابها

جاستین فوکس



129

peivast.com

شماره 45  اردیبهشت 1396  

از سوی دیگر نویسندگان در حال حاضر از فروش 
کتاب های الکترونیکی بیشــتر ســود می کنند و 
درآمد بیشتری نسبت به نویسندگانی دارند که با 

ناشران سنتی کار می کنند.
ناشران کتاب همان هایی هســتند که استادان 
رشته تجارت، پلتفرم های دوســویه یا بازارهای 
دوطرفه می خوانند. آنها کتاب ها را به خوانندگان 
می فروشــند، اما در عین حال خدمات نشر و چاپ 
را به نویسندگان نیز می فروشــند. ناشران سعی 
می کننــد همین مســاله را در مــورد کتاب های 
الکترونیکی نیز پیاده کنند، به همین علت پیشنهاد 
جالب توجهی برای نویســنده یا خریدار ندارند. 
ناشــران خودشان قیمت را مشــخص می کنند و 
اکثر قیمت ها در محدوده  ۱۲/99 دالر تا ۱۴/99 
دالر است. این قیمت ها چندان هم کمتر از قیمت 
کتاب های نســخه چاپی با جلد گالینگور نیســت 
و این مساله در شرایطی اســت که ناشران زمان 
خیلــی کمتری را برای تولیــد و توزیع کتاب های 
الکترونیکی نســبت به کتاب های کاغذی صرف 
می کنند. در  واقع نکته اصلی این اســت که ناشران 
سهم چندانی از درآمد را به نویسندگان نمی دهند.

از سویی دیگر انتخاب ناشران اولویت کتاب های 
چاپی اســت و نمی توان برای ایــن انتخاب آنها را 
ســرزنش کرد. اکثر خریداران کتــاب هنوز هم 
خواندن روی کاغــذ را ترجیح می دهند و به همین 
دلیل زنده نگه داشتن کتابفروشی ها، نسبت به تکیه 
بر آمازون برای توزیع کتاب ها، مساله ای مهم تر و 
سودمندتر برای ناشران است. تالش های آمازون 
در حوزه نشر فیزیکی کتاب چندان موفقیت آمیز 
نبوده است. بخشــی از این مساله به علت مقاومت 
کتابفروشی هاست، بنابراین شاید آنچه امروز با آن 
مواجهیم، کم کم به سوی نوعی آشتی تدریجی برود. 
ناشران ادبیات عامه پســند و ارزان را به آمازون و 
نویسندگان ناشر واگذار کرده  اند و بقیه کسب وکار 
را برای خودشان نگه داشته اند. در این سناریو چند 
مشکل وجود دارد. آشــکارترین مساله این است 
که آمــازون واقعاً تنش زدایــی نمی کند. در حال 
حاضر کتابفروشــی های فیزیکی خود را راه اندازی 
کرده و قطعاً طرح های دیگــری هم در پس ذهن 
دارد. مساله دیگر این است که ادبیات عامه پسند، 
کسب وکاری پرسود اســت و مسلماً ناشران واقعًا 
نمی خواهند این ســود را رها کنند. نکته آخر اینکه 
افزایش کتاب های الکترونیکی متناسب با الگویی 
اســت که کالیتون کریستنسن، اســتاد تجارت 
دانشــگاه هاروارد، آن را »نوآوری تحول آفرین« 
)disruptive innovation( می خوانــد. به نظر 
می آید فرض اینکه بازی تمام شــده، غیرمنطقی 
 The  است. کریستنسن در مقدمه کتاب خود به نام

Innovator’s Dilemma می گوید:

 »بــه طــور کلــی فناوری هــای تحول آفرین 
محصوالت خود را در بازارهای تثبیت شــده ارائه 
می دهند. اما مســائل دیگری هــم وجود دارد که 
ارزش گذاری مشــتریان جدید و در حاشــیه بر 
اساس این امکانات اســت. محصوالتی که بر پایه 
فناوری های تحول آفرین شــکل گرفته اند عمومًا 
ارزان تر، ســاده تر، کوچک تر و اغلب کاربردی تر 

هستند.«
شرکت های تاسیس شده طبعًا بر ارائه خدمات 
بر مشتریان فعلی خود تمرکز می کنند: مشتریانی 
که عالقه ای بــه محصوالت جدید نــدارد. این 
مشــتریان عمومــًا نگاهی به محصــول جدید و 
ارزان تر می اندازند و فکر می کنند »نه، ممنونم«. 
این مســاله فضا را بــرای تــازه  واردان ممکن 
می کند، تازه واردانی که محصوالت خود را بهبود 
می بخشند و مشتریان جدید به دست می آورند. 
این رویکرد تــا موقعی که تــازه واردان بر بازار 
تســلط یابند ادامه پیدا می کند. در این شــرایط، 
رهبران صنایع به حاشــیه رفته از اینکه چه اتفاقی 
افتاده اســت و کجای راه را اشتباه رفته اند تعجب 
می کنند. این داســتانی اســت که کریستنسن 
تعریف می کند. این قانون تغییرناپذیر نیســت و 
کاربردی بــودن آن را این واقعیت اثبات می کند 
که مدیران اجرایی شــرکت های تاسیس شده با 
این مســاله مواجه بوده اند و آن را می شناســند. 
همگان در چاپ و نشــر کتاب می دانســتند که 
کتاب الکترونیکی پتانسیل این را دارد که تبدیل 
به فنــاوری تحول آفرین شــود و هیــچ  کدام از 
ناشران بزرگ این مســاله را انکار نکرده اند. اما 
ناشــران جدا از برخی آزمایش ها که کتاب ها را 
فقط در قالــب دیجیتالی و بــا قیمت های پایین 
منتشــر کردند، اغلب در مقابــل این جریان، که 
توســط آمازون هدایت می شد، مقاومت کردند. 
به نظر آنها قالب دیجیتالــی نیز قالب دیگری از 

کتاب هاست و اتفاق خاصی نیفتاده است.
به نظر می رسد این رویکرد در حفظ کسب وکار 
ناشران موفقیت آمیز بوده است. همچنین می توان 
این رویکرد را یکی از دالیل رشــد تدریجی و کند 
بازار کتاب های الکترونیکی دانســت. از ســوی 
دیگر این مساله بدین معناست که ناشران کتاب 
ســهم چندانی در بازار کتاب الکترونیکی ندارند، 
بازاری که بیشترین پتانسیل رشــد و نوآوری را 

در خود دارد.
امروز بازار کتاب، قلمرو مســلم نویســندگان 
علمی تخیلی، داســتان های عاشــقانه، معمایی و 
رمان های فانتزی است و چنین آثاری به مصرف 
انبوه می رســند. البته احتماالً میل و کشش به این 
ســبک ها در زمان های مختلف تغییر می کند. در 
این میان هر چه بیشتر می گذرد، انتشار دیجیتالی 

آثار توســط خود نویسندگان آســان و آسان تر 
می شــود و حتی به چاپ و کتابفروشــی فیزیکی 
نیازی نیســت. به نظر می آید گســترش مطالعه 
کتاب الکترونیکی در دســتگاه هایی مثل تبلت و 
گوشی هوشمند به مثابه فرصت هایی جدید است. 
بر اســاس تحقیق پیو )Pew( حدود ۲۲ درصد از 
آمریکایی های رده سنی ۱۸ تا ۲9 سال کتاب ها را 

روی گوشی  خود می خوانند.
داســتان کتاب الکترونیکی هنوز تمام نشــده و 
واضح است که ناشــران بزرگ در این میان نقش 

خاصی بر عهده نگرفته اند  

منبع:بلومبرگ

سهم بزرگساالن آمریکا�ی که در 12 ماه گذشته ...

ونییک بر اساس نوع ن�ش  )فوریه 2014 تا مه 2015( درآمد نویسنده از بازار کتاب الک�ت
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رشدصنعتکتابالکترونیکیدرتاریخ

رشد صنعت کتاب الکترونیکی در تاریخ

1۹۷1
گ  مایکل هارت پروژه گوتن�ب
را آغاز کرد که هدف آن ایجاد 
ونییک با 10 هزار  کتابخانه الک�ت

کتاب بود.

1۹۹0 
جان گالوسکا برنامه نمایش 
ونییک را ابداع کرد  کتاب الک�ت
که PC-Book خوانده شد.

1۹۹4
وع به انتشار  روی هوی �ش
آثار داستا�ن کرد. هدف از 

کت این بود که  ایجاد این �ش
به طور تخصیص به تولید 

دازد. ونییک ب�پ کتاب های الک�ت

1۹۹۹
سیمون اند شاس�ت 

 iBook (Simon & Schuster)
ی تبدیل  ن نا�ش را ساخت و به اول�ی
شد که هم نسخه های چا�پ و هم 

ونییک را منت�ش  نسخه های الک�ت
می کرد.

2001
ان اصیل از جمله  نا�ش

 Random( رندوم هاوس
ن  House(، هارپرکولی�ن
)HarperCollins( و 
پنگوئن به �اغ انتشار 

ونییک رفتند. کتاب های الک�ت

2004
گوگل اعالم کرد که می خواهد طی همکاری 

با کتابخانه ها، کتاب ها را اسکن کند و 
س کاربران قرار دهد. این پروژه  در دس�ت
Google Book Search نام گرفت.

ن کتابخوان  سو�ن Librie را وارد بازار کرد، اول�ی
ونییک  ونییک ای که از فناوری جوهر الک�ت الک�ت

)e-ink( استفاده می کند.

200۸
ونییک وارد  کتاب های الک�ت

ن شدند و به فروش  آی فون ن�ی
رسیدند.

2010
سال 2010 با فروش ۹66 میلیون 
ونییک  دالر نسخه کتاب الک�ت
به کاربران به پایان رسید. در 

ن زده می شد که  این سال تخم�ی
ان فروش در سال 2015 سه  ن م�ی

برابر شود.

2015
مکمیالن )macmillan( بعد از 
 ، ن و سیمون اند شاس�ت هارپرکولی�ن
ن نا�ش بزرگ دنیا تبدیل  به سوم�ی

اک کتاب  شد که خدمات اش�ت
ونییک ارائه می داد. الک�ت

 )Bibliobytes( ن بیبلیوبای�ت
کت  ن �ش تاسیس شد و اول�ی
رسمی ای بود که کتاب های 

ونییک را در فضای  الک�ت
مجازی به فروش می رساند.

1۹۹۳

ونییک  ن کتابخوان الک�ت اول�ی
قابل حمل با نام راکت 

)Rocket( ساخته شد. 
این کتابخوان کتاب های 

ونییک را از طریق کابل  الک�ت
کامپیوتری دانلود می کرد.

1۹۹۸

ن نرم افزار  مایکروسافت اول�ی
ونییک را  کتابخوان الک�ت
راه اندازی و با همکاری 

آمازون فروش کتاب های 
ونییک را آغاز کرد. الک�ت

2000

- Amazon.com کیندل را 
انحصاراً در بازار آمریکا منت�ش کرد و 
نسخه های موجود طی پنج ساعت 

و نیم به فروش رسید.

- اسکریبد )Scribd( به عنوان 
اک گذاری  پلتفرمی برای به اش�ت
کتاب ها و اسناد راه اندازی شد.

200۷

- آمازون کیندل Kindle 2( 2( را 
ان  ن ن بار، م�ی منت�ش کرد و برای اول�ی

ونییک نسبت به  فروش کتاب های الک�ت
کتاب های چا�پ بیش�ت شد.

- اسکریبد طی همکاری با سیمون اند 
وع به فروش کتاب های  شاس�ت �ش

ونییک در سایت کرد. الک�ت

200۹

اک  اسکریبد خدمات اش�ت
ونییک را  کتاب های الک�ت

راه اندازی کرد و به کاربران 
امکان داد که با هزینه 
ماهانه به کتاب های 

یس داشته  ونییک دس�ت الک�ت
باشند.  

201۳

اسکریبد، کتابخانه دیجیتایل 
اک گذاری به  و �ویس اش�ت
ده توسعه یافت و  طور گس�ت

ان عناوین کتاب های خود  نا�ش
را در این �ویس تا بیش از 

اک  شش هزار عنوان، به اش�ت
گذاشتند.

2016

کت بازی های  یک �ش
کامپیوتری به نام ایستگیت 

 Eastgate( سیستمز
Systems( کتا�ب به قلم 
کایکل جویس روی نسخه 

فال�پ دیسک منت�ش می کند.

1۹۸۷
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ســال های اخیــر صنعتــی جهانــی از در 
کتاب های الکترونیکی ظهــور یافته که 
نیروی عظیمی در بازار کتاب های انگلیسی زبان 
به ویژه در ایاالت متحده دارد. بر اســاس آخرین 
گزارش جهانی کتاب های الکترونیکی، در ســال 
۲۰۱۶ رشــد جهانی بازار الکترونیکی کتاب پس 
از یک دهه پیشرفت بدون توقف، به دلیل حضور 
بازیکنانی مثل آمازون، از نظر فروش کتاب های 
فیزیکــی و الکترونیکــی به باالتریــن حد خود 
رسیده اســت. در این نوشته به برخی از مهم ترین 

بخش های این گزارش می پردازیم.
انتشــار کتاب های الکترونیکــی پیامد طبیعی 
تغییــر رفتار میلیاردها کاربر اســت که از طریق 
گوشــی یا تبلت به اینترنت و کتاب دسترســی 
یافته اند. بر اســاس گزارش مذکور، نفوذ جهانی 
رســانه های اجتماعی در میان مردم 3۱ درصد 
بوده اســت. هرچند به نظر می رسد تولید کتاب 
)با مراحل نوشتن، ویراســتاری و نشر( حرفه ای 
ســنتی و در برابر تغییر مقاوم اســت، در عوض 
تغییرات آن را خود مردم تعیین کرده اند. انتشار 
کتاب دومین صنعت مهــم در میان صنایع تولید 
محتواســت )اولین صنعت تلویزیون به  حساب 
می آید( و در هر ســال ۱۵۰ میلیارد دالر درآمد 
دارد. در دگرگونی دیجیتال، بخش های مختلف 
صنعت محتوا بســیار متفاوت از یکدیگر تکامل 

یافتند.

بازارهای کتاب در سرتاســر جهان تحت  تاثیر 
عوامل مختلفی از جمله اندازه جمعیت تا ســطح 
رشد اقتصادی هســتند. اصلی ترین بازار مصرفی 
کتاب های الکترونیکی امروز ایاالت متحده بوده 
و کشورهای چین، آلمان، ژاپن، بریتانیا و همچنین 
تعدادی از کشورهای اروپایی در مقام های بعدی 
قرار دارند. برزیل، مکزیــک و آرژانتین در میان 
کشورهای آمریکای التین به ترتیب در مقام های 

۱۰، ۱۸ و ۲۰ قرار دارند.
لیکن از منظر تولیــد عناوین این ترتیب تفاوت 
دارد؛ بریتانیا با بیش از ســه هزار عنوان در سال 
در صدر جدول قرار گرفته و دانمارک، اســلوونی 

و اسپانیا به ترتیب در مقام های بعدی جا دارند.
کوتاه  سخن اینکه، می توان گفت صنعت کتاب 
الکترونیکی معطوف به چند بازار در شش کشور 
مختلف اســت که ۶۰ درصد درآمد جهانی را به 

خود اختصاص داده اند.
کتاب هــای الکترونیکی در حال تبدیل شــدن 
به مقوله ای مجزا از کتاب های چاپی هســتند. این 
صنعت از ســال ۲۰۰7 با تولید کیندل آمازون و 
در ســه فرمت Mobi, ePub و PDF به محبوبیت 
زیادی دســت یافت. عالقه به کتابخوانی به ویژه 
در آســیا، اروپا و شــمال آمریکا از دستگاه های 
مخصوص به گوشــی های موبایل آغاز شد. روند 
بازار از افت فروش نســخه های چاپی و افزایش 
نسبی نســخه های دیتیجال حکایت می کرد، به 

 گونه ای که نمی شــد ضررهای بــازار چاپی را با 
دنیای دیجیتالی جبران کرد.

گذار به جهــان کتاب های دیجیتــال در ابتدا 
با چنین ســرعتی قابل پیش بینی نبــود و بدون 
شک دســت کم ۲۰ ســال دیگر تا تثبیت شرایط 

دیجیتالی زمان الزم است.
کتاب هــای الکترونیکــی به یک انــدازه کلیه 
شــاخه ها را به خود جذب نکرده اند. میزان نفوذ 
در بــازار بریتانیــا و ایاالت متحــده معطوف به 
ژانرهای رمان، فانتزی و جنسی است و کتاب های 
غیرداستانی جایگاه چندانی در این بازارها ندارند.

بازار اروپایــی از طریق تثبیت گروه های بزرگ 
نشر در حال تغییر اســت. عمده این تغییرات در 
عرصه آموزشی رخ داده اند. برای نمونه، آمازون 
توافق نامه ای با وزارت آموزش و پرورش فرانسه 
امضا کرده تا آموزگاران را به اســتفاده از ابزارها 
و پلتفرم های آمازون برای تولید منابع آموزشــی 
ترغیب کنــد. در نبرد بین بیگ فایــو )Big 5( و 
آمــازون، بیگ فایو ســهم زیادی از بــازار را از 
دســت داد و درآمدش را در بخش »مســتقل« 
)نویسندگان مستقل( باال برد. طرح های دیگری 
نیــز از خدمات سیســتم عامل گرفته تا خدمات 
مشــاوره به نهادها و افراد برای تولید نسخه های 

شخصی کتاب راه اندازی شده اند.
چاپ مســتقل کتاب ها موضوعی همچنان در 
حال رشد است و طی ســال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ 
تقریبــاً ۴۶۰ هزار عنــوان جدید چاپ شــدند 
کــه 7۵ درصد آنها تنها روی ســه پلتفرم بودند: 
اســمش وردز )Smashwords(، کریت اسپیش 
)CreateSpace( از آمــازون و لولــو )Lulu(. به 
همین ترتیب، با افــت بازار اروپا بــه ویژه تولید 
کتاب های الکترونیکی در فرانســه و اسپانیا، روند 
به ســمت شاخه داستانی و نویســندگان مستقل 
 BRIC پیشروی کرد. همین سناریو در کشورهای
که بازار ثابتی داشتند رخ داد. برای نمونه، در مورد 
کشور برزیل، بازار طی ۱۰ سال گذشته ثابت بوده 
و در حدود ۵۰ هزار عنوان در پرتغال وجود دارند 
که توسط ناشرهای محلی تولید شده اند. همچنین 
بین ۱۵ تا ۲۰ هزار کتاب شخصی در فروشگاه های 
کتاب الکترونیکی منتشــر شــده اند. هرچند این 
روند ممکن اســت به دلیل وجود فروشگاه آنالین 
آمازون از ســال ۲۰۱۵ تغییر کند. در حال حاضر 
بزرگ ترین فروشندگان کتاب های الکترونیکی در 
برزیل، آمازون، اپل، سارایوا، گوگل و کوبو هستند. 
نشر مستقل پتانســیل زیادی در برزیل دارد و به 
دلیل فقدان خدمات سفارشی با محدودیت هایی 
همراه است. متخصصان معتقدند نشر مستقل در 
صورتی به اوج خود می رســد که زیرساخت های 

الزم در کشورهایی مثل پرتغال فراهم باشد  

بازارجهانیکتابهایالکترونیکیدرچهشرایطیقراردارد

صنعتنشردرعصردیجیتال

منبع:سیلوارنستو اشپیناک
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در سال های اخیر با عنوان هایی احتماالً 
مثل »نــه، اینترنت کتاب های 
چاپــی را از بین نبرده اســت. اکثر مــردم هنوز 
هم کتاب های چاپــی را ترجیــح می دهند« که 
نیویورک تایمز به کار برده بود مواجه شــده اید. 
ورج هــم ادعا کرده »نه، کتاب هــای چاپی از مد 
نمی افتنــد«. و عنوان محبوب مــن در پی بی اس 
نیوز اور:»خوشحال باشید! آمریکایی ها هنوز هم 

کتاب های چاپی را ترجیح می دهند.«
این عناوین بعد از انتشار نتایج بررسی های مرکز 
تحقیقــات پیــو )Pew Research Center( در 
اوایل سپتامبر سال ۲۰۱۶ گسترش یافت: نه تنها 
کتاب های چاپ شــده هنوز هم راه خود را ادامه 
می دهنــد، بلکه به طور قابــل توجهی محبوب تر 

از E-bookها یا کتاب های الکترونیکی هستند.
لی رینی )Lee Rainie( از موسســه پیو به تایمز 
گفته است:»اگر به یک دهه قبل نگاهی بیندازید، 
مشــخصًا پنج یا شش ســال قبل که کتاب های 
الکترونیکی رواج یافتــه بودند، افرادی بودند که 
فکــر می کردند عمر کتاب هــای چاپی به  زودی 
به ســر خواهد آمد، اما داده های ما این طور نشان 

نمی دهند.«

اما حتی بــرای دوســتداران کتاب های چاپی، 
تداوم چاپ دقیقًا وجه خوب حکایت سال ۲۰۱۶ 
نبوده است. موسسه پیو عالوه بر ارائه نظرات در 
مورد اولویت قالب، نشان می دهد میزان خواندن 

کتاب در کل رو به کاهش است.
در مجمــوع، بر اســاس گزارش پیو، ســهم 
آمریکایی هایی که در ســال ۲۰۱۵ در هر قالبی 

کتاب خوانده اند 73 درصد بوده و از سال ۲۰۱۲ 
تغییری نکرده اســت. این میزان در سال ۲۰۱۱ 
حدود 79 درصد بوده است. اولین تحقیق پیو در 
مورد عادات مطالعه مردم نیز در ســال ۲۰۱۱ 
صورت گرفته اســت. پیو همچنین به این نتیجه 
رســیده که متوســط تعداد کتاب در هر سال از 
ســال ۲۰۱۲ ثابت باقی  مانده و نســبت به سال 
۲۰۱۴ افت داشــته و از عدد ۱۴ به ۱۲ کاهش 

یافته است.
 National  از سویی دیگر، بر اســاس گزارش
Endowment for the Arts )NEA( کــه در 
آگوســت ۲۰۱۶ منتشر شــد، تنها ۴3 درصد از 
بزرگساالن در ســال ۲۰۱۵، حداقل یک اثر ادبی 
را برای لذت بردن خوانده اند. این میزان، از ســال 
 NEA ۱9۸۰ کمترین میزان ســاالنه ای است که
در مورد آن از اوایل دهه ۸۰ تحقیق کرده اســت. 
طی ســال ۱9۸۲ میزان مطالعه بزرگســاالن در 

سال در حوزه آثار ادبی ۵7 درصد بوده است.
به این ترتیــب نتایج گــزارش  NEA دغدغه 
 NEA  ناشران تجاری را بیشتر کرده است. تحقیق
رمان ها، نمایشنامه ها و شــعر را شامل می شود و 
آثار غیرداســتانی یا مربوط به مدرســه را در بر 

نمی گیرد.

