
عیسی زارع  پور می گوید برخالف عکس خندانش، از وضعیت فعلی اینترنت خوشحال 
نیست و پیگیر رفع محدودیت هاست، اما مدام تأکید می کند که کار چندانی از دستش 

ساخته نیست! چرا وقتی بحث نظارت و مجوزدهی برای آنالین ها می شود همه در صف 
مقدم اند، اما در روزهای تنگ اینترنت، کسی مسئولیت برعهده نمی گیرد؟

وزیر منفعل؟

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
ـــــــــماره شـ
شصتوهفتـــم
دهممـــهــــر
1 4 0 1
16صفــحـــه
۳0هــزارتومان
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تولید ناخالص 
متاورسی به جای تولید 

ناخالص داخلی

حاکم دوبی 
می خواهد این 
شهر را به مرکز 

وب 3 دنیا 
تبدیل کند
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اینترنت

در اغما

کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری، عواقب و تاثیرات وضعیت فعلی اینترنت 
بر کسب وکارها و اکوسیستم نوآوری کشور را بررسی کرده است

بسیاری از ارتباطات کسب وکاری مختل شده 
و هیچ کس به درستی نمی داند این وضعیت 
خاکستری در حوزه زیرساخت آی تی کشور

کی و چگونه برطرف می شود.

دو هفته گذشته یک شوک 
بی سابقه برای زیست آنالین 
ایرانی ها بوده است. 

زیرساخت ارتباطی بسیاری از 
کسب وکارهای کوچک و بزرگ روی 

واتس اپ تعریف شده است. 
چه دوست داشته باشیم، چه 
نه حیات صدهاهزار کسب وکار 
خرد به دسترسی به شبکه های 

اجتماعی مانند اینستاگرام وابسته 
است؛ از جمله بیش از 80 درصد 

کسب وکارهایی که اینماد گرفته اند. 

نصر تهران و انجمن تجارت الکترونیک در بیانیه های 
مجزایی از دولت مردان درخواست کردند وضعیت 

اینترنت و شبکه های اجتماعی را عادی کند.

گزارش تجارت الکترونیک سال 1401 
نشان می دهد تنها 30 درصد اقتصاد 
آنالین از طریق درگاه های پرداخت 

وب سایت ها انجام می شود. این یعنی 
70 درصد آن در بسترهای دیگر ازجمله 

شبکه های اجتماعی جاری است...
آیا می توان به کسب وکارهای بزرگی 

که میلیاردها تومان هزینه بازاریابی در 
شبکه های اجتماعی کرده اند ،گفت 

»اشتباه کردید!«

آمارهایی از تأثیر وضعیت اینترنت 
بر  شبکه پرداخت از زبان شش فعال 

اکوسیستم پرداخت 

وضعیت فعلی اینترنت و برخی سرویس های 
بین المللی به عنوان زیرساخت اقتصاد دیجیتال 

می تواند همه آنچه را در 15 سال گذشته به 
عنوان اقتصاد نوآوری ساخته ایم، بر باد دهد. 

هزاران کسب وکار خرد در خطرند:
ریزش 90 درصدی تجارت اجتماعی!

ریزش 50درصدی 
حجم تراکنش 
پرداخت یارها 

درخواست های 
صنفی برای رفع 

محدودیت ها

چه دوست داشته 
باشیم، چه نه...

8

شدنی نیست: 
اکوسیستم منهای 

اینستاگرام
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در روزهای گذشته، انجمن تجارت الکترونیک و 
سازمان نصر تهران در واکنش به محدودسازی 

اینترنت و فیلترینگ بیانیه دادند. 
انجمن تجارت الکترونیــک در بیانیــه ای با ابراز 
نگرانــی از محدودســازی اینترنــت شــبکه های 
اجتماعــی اعــام کــرده کــه قطــع دسترســی بــه 
اینســتاگرام، بیش از ۴۰۰ هــزار کســب وکار را با 
خطر نابــودی مواجه کــرده و امــرار معاش بیش 
از یک میلیون نفر را با مشــکات جــدی روبه رو 
کرده است. این انجمن تأکید کرده تصمیم هایی 
کــه در این خصــوص گرفته می شــود، تیشــه به 
ریشه اقتصاد دیجیتال کشور زده و سبب ایجاد 
نارضایتــی در بیــن پرســنل کســب وکارها و در 
نهایت اعتصاب بخشی از کارکنان این شرکت ها 