آمارچهمیگویند؟
نه تحقیقــات پیو و نه بررســی های NEA تا عمق 
ماجرا پیش نرفته اند: چرا خوانندگان کتاب کمتر 
و کمتر می شــوند؟ هیچ جای تعجبی وجود ندارد 
که مطالعــه در عصر رســانه های الکترونیکی به 
چالش کشیده شــود. چنین دغدغه هایی جدید 
نیســت. عنوان گزارش  NEA در ســال ۲۰۰۴ 
»مطالعــه در معرض تهدید اســت« بود و بعد از 
این گــزارش، دینا گیویــا )Dana Gioia(، مدیر  
NEA، اشــاره کرد کــه مطالعه و خوانــدن را به 
 دشــواری می توان با دیگر رسانه ها مقایسه کرد. 
او توضیح می دهد:»خوانــدن کتاب نیاز به توجه 
فعال و تعامل با مطالب دارد. در  واقع خود خواندن 
مهارتی پیشــرفته است که بســتگی به سال های 
تحصیلی و تمرین و ممارست دارد. در مقابل، اکثر 
رسانه های الکترونیکی مثل تلویزیون، رسانه های 
صوتی و رادیو نیازی به مشــارکت فعال مخاطب 

ندارند و اغلب سبب انفعال می شوند.«

این مساله کاماًل درســت است که خواندن در 
مقایسه با دیگر رسانه ها، جانوری متفاوت است. 
با وجود این، تقریبًا همه محتــوا در عصر تبلت ها 
و تلفن های هوشــمند برای جلب توجه کاربر به 
صفحه نمایش )ارائه محتوای رایــگان یا ارزان( 
رقابت می کننــد. همچنین منصفانه اســت که 
بگوییم صنعت نشــر، دسترســی به کتاب ها در 

صفحه نمایش را تسهیل نکرده است.
پس از اینکه بازار کتاب های الکترونیکی رونق 
گرفت، اکثر ناشران سعی کردند توجه خوانندگان 
را به نســخه های چاپــی جلب کنند، اســتدالل 
آنها افزایــش قیمت کتاب هــای الکترونیکی و 

محدودیت کتابخانه های الکترونیکی بود.
کتابخانه ها یکــی دیگــر از زمینه های تحقیق 
پیو هســتند. این موسســه آخرین بررسی های 
خود را در مــورد تجربــه آمریکایی ها در زمینه 
کتابخانه های عمومی منتشر کرده است. در میان 
این یافته ها نکته جالب توجه این است که حتی اگر 
کتابخانه ها به ارائه خدمات دیجیتالی ادامه دهند، 
کاربران هنوز هم ترجیح می دهند در کتابخانه ها 
با کتاب ها سر و کار داشــته باشند. گزارش شده 
اســت که ۶۴ درصد کاربــران کتابخانه در ۱۲ 
ماه کتاب چاپــی  را مرور کرده انــد و ۲9 درصد 
نســخه رایانه ای را اســتفاده کرده اند. اما مساله 
این بوده اســت که فقط ۴۴ درصد می دانســتند 
در این کتابخانه ها، کتاب هــای الکترونیکی ارائه 
داده می شــود. تقریبًا امروز در تمام کتابخانه های 
عمومی آمریکا کتاب های الکترونیکی موجودند. 
اکثر ناشران امروزه اجازه می دهند کتاب هایشان 

به صورت الکترونیکی منتشر شوند.
البته مشخص کردن تاثیرات دقیق تالش های 
ناشران سنتی برای محافظت از میراث چاپی خود 
بر کتاب های الکترونیکی دشوار است، اما ناظران 
صنعت تا حد زیــادی با یکدیگر اشــتراک نظر 
دارند که قیمت های باالی کتاب های الکترونیکی 
نقشــی مهم در فروش مأیوس کننده کتاب های 
الکترونیکی بــازی کرده و در نتیجه میزان فروش 
آنها در ســال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ کاهش یافته 
است. بر اســاس گزارش پیو، صنعت کتاب های 
الکترونیکی طی ســال های ۲۰۱۱ تــا ۲۰۱3 با 
رشــد ۱۱ درصدی مواجه بوده اســت. نسبت 
آمریکایی هایی که در ســال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ 

صنعتنشرکتابدردنیایفناوریبهکدامسومیرود؟

درپساعدادوارقام

منبع:پابلیشرزویکلیاندرو ریچارد آلبانیز

پس از اینکه بازار کتاب های الکترونیکی 
رونق گرفت، اکثر ناشران سعی کردند توجه 
خوانندگان را به نسخه های چاپی جلب کنند، 

استدالل آنها افزایش قیمت کتاب های 
الکترونیکی و محدودیت کتابخانه های 

الکترونیکی بود



133

peivast.com

شماره 45  اردیبهشت 1396  

کتاب هــای الکترونیکی خوانده انــد ۲۸ درصد 
بوده است.

به نظر می رسد رشــد کتاب های الکترونیکی 
متوقف شــده اســت، به ویژه به ایــن علت که 
ما در میانــه رونــق تاریخی چاپ و نشــرهای 
دیجیتالی توســط خود کاربران هستیم. عصری 
که در آن کتاب های بیشــتری نســبت به قبل 
تولید می شوند و بیشــتر آمریکایی ها خود تبدیل 
به نویسنده شــده اند. عالوه بر این، با وجود اینکه 
بیش از نیمی از جمعیت نســبت به این خدمات 
آگاهی ندارند، امــا امانت دهی کتاب الکترونیکی 
در کتابخانه هــای عمومی به طور چشــمگیری 
افزایش یافته اســت. OverDrive، وندور پیشتاز 
کتاب هــای الکترونیکی کتابخانه هــا، گزارش 
داده اســت که میزان امانــت گرفتن کتاب های 
الکترونیکی طی سال های اخیر افزایش یافته است. 
در این گزارش، 33 سیستم کتابخانه های مختلف 
حکایت از امانت  دادن بیش از یک میلیون کتاب 

الکترونیکی تا سال ۲۰۱۵ دارند.
با این حال، شــاید نگران کننده ترین مساله این 
باشــد که شــیب کتابخوانی برخالف روند رایج 
دیگر رسانه هاـ  از جمله موسیقی، فیلم ، بازی  و حتی 
اخبار که رشد سریعی داشــته اند و مصرف شان 

افزایش یافتهـ  کاهش یافته است.
هیــچ تردیدی نیســت که عوامــل فرهنگی 
متعددی وجــود دارند که منجر به این مســاله 
شده اند و عوامل بســیاری خارج از حوزه کنترل 
صنعت نشر هستند. همان طور که گیوگیا در سال 

۲۰۰۴ مطرح کرد، خواندن قابل مقایسه با دیگر 
رسانه ها نیســت. اما آنچه همه رسانه ها از جمله 
کتاب ها با یکدیگر در آن اشتراک دارند این است 
که آنها در زمینه زمان محدود کاربر با هم رقابت 
می کنند. در این زمینه، منطق و رویکرد محتاطانه 
صنعت نســبت به خواندن دیجیتالی باعث شده 
اســت جنگل را به خاطر درختان از دست بدهند؛ 
یعنی صنعت نشر خواندن را در هر قالبی به خاطر 

فروش میراث چاپی از دست بدهد.

دورهمعکوس
به نظر می آید دغدغه اصلی ناشــران در بیشتر 
بخش هــا ربطی به میــزان فــروش کتاب های 
دیجیتالــی نــدارد و آنها به ظهــور مجدد چاپ 
راضی هســتند و از همین قضیه هم خوشحال اند. 
تحقیقات پیو در این چند سال اخیر نشان می دهد 
تالش ناشــران بــرای افزایش میــزان چاپ، 
نشان دهنده فرصت از دســت رفته برای درگیر 

کردن خوانندگان بیشتر است.
پیو ســال ۲۰۱۲ در تحقیقی با عنــوان »رواج 
خواندن دیجیتالی« به این نتیجه رسید که »آنهایی 
که در دنیای کتاب هــای الکترونیکی غوطه ورند، 
در مقابل هر روش دیگــری مقاومت می کنند... 
آنها قبل از هر چیز، خواننده های مشتاق کتاب  در 
فرمت ها یا قالب های مختلف هستند: ۸۸ درصد 
از آنهایی که کتاب هــای الکترونیکی می خوانند، 
در ۱۲ ماه ســال ۲۰۱۲، کتاب های چاپ شده نیز 
خوانده انــد. در مجموع آنها در مقایســه با دیگر 

خوانندگان کتاب،  بیشتر مطالعه کرده اند. آنها به 
دالیل بسیاری بیشــتر از بقیه خوانندگان میزبان 
کتاب هــا بوده اند: به خاطر لــذت، برای تحقیق، 
برای رویدادهــای اخیر و برای مدرســه و کار. 
آنها همچنین بیشــتر از بقیه کتاب های جدید را 
خریده اند، کمتر کتاب به امانت گرفته اند و بیشتر 

از بقیه ترجیح می دهند کتاب بخرند«.
کتاب خوانــدن در عصر رقابت های شــدید 
برای جلب توجه مردم موضوعی چالش برانگیز 
اســت، اما نمی توان گفت میزان مطالعه کاهش 
نیافته. در میــان یافته های جالــب تحقیق پیو، 
این مســاله نیز به چشم می خورد که خوانندگان 
امروزه راحت تر در گوشــی های هوشمند خود 
مطالعه می کنند و اکثر آنها نســبت به قالب های 
مختلف راضی اند و شــکایتی از ایــن ندارند که 
در گوشــی، صفحه بزنند. رینی در این زمینه به 
مجله تایمز گفته اســت:»خوانندگان می خواهند 
کتاب ها همیشــه و همه جا در دسترس شــان 
باشــند. آنها کتاب الکترونیکی را در اتوبوســی 
شــلوغ خواهند خواند، وقتی دل شــان بخواهد 
سراغ کتاب های چاپی خواهند رفت و می توانند 
با تبلت هایشــان بــه رختخواب برونــد.« این 
مساله مســلمًا به عنوان فرصتی به نظر می آید 
که می تواند میــزان مطالعــه را افزایش دهد و 
خوانندگان جدیــدی خلق کنــد. در این میان، 
یک پرســش باقــی می ماند: ناشــران کتاب و 
نویســندگان چگونه ماجرا را بــه تصرف خود 

درخواهند آورد؟  



134

پرونده

شماره 45  اردیبهشت 1396    

کتاب های الکترونیکی آمازون تنها بازار 
فروشگاهی نیست که بتوان از طریق 
آن به خوانندگان دسترسی داشت. وقتی صحبت 
از کتاب الکترونیکی به میان می آید، اغلب مردم 
به آمازون فکر می کنند. مســلم اینکه، شــرکت 
آمازون یکی از بازیکنان مســلط بر کتاب آنالین 
و خرده فروشی کتاب های الکترونیکی است... اما 
وقتی بحث چاپ در ســطح جهانی مطرح است، 
راه برای فروشــگاه ها، مدل های کســب وکار و 
کانال های دیگر باز می شــود. ناشر مستقل باید 
فرصت های دیگر را هم بسنجد و دریافت سود در 
بلندمدت را بررسی کند. صادقانه بگویم، همواره 
هوشــمندانه تر این است که شــرکای بیشتری 
داشــته باشــید تا صرفًا روی یک شریک بزرگ 
تمرکز کنید. به این دلیل مهم که آینده همواره در 

حال تغییر است.
اگر ناشر مستقل هســتید می توانید مدل های 
کسب وکاری را انتخاب کنید که سود قابل توجهی 
برایتان دارند. اما مســلمًا نتیجه نهایی بستگی به 
نوع کتاب های شــما هم دارد. شاید تعجب کنید 
اگــر بفهمید با اتکای صرف به آمــازون چقدر از 
خواننــدگان بالقوه و چه  میــزان درآمدتان را از 
دست داده اید. اگر کتاب الکترونیکی تان را تبدیل 

به چاپی کرده اید، چرا باید به یک بســتر بســنده 
کنید؟

 )PublishDrive( ما با استفاده از پابلیش درایو
تعداد فروش ناشــرها را بررسی کردیم و متوجه 
شــدیم در زمینه کتاب های انگلیســی تنها ۴۵ 
درصد فروش از بازار آمازون بوده اســت. بدون 
شــک این میزان ســهم قابل توجهی اســت، اما 
معنایش این اســت که اگر به کینــدل آمازون 
بســنده کنید، ۵۵ درصد از خوانندگان و فروش 

خودتان را از دست داده اید.
شما می توانید از فروشــگاه هایی که هیچ وقت 
فکرش را هم نمی کردید پول زیادی کسب کنید. 
اما چــرا ارقام فروش ما تنها ۴۵ درصد را نشــان 

می داد؟ چون:
gg ما کانال های مختلفی را برای کتاب های زبان

انگلیسی با یکدیگر تلفیق کرده ایم.
gg گزینه هــای کســب وکار برای بســیاری از

فروشگاه ها داریم.
gg در صورت در دســترس نبــودن کتاب در

فروشــگاه ها سیستم ما به نویســنده هشدار 
می دهد.

gg نویســنده می تواند میزان فــروش کتاب را
بالدرنگ مشاهده کند.

در ادامه این نوشته آمار و ارقام مربوط به بازار 
ایاالت متحده و بریتانیا را تا به امروز ارائه و برخی 
از بازارهای در حال ظهور در صنعت نشر روسیه، 

برزیل و چین را معرفی می کنیم.

بازارایاالتمتحده
authorearnings. بر اساس داده های ســایت

com، آمــازون بزرگ ترین بازیکــن در ایاالت 
متحده اســت. آمازون ضمن چــاپ کتاب های 
مستقل )یعنی بدون شــماره ISBN( 7۴ درصد از 
فروش کتاب های الکترونیکی را در اختیار دارد و 
مابقی نیز در اختیار بوک اســتور اپل، بارنز و نوبل، 

کوبو و گوگل پلی بوکس هستند.
اما بازار ایاالت متحده چقدر بزرگ اســت؟ بر 
اساس گزارش ســایت مذکور در ژانویه ۲۰۱۶ 
روزانه یک میلیون کتــاب الکترونیکی از آمازون 
خریداری شــده اند و اگر این روند را بپذیریم این 
عدد در چند ماه گذشته مسلمًا بیشتر شده است. 
نکته قابــل توجه دیگر اینکه در حالی که ســهام  

سنتی نشــر در حال افول است، بازار نشر مستقل 
روندی رو به رشــد دارد: نویســندگان مستقل 
در مقایســه با کتاب هایی که شماره ISBN دارند، 
روزانه کتاب های الکترونیکی بیشتری در آمازون 
می فروشند. کتاب های مستقل 33 درصد از سهم 
کل کتاب های الکترونیکی در ایاالت متحده را در 
اختیار دارند و 37 درصد فروش آنها در آمازون 
اتفــاق می افتــد. در ســال ۲۰۱۵، ۱۱ درصد از 
عناوین در لیســت آی بوکس اپل مربوط به نشر 
مســتقل بود و ۲۰ درصد از فروش را به خودش 

اختصاص داد.
اگر بــه این نکته توجــه کنیم که آمــازون به 
ناشران امکان تعیین قیمت می دهد، اعداد و ارقام 
گفته شــده شگفت به نظر نمی رســند. مشتریان 
با این روش قیمت های ناشــر مســتقل را ترجیح 

می دهند.
داده های کمی در مورد فروش مســتقل خارج 
از ســایت آمازون وجود دارنــد: از آنجا که اکثر 
فروشــگاه های آنالیــن انعطاف پذیرند و امکان 
بازبینــی تصمیم های تجاری را در هر ســه ماهه 
فراهــم می کنند، بســیاری ترجیــح می دهند 
کتاب شــان را از طریق آمازون بفروشند و مابقی 
سراغ سایت های دیگر می روند. چنان که در مقاله 
دیگری هم در مورد استراتژی های قیمت گذاری 
اشــاره کرده ایم: هیچ راهکار همه جانبه ای وجود 

ندارد.

بازاربریتانیا
نظر به اینکــه بریتانیا بزرگ ترین بــازار کتاب 
الکترونیکی را دارد، شــرایط در آنجا نیز شــبیه 
ایاالت متحــده قابل توجه و جالب اســت. جای 
شــگفتی نیســت که در بریتانیا هم وب ســایت 
Amazon.co.uk بزرگ ترین بازیکن این عرصه 
اســت: این ســایت بیش از کلیه وب سایت های 
دیگری که در ســطح جهان خره فروشی آنالین 
کتاب دارند می فروشــد. تنها مســاله موجود در 
بریتانیا مالیــات بر ارزش افزوده ۲۰ درصدی ای 
اســت که برای کتاب هــای الکترونیکی اعمال 
می کننــد: مالیاتی که به کتاب هــای چاپی تعلق 
نمی گیرد. داده های درآمد نویســندگان نشــان 
می دهد توزیع بازار در بریتانیــا تفاوت زیادی با 
ایاالت متحده دارد: در ســال ۲۰۱۵، ۱۲ درصد 

نگاهیبهوضعیتبازارکتابهایالکترونیکیدرجهان

فرصتهایازدسترفته

کینگا ژنتیکس

کیندل آمازون
٪45

ان فروش پابلیش درایو تا ماه مه  2016 ن م�ی

کتابفرویسش های 
ونیکی دیگر الک�ت

٪55
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از پرفروش ترین عناویــن Amazon.co.uk به 
صورت شخصی منتشر شــده  بودند و ۱۴ درصد 
آن مربوط به Big 5 یا پنج انتشارات بزرگ جهان 
بود. همچنین وقتی به اعداد فروش در یک شاخه 
نگاه کنیم هم تفاوت قابل توجهــی می یابیم: ۲۶ 
درصد از فروش به ناشرهای شخصی و 3۱ درصد 

به Big 5 برمی گردد.
یک نکته جالــب تحلیلی مربوط به مقایســه 
قیمت ها در بریتانیا و ایاالت متحده اســت: یک 
کتاب الکترونیکی منتشرشــده توسط Big 5 در 
ســایت Amazon.com در مقایسه با یک کتاب 
شــخصی پنج برابر قیمت بیشــتری در ایاالت 
متحــده دارد، اما در بریتانیا این مقدار ســه برابر 

است.
بر اساس گزارش کتاب های الکترونیکی جهانی 
)Global Ebook Report( در ســال ۲۰۱3، از 
میان هر چهار کتاب خریداری شــده در بریتانیا، 
یک مورد الکترونیکی بوده اســت؛ و این موضوع 
یک گرایش عمومی اســت که بــه ویژه در حوزه 
داستان های تخیلی رده بزرگســاالن قابل توجه 
می نمایــد: ۴۰ درصد خریدهــای مربوط به این 
شــاخه دیجیتالی بوده اند. بازار کتــاب بریتانیا 
همچنین بــه موضوع صادرات نیز اندیشــیده و 
کشورهای اسکاندیناوی، آلمان و ایرلند، آسیای 

جنوب شرقی و چین را تغذیه می کند.

بازارهایدرحالظهور
در صورتی که  غیر از بازارهــای ایاالت متحده و 
بریتانیا بقیه بازارها را در نظر نگیرید، دچار اشتباه 
بزرگی شــده اید. بر اســاس گزارش کتاب های 
الکترونیکی جهانی، در سال ۲۰۱۴ ایاالت متحده 
با ۲۶ درصد بزرگ ترین بازار نشــر جهان را بعد 
از چین )۱۲ درصد( و آلمان )هشــت درصد( در 
اختیار داشت. سه کشــور دیگر در صدر لیست 
عبارت بودند از: ژاپن، فرانســه و بریتانیا، مابقی 
جهان هم ســهم 39 درصدی داشتند. این آمار و 
ارقام جالب توجه اند: چه  کســی می تواند نزدیک 
بــه ۴۰ درصد از بازار را نادیــده بگیرد؟ از زمان 
بحران های اقتصادی، بســیاری از کشــورها به 
ســمت کتاب های الکترونیکــی رو آورده اند. در 
ادامه بر اساس آمار کتاب های الکترونیکی جهانی 
)GER( فروش این کتاب ها در روســیه، برزیل و 

چین را بررسی می کنیم.

روسیه
7۰ درصــد از عالقه مندان به کتاب در روســیه 
از کتاب های الکترونیکی اســتفاده می کنند و 9۲ 
درصد از آنها گفته اند کتاب ها را اینترنتی و رایگان 
دریافت می کنند. بازار کتاب روسیه در چند سال 

اخیر با مشکالت عدیده ای روبه رو بوده و چندین 
زنجیره بزرگ نشــر در آن ورشکسته شده اند. با 
این همه، خواندن کتــاب هنوز هم در میان مردم 
از جمله فعالیت های متداول اســت و نویسندگان 
و روشنفکران نقش اجتماعی مهمی دارند. از آنجا 
که هنوز ســرقت های اینترنتی در روسیه قانونی 
است )برخی مدعی اند ســرقت های اینچنینی به 
معنای مبــارزه اصیل بــرای آزادی اطالعات و 
داده هاست( و شــرایط کنونی صنعت کتاب های 
چاپی را با مشکل مواجه کرده است، صنعت کتاب 
الکترونیکی در حال رونق اســت. این موضوع را 
کلیه بازیکنانی که از سال ۲۰۱۲ در روسیه حاضر 
بوده اند، مثل اپل، گوگل و بریتیش وی اچ اسمیت 
)British WHSmith(، متوجــه شــده اند. اما با 
محبوب تر شــدن گجت های روسی در مقایسه با 
کتابخوان های بازیکنان بزرگ تر، خرده فروشان 
ترجیح می دهنــد کتاب ها را با فرمتی بازتر و قابل 

تبدیل به فرمت های دیگر بفروشند.
از آنجا کــه روســیه در جهــت رگوالتوری 
ترافیــک اینترنت اقدام و ســایت های تورنت را 
برای دانلود هــای غیرقانونی متوقف کرد، به نظر 
می رســد در چند ســال آینده بازار روسیه برای 

ناشرها و خرده فروش ها جذاب تر باشد.

برزیل
از آنجا که بازیکنان اصلی )آمازون، اپل و گوگل( 
در برزیل حضور دارند، می تــوان تصویری قابل 
اعتماد از شرایط بزرگ ترین بازار آمریکای التین 
ترســیم کرد. نکته جالب درباره برزیل اینکه بر 
اســاس داده های ســال ۲۰۱3، آمازون و اپل در 
رقابتی سربه سر قرار داشتند و هر یک 3۰ درصد 
از ســهام بازار کتاب را در اختیــار گرفته بودند. 
وقتی در سال ۲۰۱۴ دولت برزیل تصمیم گرفت 
جزوه های مــدارس را به شــکل دیجیتالی برای 
معلمان مدارس و دانش آمــوزان توزیع کند )و 
بیش از ۴۰۰ هزار تبلت بــرای این طرح بخرد(، 

آمازون به عنــوان پلتفرم این توزیــع دیجیتالی 
انتخاب شد. از منظر محتوای آکادمیک سازمان 
فدرال CAPES مجوزها و کتاب های الکترونیکی 
زیــادی را به ارزش 7۱ میلیــون دالر خریداری 
کرد و آن را در اختیار دانشــجویان قرار داد. این 
امر موجب افزایش عالقه در بازار برزیل، به ویژه 

جلب توجه ناشرهایی مثل ویلی و اسپرینگر شد.

چین
کشــور چین در سال ۲۰۱3 توانســت از آمریکا 
در زمینه بــازار تجارت الکترونیکــی در جهان 
پیشــی بگیرد. پس از راه اندازی آمازون در سال 
۲۰۱3 در کشور چین، محبوب ترین پلتفرم های 
 China( کتاب الکترونیکــی در چین چاینا موبایل
 )China Unicom( و چاینــا یونیــکام )Mobile
هســتند. ناشــری که در چیــن کار می کند باید 
قیمت ها و CEB کتاب های الکترونیکی را به همراه 

فرمت مخصوص چینی در نظر بگیرد.
از نظر پلتفرم های کتابخوان، گوشی های موبایل 
محبوب تریــن گزینه در میان چینی هاســت که 
اغلب عالقه مندان ســراغ داســتان های تخیلی 
موجود در برنامه ها می روند. از منظر محتوا، بازار 
 Shanda( تحت تسلط ســرویس ادبیات شاندا
Literature( اســت، پلتفرمی که به نویسندگان 
آماتور امــکان می دهد گروهــی از خوانندگان 
تشــکیل دهند. موفق ترین نویســندگان امکان 
می یابند آثارشــان را طی قراردادی با سرویس 

شاندا تبدیل به کتاب چاپی کنند.
در مجمــوع، این اعــداد و ارقام بــه ما دروغ 
نمی گوینــد، بنابرایــن در صنعت نشــر باید به 
کانال های مختلف در سطح جهانی توجه داشت. 
بازار کتــاب الکترونیکــی آمازون بــرای کلیه 
نویسندگان و ناشرهای مستقل بازار مهمی است، 
اما فراموش نکنید که اگر چشمان تان را بازتر کنید 
می توانید به ســطح گسترده تری از فروش دست 

یابید  

منبع:پابلیشدرایو
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هــر روز بیــش از روز قبل از ناشران 
بزرگ داده هــا بــرای فروش 
قانونی کتاب های خود در ســطح جهانی، استفاده 
می کنند. از آنجا که بازار کتاب الکترونیکی در چند 
سال اخیر رشد بسیاری داشته، میزان داده های در 
دسترس برای ناشران و خرده فروشان آنالین نیز 
افزایش یافته است. ناشران در ساختارهای سنتی 
قادر نبوده اند آمار دقیق کاربــر یا خواننده خود 
را داشته باشــند. دیجیتالی شدن تجربه خواندن، 
ایــن محدودیت را تغییر می دهــد و خطی جدید 
ایجاد می کند که ناشــران نیز شــروع به استفاده 
از این مســاله به نفع خود کرده اند. همان طور که 
می دانیم مســئوالن متخصص حوزه، مسئولیت 
تحلیل پتانسیل هر کتاب را بر عهده دارند. مبنای 
این ارزیابی ها بر اســاس فهــم تخصصی خود از 
مناســبات بازار، میزان فروش و نقدهای پایه ای 
است. دسترسی به داده بیشتر این فرایند را تغییر 
نخواهد داد، اما ناشران خواهند توانست با استفاده 
بهتر از قلمرو داده، که تجربــه خواندن را احاطه 

می کند، کتاب های بیشتری را به فروش برسانند.

دادههایمربوطبهخواننده
ناشــران می توانند هنگام فروش کتاب ها فروش 
را بهبود ببخشــند، به این ترتیب که فروش فقط 
شامل نسخه های چاپ شــده، نمونه های کتاب، 
نقدها و اطالعات نویســنده نشود، بلکه توصیف 
جزییات کتــاب در قالب دموگرافیک باشــد و 
الگوهای مختلف خواندن را نیز شــامل شــود. 
استفاده از این داده ها اطالعاتی فراهم می آورد که 
مخاطب مورد هدف را دقیقًا مشــخص می کند و 

ریسک خرید را برای ناشر کاهش می دهد.
حال اگر ناشــر در بازار برای فروش بین المللی 
حضــور نــدارد، بازاریابی کتاب هــا می تواند به 
داده های شما بیفزاید. خوشبختانه ماهیت داده ای 
که دریافت می شود، از جنس زمان واقعی است، در 
نتیجه باعث می شود ناشر فوراً وارد عمل شود. این 
مساله همچنین باعث می شود ناشر برای دریافت 
گزارش ها و تحقیق ها درباره رفتار و هدف مخاطب 

منتظر مشــاوران نماند. بنابراین چه نوع داده ای 
می تواند ارزش را به ناشــران اثبــات کند؟ حتی 
پایه ای ترین نکات مربوط به داده می تواند بســیار 
مفید باشــد. این نکات نرخ پایانی، زمان خواندن و 
آمارهای جمعیتی خواننده و همچنین خوانندگان 
کتاب های دیگر را شــامل می شــود. این داده ها 
نه تنها به ناشــران کمک می کند پیشنهاد بهتری 
برای بهبود آثار نویسندگان خود ارائه دهند، بلکه 
مهم تر از این مساله، به ناشــران کمک می کند با 

موفقیت بیشتری در بازار وارد عمل شوند.

دربارهارزشاطالعاتبازاندیشیکنید
چالش اصلی این است که شرکت های انتشارات 
برای این نوع تغییر، شــرکت خود را سازماندهی 
کنند. اگر شرکت انتشــارات تا قبل از این کاری 
در راســتای این تغییر انجام نداده اســت، باید با 
خرده فروشــان خود جلســه ای بگذارد و از آنها 
اطالعاتی را بخواهد که می توانند فراهم کنند. این 
خرده فروشان خیلی بیشــتر از حد انتظار درباره 
مشتریان و خواننده ها می دانند و اطالعات دارند.

همچنیــن ممکن اســت برخــی از نماینده ها 
نخواهند این اطالعات را به اشــتراک بگذارند. با 
وجود این و بر اساس تجربه، سود متقابل و دوطرفه 
در این مورد، ســبب ایجاد همکاری می شود. به 
احتمال بسیار عده ای از نماینده ها از قبل اطالعات 
را به برخی از انتشاراتی ها ارائه داده اند و این مساله 
بستگی به شرکت دارد که بخواهد استفاده از داده 

را وارد ساختار خود کند یا نه.

اطالعاتوبازخوردهایخواننده
همه مســائل در حوزه صنعت و از جمله صنعت 
نشــر به این برمی گــردد کــه درک بهتری از 
محصولی پیدا کنید که در حــال فروش یا خرید 
آن هســتید. به این ترتیب داشتن بازخورد کاربر 
به شــما کمک می کند اطالعات خود را کامل تر 
کنید و تصمیم گیری های صحیح داشــته باشید، 
تصمیم گیری هایی که بر اساس محتوای اطالعات 
و بازاریابی شکل گرفته اند. اما مهم تر از همه، این 
فرایند روندی است که شــرکت در آن بیشتر از 
پیش داده محور می شــود و سرانجام می تواند در 
موقعیت تصمیم گیری هــای صحیح قرار گیرد و 

سوددهی را در درازمدت افزایش دهد  

بزرگدادههابهسراغصنعتنشرمیآیند

ازارزشمندیاطالعاتتاتجربهخواندن

آندرس براینهولست
ترجمه: وحیده مولوی

منبع:دیجیتالبوکورلد
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زمان اختراع گوشی های هوشمند و تبلت ها، از 
محبوبیت کتابخوانــی الکترونیکی در طول  
سال ها در مقایسه با کتابخوانی سنتی افزایش یافته 
است. امروزه پیدا کردن بهترین ابزار کتابخوانی 
به دلیل تعداد گســترده نرم افزارهای گوگل پلی 
کار ســاده ای نیســت، کما اینکه هر یــک از این 

برنامه ها مزایا و معایب خاص خودشان را دارند.
در ایــن لیســت بهتریــن  کتابخوان هــای 
الکترونیکی را برای سیستم عامل اندروید انتخاب 

کرده ایم؛ این برنامه ها همگی رایگان هستند.

)Moon+Reader(1-مونپالسریدر
مون پالس ریــدر برنامــه ای با امتیــاز باال در 
گوگل پلی اســت که با انواع و اقســام فرمت های 
الکترونیکی کتاب ســازگاری دارد. این برنامه از 
 epub, pdf, chm بیش از ۱۴ فرمت کتاب از جمله
mobi, fb2 و html پشتیبانی می کند و احتماالً نیاز 
بسیاری از شیفتگان کتاب را برطرف خواهد کرد. 
مون پالس از کتابخانه هــای الکترونیکی زیادی 
پشتیبانی می کند و مجموعه  گسترده ای از عناوین 
را در اختیار خواننــده قرار می دهد؛ از قابلیت های 
برنامــه می توان بــه ویژگی هــای حرکتی برای 
پیمایش صفحه ها، جلوه هــای ویژه تغییر صفحه، 
سازماندهی کتابخانه، حالت افقی، برجسته سازی 
متن، دیکشنری، ترجمه و... اشاره کرد. مون پالس 
از ۴۰ زبان پشــتیبانی کرده و نسخه ای حرفه ای 
دارد که ویژگی های بیشتری را در اختیار کاربران 

حرفه ای تر می گذارد. 

)AdikoReader(2-آدیکوریدر
کتابخــوان آدیکــو محبوبیت زیــادی در میان 
کاربران اندرویــدی دارد؛ ایــن برنامه تاکنون 
بیش از ۲۵ میلیون بار دانلود شده و از فرمت های 
محبوبــی مثــل epub و pdf و کتاب هــای 
پشــتیبانی   Adobe DRM رمزگذاری شــده 
می کند. رابط کاربرپســند و بهینه سازی فضای 
ذخیره ســازی از قابلیت های دیگر این برنامه به 
شــمار می روند. کاربر می تواند کتاب های مورد 
عالقه اش را وارد برنامه کند و آنها را بر اســاس 
برچسب یا شاخه، دسته بندی کند. این برنامه به 
شما امکان می دهد پیمایشــی سریع در کتاب ها 
داشته باشــید و بوکمارک های مخصوص برای 

هر نسخه بسازید.  هر زمان برنامه را ترک کنید، 
موقعیت قبلی کتاب به  طور خــودکار یادآوری 
می شــود و می توانید خواندن را از آخرین مرحله 

از سر بگیرید.

)AmazonKindle(3-آمازونکیندل
اگر شــیفته کتاب های الکترونیکی هســتید، به 
احتمال زیاد نــام کیندل آمــازون به گوش تان 
خورده است. سرویس کیندل همچنین برنامه ای 
اندرویدی دارد که دسترسی به میلیون ها کتاب، 
مجله و روزنامه را ساده تر می کند، بنابراین برای 
رجوع بــه این منبع ارزشــمند لزومــًا نیازی به 
دستگاه کیندل ندارید. وقتی که وارد برنامه شدید 
می توانید هر کتابی را از فروشــگاه های مختلف 
خریداری کنید. ویژگی قابل توجه این برنامه این 
اســت که فعالیت های کتابخوانی شما را در کلیه 
دســتگاه هایی که دارید، از جمله پی ســی و مک، 
همگام می کند و می توانید یک کتاب واحد را روی 

چند دستگاه مختلف بخوانید.

)KoboeBooks(4-کوبوایبوکس
کوبو ای بوکس برنامه اندرویدی دیگری اســت 
که خواندن کتاب ها روی گوشــی و تبلت را ساده 
می کند. با ایــن برنامه به بیــش از چهار میلیون 
عنوان از جمله کتاب های پرفروش، کالســیک، 
مجالت، کمدی و کتاب های کودکان دسترســی 
خواهید داشــت. کاربر کوبو ای بوکس همچنین 
می تواند قبل از خرید کتاب ها، پیش نمایشی از آن 

را دانلود و مطالعه کند. 
برنامه از زبان های مختلفی پشــتیبانی می کند 
و می توان نقد کتاب را بــا دیگر خوانندگان نیز به 
اشتراک گذاشــت. همچنین امکان همگام سازی 

برنامه با دیگر دستگاه ها نیز وجود دارد. 

)NOOK(5-نوک
شرکت نوک مشــابه آمازون دسترسی به بیش 
از 3/۵ میلیون کتاب در شاخه های کمدی، مجله 
و... را آسان می کند. شــما می توانید نسخه نمونه 
هر یــک از این کتاب ها را قبــل از خرید دریافت 
کنید و عضو بیش از هزار مجله و روزنامه شــوید. 
پیمایــش به بخش های مختلــف برنامه و خرید 
مســتقیم کتاب یا از طریق سایت نوک به سادگی 

قابل انجام است.  برای کاربرانی که قصد خواندن 
در شب دارند، قابلیت دید در شب و ویژگی های 
سفارشــی از جمله زوم، اندازه فونت، حالت های 
افقی و عمودی و تنظیم صفحه بــرای کم بینایان 

نیز وجود دارد.

)CoolReader(6-کولریدر
کول ریــدر برنامه ای اســت که در فروشــگاه 
گوگل پلــی رتبــه ۴/۵ از ۵ را گرفتــه و بیش از 
۱۰میلیون بار توســط کاربران دانلود شده است. 
این نرم افزار از نــوع متن باز بوده و روی ویندوز و 

لینوکس نیز قابل نصب است. 
هرچند رابط کاربری کــول ریدر کمی قدیمی 
به  نظر می رســد، کار کردن با آن ســاده است و 
 mobi, txt, html از فرمت هــای مختلفی مثــل
و fb2 پشــتیبانی می کند. برنامــه قابلیت های 
سفارشی ســازی مطلوبی دارد کــه از آن جمله 
می توان به تبدیل متن به گفتــار، حالت های روز 

و شب، CSS خارجی، دیکشنری و... اشاره کرد.

)FBReader(7-افبیریدر
اف بی  ریدر نرم افزاری ســریع و به شــدت قابل 
سفارشی شدن اســت که تجربه کم  نظیری برای 
کاربران عالقه مند به کتاب می ســازد. پشتیبانی 
از فرمت های گوناگون و همگام سازی با کتابخانه 
یا مطالعــه از طریق شــبکه از قابلیت های دیگر 
این برنامه هســتند. افزون بر این، اف بی ریدر از 
۴۴ زبان پشــتیبانی می کند و پیمایش شاخه های 

آنالین و کتابخانه ها را فراهم می آورد  

بهترینکتابخوانهایاندرویدیدربازارامروز

اپلیکیشنهاییبرایفرهنگ

منبع:میکتکایزیرآیو ایزیا

محبوبیت کتابخوانی الکترونیکی در طول  سال ها 
در مقایسه با کتابخوانی سنتی افزایش یافته است. 
امروزه پیدا کردن بهترین ابزار کتابخوانی به 
دلیل تعداد گسترده نرم افزارهای گوگل پلی کار 
ساده ای نیست، کما اینکه هر یک از این برنامه ها 
مزایا و معایب خاص خودشان را دارند
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نــــی اپلیکیشن های  ا بخـو کتا
برای  بســیاری 
سیســتم عامل iOS وجود دارند. در اینجا نگاهی 
به پنج اپلیکیشــن می اندازیم. البته به آی بوک ها 
)ibook( نمی پردازیم، چــون آی بوک ها نتیجه 
توسعه اپلیکیشن نیســتند، بلکه بیشتر خط مشی 
شرکت اپل هســتند که از رقابت در بازار و خرید 

اپلیکیشن های مختلف جلوگیری می کند.
بیشــتر اپلیکیشــن های محبوب کتابخوانی با 
فروشگاه های کتاب الکترونیکی پیوند خورده اند. 
کیندل )Kindle(، کوبو )Kobo(، نوک )Nook( یا 
سونی به این خاطر طراحی شده اند که به کاربران 
خود امکان دهند به کتاب های این فروشگاه های 
الکترونیکی دسترسی داشته باشند، کتاب بخرند 
و بتوانند قفســه های شــخصی خود را مدیریت 
کنند. تمرکز این مطلب بیشــتر از فروشگاه های 
الکترونیکــی بر اپلیکیشن هاســت و ویژگی های 
اپلیکیشــن ها و دالیل مفید بودن آنهــا را از نظر 

کاربردی بررسی می کند.

کیندل
اپلیکیشــن کیندل یکی از کتابخوان های بســیار 

پیشرفته اپ اســتور آی تیونز )iTunes( است. با 
استفاده از این اپلیکیشــن نه تنها می توانید کتاب 
بخوانید، بلکه می توانید بــه روزنامه ها و مجالتی 
نیز دسترســی داشته باشــید که از طریق کیندل 
استور )Kindle Store( اشتراک شان را خریداری 
کرده اید. همچنین نســخه های صوتی و ویدئویی 

نیز در کیندل پشتیبانی می شود.
این اپلیکیشن کتاب های الکترونیکی پیشرفته 
را پشــتیبانی می کند. یکی از ویژگی های متمایز 
کیندل این اســت که کتاب های الکترونیکی را به 
آدرس ایمیلی می فرســتد که با آن در اپلیکیشن 
کیندل ثبت نام کرده اید. در قسمت راست سمت 
باال در بخش Docs می توانید با اســتفاده از گزینه 
Send documents to فرستادن ایمیل را فعال 

کنید.
هــر بار که فایلــی را در قالب DRM پیوســت 
می کنیــد، نیــازی نیســت آن را از کتابخانه ابر 
دانلود کنید و می توانید فوراً در اپلیکیشــن به آن 

دسترسی داشته باشید.
عالوه بر نکات باال، دیکشــنری کیندل بسیار 
خاص و کاربردی تر از اپلیکیشــن های مشــابه 
دیگر اســت. هنگامی که معنای کامل یک کلمه 

را در دیکشــنری پیدا می کنید، می توانید معنای 
کلمات را همان جا ببینید و بیشــتر از چند کلمه 
هم معنی جلو بروید. در  واقع این جســت وجوی 
لغت برخالف اکثــر برنامه هــا، یک مرحله ای 

نیست.
برخــی کتاب هــای کینــدل اســتور ویژگی 
فوق العــاده ای دارنــد که بــه آن X-Ray گفته 
می شود. این ویژگی  این امکان را مهیا می کند که 
ســاختار کتاب بهتر فهمیده شود و اگر طرح کلی 
کتاب را گم  کرده باشید، به شما کمک می کند. این 
ویژگی از جانب وب ســایت Shelfari پشتیبانی 

می شود.

گوگلپلیبوکس
اپلیکیشــن کیندل فاقد یک ویژگی اســت. این 
 Google Play( ویژگی را گــوگل پلی بوکــس
Books ارائــه می دهد و همین ویژگی اســت که 
باعث شده از گوگل پلی بوکس در این مطلب نام 

ببریم. این ویژگی، ترجمه فوری است.
اگر انگلیســی زبان مادری شــما باشد، شاید 
متوجه نباشــید که ترجمه چقــدر اهمیت دارد. 
اگــر به زبان دیگری صحبــت می کنید و در حال 
یادگیری انگلیســی هم هســتید، ممکن است به 
این نتیجه رســیده باشــید که گاه جست وجوی 
معنی یک کلمه در دیکشــنری ارتباط مستقیم با 
آن کلمه در زبــان مادری ندارد. ترجمه در چنین 
موردی سریعًا به کمک می شتابد. شما می توانید 
با دو حرکت ساده انگشــت به ترجمه دسترسی 
داشته باشید، لغت مورد نظر را لمس کنید یا یک 
پاراگراف را انتخــاب کنید و بعد پنجره مورد نظر 
باز می شود. روی گزینه Translate بروید و زبان 
ترجمه مد نظر خود را انتخــاب کنید )فقط کافی 
اســت یک بار این کار را انجام دهید، در دفعات 
بعد اپلیکیشــن به صورت خــودکار ترجمه را به 

زبان دلخواه شما نشان می دهد(.
واضح است که ترجمه از جانب گوگل ترنسلیت 
پشتیبانی می شود. شــما از صحت و دقت آن نه 
 تنها در مورد کلمات، بلکــه در مورد کل جمله ها 
شگفت زده می شوید. آمازون نیز اگر به کاربران 
بین المللی توجه جدی داشته باشد، باید این مساله 
را مد نظر قرار دهــد. به نظر می آید اضافه کردن 
گزینــه ترجمه چندان هم دشــوار نیســت. اگر 

بهتریناپلیکیشنهایکتابخوانیبرایآیفونوآیپد

مدیریتقفسههایشخصی

پیوتر کووالزیک
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اپلیکیشــن eBookMobi می تواند این گزینه را 
داشته باشد، کیندل هم می تواند.

در هر حال اگر به دنبال ترجمه فوری هســتید، 
در حال حاضر گوگل پلــی بوکس یکی از بهترین 

گزینه هاست.

کوبو
اپلیکیشــن کوبو )Kobo( عالوه بــر گزینه های 
اختصاصی بسیار دوستانه، تجربه ای ارائه می دهد 
که در عصــر دیجیتالی یکــی از اجتماعی ترین 

اشکال مطالعه است.
بــه مجموعــه ویژگی هــای اجتماعــی کوبو 
Reading Life گفته می شــود. شما نه فقط کتاب 
می خوانیــد، بلکه می توانید در هــر زمان به یک 

مکالمه ملحق شوید.
 Kobo Pulse در پاییــن صفحه کوبو، گزینــه 
وجود دارد. این گزینه با نظــرات و فعالیت های 
خواننده، مطالب را روشــن تر می کند. هنگامی که 
به ســراغ این گزینه می روید، متوجه می شــوید 
خوانندگان دیگــر درباره کتابی که خوانده اید چه 
فکر می کنند. همچنین می توانید یادداشــت ها و 
افکار خود را به اشــتراک بگذارید. می توانید به 
 راحتــی پاراگراف های مورد نظرتــان را پررنگ 
یا برجســته کنید و نظرتان را بنویسید. همچنین 
قادرید در فیس بــوک به صفحه هــای کوبوی 
دوســتان تان ملحق شــوید و بدانیــد آنها چه 
می خوانند و نظرات شــان را با یکدیگر مقایســه 
کنیــد. امتیازها و آمار دو ویژگی ای هســتند که 
باعث می شــوند کتاب را به شیوه ای پویا بخوانید 
و ادامــه دهید. هر موقع بخواهیــد می توانید این 
دو نکته را بررســی کنید: مثاًل اینکه خواندن چند 
صفحه کتــاب مورد نظر در یک ســاعت ممکن 
 Reading Life است. قسمت امتیاز نیز بر اساس
شماست؛ می توانید رهبری پیشــتاز یا متفکری 
عمیق باشــید، همه اینها بســتگی به این دارد که 
چگونــه و در چه زمانــی مطالعــه می کنید و از  

Reading Life بهره می برید.
اگر نســبت به این تجربه اجتماعــی کنجکاو 
هســتید، می توانید کوبو را دانلــود کنید و ببینید  
Reading Life چه پیشــنهادهایی برای زندگی 

شما دارد.

ریدمیل
ســه اپلیکیشــنی که در باال معرفی شدند، امکان 
دسترسی به فروشگاه های ویژه الکترونیکی کتاب 
را فراهــم می آورند، اما اگــر ترجیح می دهید در 
این زمینه مســتقل و بدون وابســتگی کار کنید، 
می توانید اپلیکیشــن ریدمیــل )Readmill( را 

امتحان کنید.

شــما می توانید با ورود به حســاب فیس بوک 
خود از این برنامه اســتفاده کنید. این اپلیکیشــن 
 ،epub فرمت های مختلــف ار جمله پی دی اف و
و آدوب دی آر ام )Adobe DRM( را پشــتیبانی 
می کنــد.  Adobe DRM ریدمیــل برای شــما 
این امــکان را فراهم می آورد کــه کتاب هایی از 
کتابفروشی های الکترونیکی کوبو، بارنس اند نوبل 

)Barnes & Noble( و سونی بخوانید.
به یاد داشــته باشــید که قبل از دانلود فایل ها 
در ریدمیل، آی فــون یا آی پد را با آی دی آدوب 

)Adobe( خود تنظیم کنید.
این اپلیکیشن ترکیبی ساده و روشن از کتابخوان، 
ابــزار یافتــن کتاب و شــبکه اجتماعی اســت. 
ویژگی های بیش از حد شــما را احاطه نمی کنند و 
می توانید بالفاصله بعد از دانلود کردن اپلیکیشن 

شروع به خواندن کنید.
قدرتمندتریــن ویژگی این اپلیکیشــن تصویر 
براق آن است. این برنامه مسلمًا یکی از زیباترین 
اپلیکیشن های اپ استور اســت. در  واقع طراحی 
مینیمال ریدمیل قبل از رونمایی از iOS 7، شــبیه 
آن بــود. طراحی زیبای کتاب هــای الکترونیکی 
خیلی دشوار اســت، چون طراحی نتیجه دو عامل 
اســت: فرمت کتاب الکترونیکی چیست و کتاب 
الکترونیکی چگونه طراحی شده است. ریدمیل از 

پس دومین مورد به  خوبی برآمده است.
عالوه بر تمام اینها، ریدمیل اپلیکیشنی مستقل 
است، به شــما امکان می دهد کتابخانه را از طریق 
ابر )cloud(، sync کنید. شما می توانید کتاب ها 
را مستقیمًا از طریق اپلیکیشن روی سیستم عامل 
iOS خود دانلود کنیــد )از طریق ایمیل، خدمات 
ابر مثــل Dropbox، Safari و غیــره(. همچنین 
می توانیــد کتاب هــا را از طریــق وب ســایت 

Readmill.com اضافه کنید.

ماروین
 iOS کیندل یکی از پیشــرفته ترین کتابخوان های
است، اما پیشرفته ترین این اپلیکیشن ها، ماروین 
)Marvin( است. این اپلیکیشــن به طور رایگان 
برای آی پد در دسترس اســت و روی آی فون و 
 آی پاد تاچ نیز با پرداخــت هزینه کمی، می توان 
اشتراک آنها را خریداری کرد. لیست ویژگی های 
این اپلیکیشــن بســیار طوالنی اســت. ماروین 
کاربردهایی را که می توانید در چند اپلیکیشــن 
بیابید، با هم ترکیب کرده است.  این اپلیکیشن به 
شما امکان می دهد پیشرفته ترین پنل شخصی را 
داشته باشید. نه  تنها می توانید نوع فونت و اندازه 
آن را تغییر دهید، بلکه می توانید متن و عنوان را با 
فونت های مختلف یا قالب های مختلف از هم جدا 
کنید. عالوه بر این، می توانید خودتان تعریف کنید 

که زمینه )theme( در روز و شب متفاوت باشد. 
در کل بهترین ویژگی این اپلیکیشن این است که 
می توانید تنظیمات را تغییر دهید؛ مثاًل روشنایی 
صفحــه، کلیدها یــا لمس های تغییــر صفحه و 

نشانه ها را خودتان تعریف کنید.
ماروین فایل های DRM را پشــتیبانی می کند، 
اما در عین  حال اجــازه می دهد کتاب های جدید 
را در اپلیکیشــن دانلود کنید: از طریق مرورگر، 

.OPDS یا کاتولوگ Dropbox
از همه مهم تر اینکه اپلیکیشــن ماروین، همانند 
X-Ray کیندل، به شــما امــکان می دهد کتاب 
را تحلیل کنیــد و می توانید در مــورد هر کتابی 
از X-Ray اســتفاده کنید، حتــی کتاب هایی که 
X-Ray آنها فعال نیســت. ماورین با هوشمندی 
و بدون اینکه از اپلیکیشــن خارج شوید، به دنبال 
اطالعــات موجود در ویکی پدیا می گردد. شــما 
می توانید شخصیت ها یا مکان های کتاب را حین 
خواندن جست وجو کنید و بیوگرافی ها و مقاله ها 

را بخوانید یا عکس ها را ببینید.
ایــن اپلیکیشــن بزرگ داده هــا و مدیریت 
کتاب Calibre را پشــتیبانی می کند. یکی دیگر 
از امکانــات ماروین راه های مختلف و بســیاری 
اســت که می توانید به کمکــش کتابخانه تان را 
جست وجو کنید: بر اســاس برچسب، موضوع، 

واژگان و حتی تعداد کلمه ها.
آنچــه ماروین را بــه متنوع ترین اپلیکیشــن 
بدل می کند، کاربردهــای مختلف و ویژگی های 
آن اســت. می توانید یکی از دســتورات از پیش 
تعریف شده را با اســتفاده از طرح های url تنظیم 
کنید. همچنین می توانید آنچه را که در دستورات 

دوست دارید، راه اندازی کنید  

منبع:ایبوکفرندلی
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کینــدل آمــازون یکــی از دستگاه 
کتاب های الکترونیکی اســت 
که در بازار امروز محبوبیت بســیاری پیدا کرده 
است. در دنیای تحصیالت تکمیلی، دانشگاه های 
بسیاری سراغ کتاب های الکترونیکی رفته اند که 
می تواند وعده ای برای یادگیری بهتر باشد، زیرا 
کتــاب الکترونیکی برنامه هایــی مثل آزمون ها، 

ویدئو و صوت را پشتیبانی می کند.
به عنوان کتابــدار فضــای آکادمیک اطالع 
دارم که دانشــجویان  اغلب سهولت دسترسی به 
کتاب های الکترونیکی آنالین را ترجیح می دهند، 
به  ویژه در اواخر شــب و زمانی که پروژه شان باید 
فردا صبح تحویل داده شــود. در هر حال باید در 
مورد فناوری، منطقی فکر کرد و به این ترتیب باید 
نگاهی به مقایسه نسخه های دیجیتالی کتاب ها و 

نسخه های چاپی بیندازیم.