می شود.
در ادامــه انجمــن بــا اعتــراض به محدودســازی 
اینترنــت در بیانیه  خود نوشــته اســت: »اکنون 
که بار دیگر تیغِ تحریمِ داخلی )فیلترینگ( را در 
فضای مجازی تجربه می کنیم، بیش از همیشه 
نگران آینده صنعت تجارت الکترونیک در کشور 
هســتیم. انجمــن تجــارت الکترونیــک وظیفــه 
خود می داند هم سو با نظر اکثریت شرکت های 
عضو این تشکل، اعتراض خود را به فیلترینگ 
و محدودیت هــای اعمال شــده بــر اینترنــت و 

شبکه های اجتماعی اعام کند.«
بــه بــاور نویســندگان ایــن بیانیــه، فیلترینــگ 
شــبکه های اجتماعی، برخورد قهری بــا کاربران 
ایــن فضا و ده هــا تصمیم اشــتباه دیگــر، نه تنها 
تیشه به ریشه تجارت الکترونیک کشور می زند، 
ایــن  بــار موجــی از نارضایتــی را نیز بین پرســنل 

شــرکت ها و کســب وکارهای فناور پدیــد آورده و 
باعث اعتصاب بخشی از کارکنان این شرکت ها 

شده است.
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران نیز پیش تر 
در بیانیه ای اعام کــرده بود که توســعه اقتصاد 
دیجیتال و در نظر گرفتن اهداف توسعه  ای در این 
زمینه با قطع اینترنت ممکن نیست. همچنین 
در این بیانیه تأکید شده در شرایطی که در حال  
حاضر نیازمند جلب اعتماد مردم هستیم، قطع 

اینترنت به اعتماد کاربران لطمه می زند.
در این بیانیــه آمده اســت: »میلیون ها نفر برای 
ارتبــاط بــا عزیزان شــان بــه ایــن ابزارها وابســته 
هســتند. میلیون ها نفر برای سرگرمی و آموزش 
و کســب اخبار و اطاعــات به اینترنــت مراجعه 
می کننــد؛ بنابرایــن مســدود یــا محدودکــردن 
اینترنت تنها موجب سلب اعتماد از شهروندان 
خواهد شد. همچنین کســب وکارهای بسیاری 
بــرای تــداوم فعالیــت خــود نیازمنــد اطمینــان 
از کارایــی و پایــداری اینترنــت کشــور هســتند. 
چگونــه می شــود اقتصــاد دیجیتــال داشــت، 
وقتی نمی توان از دسترسی مستمر به اینترنت 

مطمئن بود؟«
در انتهای این بیانیه ضمن بیــان اینکه اعضای 
هیئت مدیره نصر تهران در جلسه فوق العاده ای 
به بررسی لطمات و ضرر و زیان های واردشده به 
کســب وکارها به دلیل قطعی اینترنت خواهند 
پرداخت، آمده اســت: »ســازمان نظــام صنفی 
رایانــه ای اســتان تهــران مصرانــه از نهادهــای 
مســئول می خواهد دسترســی به اینترنت را به 

وضعیت طبیعی برگردانند.«
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 در شرایطی که ندانستن های ما زیاد است و 
تناقض ها ســر برآورده اند، چه باید گفت؟ در 
دو هفته گذشته شاهد ایجاد محدودیت های گسترده 

بــرای اینترنــت بودیــم. تقریبــاً کســی 
نیســت کــه به نوعــی تحــت تأثیــر ایــن 
محدودیت ها قرار نگرفته باشــد. از نظر 
شــبکه های  در  اینترنــت  بســیاری 
اجتماعــی و پیام رســان هایی ماننــد 
اینســتاگرام، واتس اپ و تلگرام خالصه 
شده است. میزان ترافیک مصرفی این 
سه نیز نشان می دهند که بخش زیادی 
از مــردم اینترنــت را از دریچــه ایــن ســه 
اپلیکیشــن می شناســند. بــا وجــود 