تاثیراتگستردهکتابهایالکترونیکی
چیست؟

کتــاب چاپ شــده - حداقل برای افــرادی که 

مشــکل بینایی ندارند - پلتفرم قابل دسترســی 
در سطح جهانی اســت، به  ویژه در طول ساعات 
روز. در مقابل کاغذ، جوهر و صفحه های پشــت  
ســر هم باعث می شــوند کتاب را بــه  راحتی 
بخوانیــد و احتماالً به همین خاطر اســت که این 
شــکل از کتاب قرن ها حیات داشــته و دارد، اما 
در مورد کتاب های الکترونیکی این طور نیســت. 
کتاب های الکترونیکی عالوه بر الزامات شارژی 
و برقی، اغلب فقــط برخی از فایل ها و فرمت های 
مشخص شــده را پشــتیبانی می کنند. بنابراین، 
برای مثــال کتابی که در کیندل قابل دســترس 
اســت، ممکن است در دیگر دســتگاه ها نصب و 
خوانده نشود. از ســویی دیگر با توجه به ماهیت 
در حال تغییر فناوری، دســتگاهی که ما امروزه 
از آن برای خواندن کتاب الکترونیکی مشخصی 
اســتفاده می کنیــم، ممکن اســت در آینده در 

دسترس نباشد.
ما باید اطمینــان حاصل کنیم که دانش موجود 
در کتاب هــای الکترونیکی، برای همیشــه قابل 
دســت یافتن اســت و باید راه هایی بیابیم که این 

دانش بــرای افرادی هم که بــه دنیای دیجیتالی 
دسترسی ندارند، در دست باشد.

وقتی کتــاب چاپی در دســت داریــد، آنچه 
می خوانیــد می تواند یک راز باشــد، بــه  ویژه 
وقتی کتاب جیبی باشــد یــا بخواهید کتاب را در 
تاریکی با چراغ قــوه بخوانید. هیچ  کس نمی تواند 
حاشیه نویسی شــما یا خط هایی را که زیر جمله ها 
کشــیده اید، ببیند. حتی اگر کتاب را از کتابخانه 
به امانت گرفته باشــید، زمانــی که کتاب را پس 
می دهید، قوانین کتابخانه بر این اســاس است که 
نباید کتاب هیچ نشانی از هویت شما داشته باشد. 
این مســاله در مورد کتاب های الکترونیکی دقیقًا 
برعکس اســت. پلتفرم های کتــاب الکترونیکی 
بســیاری وجود دارند و شرکتی که کتاب را از آن 
خریــداری کرده اید، این امــکان را دارد که وارد 
سیستم عامل شما شود و از حاشیه نویسی ها برای 

اهدافی مثل بازاریابی استفاده کند.
شاید امروزه این مساله فوق العاده به نظر بیاید، 
اما در نظر گرفتن اینکــه کتاب های الکترونیکی 
چگونــه می توانند بر حریم خصوصــی و آزادی 

ذهنی ما تاثیر بگذارند اهمیت بسیاری دارد.
در سطح عمیق تر ماجرا، ما باید بیشتر در مورد 
چگونگی گــذار از چاپ به مطالعــه الکترونیکی 
بیندیشیم و بررســی کنیم که این مساله چگونه 
پردازش ذهنی ما را از آنچه که می خوانیم، تحت 
 تاثیر قرار داده اســت. مغزهای ما درون بدن های 
فیزیکی مان زندگی می کنند و مسلمًا تجربه کردن 
فیزیکی کتاب بر چگونگی ترجمان و فهم معناها و 
ایده ها تاثیر می گــذارد. در متن های دیجیتالی، از 
یک ایده به ســراغ ایده دیگری رفتن خیلی آسان 
است، چون این کار با چند کلیک بر هایپرلینک ها 
و بدون تامل دقیق ما بر متــن، صورت می گیرد. 
از ســوی دیگر، کارکرد هایپرلینک بــا مغز ما و 
رشد آن مشــابهت دارد. مرتبط کردن ایده های 
کاماًل متفــاوت به یکدیگر در حالــی که متنی را 
می خوانیم، یــا درک و تحلیل فــوری اطالعات 
یکــی از مهارت های مورد نیاز بــرای جامعه فرا 

اطالعاتی امروز است.
بی گمان، امروزه یکــی از اهداف آموزش، باید 
آماده ســازی مهارت جویان بــرای فکر کردن 
منطقی و عاقالنــه در مورد فناوری و کارکردهای 
آن باشــد. کتاب های الکترونیکــی وعده تعامل، 
جست وجو و دسترسی می دهند. در هر حال بیایید 
از خریداری و داشــتن کتاب هــای الکترونیکی 
احساس گناه نکنیم. بدون آگاهی به جوانب منفی 
و مثبــت و در نظر گرفتن نقــاط مثبت و ضعف 
فناوری، از جمله کتاب های الکترونیکی، نمی توان 
نقاط ضعف را برطــرف کرد و نقاط قوت را بهبود 

بخشید  

کتابهایالکترونیکیچهمزایاومعایبیدارند

چراکیندل؟

منبع:پنلیونانیس آدامز
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دوســتداران کتاب دو چیــز را به اکثر 
اشــتراک می گذارند: ۱. شــیفتگی 
و عشــق به یک کتاب و ۲. به اشتراک گذاشتن 
کتاب با دوســتان. از انجمن هــای کتاب گرفته 
تا گروه های کتابخوانی، اجتماع همیشــه نقشی 
مهم در زندگی خواننده مشــتاق بــازی کرده 
اســت. هیچ تعجبی ندارد که این شور و اشتیاق 
در این سال ها شــکلی دیجیتالی پیدا کرده باشد. 
شــبکه های اجتماعی در حوزه کتــاب آنهایی 
هســتند که بر خواندن و به اشــتراک گذاشتن 
کتاب ها یا دیگران از طریق لیســت ها و تحلیل ها 
تمرکز می کنند. نه  تنها این شــبکه های اجتماعی 
کتاب محور راهی فوق العاده برای به اشــتراک 
گذاشتن کتاب های خوب هســتند، بلکه روشی 
عالی برای پیدا کــردن کتاب های خوب و جدید 

به شمار می روند.

گودریدز
هــدف گودریــدز )Goodreads( کمک کردن 
به کاربران بــرای یافتن کتاب هــای فوق العاده 
اســت. گودریدز این کار را با پیشــنهاد دادن بر 
اســاس عنوان کتاب هایی که قبــاًل خوانده اید یا 
بر اســاس آنچه دوستان شــما می خوانند انجام 
می دهد. از ســویی دیگر، گودریدز باعث می شود 
سراغ کتاب های بد یا کتاب هایی نروید که برای 
شــما مناسب نیســت. گودریدز به عنوان شبکه 
اجتماعی افرادی که کتاب ها را دوســت دارند، 
این امکان را فراهم می آورد که لیســتی از کتاب 
بســازید، به کتاب ها امتیاز دهید، آنها را بررسی 

کنید و بفهمید دوستان تان چه می خوانند.

شلفاری
شلفاری )Shelfari( بخشی از آمازون و شبکه ای 
اجتماعی برای جامعه جهانی دوســتداران کتاب 
اســت که کاربران را به بحث کردن و به اشتراک 
گذاشتن کتاب های مورد عالقه خود با دوستان و 
غریبه ها تشویق می کند. شلفاری با فراهم آوردن 
امکان ســاخت کتابخانه مجازی برای کاربران، 
رابط فوق العاده ای بــرای کتاب ها و عالقه مندان 
اســت. کاربران همانند گودریــدز می توانند به 
کتاب ها امتیــاز بدهند و دربــاره کتاب هایی که 

خوانده اند نظر دهند.

الیبرریتینگ
هر خواننده مشــتاقی با استفاده از الیبرری تینگ 
)LibraryThing( به نتیجه خواهد رســید که این 
شبکه اجتماعی یکی از بهترین راه های سازماندهی 
لیست کتاب هاست. استفاده از پلتفرم خیلی ساده 
اســت و بیش از دو میلیون عضو دارد. می توانید 
فهرســت کتاب ها را مســتقیمًا از آمازون وارد 
کنیــد و حتی می توانیــد از ایــن کاتالوگ برای 
فهرست بندی فیلم ها و موسیقی نیز استفاده کنید.

بوککراسینگ
بــوک کراســینگ )BookCrossing( شــبکه 
اجتماعــی کتاب محوری اســت کــه اعضای 
آن کتاب هایشــان را با گذاشــتن روی نیمکت 
پارک ها، در باشــگاه یا مدرسه، به مردم و جامعه 
می دهند. در  واقع بخشــی از بوک  کراســینگ 
شــبکه اجتماعی اســت و بخش دیگر تجربه ای 
اجتماعی است که باعث می شود در اهدای یکی از 
کتاب های مورد عالقه تان به دیگران طی فعالیتی 
اجتماعی شــرکت کنید. ایــن روش راهی جالب 
و ســرگرم کننده اســت: می توانید کتاب تان را 
پیگیری کنید و ببینید به کجاها سفر می کند، حتی 

ممکن است خارج از کشور هم برود!

ریدر2
ریدر Reader2( ۲( شــبکه اجتماعی ای است که 
به شــما امکان می دهد به کتاب هایتان با کلمات 
کلیدی برچســب بزنید و آنها را به هر روشی که 
دل تان می خواهد دسته بندی کنید. در این شبکه 
می توانید با دوســتان تان در تعامل باشید، لیست 
کتاب هایتان را در صفحه خود به نمایش بگذارید 
و با دیگران در مورد کتاب ها حرف بزنید. یکی از 
بهترین ویژگی های ریدر ۲ قابلیت پیشنهاد کتاب 
بر اساس عناوین اســت. این قابلیت با استفاده از 
کلمات کلیــدی ای کار می کند که برای توصیف 
کتاب اســتفاده شــده و به این ترتیب بر اساس 
این کلمه کلیدی، لیســت تهیه می کند و به شــما 

پیشنهاد می دهد.

رویش
رویــش )Revish( یکی از شــبکه های اجتماعی 
اســت که در درجه اول برای خواندن و نوشتن و 
تحلیل کتاب ها طراحی شــده است. در این شبکه 
اجتماعی نــه تنها می توانیــد تحلیل هایتان را در 
مورد کتاب های مورد عالقه خود بنویسید، بلکه 
می توانید مجموعه ای همانند مجله از کتاب هایی 
که خوانده اید درست کنید. با استفاده از ای پی آی 
رویش و ابزارهای مربوط می توانید لیست خود را 
در وبالگ یا پروفایل های دیگر شبکه های مجازی 
خود به اشــتراک بگذارید. این پلتفرم همچنین 
شامل گروه هایی اســت که می توانید برای حرف 
زدن در مورد کتاب های مورد عالقه، ســبک ها 
و هر چیزی که در ارتباط با خواندن اســت به آنها 

بپیوندید  

منبع:الیفوایردنیل نیشنز

کتابخوانهاهمشبکههایاجتماعیخودشانرادارند

شبکهخورههایکتاب
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درحالحاضــرفضایدیجیتالــیراچطور
توصیفمیکنید؟

بعد از ســال ها رشــد ســه رقمــی فروش 
کتاب هــای الکترونیکی، اکنــون به صورت 
ثابت بین ۲۰ تا 3۰ درصد بــازار را در اختیار 
دارند. این سهم برای ســبک داستانی بیشتر 
و برای گروه هایی ماننــد کتاب کودک کمتر 
است. دلیلش تا حدی این است که کتاب های 
 The Fifty Shades of Grey پرفروشی مانند
Hunger Games و The Surgeon مــردم 
را به ســمت کتاب های الکترونیکی ســوق 
می دهند. قباًل از هر ۱۰ کتاب پرفروش، هشت 
عنوان آن کتاب رنگ آمیزی بزرگساالن بود 
و دو مورد دیگر هم کتاب آشپزی. این شرایط 
هیچ وقت برای رشد فضای دیجیتالی مناسب 
نخواهد بود. در حالی که عصر رشــد آســان 
دیگر گذشته اســت، تصور من این است که 
وقتی عناوین داســتانی بزرگ را دوباره وارد 
بازار کنید، بار دیگر شاهد همان رشد خواهید 

بود.
بهنظرشــماچهکسیاینرشــدراهدایت

میکند؟
چنین تحولــی در فناوری تاکنــون در هیچ 
انتقال فناوری دیگری مشــاهده نشده است. 
معموالً یک انتقال فنی بزرگ توسط ۱۸ تا 3۵ 
ســاله هایی هدایت می شود که رابطه خوبی با 
فناوری دارند. اما رشد کتاب های الکترونیکی 
توســط ۵۰، ۶۰ و 7۰ ســاله هایی هدایــت 
می شود که بیشــترین زمان را برای مطالعه و 
بیشــترین درآمد را برای هزینه کرد مطالعه 
دارند و در این روش حتی می توانند در صورت 
نیاز اندازه فونــت را هم تغییر دهند. این افراد 
اگر مطالعه کتاب های الکترونیکی را شــروع 

کنند، ارزشمندترین افراد خواهند بود.
شــماچطــورافرادبیشــتریرابــهمطالعه

کتابهایالکترونیکیترغیبمیکنید؟
ما به دنبال کسانی هســتیم که در هفته دو تا 
ســه کتاب می خوانند. این افراد دقیقاً همان 
مطالعه کنندگانی هستند که فناوری برایشان 

بسیار بامعنی بوده و با آن راحت هستند.
ما تالش می کنیم از طریق طراحی کتاب های 
الکترونیکی با امکان مطالعه راحت تر و عرضه 
این کتاب ها در مکان های خرده فروشی ای که 
عموماً چنین افــرادی می روند، با آنها ارتباط 
برقرار کنیم. در ضمن ما برنامه ای به نام کوبو 
ولکام عرضه کرده ایم که در آن فردی در آن 
ســوی تلفن در تنظیم کتابخوان الکترونیکی 

و انتخاب اولین کتاب به شما کمک می کند.
ایــن کار بــر اســاس تحقیقــی بــر روی 

مایکلتامبلینمدیرعاملشرکتکوبو:

قرارنیستازبینبرویم
مایــکل تامبلیــن )Michael Tamblyn( مدیرعامــل شــرکت کوبــو )Kobo( می گویــد »اکنــون 50، 60 و 70 ســاله ها کتاب هــای 
الکترونیکی مطالعه می کنند«. ما 10 ســوال پیش روی او قرار دادیم و پاســخ قطعی او این بود:»قرار نیســت از بین برویم.« نشــریه 
»پابلیشــینگ پرسپکتیوز« با مایکل تامبلین مدیرعامل کوبو درباره سخنرانی اش در کنفرانس ساالنه ناشران مستقل در انگلستان 
)IPG( گفت وگــو کرده و به این مســاله پرداختــه که او چرا درباره موقعیت کوبــو در فضای دیجیتال متهورانــه صحبت می کند، به 
ویــژه پــس از آنکه راکوتن ارزش ترازنامه کوبو را برابر 68 میلیون دالر اعالم کرد. شــرکت کوبو که در شــهر تورنتو قرار دارد به عنوان 
آخرین امید این شــرکت خرده فروشــی کتاب های الکترونیکی محســوب می شود تا شاید بتواند با شــرکت هایی مانند آمازون، اپل 

و گوگل رقابت کند.

مارک پیزینگ
ترجمه: عیل جعفری  منفرد

مایکلتامبلینمدیرعاملشرکتکوبو:ماتالشمیکنیمازطریقطراحیکتابهایالکترونیکیامکانمطالعهراحتتروعرضهاینکتابهارافراهمکنیم.
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مطالعه کنندگانــی انجام شــده کــه هرگز 
تماســی با کتابخوان الکترونیکی نداشته اند 
و می گوینــد هرگز هم نمی خواهند داشــته 
باشــند. ما چالشــی هفت یا ۱۴ روزه برای 
آنها تعریف می کنیــم و در این مدت یک یا 
دو کتابخوان الکترونیکی را در اختیارشــان 
می گذاریم و تنها چیزی که از آنها می خواهیم 
این اســت که یادداشتی از تجارب خود برای 
ما بنویســند و در ابتدا و انتهــای این مدت 

بتوانیم با آنها مصاحبه کنیم.
در این تحقیق دو نکته برای ما کاماًل روشــن 

بود:
gg حدود ۴۸ ســاعت طول می کشد تا کسی که

هرگز کتابــی روی این دســتگاه نخوانده به 
استفاده از آن عادت کند.

gg دوم اینکه بهترین کار برای کمک به گذراندن
این ۴۸ ســاعت این اســت که کتاب مورد 
عالقه شــان را به آنها بدهیــد. اغلب مردم 
دستگاه را می گیرند و چیزی را که در مدرسه 
خوانده اند، مثاًل جین ایر یا شرلوک هولمز، به 
رایگان دانلــود می کنند و تعجب می کنند که 

چرا دیگر داستان آنها را نمی گیرد.
کوبوولکامتاچهحدمحبوباست؟

خدمــات بســیار محبوبــی اســت. برای 
پاســخگویی بــه ســیل درخواســت ها در 
تعطیالت مجبور شدیم یک مرکز تلفن سنتی 

کامل راه اندازی کنیم.
شماخیلیدربارهکتابخوانهایالکترونیکی
صحبتمیکنید،امــاآیاواقعاًمــردمهنوز

کتابخوانالکترونیکیمیخرند؟
 بلــه می خرند. همه از مانــدگاری این بخش 
تعجب می کنند. اکنون شــاهدیم کسانی که 
کتابخوان الکترونیکــی می خرند رابطه ای با 
فناوری دارند که افــراد خریدار هدفون های 
پیشرفته با موســیقی دارند. این افراد کسانی 
هســتند که مطالعه برایشــان جذاب است. 
آنها به دنبال بهترین تجربه مطالعه هستند و 

حاضرند برای آن سرمایه گذاری کنند.
ما در عرضه دســتگاه های عالی مانند نسخه 
ضدآب کوبــو H2O یا کوبــو 4HD با دقت 
بســیار باال و باالترین نــرخ قیمت این بخش 
بسیار موفق بودیم. فکر می کردیم پنج درصد 
فروش مان از این دستگاه ها باشد اما در عوض 

میزان فروش آنها به ۲۰ درصد رسید.
دستگاهنوک)Nook(شرکتبارنزاندنوبل
)Barnes&Noble(نوعیبرگشــتبهعقب

بود.آیاسختافزارشماماندگاراست؟
 امروزه ســخت افزار تجارتی پرســود برای 
ماســت. برخــالف برخــی تولیدکنندگان 

که هرگز کار تولید و اقتصادشــان درســت 
نمی شود، سخت افزار برای کوبو از سال ۲۰۱۵ 

سودآور شد.
مشــتری ای که ما از طریق ایــن ابزارها به 
دســت می آوریم تا 3۰ درصد ارزشمندتر از 
مشتری ای است که از طریق گوشی هوشمند 
به دســت می آوریــم. کتابخانه ها بزرگ تر 
هستند. این مشــتریان وفادارترند و سریع تر 
مطالعــه می کنند. به همین دلیل اســت که 
آنها آمادگی مطالعه بیشتری دارند. ما روی 
iOS و اندرویــد کار زیادی انجام می دهیم اما 
بر اساس داده ها می توان مشــاهده کرد که 
این تجربه بســیار پراکنده است. زمان های 
مطالعــه کوتاه تر بوده و دریافــت پیام متنی 
یا پیام در شــبکه های اجتماعی آن را مختل 
می کند. فراگیری این تجربه بســیار کمتر از 

استفاده از کتابخوان الکترونیکی است.
 شــما چطور می توانید با کیندل رقابت کنید در 

حالی که بسیاری در این راه شکست خورده اند؟
 دســتگاه های ما معموالً در رتبه بندی باالتر 
از کیندل قــرار می گیرند، بررســی ها نمره 
بهتری بــه آنها می دهند و تبلیغات شــفاهی 
هم درباره آنها عالی است. در هر کشوری که 
وارد می شــویم یک خرده فروش عمده وجود 
دارد که تالش می کند پاسخی برای این سوال 
راهبــردی پیدا کند که »چطــور کتاب های 
الکترونیکی را به دســت مشــتریانم برسانم 
بدون اینکه مشــتریان به سراغ کس دیگری 

بروند؟«
بسیار خوب اســت که می توانند با ما شراکت 
کنند بدون ترس از اینکه ما کارشان را خراب 
کنیــم. این بخشــی مهم از داســتان جهانی 

ماست.
شــرکتاصلیشــمابخشــیزیــادیاز
نیروهایتانراکــمکرد.آیااینیعنیشــما

بازیگریزخمخوردهدراینبازارهستید؟
 این کاهش پاسخی بسیار ساده دارد. ارزیابی 
شــرکت در زمان فروش مبتنی بر این فرض 
بود که ما شــاهد پذیرش سریع تر کتاب های 
الکترونیکی در مقایســه بــا واقعیت بودیم 
و ارزیابی هــا در مورد این مســاله بســیار 
حساس اند. بسیاری از افراد فکر می کردند تا 
سال ۲۰۱۶ یا ۱7 میزان فراگیری کتاب های 
الکترونیکــی به ۴۰ تا ۵۰ درصد برســد، اما 

اکنون این رقم ۲۵ تا 3۰ درصد است.
بســیاری از رقبای ما با تمرکز روی بازارهایی 
مانند آمریکا و انگلستان به مشکل برخوردند، 
اما ما روی بازارهای متعددی سرمایه گذاری 
کردیم. آن بازارها اکنون با کمبود پول و نبود 

سرمایه مواجه هســتند یا حتی با هزینه های 
گزاف انبار برای دســتگاه هایی که نمی توانند 

بفروشند، اما ما چنین مشکالتی نداریم.
در حالی کــه در بازار انگلیــس خبر چندانی 
نیست، اما در بازار فرانسه و ایتالیا و هلند شاهد 
رشدی عالی هستیم. بهترین ماه ما در فروش 
کتاب هــای الکترونیکی ژانویــه ۲۰۱۶ بود. 
فوریه هم ظاهراً خوب اســت. بهترین سال ما 
در سودآوری این دستگاه ها، سال گذشته بود.

اماآیااعتبارتانراازدستدادهاید؟
 خیر، هر ناشری که به اظهارنامه های فروش 
ما نگاه کند می فهمد که شــرایط مــاه به ماه 
ما چگونه اســت. هر کتابفروشــی می تواند 
پرفروش تریــن عناوین مــا را ببیند. ما یک 
شرکت مادر داریم که متعهد به این فضاست 
و یکــی از بزرگ ترین شــرکت های تجارت 
الکترونیکی جهان به شمار می رود و همچنان 

به سرمایه گذاری در این حوزه ادامه می دهد.
پساگرمــنامروزیکــیازکتابخوانهای
الکترونیکیشــمارابخرم،ســهسالبعدهم

هنوزشماوجودخواهیدداشت؟
 بله، قرار نیست جایی برویم  

درحالنفسکشیدن
»وقتی با بزرگ ترین شــرکت های تجــارت الکترونیکی دنیا 
رقابت می کنید، برایتان عادی می شــود که گاهی محبوب ترین 
تولیدکننده سخت افزار دنیا و سودآورترین موتور جست وجوی 
دنیا به شما بگوید »وای، شما هنوز زنده اید؟ این عالی است.« بله 

زنده ایم. در واقع در حال شکوفایی هستیم«.
مایکل تامبلین، مدیرعامل شــرکت کوبو در کنفرانس ساالنه 

ناشران مستقل ۲۰۱۶.

دستگاه های ما معموالً در رتبه بندی باالتر از 
کیندل قرار می گیرند، بررسی ها نمره بهتری به 
آنها می دهند. در هر کشوری که وارد می شویم 
یک خرده فروش عمده وجود دارد که می پرسد 
»چطور کتاب های الکترونیکی را به دست 
مشتریانم برسانم؟«

منبع:پابلیشینگپرسپکتیوز
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از مهم ترین چالش های صنعت نشــر یکی 
در سال ۲۰۱۶ فروش بیشتر کتاب های 
الکترونیکی بوده اســت. در این مطلب به سه مانع 
کلیدی صنعت نشــر یعنی بازار، فناوری و نوآوری 
می پردازیم. به عنوان یکــی از کهنه کارهای حوزه 
نشــر دیجیتالی )شاید کمی برای ســن  و سال من 
افسرده کننده باشــد( یکی از مسائلی که مصرانه و 
همیشه مرا آزرده، مســیرهای محدود بازار برای 
ناشران است. پرسش این نیست که »چرا آمازون 
چنین سهم عظیمی از بازار دارد«. جواب این سوال 
کاماًل واضح است: نوآوری، راهکارهای تهاجمی و 
تمرکز قابل  تحسین. باید به جای این سوال بپرسیم: 
چرا اپل و گوگل )از بزرگ ترین شــرکت های دنیا( 
فقط هشــت درصد فــروش کتــاب الکترونیکی 

داشته اند؟
 این مساله همیشه برای من عجیب بوده است. هر 
دو پلتفرم بیــش از ۱/۴ میلیارد ابزار فعال و در حال 
استفاده دارند و هر دو از بازیگران اصلی حوزه رسانه 
و فناوری هستند. آنها می توانند تاثیری قابل توجه 

و مثبت بر صنعت داشته باشند، اما ندارند. چرا؟

معضالتکتابالکترونیکیاپل
 اپل در ســال های ۲۰۰7 و ۲۰۱۰ دســتگاه های 
پیشــگام آی فون و آی پد را ارائه داد. این دستگاه ها 

منادی عصر اتصــال بودند که پیش بینی نشــده 
بود و می توانستند از نو محاســبات و ارتباطات را 
تعریف کننــد. اپل با تمرکز زیاد بر کیفیت و تجربه 
مشتری به برند تجاری لوکســی در جهان تبدیل 
شد. اپل ســخت افزار فوق العاده ای تولید می کند، 
اما به غیر از ســخت افزار، روش و سبک زندگی را 
به فروش می رســاند که عالوه بر روند اقتصادی و 
اجتماعی حاضر، در صف خواســته های بی سابقه 

مصرف کننده قرار می گیرد.
اما نکته کلیدی در اینجا این است که اپل همیشه 
سخت افزار و ابزارهایی را فروخته است که پیشرفت 
و نوآوری در آن بیشــتر از محتــوا کاربرد دارند. 
ماموریت فعلی اپل با این جمله آغاز می شود:»ما باور 
داریم که روی زمین هستیم تا بهترین محصوالت را 
تولید کنیم و این مساله تغییر نخواهد کرد.« محتوا 
فقط تا جایی برای اپل اهمیــت دارد که به فروش و 
تقویت ســخت افزار کمک کند )این مساله ممکن 
است با حرکت شرکت به سمت الگوهای مبتنی بر 
اشتراک تغییر کند، اما از نظر تاریخی صحیح است(. 
بنابراین فروش کتــاب برای اپل چندان ضروری و 
فوری نیســت. آنها به همین راضی اند که دیگران 
کتاب های الکترونیکی خود را از طریق اپ استور اپل 
به فروش می رسانند و 3۰ درصد کمیسیون فروش 

برای همین تالش اندک می گیرند.

چراگوگلدرفروشکتابهای
الکترونیکیموفقنیست

گوگل یکی از شــرکت هایی اســت که در حوزه 
کتاب از آن انتظار بیشــتری می رود. شعار رسمی 
 ،)Do no Evil( »این شرکت این است:»بدی نکن
اما ماموریــت گوگل در  واقع این طور بیان شــده 
است:»ســازماندهی اطالعات جهــان و امکان 
دسترسی و اســتفاده از این اطالعات برای تمامی 
جهان.« فلسفه گوگل جهانی از شفافیت، همکاری، 
منبع باز و مبارزه جهانی برای بهبود و پیشــرفت 

است.
باید اشاره کرد که بخشی از این ماموریت ختم به 
این شده که هم اکنون بیش از ۱/۴ میلیارد دستگاه 
فعال اندروید در ســطح جهان وجود دارد. با وجود 
این چرا گوگل با بیش از ۱/۴ میلیارد دستگاه فعال 
اندروید در تمام اقشــار اجتماعی - اقتصادی و به 
 ویــژه در بازارهای نوظهور، فقط شــش درصد از 

فروش ناشران را شامل می شود؟
گوگل بر خالف اپــل، دلیل قانع کننده ای ندارد 
که بگوییم سخت افزار را بر محتوا ترجیح می دهد. 
گوگل تــا حد زیادی از اندروید ســود می برد، اما 
وقتی نوبت به ســخت افزار می رسد دچار مشکل 
می شــود؛ مثاًل می توان به عملکرد ضعیف خطوط 
تلفنی نکســوس و تبلت ها و شکست گوگل گلس 

)Google Glass( اشاره کرد.
 در  واقــع دفــاع حریصانــه گــوکل از پروژه 
Google Book Library و تمایلش به دسترســی 
بشر به دانش و آموزش در تضاد با عملکرد ضعیف 
آنهــا در زمینه فروش کتاب ها قــرار دارد. گوگل 
آشکارا اعالم کرده است می خواهد تمام کتاب هایی 

را که تاکنون نوشته شده اند دیجیتالی کند.
کســب و کار کل گــوگل بر اســاس الگویی از 
گــردآوری، بهبود و دسترســی بــه اطالعات 
)جســت وجوی وب( اســت، بنابراین باید نیازی 
درونی وجود داشته باشــد، نه اینکه اجباری برای 
شرکت وجود داشته باشد که در خط مقدم صنعت 
دیجیتال کتاب  بایستد، بلکه باید به شکلی از دانش 

معنایی و آموزش توجه کند.

فروشبیشترکتابالکترونیکی
زمانی که مــن در این صنعت حضور داشــتم، به 
نتیجه مایوس کننده ای رسیدم: نه اپل و نه گوگل 
واقعاً به کتاب اهمیت نمی دهند. بخشی از موفقیت 
و تسلط آمازون را جف بزوس پیش بینی کرده بود. 
او توانست »تسلط کتاب فروشی بر دنیا« را ببیند. 
کتاب ها در شرکت های اپل و گوگل حوزه کوچک 
و ناچیزی هستند و این شرکت ها ترجیح می دهند 

بیشتر بر سخت افزار و تبلیغات تمرکز کنند.
با این حال آمازون توانســته کسب و کار هر دو 

کتابهایالکترونیکیاپل،گوگلوآمازونبهکدامسمتمیروند

چالشنشردیجیتال

گارت کودی

درواقعدفاعحریصانهگوگلازپروژهGoogleBookLibraryوتمایلشبهدسترسیبشربهدانشوآموزشدرتضادباعملکردضعیفآنهاقراردارد.
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شــرکت را زیرکانه مختل کند. محصوالتی مثل 
Amazon Echo ســرمایه گذاری تهدیدآمیــز 
و نزدیــک به ســیری )Siri( و آی تیونز اســت. 
تبلت های ارزان آمازون سهم زیاد آی پدها از بازار 
را مورد تهدید قرار داده اند. همچنین اپ اســتور 
آمازون در حال رشــد اســت و بــا قابلیت های 
جســت وجو و محاســبات ابر به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم اپل و گوگل را به چالش کشــیده 
اســت. الگوی Amazon Prime توجه کاربران 
اپل و گوگل را به خود جلب کرده است. در نهایت 
آنچه آمازون از طریــق کیندل و در حوزه تجارت 
الکترونیکی به دســت آورده، ارائه روشی ساده به 
افراد تحصیل کــرده در حوزه تجارت الکترونیکی 
بود که با درآمد متوســط جور درمی آمد. آمازون 
بر سهم بازار و به دست آوردن آن تمرکز داشت. 
این شرکت در  واقع جزییات کارت های اعتباری 
کاربران را به این دلیل می خواست که باور داشت 
ابر می توانــد تجربه تجاری بهتــری رقم بزند و 

ارزش بیشتری برای مشتریان وفادار خلق کند.
اپل بر هزینه کردن دالرها و ســرمایه گذاری بر 
ســخت افزار تمرکز داشته است. گوگل نیز روش 
تهاجمی خاصی نداشته است. آمازون در این میان 
با حرکــت بعدی خود می تواند به ســمت موتور 
جست وجویی برود که حتی ممکن است دستورات 
صوتی را نیز شــامل شود. در حال حاضر بیشترین 
جســت وجو ها در گوگل و صفحه هــای آمازون 
انجام می شــوند. یاهو با کاهش مواجه شده است 
و اخیراً نصب های رایــگان ویندوز ۱۰ نیز چندان 
مورد توجه قرار نگرفته انــد. از همین رو، آمازون 
می تواند به رقیب شــماره یک کسب وکار گوگل 

تبدیل شود.

فرصتهایآتی
هم اکنون کــه گوگل پــروژه Google Books را 
پیش برده اســت، حق دارد که از آن ســود ببرد. 
گوگل می توانــد این پــروژه را بــا قابلیت های 
جســت وجو ترکیب کند و زیرساختی بی سابقه و 
رشک برانگیز بســازد. چرایی اهمیت این مساله 

برای گوگل، پیچیده است.
من معتقــدم که آینده صنعت غیرداســتانی و 
آکادمیک در عین انعطاف بســیار پیچیده است. 
همچنان محتوا پادشاه ماجراست و فرم نیز به دنبال 
محتوا اهمیت دارد. ادبیات در فضای آینده از نظر 
شکل همانند چیزی نیست که امروز به آن عادت 
داریم. مســاله مهم اطالعات است که باید سریعًا 
در دسترس باشــد و احتماالً در این میان، روش ها 
پیچیده تر می شــوند. برای مثال پســر ۱۰ ساله 
من چندان به کتاب ها عالقه ندارد، اما ســاعت ها 
مشغول خواندن مطالب وبالگ یا دیدن ویدئوها 

در مورد بازی هــا خواهد بود. بنابراین ناشــران 
چگونه می توانند این پیچیدگی را مدیریت کنند؟

قابلیــت گــوگل بــرای آسان ســازی چنین 
پیچیدگی ای بی نظیر اســت. گــوگل می تواند به 
جای کشمکش با ناشران، مسئوالن و نویسندگان، 
خودش به دنبال راه هایی باشد که تولیدکنندگان 
محتوا را به صورت طوالنی مدت استخدام و آنها را 
به این فعالیت ترغیب کند. در نتیجه چشم اندازی 
که می تواند ارائه دهد، نســبت بــه آمازون کمتر 
متغیر است. گوگل این فرصت را دارد که بهترین 
دوست  ناشــران باشــد، آن هم در حوزه ای که 
بهترین کانال ناشران بدترین دشمن گوگل است: 

آمازون.
حرکــت صعــودی گــوگل این اســت که به 
مجموعــه ای از ابزارهــای مربوط بــه داده ها و 
مرجع ها دسترســی تقریباً فوری داشته باشد. این 
مساله موجب می شــود به محصول اصلی خود - 
جســت وجو - یاری برســاند و همچنین پلتفرمی 
برای آینده و رشــد ارائه دهد. گــوگل همچنین 
می توانــد محتوای کوتاه مــدت تولید کند و روی 
استراتژی ارزشــمند بلندمدت سرمایه گذاری 
کند. گوگل در سطح پایه ای محصول جست وجوی 
خــود را تقویت می کنــد، محصولــی که بخش 
عمده درآمد خود را از طریق تبلیغات به دســت 
می آورد. از نظر منطقی این مساله می تواند جلوی 
پیشــرفت محصول آمازون را را بگیرد. با ترکیب 
 Google و Goole Books ،جســت وجوی گوگل
docs و ارائه محتــوای منعطف هیچ دلیلی وجود 
ندارد که یک استاد دانشــگاه نتواند لیستی موثر، 
با کمترین هزینه و با سرعت باال برای کالس های 

درس خود تهیه کند.
از ســویی دیگر دانش آموزان و دانشجویان نیز 
می توانند چنین لیســتی تهیه کنند و موارد ایده آل 
خود را در این لیســت بگنجانند. همچنین والدین 
می توانند داستان های محبوب دوران کودکی خود 
را جمع آوری کنند و شــرکت ها نیز می توانند به 
اطالعات تحقیقاتی مورد نظر خود دسترسی داشته 
باشند. بی شک پتانسیل خیلی باالیی در این بخش 
وجود دارد. چاپ و نشر داستان نیز از پتانسیل قابل 
توجهی برخوردار است. رواج قالب های کوتاه تر یا 
قطعه ها، تبدیل به ساختاری غالب و منسجم شده 
اســت. بنابراین جامعه چاپ و نشر چه کاری قادر 
اســت انجام دهد برای اینکه شرکتی مثل گوگل 
بتواند به صنعت کمک کند، مشارکت داشته باشد 

و فعالیت کند؟
به نظر من انتشــارات ضعفی مهــم دارد و این 
ضعــف همکاری نکــردن با شــرکت هایی مثل 
گوگل اســت. نکته حائز اهمیت اینکه این مساله 

بزرگ ترین سد راه موفقیت ناشران است  

منبع:ویرسا

چراسرویسکتابگوگلبهنفعناشرهاست؟
نزاع بین انجمن نویسندگان و شرکت گوگل در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۵ به 
دهمین سال خود رسید و  در دور دوم، دادگاه به نفع گوگل حکم داده 
است. نویسندگانی که متن انجمن را علیه گوگل پر کردند نسبت به 
اسکن کتاب ها اعتراض داشتند و این به موضوعی داغ در رسانه ها 
تبدیل شد. بســیاری از این نویســندگان امید داشتند که با حکم 
دادگاه به نفع آنها گوگل اســکن هایش را حذف می کند و فروش 
کتاب ها افزایش می یابد. اگر در بخش Google Books عنوان یا 
موضوعی را جست وجو کنید، آنچه دریافت می کنید نسخه کامل 
کتاب نیست. در عوض، گوگل محتوای 3۰ میلیون کتاب را که از 
سال ۲۰۰۲ دیجیتالی  شده اند با لیستی از قطعات و عناوین مرتبط 
با موضوع شــما نمایش می دهد. این موضوع برای پژوهشگران 
اهمیت زیادی دارد و استدالل به نفع بخش کتاب گوگل معطوف به 

ناشرها و به شکل پیش فرض به نویسندگان کتاب هاست.
پروژه کتاب های گــوگل تاریخچه پیچیــده ای دارد، از طرح 
اسکن کلیه کتاب ها گرفته تا تصمیم فوری شرکت مبنی بر مجوز 
به ناشرها برای حذف کامل اســکن یا درخواست وجود قطعات 
کتاب ها، این ســرویس فراز و نشــیب های زیادی را پشــت سر 
گذاشته است. به هر تقدیر، سرویس کتاب های گوگل در شرایط 

کنونی اش به نفع ناشرهاست.
هنگامی که شرکت مشارکت نزدیک با ناشرها را از سال ۲۰۰9 
از ســر گرفت و امکان تعبیه لینک  خرید را در جست وجو قرار داد، 
این سرویس به یک ابزار بازاریابی تبدیل شد. ناشرها تا پیش از این 
خیلی کند به بازی ارتباط مستقیم با مصرف کننده وارد شده بودند 
و هنوز هم خیلی از آنها اعتقادی به ارتباط مستقیم با مصرف کننده 
ندارند. هنوز در زمینه قیمت گذاری، محل فروش و شیوه بازاریابی 
در صنعت نشر بحث و اختالف وجود دارد. جای شگفتی نیست که 
خوانندگان معموالً به ناشــرها به عنوان برند نگاه نمی کنند و برای 
خرید کتاب کمتر سراغ ســایت ناشرها می روند. در مقابل، تقریبًا 
هر کس که کتاب می خواهد به آمازون سر می زند. سرویس کتاب 
گوگل جایگزین مناســبی برای پلتفرم فروش آمازون محسوب 
 The می شــود. هرچند آمازون در حال حاضر در مقام دوم ) بعد از
Publisher که مخاطب را مستقیماً به آدرس ناشر منتقل می کند( 
لیست لینک های خرید ســرویس کتاب گوگل نیز قرار دارد، این 
ویژگی به ناشــر فرصتی کم نظیر خواهد داد. وقتی فردی کتابی را 
در گوگل جست وجو می کند، نتایج سرویس کتاب گوگل به شکل 
نواری در کنار نتایج معمول یک جست وجو نمایش داده می شود- 

که احتماالً نتایج مربوط به آمازون در صدر قرار می گیرد.
بــرای نمونه، بــا جســت وجوی »انتخاب ســخت هیالری 
کلینتــون« نتایج به ترتیب از ســایت های آمــازون، ویکی پدیا، 
و  ســیمون  ســایت  و   HillaryClintonMemoir.com
 شاســتر هســتند که به ترتیب شــما را به آمــازون و بعد لینک 
Books.SimonandSchuster.com منتقل می کنند. در اینجا 
شما می توانید کتاب را مســتقیماً از خود ناشر بخرید. این عبارت 
همچنین نوار کناری ســرویس کتاب را فعــال می کند که در آن 
دکمه »پیش نمایش کتاب« شما را مســتقیماً به آدرسی می برد 
که دسترسی به ناشر نیز دارید. هر نوع درآمدی که ناشران از این 
طریق کسب می کنند بر پایه حدس  و گمان است، اما در صنعتی که 
تقریباً تحت سلطه یک بازیکن اصلی قرار دارد، هر تغییر کوچکی هم 
منبع:فوربس چیز مطلوبی است. 

الن دوفرتغییراتکوچک
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آمازون و همتایــان آن، که البته کیندل 
از محبوبیت کمتری نســبت به 
آمازون برخوردارند، برای ادبیات داســتانی بسیار 
عالی اند، اما تالش بــرای مصرف محتوا به این معنا 
نیســت که در عین ســر خوردگی و آزردگی لذت 
ببریم. این مســاله مایه تاسف است، اما قرار نیست 
این طور باشد. برای مثال کتاب های مربوط به سفر 
را در نظر بگیریــد. ارزش کتاب های راهنما هنگام 
کوه پیمایی با بار چهار و نیم پوندی چیســت؟ آیا به 
جای بار کردن یک قفسه کتاب، استفاده از کتابخوان 
الکترونیکی )E-reader( معقول تر نیست؟ می توان 
نجوای این جمله را شــنید: »کتاب های الکترونیکی 
)E-books( برای پیروزی ســاخته شــده اند.« اما 
مساله اصلی وزن و بار نیســت، بلکه مساله مهم تر 
روشی است که مسافران از کتاب های راهنما استفاده 
می کنند. وقتی در جاده مدام نقشه ها را نگاه می کنید 
و از یک نقشه به ســراغ نقشه دیگر می روید، بخش 
»چه باید کرد« برای شــما نوشته شده است. بخش 
»برای اقامت چه مکان هایی مناسب است« فصلی 
مربوط به شما و جایی اســت که می خواهید بروید. 
فصل های دیگر با عناوین »از برنامه عقب افتاده ایم« 
یا »گذرنامه من گم شــده  است« از دیگر فصل های 

این گونه کتاب هاست. پس مشکل کار کجاست؟

کتابهایکاغذی
اینکه برخی اوقات استفاده از کتاب های الکترونیکی 
ما را ناامید و دلســرد می کند تقصیــر کتاب های 
الکترونیکی نیست، در  واقع صفحه های کتاب های 
فیزیکی بسیار کارآمدند. می توانید با انگشتان تان 
ورق بزنید، ســریع تر جلو و عقب بروید و ســرعت 
بیشتری نسبت به هر فناوری دیگری داشته باشید. 
می توانید در حاشیه کتاب یادداشت بنویسید، دایره 
بکشــید، زیر کلمات خط بکشید یا حتی صفحه ها را 
پاره کنید. حتی می توانید کاری را که یکی از دوستان 
من برای صرفه جویــی در میزان بار انجام داد انجام 
دهید: کتاب راهنمای Lonely Planet را پاره کرد 

و صفحه هایی را که می خواست با خود به سفر برد!
از ســوی دیگر باید توجه داشــت که کتابخوان 
الکترونیکی هنگام خواندن داستان می تواند جایگزین 
مناســبی برای کتاب های کاغذی باشد. کتاب ها 
ســبک های مختلف دیگری نیــز دارند که باعث 
می شود مشکالت غیرخطی مشابه پیش آید. مثاًل 

کتاب راهنمای شــماره ۸ برای امتحان GRE یکی از 
پرفروش ترین کتاب های راهنمای چنین امتحانی 
است، اما نســخه کیندل آن کاماًل غیرقابل استفاده 
است، صفحه بندی کتاب مشــکل دارد و این فقط 
یکی از ایراداتش است. مثاًل در این کتاب به صفحه 
۲9 ارجاع داده شــده و در نظر گرفته نشده است که 
شماره  صفحه ها در نسخه کتابخوان فرق دارد. تنها 
پاسخ از طرف ناشر دیجیتال هم احتماالً این است که 
نسخه اشتباه را خریداری کرده اید یا باید سراغ کتاب 
کاغذی بروید. یکی دیگر از این قبیل مشکالت این 
است که ســوال و جواب ها در نسخه های دیجیتالی 
از هم جدا نشده اند. در نتیجه مجبورید بارها به عقب 
برگردید تا پرسش را پیدا کنید و دوباره بخوانید. در 
 واقع به جای نشستن و آه کشیدن، دست  آخر سراغ 
گوگل می رویــد و جســت وجو می کنید:»چگونه 
می توان کتابخوان الکترونیکی خود را به فروشــگاه 

پس داد؟«

استفادهنکردنازفناوریکتابهای
الکترونیکی:خسارتیوحشتناک

حتی در صورتی که ناشر در زمینه امکان استفاده از 
فناوری هوشمند برای ناشــران کتاب الکترونیکی 
آگاهی نداشته باشد، راه های دیگری برای اجتناب 
از این موضوع وجود دارد. برای مثال در مورد مساله 
سوال ها و پاسخ ها که مطرح شــد، راه حل این است 
که به  سادگی سوال تکرار شــود. با این راه حل ناشر 
نه متحمل هزینه های اضافی چاپ می شــود و نه با 
مشــکل فضای کافی در کتاب الکترونیکی مواجه 

می شود.
از ســویی دیگر باید توجه داشــت که برخی از 
کتاب ها، به  ویــژه کتاب هایی که موضوع  گرافیکی 
و امثــال آن دارند از جمله کتاب های عکاســی، در 
نســخه های چاپی چندان خوب به نظر نمی رسند. 
در مورد خــود من، نســخه های برخی کتاب هایم 
در دسترس اســت و پرفروش ترین کتابم، »قواعد 
عکاســی: چگونه قوانین را در هم بشکنیم« است که 
نسبت به دیگر کتاب ها ضعیف تر است. همان طور 
که می توان از اســم کتاب هم فهمید، این کتاب پر از 
عکس است. نســخه کیندل این کتاب وجود دارد، 
اما استفاده از آن کمی دشوار است: کتاب پر از مثال 
است و کوشش برای درک مفاهیم کتاب در دستگاه 

سیاه وسفید، تالشی بیهوده است.