فیلترینــگ شــبکه های اجتماعــی ماننــد لینکدیــن، 
گوگل چــت، وایبــر و حتــی بازی هایی ماننــد کلش  آف 
کلنز و کنسول هایی مانند ایکس باکس به نظر می رسد 
سهم سه اپلیکیشن اول بیشتر به چشم عموم مردم 
می آیــد. در دو هفتــه اخیــر از ســاعت 4 بعدازظهــر تا 
ساعت 12 شــب اینترنت بین الملل به طور کامل قطع 
بــود و حتی دسترســی بــه موتورهــای جســت وجویی 
مانند گــوگل هــم ممکــن نبــود. فیلترشــکن ها تقریباً 
به طور کامل از کار افتاده اند و از ساعت 4 بعدازظهر تا 
12 شــب هــم عبــور از فیلترینگ کار آســانی نیســت. 
بسیاری از کسب وکارهای کوچک دچار شوک شده اند 
و جــدا از ریــزش تراکنش هــا و در آمدهــا، آینــده بــرای 
بســیاری از فعاالن اقتصادی مبهم تر از همیشه شده 

است.

 تقریباً کســی را نمی شــود پیدا کرد کــه در دو 
هفته گذشــته تحت تأثیر تصمیمــات ایجاد 
محدودیت قــرار نگرفته باشــد. بــا اینکه بارهــا و بارها 
گفته شده بود اراده ای بر فیلترینگ اینستاگرام وجود 
ندارد و حتی طرح هایی مانند صیانت به دنبال ایجاد 
محدودیــت نیســتند و هدف شــان فیلتر اینســتاگرام 
نیست، اما در شرایط بحران اولین تصمیمی که گرفته 
شــد، ایجــاد محدودیــت بــرای اینســتاگرام بــود. 
اینستاگرام به دلیل اینکه در ســال های گذشته یگانه  
شبکه اجتماعی قابل دســترس در ایران بود، به نقطه 
مهمی تبدیل شد. ایجاد محدودیت برای شبکه های 
اجتماعی دیگر به معنای فرش قرمز انداختن زیر پای 
اینستاگرام بود. مردم برای فعالیت اقتصادی هیچ ابزار 
قابل دسترسی نداشــتند و نمونه های وطنی نیز توان 
پاســخگویی به حجم تقاضاهای روبه افزایش مردم را 
نداشــتند. در جهــان به دلیــل وجــود شــبکه های 
اجتماعی متعدد و انواع پلتفرم ها رقابت جدی بین این 
ابزارها وجود دارد و کســی نمی تواند شبکه اجتماعی 
مســلط باشــد، در ایران امــا اینســتاگرام به تنهایی به 

بزرگ ترین پلتفرم تجارت اجتماعی تبدیل شــده بود. 
همین موضــوع در نهایــت باعث شــد که بســیاری از 
مکاتبــات و ارتباطــات غیرتجــاری هــم بــر بســتر 
اینســتاگرام جلــو برونــد. در نهایــت قطــع 
ناگهانی این پلتفرم در دو هفته گذشته باعث 
ایجاد شــوک به بخش مهمی از جامعه شد؛ 
چه آنهایی که فروشنده بودند، چه آنهایی که 

خریدار.

 در کمــال تعجب پاســخ بســیاری از 
مسئوالن و مدیران مرتبط این بود که 
آنها مســئولیتی در این زمینه ندارند و کسی 
که در حاشیه رودخانه خانه ساخته باید فکر 
این روز را هم می کرده اســت! باورکردنی نیست که در 
شــرایطی که ایران بــا بحــران اشــتغال روبه رو اســت و 
تقریبــاً تمــام طرح هــای رســمی نتیجــه اثربخشــی 
نداشــته اند، با یک تصمیم کل پلتفرم مورد استفاده 
تجارت اجتماعی در ایران نابود می شود. آن گونه که از 
شــنیده ها به نظــر می  رســد اراده ای نیز برای بــاز کردن 
اینســتاگرام وجود نــدارد. بســیاری از مدیــران دولتی 
شــبکه های اجتماعی و به طــور کلی فضای مجــازی را 
علــت بســیاری از مشــکالت می داننــد. آنهــا تصــور 
می کنند اگر شبکه های اجتماعی نبودند یا شبکه های 
اجتماعی ایرانی و پلتفرم های ایرانی توسعه پیدا کرده 

بودند، امروز به چیزی هم اعتراض نمی شد.