ناشران:انعطافیانابودی؟
واقعیت این است که کتاب های چاپ شده به دالیل 
مســلمی، بهتر از کتاب های الکترونیکی هســتند. 
کتابخوان های الکترونیکی برای خواندن داســتان 
بسیار عالی اند: شما می توانید یک کتابخانه را در یک 
دستگاه داشته باشید و با خود حمل کنید، دستگاهی 
که تا هفته ها نیاز به شارژ نخواهد داشت و هیچ  کس 
هم نخواهد فهمید که در حــال خواندن چه کتابی 

هستید.
فناوری بــه کار گرفته شــده در کتابخوان های 
الکترونیکی به سرعت تکامل می یابد. نشانه گذاری، 
برچســب زدن، هایالیت کردن و ســر و کله زدن 
با ارجاعات و پی نوشــت ها اســتاندارد شــده اند. 
بزرگ ترین تغییر طی این پنج سال این بوده است که 
اکثر ما می توانیم کتاب های دانشگاهی مان را در قالب 

نسخه الکترونیکی و بدون هیچ مشکلی بخوانیم.
 فناوری حضور دارد. ویژگی ها و امکانات بسیاری 
در اســتفاده از پلتفرم هایی مثل iBook Author یا 
آمازون برای ناشــران وجود دارد که عموماً از آنها 
استفاده نمی شود و همین مساله به  خودی خود یک 

تراژدی است.
کیندل برای مســافران خیلی کاربردی است، اما 
ناشــران باید نســبت به فناوری انعطاف بیشتری 
نشــان دهند. همچنین در مورد کاربردهای دیگر 
نظیر کتاب های راهنمای سفر و کتاب های گرافیکی 
و عکاســی، وب ســایت ها و اپلیکیشــن ها راه حل 
خوبی هستند. بعضی مســافران TripAdvisor یا 
Foursquare را ترجیح می دهند، اما مشــکل این 
اپلیکیشــن ها این اســت که باید برای استفاده به 
اینترنت وصل شــد و اکثر مســافران حین سفر به 

اینترنت دسترسی ندارند.
بــا توجه بــه همه نکاتی کــه گفته شــد، انتقال 
کتابچه های راهنمای ســفر به گوشی ها و تبلت ها 
معقول تر است، زیرا گوشی ها عالوه بر صفحه نمایش 
زیبای گوشــی ها، جی پی اس، دوربیــن  و امکانات 

بسیاری دارند.
در نهایت فناوری راه خود را خواهد رفت و کتاب 
الکترونیکی و کتاب چاپی و دیگر فناوری های نشــر 
تکامل خواهند یافت. در این میان اگر نشر بخواهد به 
عنوان صنعت باقی بماند، بهتر است سراغ کتاب های 
قدیمی ای نرود که نمی توان آنها را با کیفیت مناسب 
دیجیتالی کرد. در غیر این صورت خوانندگان بعد از 
تجربه چنین اشــتباهی از طرف نشر، هیچ گاه سراغ 
کتاب های الکترونیکی نخواهند رفت. ناشــران اگر 
می خواهند همچنان کسب وکار خود را حفظ کنند، 
باید هزینه ها را برای کاربــران خود پایین بیاورند و 
به جای آن از مزایای فناوری بهره ببرند. طبعاً چند 
دالر سود کوتاه مدت ارزش داشتن مشتریان ناامید 

و سرخورده را ندارد  

کتابهایالکترونیکیصرفًارونوشتدیجیتالیمتنهانیستند

ازنابودیتاتکامل

منبع:تککرانچهای یان کامپس
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منابــع مختلف کاهــش فروش اگرچه 
کتاب هــای الکترونیکــی را در 
سال ۲۰۱۵ نســبت به سال ۲۰۱۴ تایید و مقایسه 
کرده اند، هیچ منبعی به دالیل مشخص این موضوع 
 )Codex Group( نپرداخته است. کدکس گروپ
برای ارائه بینشی روشن نسبت به این روند، تحقیقی 
در زمینه اولویت های خریداران کتاب انجام داده 
و سعی کرده اســت عمیق تر به این مساله بپردازد. 
بازار کتاب مسیر متفاوتی نسبت به بازار موسیقی و 
ویدئو طی کرده است، در حالی که تحقیق در مورد 
صنایع مختلف نشــان می دهد مصرف کاربران 
دیجیتال در سال قبل افزایش یافته، آمار موجود در 

مورد کتاب های الکترونیکی  چنین نیست.
آمــار اولیــه انجمــن ناشــران آمریکایــی 
)Association of American Publishers( یــا 
AAP نشان می دهد فروش کتاب های الکترونیکی 
در ســال ۲۰۱۵ حدود ۱۴ درصد نســبت به سال 
۲۰۱۴ کاهش یافته اســت و این میزان ۲۰ درصد 
از درآمد کل کســب  و کار کتاب را شامل می شود. 
کودکس گروپ در آوریل ۲۰۱۶ در تحقیق خود با 
فراتر رفتن از عملکرد فروش اعضای  AAP و بررسی 
99۲/۴ خریدار به این نتیجه رسیده است که میزان 
خریداری کتاب الکترونیکی در آوریل سال ۲۰۱۵ 
39/۵ درصد بوده و در آوریل ۲۰۱۶ تا رقم 3۲/۴ 
درصد کاهش یافته اســت. تحقیــق کودکس آن 

دســته از کتاب های الکترونیکی را شامل می شود 
که از جانب ناشران سنتی و خود نویسندگان منتشر 
می شوند و در همه کانال ها به فروش می رسند. این 

کتاب ها در همه زمینه ها هستند.
پیتر هیلدیک اسمیت، مدیر کودکس، با توجه به 
نتایج روشن شده در تحقیق باور دارد تجربه صنعت 
کتاب در حوزه فــروش دیجیتالی بــه دو علت با 
موســیقی و ویدئو فرق دارد. دلیل اول این است که 
خواندن کتاب ها به وسیله دستگاه های الکترونیکی 
امری انتخابی است )برخالف گوش دادن موسیقی 
و دیدن ویدئو( و دستگاه های فعلی کتابخوان از جمله 
تلفن های هوشمند، تبلت ها و کتاب های الکترونیکی 
هنوز نتوانســته اند کیفیتی ارائه دهند که جایگزین 
کتاب های چاپی شود، حتی با وجود قیمت های ارزان 
و روش های استفاده آسان از کتاب های الکترونیکی 
این امر تحقق نیافته است. دلیل دوم هیلدیک اسمیت 
پدیده مصرف کننده جدید است، به نظر او پدیده ای 
به نام »خستگی دیجیتالی« در حال ظاهر شدن است.

محدودیتهایدستگاه
دســتگاه هایی که بــرای اولین  بــار کتاب های 
الکترونیکی را دسته بندی کردند، هنوز مهم ترین 
عامــل تاثیرگذاری بــر خرید و فــروش کتاب 
الکترونیکی هســتند. با این حــال فقط 3۴ درصد 
از خریداران کتاب  الکترونیکــی، کتابخوان های 

الکترونیکی دارند و همین تعداد مصرف کنندگان 
غالب کتاب های الکترونیکی هســتند که به طور 
متوســط ۵۵ درصد زمان بــرای خواندن کتاب 
الکترونیکی جدید صــرف کرده اند. ۵9 درصد از 
همین افراد که کتاب الکترونیکــی دارند، در ماه 
کتاب الکترونیکی خریــداری کرده اند. در مقابل 
۶۶ درصد از خانوارهایی که تبلت دارند، فقط ۲۸ 
درصد از زمان را صرف خواندن کرده اند، در حالی 
 که تلفن های هوشمند با وجود ضریب نفوذ باال در 
میان کتابخوان ها و خریداران کتاب )73 درصد(، 
حــدود ۱۲ درصد بــرای خواندن کتــاب مورد 

استفاده قرار گرفته اند.
هیلدیک اسمیت اشــاره می کند که این چالش 
همچنــان وجــود دارد و خریــداری کتاب های 
الکترونیکی در سه سال گذشــته دچار رکود شده 
است. فقط ۵۰ درصد از دستگاه های خریداری شده 
از جانب پاسخ دهندگان تحقیق، کتاب الکترونیکی 
می خوانند و برای مثال کمتر از یک سوم دستگاه ها 
برای خریداری کتــاب الکترونیکــی در کل ماه 
ژانویه ۲۰۱۶ استفاده شــده اند. بر اساس تحقیق 
انجام شده، تبلت ها و تلفن های هوشمند به ترتیب 
۵۲ و ۲۶ درصد در هفته برای خواندن کتاب های 

الکترونیکی به کار می روند.
عالوه بــر این، بر اســاس تحقیــق کودکس، 
خریــداران کتــاب گفته اند که پنج ســاعت از 
شــبانه روز را صــرف صفحه نمایش هــای خود 
می کنند. ۲۵ درصد از خریداران کتاب می خواهند 
زمان کمتری را صرف دستگاه های دیجیتالی خود 
کنند. اکثر مصرف کننــدگان این حق را دارند که 
کتاب ها را در قالب فیزیکی بخوانند، آنها می گویند 
ترجیح می دهند بــه کتاب های چاپی برگردند. بر 
اساس تحقیق ماه آوریل، ۱9 درصد از افراد ۱۸ تا 
۲۴ ساله گفته اند که از وقتی سراغ مطالعه دیجیتالی 
رفته اند، کتاب های کمتری می خوانند. در مجموع 
۱۴ درصد از خریداران کتاب، کتاب های کمتری 
در قالب دیجیتالی می خواننــد. ۵9 درصد از این 
افراد اشــاره کرده اند که همین مساله دلیل اصلی 
آنها برای بازگشت به نســخه های چاپی است. از 
سویی دیگر، ســهم خرید کتاب های چاپی در بین 
رده های سنی ۱۸ تا ۲۴ ســال، که کاربران مسلم 
فضای دیجیتالی هستند، ۸3 درصد و در سن ۵۵ تا 

۶۴ حدود ۶۱ درصد است.
هیلدیــک اســمیت فکــر می کنــد بــازار 
کتابخوان های الکترونیکی می تواند با هزینه های 
کمتر و گزینه هــای کیفی باالتر جــان بگیرد، اما 
به نظــر او در حال حاضــر مشــتریان از تجربه 
دســتگاه های دیجیتالی خود دچار نوعی خستگی 
دیجیتالی شــده اند و همین امــر منجر به کاهش 

فروش کتاب های الکترونیکی می شود  

منبع:پابلیشرزویکلی

فروشکتابالکترونیکیباافتمواجهشدهاست

خستگیدیجیتالی

جیم میلیوت

هیلدیکاسمیتفکرمیکندبازارکتابخوانهایالکترونیکیمیتواندباهزینههایکمتروگزینههایکیفیباالترجانبگیرد.
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پیشازراهاندازیایناستارتآپچهکاری
انجاممیدادید؟

در شــرکت اپل کار می کردم و آخرین کارم 
اداره توســعه بازارهای بین المللی برای تیم 
آموزش بود. من در مجموع هشــت ســال 
در این شــرکت کار کردم و چیزهای زیادی 
درباره ســاخت محصوالت و معرفی آنها به 
بازار آموختم. این آموزه ها بنیانی عالی برای 

راه اندازی اینک لینگ بود.
تبدیــلایدهتانبــهتجارتچقــدرطول

کشید؟

 ما از ســال ۲۰۰9 وارد این تجارت شده ایم، 
اما معتقدم ایده ها بــا هیچ چارچوب واضحی 
تبدیل به تجارت نمی شــوند. ایــده تبدیل 
به نمونه اولیه می شــود، همیــن نمونه اولیه 
تبدیل به ابــزاری برای اســتخدام و جذب 
ســرمایه می شــود. نمونه های اولیه رشــد 
می کننــد و چالش های جدیــد تجاری خود 
را نشــان می دهند. گاهی هم چشم انداز شما 
رشد می کند. مسلمًا راهبردهایتان هم تغییر 

می کند. 
در مورد ما، چشــم انداز ما از یک مفهوم ساده 

بــرای کتاب های دیجیتالی بــه یک دیدگاه 
فراگیر برای آینده انتشارات تحول پیدا کرده 
است و ما نیز پیگیر همین چشم انداز هستیم. 
بسیاری معتقدند ما اکنون تجارتی رو به رونق 
داریم، اما همین که توانســته ایم ایده ای را به 
تجارت تبدیل کنیم بســیار خوشحال کننده 
اســت. از لحاظ فنی این تجارت است، لیکن 
هنوز ســال ها کار برایمان مانده تــا بتوانیم 
به ســطحی از توانایی هایی برســیم که ایده 

اولیه مان قرار بود به بار آورد. 
مهمتریــنتوصیــهشــمابــهکارآفرینان

چیست؟
اگر واقعــًا معتقدید در حــال راه اندازی یک 
تجارت بزرگ هســتید - بــاور واقعی دارید 
- پس بایــد تصمیماتی بــرای بهینه کردن 
نتایج خــود بگیرید. ســرمایه ای را که برای 
افکار بزرگ خــود الزم دارید جمع می کنید. 
برای اهداف بلندمدت خــود قمار می کنید. 
کارمندانــی را پیدا می کنید که از پنج ســال 
کار برای رســیدن به نتیجه مورد نظرشــان 
خوشحال باشــند نه از پنج ماه کار. طرح هایی 
برای محصوالت تان پیاده می کنید که بتوان 
تا سه نســخه آن را ارائه کرد، زیرا باید باور 
داشته باشید که سه نســخه آنها با موفقیت 
عرضه خواهد شــد. ریســک هایی می کنید 
که در کوتاه مدت احمقانه به نظر می رســد، 
اما در بلندمدت فراتــر از انتظار همه نتیجه 
می دهد. نهایتًا باید به خودتان اعتماد داشته 
باشــید و بدانید که هرچند شکست همیشه 

یک احتمال است، اما شما پیروز خواهید بود.
شــاید در مجموع ساده و کلیشــه ای به نظر 
بیاید، اما واقعیت این است که از لحظه ای که 
به نتایج بزرگ خود شک کنید، در واقع آن را 
پیش بینی می کنید. هیچ وقت چشــم از افق 

خود برندارید. 
اگرمیتوانســتیدازیکفرددرخواســت
توصیــهکنیــدازچهکســیودربــارهچه

موضوعیدرخواستتوصیهمیکردید؟
 می خواســتم از رئیس جمهور ســابق، اوباما، 
بپرسم که در برخورد با تصمیمات دشوار چه 
می کند. مواردی که چه انجام دهی و چه انجام 
ندهی محکوم می شوی و هیچ حالت میانه ای 
هم وجود ندارد. شــغل من در مقایسه با این، 
به اندازه قدم زدن در پارک ســاده است. من 
با مرگ و زندگی ســر و کار ندارم و با قطعیت 
نظام های سیاســی در ابعاد جهانی هم کاری 
نــدارم. او هر روز از خواب بیدار می شــود و 
با دشوارترین شغل جهان ســر و کار دارد، با 
هر ســازمانی، بزرگ و کوچک و مشــکالت 

متمکینیس،مدیرعاملوموسساینکلینگ:

تبدیلایدهبهتجارت
آیــا ظهــور کتابخوان هــای الکترونیکی به مرگ انتشــارات منجر خواهد شــد؟ مت مکینیــس )Matt MacInnis(، بنیان گذار 
و مدیرعامــل اینــک لینــگ )Inkling( معتقــد اســت ضرورتــًا این طــور نخواهــد بــود. مــک اینــس شــرکت خــود را با یــک هدف 
راه انــدازی کــرد: تولیــد کتابــی بهتر. اما ایــن نیــروی قدیمی اپل قــرار نیســت چنین کتابــی را بنویســد، بلکــه او می گوید در 
حــال »اختــراع« کتاب از طریــق افزودن اجــزای تعاملی به آی پد و نســخه های مبتنی بر وب اســت. او کارش را بــا کتاب های 
متن محــور آغــاز کــرد، اما امــروزه این اســتارت آپ مســتقر در سان فرانسیســکو کارش را بــه هر چیــزی از هنر تا غــذا و فرهنگ 
گســترش داده و از شــرکت هایی مانند ســکویا کپیتال و حتی ناشــران برجســته ای همچون مک گراهیل و پیرســون نیز سرمایه 

جذب کرده است.

ربکا خارویس

متمکینیس،مدیرعاملوموسساینکلینگ:همینکهتوانستهایمایدهایرابهتجارتتبدیلکنیمبسیارخوشحالکنندهاست.
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عظیمی که پیش می آیند. اگر ســر میز غذا با 
او برخورد می کردم، می خواستم بدانم چطور 
این کار را انجام می دهد. چطور اولویت هایش 
را مدیریت می کند؟ بدون شــک نوعی حس 
فرو افتادن هــم دارد؛ می خواهم بدانم چطور 
با این تصمیمات دشــوار مواجه می شود. آیا 
تا به حــال برای تصمیم گرفتن شــیر یا خط 

کرده است؟
من در مقیاس کوچک خــودم و در مجموعه 
غیرمتوالی مشکالتم احساس می کنم توصیه 

او بسیار راه گشا خواهد بود. 
شرایطاستخدامازســوییکاستارتآپ

مثلاستارتآپشماچگونهاست؟
ما در حال رشد هستیم، از این رو نیروی جدید 
اســتخدام می کنیم و مانند هر شرکت خوبی 
کسانی را استخدام می کنیم که کار متناسب 
با ارزش های خودشان را انجام دهند. حالت 
اول ساده است: تعداد بسیاری از افراد دارای 
مهارت هستند که می توانند طراح، مهندس، 
تدوین گر و بازاریاب باشــند. اما وقتی تمامی 
مجموعه مهارت ها را با الیه ای از ارزش های 
خاص اینک لینــگ بپوشــانید، آن گاه این 

مجموعه بسیار محدود می شود. 
استخدام شــدن توســط یک استارت آپ 
بسیار ســاده اســت اگر ارزش های آنها را 
بشناسید. همیشــه می توان وانمود کرد، اما 
اگــر ارزش های خاص یک اســتارت آپ را 
نمی شناســید می توانید با ارزش های خاص 
خودتان وارد آن شوید و سپس ببینید که آیا 
این ارزش ها با یکدیگر همخوانی دارند یا خیر. 
اگر همخوانی نداشــتند هم اتفاق خوبی است 
که آنجا نروید، زیرا هرگز در آنجا خوشــحال 
نمی بودید و آنها هم از دســت شــما راضی 

نمی بودند. 
اگر احســاس نکنید که شــما را بر اســاس 
ارزش هایتان بررسی کرده اند - مصاحبه های 
دشــوار، مداخله و صحبت دربــاره کارهای 
ســخت - ایــن احتمــال وجــود دارد که 
اســتارت آپ اساســًا مجموعه ای معین از 
ارزش نــدارد و باید جای دیگــری به دنبال 

کار باشید. 
معموالً در اســتارت آپ این گونه استخدام 
نمی شوید: استخدام شــدن بر اساس اینکه 
در کارتان خوب باشــید و دربــاره خودتان 
صداقت داشــته باشــید. این راهــی برای 
خوشــحالی از کارتان در هر شرکت کوچک 
یا بزرگی اســت، اما اســتارت آپ ها کمی 
ســخت گیرتر هســتند و دلیــل جذابیت 

بیشترشان نیز همین است  

منبع:سیبیاسنیوز

آیندهکتابها؛چاپییادیجیتالی
ما امروزه به طور الکترونیکی ارتباط برقرار می کنیم، کار 

و بازی می کنیم. خواندن هم بخشی از این فعالیت هاست، 
اما آیا کتاب های چاپی را ترجیح می دهیم یا تجربه 

نسخه های دیجیتالی تجربه ای بهتر است؟

مقایســــــــهنهایــــــــی

حالوهوایآینده

استداللهایمدافعاننسخههایچاپی

حسها
کتابخوان ها دوست دارند در حاشیه 

کتاب ها بنویسند و تجربه گرفتن فیزیکی 
کتاب در دست را ترجیح می دهند.

کتاب الکترونیکی چشم را اذیت می کند و 
نمی تواند جایگزین کاغذ شود.

امکاناشتراکوامانتدهی
دادن کتاب محبوب به یک دوست، برابر 

با ارسال دیجیتالی آن نیست.

درکمطلب
کتاب های الکترونیکی باعث از بین 

رفتن تمرکز و حواس پرتی می شوند. در 
نسخه های چاپی امکان ندارد ۲۰ پیغام را 

در ۱۰ دقیقه دریافت کنید!

ضدسرقت
کتاب های چاپی ارزان  هستند و به راحتی 

می توان آنها را خریداری کرد. عمومًا 
دزدها برای سرقت یک یا دو کتاب، 

خودشان را به زحمت نمی اندازند!

استداللهایمدافعانکتابهایالکترونیکی

بو
هر کسی بوی گرد و غبار کتاب ها را دوست ندارد. 
شاید آدم بوی کتاب های نو را دوست داشته باشد، 
اما کم کم کتاب ها کهنه می شوند و بوی گرد و غبار 

می گیرند.

سهولتحمل
کتاب های چاپی همیشه قابل حمل نیستند. مثاًل حمل 

یک کتاب ۱۲۰۰ صفحه ای می تواند به گردن درد ختم 
شود یا دردسرهای مشابه ایجاد کند.

کاربردیبودن
کتاب های الکترونیکی عمومًا مجهز به دیکشنری 

و قابلیت جست وجو هستند. آثار قرن نوزدهم پر از 
واژه هایی است که در مورد آنها چیز زیادی نمی دانیم.

دسترسی
هر کجا، هر زمان و در هر مکانی می توانید از کتاب های 

الکترونیکی استفاده کنید. همه کتابفروشی ها در 
جای جای دنیا، کتاب های ترجمه شده به زبان شما را 

ندارند. اما می توانید از هر جای دنیا کتاب الکترونیکی 
دلخواه خود را به زبان مورد نظر خریداری کنید.

آیانسخههایچاپیکتابهاازگودبیرون
خواهندرفت؟

2۰۰۸-2۰1۰:فروش کتاب های الکترونیکی به 
سرعت افزایش یافت.

   تحلیلگران پیش بینی کردند که کتاب های 
الکترونیکی در سال ۲۰۱۵ از نسخه های چاپی پیشی 

خواهند گرفت.
2۰15:فروش کتاب های الکترونیکی در اواسط سال 

۲۰۱۵ حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد.

چاپنمردهاست.
رتبهبندینیلسندرسال
2۰15نشاندادفروش
نسخههایچاپیدودرصد
افزایشساالنهداشتهاست.

تعداداعضایانجمنکتابفروشان
آمریکاییافزایشیافت.

اعضا
کتابفروشیهاو
فروشگاههایکتاب

2۰1۰
2۰15

1410
1۷12 1610

222۷

اماچهچیزیباعث
میشودنسخههای
چاپیهمچنانرواج

داشتهباشند؟
کتاب »برو و دیدبانی 
بگمار« اثر هارپرت 
لی، در شش روز اول، 
حداکثر فروش نسخه 
چاپی آمازون را به خود 

اختصاص داد.

از هر ۱۰ کتاب 
پرفروش آمازون در 
آمریکا در دسامبر 
۲۰۱۵، پنج کتاب 

رنگی بودند.

 Inspirational کتاب
پیو دی پی یکی از 

پرفروش ترین کتاب های 
سال شد. پیو دی پی در 

یوتیوب ویدیوی بازی به 
اشتراک می گذارد.

ناشرانی که قیمت های 
کتاب های الکترونیکی 

را افزایش داده اند، 
باعث شده اند مردم به 
سمت نسخه های چاپی 

سوق داده شوند.

نزدیک ۴۵٪ از فروش 
کیندل به طور مستقل 

 منتشر شده  است 
)تا ژانویه سال ۲۰۱۶(.
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صحبت از کتــاب در مقابل کتاب وقتی 
الکترونیکــی می شــود، معمــوالً 
می شــنویم که کتاب های الکترونیکی و مطالعه 
الکترونیکی می تواند به محافظت از محیط زیست 
کمک کند. اما بگذارید خودمان بررســی کنیم و 
ببینیم مزایای احتمالی کتاب های الکترونیکی بر 

کتاب های سنتی چیست. 
فناوری نقش بســیار مهمی در زندگی روزمره 
مــا ایفا می کند. بــه هر حال بســیاری از ما برای 
فعالیت های روزمره ای مانند فرســتادن ایمیل یا 
پیام متنی و بررســی آب و هوا، به ابزارهایی مانند 
کامپیوتر، تبلت و گوشی اتکا می کنیم. اخیراً حتی 
فعالیت های مطالعه ای نیز تا حد بســیار زیادی 
دیجیتالی شــده و کتابخوان های الکترونیکی وارد 
معرکه شــده اند. هرچند کیندل آمازون مسلمًا 
معروف ترین دســتگاه اســت، اما مجموعه ای از 
 Barnes( شرکت های دیگر مانند بارنز اند نوبل
Noble &( نیز چنین دستگاه هایی تولید می کنند. 
هرچنــد در نــگاه اول این روش بــرای کاهش 
آلودگی CO2 و نجات جنــگل بهترین راه به نظر 

می آید، اما عوامل بسیاری برای انتخاب تغییر به 
فناوری مطالعــه الکترونیکی وجود دارد و این کار 
دشوارتر از آن چیزی اســت که به نظر می رسد: 
بدون شک تولید، استفاده و دفع این ابزارها نیز بر 

محیط زیست تاثیر می گذارد. 

مزایایکتابالکترونیکی
هرچند بســیار عالی می شــد اگر می توانستیم به 
چشم فناوری دوستدار محیط زیست به کتابخوان 
الکترونیکــی نگاه کنیم کــه جایگزین کتاب های 
چاپی شــود، اما در واقعیت توانایی آنها در کاهش 
صدمه به طبیعت بســتگی به عــادات فردی ما 
دارد. اثر هــر فردی که به صــورت الکترونیکی 
مطالعــه می کند از نظر تولید کربــن تقریبًا ۱۶۸ 
کیلوگرم اســت و این عدد برای هر کتاب حدود 
7/۵ کیلوگرم است. طول و نوع کتاب هم می تواند 
بــر این عدد اثر بگــذارد. با اســتفاده از میانگین 
7/۵ کیلوگرم می تــوان نتیجه گرفت که مطالعه 
حدود ۲۲ کتــاب روی یک کتابخوان الکترونیکی 
تاثیر آن بر محیط زیســت را برابر مطالعه همان 

کتاب ها به صورت چاپی می کند. 
بر اســاس این منطق، مطالعه بیش از ۴۴ کتاب 
با یک کتابخــوان الکترونیکی در واقع تاثیر فرد بر 
محیط زیست را نصف می کند. از این رو می توان 
گفت اگر حداقل ۲۲ کتــاب روی یک کتابخوان 
الکترونیکــی، پیش از عوض کــردن آن، مطالعه 
نکنیم، تاثیرمان بر محیط زیســت بیشتر از حالتی 
خواهد بــود که آن کتاب ها را بــه صورت چاپی 
مطالعه می کردیم. به همین دلیل اســت که پیش 
از تصمیم به خرید یک کتابخوان الکترونیکی باید 
عادات مطالعه فردی مان را نیز بررسی کنیم. باید 
بدانیم چه تعداد کتاب را احتماالً پیش از تعویض 
دســتگاه با آن مطالعه خواهیم کرد و بر اساس آن 
تصمیم بگیریم که آیا خرید کتابخوان الکترونیکی 
به تولید کمتر CO2 منجر خواهد شد یا خیر. با این 
وجود، بسیاری از افراد کتابخوان های الکترونیکی 
خود را به مدت چهار ســال نگه می دارند و سپس 
یک مدل جدید می خرنــد و هر کتابخوان به طور 
میانگین مانع فروش حــدود ۲۲ تا ۲3 کتاب در 

سال می شود. 
اگــر بتوانید این آمــار را با هــم منطبق کنید، 
اســتفاده از کتابخوان الکترونیکی به شــما امکان 
خواهد داد تا حد قابل توجهــی اثر خود در تولید 
کربن را کاهش دهید - حتی اگر میزان تولید اولیه 
CO2 برای تولید این دســتگاه را هم مد نظر قرار 
دهیم! یک مطالعه گســترده روی همین موضوع 
بــه این نتیجه رســید کــه ۱۶۸ کیلوگرم کربن 
تولیدشــده در کل چرخه حیات یک کیندل، در 
صورتی می تواند به عنوان موفقیت تلقی شــود که 
این دســتگاه به مدت چهار سال ماهانه جایگزین 
ســه کتاب شــود. برای کسی که بیشــتر کتاب 
می خواند، همین تاثیر کتابخوان بســیار بیشــتر 
است! نمی توان مزایای کتاب های الکترونیکی را 

در مواجهه با این آمار انکار کرد. 

کتابهایسنتیدرمقایسهباکتابهای
الکترونیکی:چرااینمسالهمهماست؟

برخالف این واقعیات شــاید از خودتان بپرسید 
اساســًا من چرا باید بــه تاثیر زیســت محیطی 
کتاب های چاپــی در برابر کتاب های الکترونیکی 
اهمیت بدهم؟ آیا واقعًا تفاوت شــان قابل توجه 
اســت؟ هرچند این ســواالت مهم اســت اما 

کدامانتخاببیشتربهنفعمحیطزیستاست

کتابدربرابرکتاب

مایکل کارپنتر
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امیدواریم برخی اطالعــات پس زمینه ای بتواند 
به درک بیشــتر اهمیت این موضوع کمک کند. 
ما معمــوالً آن قدر در میان انبوهــی از کتاب ها، 
مجــالت و روزنامه های چاپــی گرفتاریم که به 
راحتی درباره تاثیر منفی آنها بر محیط زیست مان 
دچار کرختی یا فراموشــی می شــویم. البته تنها 
در ســال ۲۰۰۸ صنعت چاپ مسئول قطع ۱۲۵ 

میلیون درخت بود. 
مهم تر آنکه اکنون تــا ۲۶ درصد زباله های ما 
را کاغذ تشــکیل می دهد و صنعــت چاپ تا ۱۱ 
درصــد آب تازه مصرفــی در صنعت را مصرف 
می کند. این آمار مســلمًا بســیار مهم و نیازمند 
توجه ماســت. اغلب مردم با این مساله موافق اند 
که می بایســت اتکای خود را به زباله دان هایمان 
کمتر و ســالمت جنگل را حفــظ و برای محدود 
کردن هرگونه اســتفاده بیــش از حد از آب های 
تازه تــالش کنیم. ما به کتاب هــای چاپی عادت 
کرده ایم اما با ورود فناوری کتابخوان الکترونیکی، 
این امکان وجود دارد که بتوان به ســمت سبک 
زندگی دوســتدار محیط زیست حرکت کرد. به 
همین دلیل بایــد بحث کتاب های الکترونیکی در 
مقایســه با کتاب های چاپی را به عنوان یک بحث 
مهم در راســتای آگاهی دربــاره این موضوع در 

نظر بگیریم.
پیش از آنکه بتوان به اســتفاده از یک کتابخوان 
الکترونیکــی امیدوار بود، ابتدا باید این دســتگاه 
ساخته شــود که یعنی انرژی بســیاری مصرف 
خواهد شــد و CO2 زیادی هم تولید خواهد شد. 
مهم تر اینکه فــرد باید اقدامــات خاصی انجام 
دهد؛ مثاًل آن را شارژ کند که این کار هم منجر به 
آزاد شــدن CO2 زیادی خواهد شد. البته بسته به 
عادات مطالعه، این مســاله می تواند روشی برای 
جلوگیری از آزادســازی بیش از حد CO2 شود، 

مساله ای که بیش از هر چیزی اهمیت دارد. 

کتابهایالکترونیکیدربرابرکتابهای
سنتی:برخیمشکالت

در بحث کتاب های ســنتی در برابر کتاب های 
الکترونیکی چند عامــل دیگر هم وجود دارد که 
باید مد نظر قرار داد. اول اینکه وقتی فرد تصمیم 
می گیرد کتابخــوان الکترونیکی خــود را تغییر 
دهد، مســائل کمی پیچیده تر می شود. حتی اگر 
فرد بتواند به قدری کتاب بخواند که تاثیر خود بر 
محیط زیست را کمتر کند، ضایعات الکترونیکی 
هم به خودی خود یک مشکل هستند. بسیاری از 
این موضوع آگاهند که شرکت ها به دنبال تولید 
نســخه های تکراری فناوری های خود با روندی 
پایدار هســتند و کتابخوان های الکترونیکی هم 
از این قضیه مســتثنی نیســتند. تاکنون شــش 

نســخه متفاوت از کیندل عرضه شــده است! 
مصرف کننــدگان عمومًا به دنبــال کتابخوان 
کنونی خود بــا مدل های جدیدتر هســتند. اگر 
کتابخوان الکترونیکی به خوبی بازیافت نشــود، 
احتماالً تبدیل به مواد ســمی در جو خواهد شد. 
این مساله نیز مســلمًا یکی از نقاط منفی فراگیر 
شــدن کتابخوان های الکترونیکی بوده و نیازمند 
آن اســت که شرکت ها تالش بیشــتری برای 
برنامه های بازیافتی و آگاه سازی مشتریان انجام 
دهند. خوشــبختانه آمازون یک برنامه بازیافت 
پســتی برای کیندل و باتری هــای آن دارد، اما 
میزان تبلیغات آنها هم قابل تامل اســت. اما یک 
بحث دیگر در برابر خرید کتابخوان الکترونیکی 
نبــود اســتقبال از آن در صنعت چاپ اســت. 
این وظیفه افراد داخل همین صنعت اســت که 
پیش بینــی کنند کتاب ها بایــد چطور چاپ و به 
فروشگاه ارسال شــوند. هرچند آمار از کاهش 
خرید کتاب های چاپــی و گرایش به کتاب های 
الکترونیکــی حکایــت دارد، اما ایــن صنعت 
نتوانســته اســت خود را با این روند هماهنگ و 
تقاضای فزاینده را برآورده کند. متاســفانه این 
منجر به سوخته شــدن کتاب هایی می شود که 
امکان فروش ندارند و این یعنی تاثیری بســیار 
منفی بر تولید آلودگی هــای کربنی. در صورتی 
که صنعت چاپ نتواند فروش پایین را پیش بینی 
و میزان چــاپ را مطابق با آن تعیین کند، کاهش 
میــزان آلودگی بــا اســتفاده از کتابخوان های 
الکترونیکــی تقریبًا غیرممکــن خواهد بود. این 
مســاله برای هر کســی که به فکــر خرید یک 
دســتگاه به منظور کاهش تاثیر خود بر آلودگی 
اســت، می تواند یک مشکل باشد و البته فرد فرد 
مصرف کنندگان کنترل چندانی بر این موضوع 

ندارند.
در زمینــه ارزش کتاب های چاپــی هم باید به 
چند نکته توجه داشت. یکی از این مباحث تمرکز 
بر درک بهتر مطالعه از طریق نسخه چاپی است. 
تحقیقات نشان داده اســت مطالعه نسخه چاپی 
کتاب می تواند بــه درک طبیعی تر اطالعات در 
مقایســه با مطالعه از روی صفحــه نمایش منجر 
شــود. من شــخصًا به این موضوع باور دارم و بر 
اســاس تجربه من در هر دو حوزه در دانشگاه، به 
این باور رسیده ام که وقتی نسخه چاپی را می خوانم 
تمرکز بیشــتری دارم. یک مســاله دیگر آنکه 
کتاب در مقایســه با کتابخوان الکترونیکی چرخه 
عمر طوالنی تری خواهد داشــت، زیرا دستگاه با 
نسخه های جدیدتر جایگزین می شود. این مباحث 
هیچ ارتباطی به تاثیر زیست محیطی این مدیوم ها 
ندارد، اما در بحث مقایســه کتاب های ســنتی با 

کتاب های الکترونیکی مطرح می شوند. 

آیاگزینهدیگریوجوددارد؟
باید توجه داشــت که این بحــث تنها محدود به 
دو گزینــه نیســت. هرچند بحث از ایــن زاویه 
چارچوب بندی شده است، اما روش های دیگری 
هم برای کاهش تاثیر بر آلودگی محیط زیســت، 
مانند اشــتراک گذاری مجموعه کتاب ها، وجود 
دارد. همان طور که پیش از این گفته شــد، چاپ 
 CO2 تنها یــک کتاب می تواند تــا 7/۵ کیلوگرم
تولید کند. این عدد شاید به ظاهر کوچک باشد، اما 
وقتی آن را در تعداد بسیار زیاد مصرف کنندگان، 
که هر کدام یک نســخه از کتاب را دارند، ضرب 
کنیم، عدد قابــل توجهی می شــود، اما در مورد 
کتابخانــه این عدد می توانــد همچنان کوچک و 
قابل اغمــاض باقی بماند: تعــداد کمتری کتاب 
برای تعداد بیشــتری انســان. این روش از نظر 
زیست محیطی بسیار مسئولیت پذیرانه است که 
باید در بحث کتاب های سنتی در برابر کتاب های 
الکترونیکی مطرح شــود. اما یک مســاله دیگر 
وجود برنامه های کتابخوان برای دســتگاه هایی 
است که هم اکنون در اختیار دارید. به جای خرید 
یک دستگاه کتابخوان خاص، بهتر است کتاب را 
روی دستگاهی که اکنون در اختیار دارید مطالعه 
کنید. تاکنون متوجه شــده ایم که این دستگاه ها 
می توانند تاثیر زیست محیطی بسیار کمی داشته 
باشند، اما در عین حال بسیار گران هم هستند. به 
نفع محیط زیست و البته بودجه خودتان است که 
از دستگاه هایی که هم اکنون دارید استفاده کنید. 
مثاًل یک آی پد می تواند از نرم افزار آی بوک اپل 
اســتفاده کند. تبدیل آی فون بــه یک کتابخوان 
الکترونیکی نیز می تواند گزینه ای مناســب باشد. 
تولیــد یک آی فــون به صورت متوســط منجر 
به تولید ۵۵ کیلوگرم CO2 می شــود که بســیار 
کمتر از تولید یک کتابخوان الکترونیکی اســت. 
از آنها می توانــد به عنوان پلتفرمــی برای انواع 
کارها اســتفاده کرد و هرچند بسیاری از افراد به 
فکر چنین اســتفاده ای برای آی فون نباشند، اما 
می تــوان از آن به عنوان یک دســتگاه کتابخوان 
بســیار قابل حمل و دوســتدار محیط زیســت 

استفاده کرد. 
وقتی مصرف کننــدگان به عادات مطالعه خود 
توجه کنند و صنعت چاپ بــا این روند هماهنگ 
شــود، کتاب های الکترونیکی مســلمًا پتانسیل 
کمتر کردن آلودگی CO2 را خواهند داشــت. با 
در نظر گرفتن این گفته، مهم اســت که به تمامی 
جوانب بحث کتاب های سنتی در برابر کتاب های 
الکترونیکی و گزینه های احتمالی برای آنها مانند 
کتابخانه هــا و برنامه ها، در زمــان تصمیم گیری 
دربــاره موقعیت خاص خودمان، توجه داشــته 

باشیم  

منبع:اکوگاید
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دهه ها انتشــار کتاب بــه صورت برای 
شــخصی تبدیل به پناهگاه افرادی 
شــده بود که ناشرها از چاپ کتاب شــان سر باز 
می زدند. یا از طرف دیگر آنهایی که پول داشــتند 
مبلغی را به چاپخانه ها می دادند تا بعد از حروفچینی 
و تبدیل به چند نســخه کتاب، تعدادی از این اثر را 
به دوستان شــان بدهند. اما امروز به لطف وجود 
کتاب های الکترونیکی و آمازون، نشــر شخصی به 
یک پدیده جهانی تبدیل شده که حاصل آن آثاری 
مثل »پنجاه طیف خاکستری« و تبدیل »مریخی« 
به فیلمی پرفروش بوده است. امروز نشر شخصی 
کتاب هــای الکترونیکی به صنعتــی یک میلیارد 

دالری تبدیل شده است.
امروزه زیست بوم روبه رشــدی از نویسندگان 
مســتقل حمایت می کند و شــرکت هایی هستند 
که بخش ها یا کلیه مراحــل، از ویرایش گرفته تا 
بازاریابی، طراحی، توزیع و شناساندن اثر را بر عهده 
می گیرند. همچنین، انواع و اقسام عملیات دیجیتالی 
برای اجرای فرایند نشــر شــخصی ترتیب داده 
شده اند و ناشرهای الکترونیکی »هیبرید« و »حامی 

نشر شخصی« پا به عرصه وجود گذاشته اند.
شاید بتوان عنوان »تاثیر کیندل« را برای این پدیده 

برگزید. شرکت آمازون در سال ۲۰۰7 آغازگر راه 
نشــر الکترونیکی بود و اولین کتابخوان را در همان 
ســال وارد بازار کرد. در همان زمان سرویس نشر 
 )Kindle Direct Publishing( مســتقیم کیندل
را پایه ریــزی کرد که در آن هر کس می توانســت 
کتاب الکترونیکی خودش را آپلود و منتشــر کند و 
به فروش برســاند. در این سال شرکت جف بزوس 
چهار میلیون عنوان الکترونیکی به فروش رســاند 
که ۴۰ درصد از آنها کتاب هایی با نشــر شــخصی 
بودند. این فروش ۲۵ درصد از درآمد ۲/3 میلیارد 
دالری آمــازون در زمینه کتاب های الکترونیکی را 
در بر می گرفــت. آمازون در حال حاضر ۸۰ درصد 
سهام این بازار را در اختیار دارد و رقبای این شرکت 
پیغام را گرفته اند. آی بوک شرکت اپل و گوگل پلی 
نیز به جرگه حامیان نشر شــخصی پیوسته اند، در 
حالی که کوبوی کانادایی - که در ۱۸۰ کشور کتاب 
می فروشــد - به  تازگی خدمات نویسندگان به  راه 
انداخته و ویراستاران حرفه ای و طراحان جلد کتاب 
را اســتخدام می کند. بارنز و نوبل هم از طرف دیگر 
از تابســتان امسال ســرویس چاپ کتاب را برای 

ناشرهای شخصی راه اندازی کرده است.

پنجاهطیفخاکستری
نویسندگان مستقل از فضای خالق تر و حق  امتیاز 
به مراتب بهتری برخوردارند؛ یعنی بین ۵۰ تا 7۰ 
درصد از فروش کتاب را در مقایســه با ۱۵ تا ۲۵ 
درصد کتاب های سنتی دریافت می کنند. بسیاری 
از این کتاب های مســتقل در صدر لیســت های 
فروش قرار گرفته اند، تبدیل به فیلم های هالیوودی 
شده اند و پول زیادی به جیب نویسندگان سرازیر 
 )Michael Tamblyn( کرده اند. مایکل تامبلیــن
مدیرعامل کوبو می گوید نویسندگان مستقل ۲۰ 
درصد از فروش پلتفــرم کتاب های الکترونیکی را 
هدایت می کنند:»آنها بیشتر از نویسندگان سنتی 

می فروشند.«
به همین دلیل نیز ارائه کنندگان خدمات مربوط 
به ایــن صنعت افزایــش یافته اند. بــرای نمونه، 
ریدزی )Reedsy.com( پلتفرم جدیدی اســت 
که به نویسندگان امکان جســت وجوی پروفایل 
بیش از ۵۰۰ ســردبیر مســتقل و طراح جلد را به 
همراه مدیریت طرح هــا، مناقصه ها، پرداخت ها و 
رتبه بندی ها داده اســت. ریدزی ۱۰ درصد از هر 

قرارداد را دریافت می کند. بــه گفته مدیرعامل 
این ســایت تا به امروز مشتریان این پلتفرم ۱3۰۰ 

کتاب جدید تولید کرده اند.
بســته های خدماتی شامل ویراســتار، طراح و 
راهبردهای رسانه ای دیجیتال بین ۱۰ تا 3۰ هزار 
 Girl Friday( دالر در شرکت فرایدی پروداکشن
 Leslie( هزینه دارند. لیسلی میلر )Productions
Miller( مدیرعامل این مجموعه می گوید از سال 
۲۰۱3 تاکنون خدمات نویسندگان مستقل دوبرابر 
شــده اند. او می افزاید:»تولید یــک کتاب مراحل 
زیــادی دارد و هدف ما این اســت که در کلیه این 

مراحل همراه نویسنده باشیم.«
خدمــات هدفمند بســیار دیگــری هم مثل 
خدمات بازاریابی وجود دارند. رســانه  اجتماعی 
وات پــد )Wattpad( امــکان برقــراری ارتباط 
بین نویســندگان و خواننــدگان را فراهم کرده و 
شــبکه اجتماعی طرفداران کتاب هــا را افزایش 
می دهــد. ســایت های دیگر مثل اســمش وردز 
 )Riffle Books( ریفل بوکس ،)Smashwords(
و بوک باب )Bookbub( دسترســی به خوره های 
کتاب را فراهم کرده اند و مرکز توزیع گسترده ای 
برای کتاب های الکترونیکی محســوب می شوند. 
بوک فیونل )BookFunnel( وب ســایتی بود که 
 Damon( در سال ۲۰۱۵ توســط ِدیمون کورتنی
Courtney( رمان نویس راه اندازی شــد؛ کاربران 
این سایت در حال حاضر ماهانه نیم  میلیون کتاب 
الکترونیکی دانلود می کننــد؛ این کتاب ها حاصل 
فعالیت بیش از ســه هزار نویسنده مستقل هستند 
که بین ۲۰ تا ۱۰۰ دالر در سال به سایت پرداخت 

می کنند.
در حال حاضر تقریباً برای هر سبک نویسندگی 
گزینه ای وجــود دارد. فرض کنید بخواهید کتابی 
را الکترونیکی منتشر کنید و حقوق آن را در اختیار 
بگیرید، امــا در عین حال می خواهیــد ببینید آیا 
کارتان قابلیت عرضه به صورت چاپی را هم دارد یا 
خیر. اینگرام )Ingram(، بزرگ ترین توزیع کننده 
کتاب، برای نویســندگانی که می خواهند از ابزار 
اسپارک )نشر شخصی( استفاده کنند دسترسی به 
39 هزار فروشگاه را آزاد می کند. سرویس دیگری 
 )EverAfter Romance( مثل اِِورافتر رومانــس
همین کار را در حوزه کتاب های عاشــقانه می کند. 
این سرویس توانســت در طول یک سال کاتالوگی 
از هزاران کتاب عاشــقانه و بیــش از یک میلیون 
دالر درآمد داشــته باشد. این ســایت قصد دارد 
خدماتش را به حوزه های دیگر مثل داســتان های 

علمی تخیلی نیز گسترش دهد.
افزون بر ارائه دهندگانی که برای خدمات شان 
پول می گیرنــد، مواردی هم هســتند که به جای 
دریافت پول با کاهش سود همکاری می کنند. این 

انتشارکتاببهمسالهایشخصیتبدیلمیشود

فرمولکیندل

جنیفر السیور
ترجمه: سعید صباغی پور
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ناشرهای ترکیبی یا هیبرید شهرتی دوسویه دارند. 
برخی به نویسندگان ســود می رسانند اما دیگران 
می توانند با دریافت کمیسیون های زیاد و تنها برای 

آپلود کار یک نویسنده درنده خو باشند.
برای نمونه، ناشــران هیبرید مثل شــی رایتس 
پرس )She Writes Press( از روش های قدیمی و 
جدید هر دو استفاده می کنند. این شرکت می گوید 
فقط دست نوشته های گزینشی را چاپ می کند و از 
این طریق خدمات سنتی، مثل ویراستاری، توزیع 
و بازاریابی، ارائه می شــوند. برای این سرویس هر 
نویسنده باید ۵۲۰۰ دالر به عالوه ۲۰ تا ۴۰ درصد 

از میزان فروش را به ناشر بدهد.
لیستبرخیازکتابهایمشهوریکهشخص
نویسندهمنتشرکردهاست )برخی از این کتاب ها 

بعداً به روش سنتی چاپ شدند(

پنجاهطیفخاکستری
فروش: ۱۲۵ میلیون نسخه

درآمدحاصلازفیلم: ۱۶۶/۱ میلیون دالر
مریخی

فروش: ۲3 میلیون نسخه
درآمدحاصلازفیلم: ۲۲۸/۴ میلیون دالر

هنوزآلیس
فروش: ۲/۶ میلیون نسخه

درآمدحاصلازفیلم: ۱۸/7 میلیون دالر
عزیمت

فروش: یک میلیون نسخه
درآمدحاصلازفیلم: در حال ساخت

در بین این شــرکت ها مواردی هم هستند که با 
نگاهی به دنیای وب به شکل سنتی به کارشان ادامه 

 )Unbound( می دهند. شرکت هایی مثل آن باند
در انگلســتان و اینک شــیرز )Inkshares( در 
کالیفرنیا بــه خوانندگان اجــازه می دهند درباره 
چاپ کتاب تصمیم گیری کنند. نویســندگانی که 
ایده ها و نمونه صفحه هایشــان را به اینک شیرز با 
۱۰۰ هزار عضو می فرســتند، آثارشان در صورتی 
که مثاًل پیش ســفارش آن به 7۵۰ نســخه برسد 
قابل چاپ می شوند. اینک شــیرز امور مربوط به 
ویرایش، طراحی، بازاریابی، تبلیغات و حتی ساخت 
فیلم را مدیریت می کند. نویســنده 3۵ درصد حق 
امتیاز می گیرد و با خواننده ارتباط مســتقیم دارد. 
در یک سال گذشته اینک شــیرز دو میلیون دالر 
از ســرمایه گذاران جذب مالی داشته، 3۰ کتاب 
منتشــر کرده و شــش قرارداد فیلم با درآمد پنج 

میلیون دالری منعقد کرده است  

منبع:فورچون

فناوریواردکتابخانههامیشود
آیندهکتابهایدیجیتالی

درعصردیجیتال
در گذشته مردم از خواندن کتاب های چاپ شده 
لذت می بردند و دوست داشتند کتاب های خود 
را در کتابخانه ها و قفســه ها نگه دارند. حمل و 
لمس کتاب ها لذت بخش بود. خرید کتاب های 
راهنما هزینه زیادی داشــت، اما اهالی کتاب به 
همان اندازه که عکاس ها از ابزار عکاســی لذت 
ببرند، از تصاحب کتاب ها مشــعوف می شدند. 
اکنون مســاله اصلی این اســت که آیا صفحه 
نمایــش کامپیوتر شــخصی می تواند جایگزین 
مناسبی برای کتاب در قلوب، دست ها و اذهان 
مردم باشــد. جواب این سوال ســاده نیست. 
مردم امــروزه حذف کتاب های چاپ شــده را 

خیال پردازی، غیرمنطقی و نادرست می دانند.
کتاب الکترونیکی )ای بوک( به معنی نســخه 
الکترونیکی و هوشــمند کتاب چاپ شده است. 
این نســخه الکترونیکی را می توان با کامپیوتر 
یا دســتگاه های الکترونیکی قابل حمل مطالعه 
کرد. صنعت کتاب  الکترونیکــی دائمًا در حال 
پیشرفت و تکامل اســت، طوری که این عصر 
الکترونیکــی از محدودیت هــای داده و تعامل 
فراتر رفته اســت. در نتیجه تمایز بین محتوای 
کتاب در صفحــات وب و کتاب الکترونیکی در 
حال محو شدن اســت. گمان می رود در عصر 
حاضر کتاب های چاپ شــده جــای خود را به 
کتاب های الکترونیکی بدهند. خوب یا بد، اخیراً 

به چند لحــاظ از عصر کتاب هــای چاپی عبور 
کرده ایم. حتی با در نظر گرفتــن بنیادی ترین 
موضوع کتاب ها یعنی مسائل اقتصادی و مادی 
نیز باید گفت که اکنون ثبت و انتشار اطالعات 
و سرگرمی از طریق چاپ آنها انجام نمی گیرد. 
فروش محصوالت کتاب هــای چاپی به همراه 
سایر نشریات نسبت به اواسط قرن اخیر سقوط 
کــرده و اکنون در رده چهارم و پشــت فروش 
تلویزیون، ســینما و بازی های ویدئویی آنالین 

قرار دارد.
درآمد کتــاب چاپی به ۱۰ درصد در ســال 
۲۰۱3 رسید، اما فروش کتاب های الکترونیکی 
رو به افزایش است. طبق آمارها و برنامه نظارتی 
نیلســون، خریــد کتاب هــای الکترونیکی در 
انگلستان در سال ۲۰۱3، ۲۰ درصد رشد داشته 

است که افزایش ارزش آن را نشان می دهد. 
بازار فناوری نیز به نوآوری در فناوری وابسته 
اســت زیرا نحوه ذخیره و انتشــار اطالعات به 
فنــاوری متکی اســت. دانشــگاه های بزرگ 
سراسر دنیا با مشکالت مالی مواجه هستند. در 
دهه های ۱9۵۰ و ۱9۶۰، نشریات دانشگاهی به 
علت رشد چشمگیر دانشگاه در ایاالت متحده، 
بریتانیا و سایر کشورها، در حال پیشرفت بودند. 
همین مســاله باعث شد ســرمایه گذاری مالی 
بیشتری در گسترش کتابخانه و بهبود خدمات 
روش های موجود صورت بگیرد. رشد مالی در 
این شــرایط حاصل شــد و نیاز به انتشار کتب 

و مجــالت افزایش یافت. امــا در دهه ۱9۸۰، 
به علت پیدایش خدمات فنــاوری اطالعات و 
همچنین خرید مقــاالت به صورت الکترونیکی، 

بودجه خرید کتاب ها کاهش یافت.
از ســویی دیگر، کتاب الکترونیکی به محیط 
زیست آسیب نمی رســاند. کتاب های چاپی با 
قطع درختــان و از بین رفتن محیط زیســت به 

دست می آمدند.
معمــوالً گفته می شــود وجــود کتاب های 
الکترونیکی باعث خواهد شــد مردان و زنان به 
کتابخانه ها رجوع نکنند و کتاب نخوانند. به نظر 
می رسد چنین مساله ای در حال وقوع است. ولی 
از نظر نگارنده این وضعیت پایدار نخواهد ماند، 
زیرا برخی کتاب هــا در قالب کتاب الکترونیکی 
در دســترس نیســتند، همچنیــن کتاب های 
الکترونیکــی دارای صفحه نمایــش کوچــک 
هســتند و خواننده را اذیت می کند. مساله سوم، 
هزینه باالی خرید ابزار اولیه مطالعه کتاب های 
الکترونیکی اســت. بنابرایــن کتابخانه ها باید 
از فناوری هــای نو در جهت جــذب مردم بهره 
بگیرنــد، از جمله به روزرســانی منابع فناوری 
اطالعات. مردم امروزه باید تشویق شوند تا همه 

نشریات را در کتابخانه ها مطالعه کنند.
در هــر حال مــا در جهان دیجیتالی به ســر 
می بریم. به نظر نمی رسد عصر دیجیتال سر آید 

و همین امر بسیار خوب است.
منبع:ایسیآی
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تقریبــًا 3۰ ســاله بــودم، مبتال به وقتی 
سرطان شکم شــدم. پزشکان مرا 
عمل کردند و گفتند امید بهترین اتفاق را داشــته 
باشــم. به ژاپن برگشــتم، جایی کــه در آن کار 
می کردم و تالش کردم همه چیز را فراموش کنم. 
دو ســال بعد بیماری برگشــت و این بار سرطان 
در ریه ام بــود. بعد از تحقیقــی طوالنی جراحان 
روشی جدید برای برداشــتن آن پیدا کردند، اما 
می دانســتم که این بار نیز تنهــا درمانی موقت 
خواهد بود. شــش ماه بعــد از آن همه چیز به هم 
ریخته بود. سخت ترین بخش بیماری من نگرانی 

از برگشتن آن بود.
بعد از این ماجراها با کســی آشنا شدم که دید 
 )Derek Roger( مرا تغییر داد. دکتر درک راجر
3۰ ســال درباره این موضوع تحقیق کرده بود که 
چرا برخی افراد در شرایط دشــوار دچار نگرانی 
می شوند در حالی که دیگران خودداری می کنند. 
او چیزهایی را که آموخته بود به من آموخت و من 
هم شروع به اســتفاده از آنها کردم. نگرانی هایم 
کمتر شد، هر چند موقعیت من تغییری نکرده بود. 
در واقع پنج ســال پیش دوباره سرطان برگشت و 
تا حاال هم در ریه ام وجود داشــته است. اما دیگر 
نگران آن نیســتم. درک مربی من شــد و در ۱۰ 
سال گذشــته هزاران رهبر را برای فائق شدن بر 

نگرانی آموزش داده ایم.
این روند بــا درک این نکته آغاز می شــود که 

استرس نه توسط دیگران و رخدادهای شدید که 
توسط واکنش ما به آنها به وجود می آید. بسیاری 
از افراد در محل کار ســطح باالی نگرانی خود را 
به شــغل یا شــرایط رقابتی آن مرتبط می دانند، 
اما کســان دیگری که با همیــن چالش ها مواجه 
می شــوند آن را بدون استرس از سر می گذرانند. 
من و درک معموالً بــا مدیرانی برخورد می کنیم 
که سطح باالیی از فشار اما سطح پایینی از استرس 

یا عکس این حالت را دارند.
فشار، اســترس نیســت، اما وقتی یک عنصر 
اضافه شــود، اولی بــه دومی تبدیل می شــود: 
نشــخوار، تمایل به فکر مجدد و چندباره درباره 
گذشــته یا آینده در عین حفظ احساسات منفی 
در تفکرات. البتــه رهبران باید بــرای انعکاس 
- برنامه ریزی برای آینده یا بازنگری گذشــته - 
تمرین کنند اما این مســاله روندی کوتاه مدت و 
تحلیلی با نگرشی مثبت اســت. نشخوار روندی 
مداوم و مخرب اســت که ســالمت، بهره وری و 
سالمت شما را تحت شعاع قرار می دهد. کسانی 
که مبتال به نگرانی مزمن هستند احتماالً مشکالت 
قلبی باالتری دارند. گیر افتادن در گذشته یا آینده 
شــما را از حال هم جدا می کنــد و توانایی تکمیل 
کارهای تکراری را از ما می گیرد. اگر از کســانی 
که نشخوار فکری دارند بپرسید چه حسی دارند، 
هیچ کدام نمی گویند »خوشحال«. اغلب احساس 

بدبختی می کنند.
برای شکستن این عادت استرس زا، من و درک 

چهار قدم را پیشنهاد می کنیم:
بیداری- مردم بخــش زیادی از روز خود را در 
موقعیتی به نــام »خواب گردی« می گذرانند. این 
موقعیت زمانی اســت که وارد پارکینگ شرکت 
می شــوید، اما به خاطر نمی آورید چطور به آنجا 
رسیده اید، یا اینکه کســی در یک جلسه نظر شما 
را می پرسد، اما شما آن چند دقیقه گفت وگو را به 
خاطر نمی آورید. از آنجا که همه نشــخوار فکری 
در این موقعیت اتفــاق می افتد، اولین قدم بیرون 
آمدن از آن است. می توانید این کار را به صورت 
فیزیکی انجام دهید: بایســتید، دست هایتان را به 
هم بزنید و بدن تان را حرکت دهید. یا به صورت 
ذهنی: از طریق حس شنیدن، دیدن، بوییدن و مزه 
کردن با احساسات خود ارتباط برقرار کنید. ایده 

اصلی این است که خود را به جهان متصل کنید.

کنترل توجه- وقتی نشــخوار فکری می کنید، 
توجه تان در چرخه ای غیرسازنده گرفتار می شود؛ 
مانند همســتری که در چرخ گرفتار است. باید 
خودتــان را متوجــه حوزه هایی کنیــد که حس 
اقدام مفیــد در آنها دارید. یکــی از تمریناتی که 
به مدیران توصیه می کنیم این اســت: روی یک 
صفحه یک دایره بکشــید و تمامی چیزهایی را که 
می خواهید کنترل کنید یا بــر آنها تاثیر بگذارید 
داخل این دایره بگذاریــد و هر آنچه نمی خواهید 
را از آن خارج کنید. به خودتــان یادآوری کنید 
باید به موارد اضافی تان هم توجه کنید - کار، تیم، 

خانواده - بدون اینکه نگران آنها باشید.
همه چیز را در چشــم انداز خــود نگه دارید- 
نشــخوار فکری معموالً منجر به فاجعه می شود 
اما رهبران هشــیار عمومًا همــه چیز را در حیطه 
چشــم انداز خود و تیم شــان نگه می دارند. ما به 
همه می گوییم سه تکنیک را استفاده کنند: مقابله 
)مقایسه یک اســترس در گذشته به استرسی در 
حال حاضر یعنی یک بیماری مهم در برابر فروشی 
از دســت رفته(، ســوال )از خود بپرسید »در سه 
سال آینده این مســاله چقدر مهم خواهد بود؟« 
و »بدترین اتفاقی که می تواند بیفتد چیســت؟« 
و »چطــور از آن نجــات پیدا کنیــم؟«( و تغییر 
چارچوب )نگاهی به چالش های شــما از زاویه ای 
جدید: فرصــت موقعیت کنونی مــن که هنوز 
متوجه اش نشــده ام کدام اســت؟ یا حتی مساله 

خنده دار درباره این موقعیت چیست؟(
رها کــردن- قدم نهایی معموالً ســخت ترین 
است. اگر فراموش کردن کاری ساده بود تاکنون 
این کار را کرده بودیم. ما متوجه شــدیم که ســه 
تکنیک در اینجا مفید اســت. تکنیک اول پذیرش 
اســت: بپذیریم که چه آن موقعیت را دوســت 
داشته باشیم چه نداشته باشیم، این موقعیت وجود 
دارد. دوم یادگیری است. مغز شما رخدادها را تا 
زمانی بازبینی می کند که احســاس کند چیزی از 
آنها به دست آورده است، بنابراین از خود بپرسید 
»از این تجربه چه چیزی آموختم؟« قدم ســوم 
اقدام اســت. گاهی راه حل واقعی آرامش نیست، 
بلکه انجام اقدامی درباره آن موقعیت اســت. از 
خودتان بپرســید »در اینجا چه اقدامی باید انجام 

دهیم؟«
همزمان با جدال با سرطان، دو سال طول کشید 
تا خودم را برای گذراندن این ســه قدم آموزش 
دهم، اما نهایتًا موفقیت آمیز بود. ســطح استرس 
من کاهش پیدا کرد و ســالمتم بهبــود یافت و 
در شغلم پیشــرفت کردم. جالب تر از همه اینکه 
متوجه شــدم تمام آنچه را درک به من آموخته 
می توانم به دیگران هــم آموزش دهم و نتیجه ای 

مشابه بگیرم  

فشارنبایدمنجربهاسترسشود

درجدالبانگرانیها

منبع:اچبیآرنیکوالس پتری

راهبرد
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از افــراد در خروج از نقش ها بسیاری 
و کارهای تکراری خود تعلل 
می کنند. فکر آنکه خود را در موقعیتی قرار دهید 
که احتمال شکســت دارد، می تواند هراس آور و 
اســترس زا باشد. اما گاهی آنچه شــما را در یک 
نقطه نگه می دارد شاید عالقه شخصی تان نباشد. 
در واقع، خواست دیگران و حس اینکه شما »باید« 
بمانیــد می تواند ترجیحات خودتــان را به عقب 
براند. آنچه شــما را نگه می دارد شــاید مصالحه 

باشد نه راحتی.
من در تحقیقاتــم بارها با این مســاله روبه رو 
شــده ام. کســانی راهی را در زندگی تحت تاثیر 
فرهنــگ، والدین یــا حس آنچه »بایــد« دنبال 
کرده اند که آنها را به سرمایه گذاری زمانی، پولی 
و مهارتی در جایی کشــانده که فرار از آن بسیار 

دشوار است.
مثاًل موردی را در نظر بگیرید که در آن با کسی 
مصاحبه کــرده ام که اینجــا او را کارال می نامیم. 
کارال از جوانی دوســتدار هنر بود. در کودکی به 
خواندن و نوشــتن عالقه داشــت، در بزرگسالی 
با اشــتیاق مطالعه می کــرد و به هنــر معاصر، 
تئاتر و رقص عالقه مند شــد. البتــه والدینش به 
او می گفتند باید شــغلی معمولی تر داشــته باشد 
بنابراین، این عالیق برای او تبدیل به ســرگرمی 
صرف شــدند که گاهی در زمان ســختی به آنها 
مراجعه می کرد. در عین حال او به سمت شغلی در 

حوزه حقوق رفت.
او از حقــوق متنفر نبود، اما قلب و روحش هرگز 
سیراب نشدند. نهایتًا در نقطه ای، برخالف سال ها 
تحصیل و فعالیــت در حوزه حقوق تصمیم گرفت 
میان بری برای خود ایجاد کنــد و تبدیل به یک 

کارآفرین زیرزمینی در حوزه هنر شود.
تحول در او یک شبه اتفاق نیفتاد بلکه احساسات 
متضــادی را نیز در پی داشــت. او حس آزادی و 
البته ترس، هراس و تا حدی هم گناه داشــت. او 
حقوق می دانســت - راحت قابل پیش بینی بود و 
در این حوزه خوب بود. امــا هنر عالقه اصلی اش 
بود و بــه مرور زمان بــا تحول تدریجــی نهایتًا 
به شــکل هنر زیرزمینی این عالقــه اوج گرفت. 
امروز او خوشــحال است، احســاس خالق بودن 
و برآورده شدن خواســته هایش را دارد و معتقد 
است زندگی اش معنا پیدا کرده. این حس آزادی 

و خودسازی رو به رشد رفته و اکنون پس از شش 
سال به هنرهای زیرزمینی ادامه می دهد.

این حس آزادی محدود به بخش شغلی نیست: 
من پدیده های مشــابهی را درباره کسانی دیده ام 
که با رفتارهایــی در فرهنگ های مختلف خود را 
هماهنگ کرده اند، به ویژه مواردی که احســاس 
می کردند در فرهنگ اصلی خود باید شــخصیت 
و رفتارشان را سرکوب می کردند تا به هنجارهای 
فرهنگی محلی برســند. وقتی از این هنجارها در 
فرهنگی متفاوت رها شــدند، نهایتًا توانســتند 
خود را بیابند. این مســاله در مــورد تعدادی از 
دانشجویان MBA صحت دارد که اجازه صحبت 
کردن در کالس را در کشــورهای خود نداشتند، 
زیرا کســی نباید حرف استاد را نقض می کرد. اما 
در آمریکا آنها می توانند این بخش از وجودشان را 
آزاد کنند. آنها می توانند دست شان را بلند کنند و 
فکر خود را بگویند، مسئوالن را زیر سوال ببرند و 

مهم تر از همه اینکه خودشان باشند.
تمامــی نمونه های خــروج از حــوزه راحتی، 
منجر به حــس باورنکردنی اکتشــاف و آزادی 
نمی شــود. اما این اتفاق زمانــی می افتد که آنچه 
شــما تصور می کردید حوزه راحتی شما بوده در 
واقع حوزه مصالحه شــما بوده باشــد - جایی که 
در آن آموخته اید به روشی رفتار کنید که از شما 
انتظار می رود، احتماالً از سوی والدین، خانواده یا 
فرهنگ تان. به مرور زمــان و از طریق تکرار و با 
برآورده کردن انتظارات دیگران بر اساس وظیفه، 
شما این رفتارها را درونی سازی می کنید هرچند 

که در واقع نماینده وجود شما نیستند.

چطورمیتوانیدتشخیصدهیدکهدر
حوزهخودتانقراردارید؟

gg حوزه تمرکز خود را تعیین کنید. یک مســاله
معیــن را مورد تردیــد قرار دهید کــه آیا از 
وجود آن ناراضی هســتید یا چیزی است که 

می خواهید توسعه دهید.
gg لیستی اجمالی از عالیق و ارزش های خود تهیه

کنید. به چه چیــزی عالقه دارید؟ چه چیزی 
شــما را برانگیخته می کند؟ دوست دارید چه 
کاری انجام دهید؟ و اگــر چیزی مزاحم تان 

نبود دوست داشتید چه کاری انجام دهید؟
gg عالیق خود را با فعالیت های مورد نظر مقایسه

کنید. آیا می توانید ارزش ها و عالیق خود را در 
این فعالیت ها ببینید؟ اگر می توانید احتماالً در 
مصالحه نیستید - یا حداقل کاماًل نیستید. اما 
اگر برای یافتن خودتان در این میان مشــکل 
دارید احتماالً این حوزه مصالحه شماســت و 
شاید وقت آن رسیده باشد که همه چیز را از نو 

ارزیابی و تغییری در آن ایجاد کنید.
البته فعالیت هــای خاصی وجود دارد که ما باید 
در شــغل و زندگی مان آنها را بــرای برآوردن 
نقش ها و مسئولیت های عمومی مان انجام دهیم. 
شــاید عالقه ای به ایجاد شبکه و معرفی خودمان 
به همه شــرکت نداشته باشــیم اما می دانیم که 
مجبوریم. شــاید نخواهیم همه آخر هفته ها کار 
کنیم، اما بر اساس دســتور رئیس مجبوریم. در 

سطح موردی، مصالحه عنصر اصلی جهان کاری 
اســت. اما وقتی این مصالحه به صورت نظام مند 
شــما و عالیق فردی تان را در بر می گیرد، بررسی 
زندگی تان در حدی وســیع تر بســیار ضروری 

می شود.
شکســتن عادات و کارهای همیشگی ما به یک 
دلیل راحت نیست: آنها ما را زمین گیر می کنند و 
سبب قابل پیش بینی شدن زندگی مان می شوند. 
اما اجتناب از موقعیت های جدید می تواند شــما 
را عقب بیندازد. خارج شــدن از حــوزه راحتی 
می تواند به ایجــاد مهارت هــای جدید و جلب 
اعتماد کمک کند. با شناســایی حوزه مصالحه و 
فــرار از آن، می توانید خــود »واقعی تان« را پیدا 
کنید - بخشــی از شــما نماینده عالیق واقعی تان 

بوده و منجر به زندگی پرمعناتری می شود  

منبع:اچبیآراندی مولینسیک

خودتانراازآنچه»باید«انجامشودرهاکنید

زمینگیرعادتها

 لیستی اجمالی از عالیق و 
ارزش های خود تهیه کنید. به چه چیزی عالقه 
دارید؟ چه چیزی شما را برانگیخته می کند؟ 
 دوست دارید چه کاری انجام دهید؟ 
 و اگر چیزی مزاحم تان نبود دوست داشتید 
چه کاری انجام دهید؟
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ضد خاطرات
حمیدرضا نیکدل

سوال است که همیشه ذهنم با آن درگیر یک 
بــوده، برای یافتن پاســخ یا دســت کم 
فرمولی یا نســخه ای. اما مثل خیلی پدیده های دیگر 
انســانی برای این هم نمی توان یک جواب سرراست 
پیدا کرد. اوضاع وقتی سخت تر می شود که این سوال 
شکل سنتی »علم بهتر است یا ثروت« هم پیدا کند. آیا 
مهارت و توان کاری مهم تر است یا رفتار حرفه ای؟! 
حال شاید سوال شود تعریف رفتار حرفه ای چیست. 
راستش این هم از همان سوال هاست! یعنی به تعداد 
مقاله ها و مطالبــی که در این زمینه نوشــته و گفته 
شده اســت تعریف برای حرفه ای گری وجود دارد. 
اما تعریف من بیشــتر مبتنی بر تجربه شــخصی ام 
شــکل گرفته؛ یعنی همکارانی که تا حاال داشته ام و 
مدل هایی کاری که آنها در عمل از خود نشان داده اند 
و نتیجه اش. اما در بین همه اینها یکی از همه بیشتر در 
ذهنم مانده و آن مدل بابک اســت. جریان به حدود 
۱۵ ســال پیش برمی گردد. آن دوره در یک شرکت 
تبلیغاتــی صاحب نام به عنوان مدیر ارشــد بخش 
رسانه مشغول بودم. بابک مدیر پروژه یا همان اکانت 

منیجر بود و به شــدت در کارش موفق، آن قدر که 
همه آژانس های تبلیغاتی به دنبالش بودند. او بسیار 
بر مسائل فنی مسلط بود و چه در داخل شرکت و چه 
کارفرماها یا همان کالینت ها نمی توانستند به کیفیت، 
پشتکار و دقت او ایرادی بگیرند. اما به تدریج مشخص 
شد چیزهای زیاد دیگری هست برای ایراد گرفتن:

gg مشــتریدردرجهاولاست:چیزی که همه
می دانند اما لزوماً در وجود همه نهادینه نشــده 
اســت. گاهی بابک به قدری بر سر مسائلی که 
به نظر خودش درســت بود با مشتری بحث 
می کرد کــه موجب کالفگی می شــد. تازه در 
بسیاری موارد هم آن کاری را می کرد که به نظر 
خودش درست بود. ضمن آنکه به این نکته دقت 
نمی کرد که در هر محیــط کاری همکاران هر 
کس مشتریانش هستند، پس این رویه را با خود 

در داخل شرکت نیز حمل می کرد.
gg تخصــصهمانتجربهاســت:خیلی چیزها

هست که از لحاظ فنی درســت است اما بنا بر 
موقعیت ممکن اســت بهترین گزینه نباشند. 

این شّم تشــخیص بهترین گزینه را تجربه به 
انسان هدیه می دهد. بابک جوان اگر چیزی را 
بر اساس دانسته های باارزش فنی اش درست 
می دیــد، حاضر نبود به نظر همــکاران و حتی 

مدیران باتجربه اش گوش دهد.
gg عبورازمرزســاعتکاری:واقعیت این است

که در محیــط یک کســب و کار جدی خیلی 
پیش می آید که شــخص باید خارج از ساعت 
کاری اش در دســترس باشد. بابک معتقد بود 
چون کارش را در شرکت به بهترین شکل انجام 
داده است نیازی به پاســخگویی به مشتری و 

همکارانش در خارج از ساعت کاری نیست.
gg همارزیکالموعمل:می گویند آنچه را بگو که

انجام می دهی و آنچــه را انجام بده که گفته ای. 
کسب و کار بر مبنای تعهد به قول و قرارها پیش 
می رود. بابک گاهی در جلســات با مشــتری 
ادعاهایی می کرد که از توان خودش و مجموعه 

تیم شرکت خارج بود.
gg تواضعوتواضع:کســی که همیشــه از خود و

توانایی هایش حرف بزند و ســعی کند در یک 
تیم خودش را به رخ بکشد، بی شک ایجاد دافعه 
ایجاد می کند. بابک در موفقیت ها همه مدال ها 
را به ســینه خودش می زد، فارغ از اینکه واقعًا 
در بســیاری از موارد سهمش از موفقیت خیلی 
زیاد بود، اما هرگز استعداد و توان همکارانش را 

برجسته نمی کرد.
gg تشــکرکنید:او معتقد بود هر کس کارش را

درست انجام داده فقط به وظیفه اش عمل کرده 
و نیازی به تشکر نیست. او فراموش کرده بود که 
همکارانش روبات نیستند و همه انسان ها یک 

نیاز درونی به قدردانی دارند.
gg حرفهایهادرهمهحالخوشــایندند:او فکر

می کرد وقتی همه چیز روبه راه نیســت، لبخند 
زدن یک دروغ بزرگ اســت. در مواقع سخت 
آن قدر کج خلق بود که نمی توانست بفهمد با این 
همه انرژی منفی ای که به محیط و همکارانش 
می دهد بازخورد منفــی از آنها می گیرد و فقط 
اوضاع را برای خودش و بقیه سخت تر می کند. 

داشتن ویژگی های باال می تواند شخص را تبدیل 
به کسی کند که ضمن داشتن مهارت فنی، همکاری 
دلنشــین برای کار کردن باشد. شخصاً اعتقاد دارم 
اگر این اتفاق بیفتد آن شخص ثروتی خواهد داشت 
که فقط با قدری هوش و البته پشــتکار می تواند آن 
را به اندوخته و پشتوانه مهارت و علم هم پیوند بزند.   
مدت هاست از بابک بی خبرم ولی به یاد دارم وقتی از 
آن آژانس تبلیغاتی جدا شد، در عرض یکی دو سال 
در چندین شرکت دیگر چرخید و در هر کدام مدتی 
به اتکای علم و مهارتش کار کرد، اما شــاید به دلیل 

نداشتن این ثروت حذف شد  

قسمتچهلوپنجم

ثروتیبهترازعلم
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