 حــاال و در ایــن شــرایط آنچه به شــدت تحت 
تأثیر قــرار گرفتــه، مفهــوم اقتصــاد دیجیتال 
به طــور خــاص و مفهــوم توســعه به طــور عــام اســت. 
اقتصاد دیجیتال ایران در یک دهه گذشته تقریباً تنها 
بخشی بوده که به طور پیوسته رشد کرده است. البته 
این رشــد در یک ســال گذشــته به گواه آمارهای مرکز 
توســعه تجارت الکترونیکی به شــدت کند شده، ولی 
حتی در یک ســال گذشــته هم ما شــاهد توسعه این 
بخش بوده ایم. این در حالی است که سایر بخش های 
اقتصــاد ایــران یــا درجــا زده انــد یــا دچــار رشــد منفی 
شــده اند. تقریبــاً کســی نیســت کــه در فرصت هــای 
اقتصاد دیجیتال شک داشته باشــد. به همین دلیل 
برخی گفته اند که ایجاد محدودیــت برای اینترنت به 
آسیب رسیدن به اقتصاد دیجیتال منجر می شود. من 
معتقدم که ما بر ســر مفهوم اقتصاد دیجیتال توافق 
نداریم. آنچه مــن از اقتصاد دیجیتــال درک می کنم، 
صرفــاً توســعه ابزارهــای مبتنــی بــر فنــاوری اطالعات 
نیست؛ به عبارتی اینکه در کســب وکارها از ابزارهای 
فنــاوری اطالعــات اســتفاده شــود، بخــش کوچکی از 
اقتصاد دیجیتال است. از منظر من اقتصاد دیجیتال 
اقتصــادی مبتنــی بــر فنــاوری اســت کــه در آن مرزها 

 ایجاد محدودیت های گسترده در دو هفته گذشته
چگونه باعث مرگ اقتصاد دیجیتال در ایران می شود؟

اقتصاد دیجیتال 
منهای اینترنت؟!

رضا قربانی

@mediamanager_ir

اکوسيستم
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بی معنا می شود و می توان از فرصت تبادل و تعامل با 
جهان به صورت پیوسته بهره برداری کرد. این اقتصاد 
مبتنی بر روش هایی متفاوت است. در این چهارچوب 
فکری مفاهیمی مانند چابک عمل کردن، چرخه های 
انجام، خطــا و یادگیــری باعث رشــد مفاهیمی مانند 
استارتاپ ها شــدند. در جهان استارتاپ ها ندانستن 
یــک اصــل اســت و آنچــه اهمیــت دارد، انجــام دادن 
است. بر خالف دنیای سنتی در استارتاپ ها کوچک 
شروع می کنند و با چرخه های یادگیری تالش می کنند 
بهترین راه انجام و ساختن را پیدا کنند. در این شرایط 
هیــچ موضــوع مطلقی وجــود نــدارد و هر کســب وکار 
موفقــی می تواند بــا یــک خطــا از چرخه خارج شــود. 
رقابت در این فضا حرف اول را می زند و مشتری پادشاه 
اســت. در نهایــت همه چیــز در خدمات مشــتریان و 
تجربــه کاربری اســت. ایــن مفهومی اســت کــه من از 
اقتصاد دیجیتال در ذهن دارم و این مفهوم مبتنی بر 
چیزی اســت که مــا نامش را نــوآوری باز گذاشــته ایم. 
نوآوری باز را نمی توان تفســیر به رأی کرد و هر طور که 
خواستیم آن را پیاده کنیم. وقتی اینترنت را که مانند 
برق برای صنعت است، قطع و وصل می کنیم و در آن 

اختالل ایجاد می کنیم، یعنی راه توسعه را بسته ایم.

 برداشــتی کــه از اقتصــاد دیجیتــال منهــای 
اینترنت آزاد می کنم، پیاده کردن همان چیزی 
اســت که امروز به حد کمال در صنعت خودروسازی 
پیــاده شــده؛ صنعــت خودروســازی مــا در شــرایطی 
فعالیت می کند کــه راه هرگونه ارتباط با جهان بســته 
شده است. نه کسی می تواند واردات خودروهای ارزان 
و با کیفیت روز جهان به ایران را انجام دهد و نه جز در 
چند کشور همسایه، آن هم به مدد یارانه خودروهای 
ایرانی خریدار دارد. در این شرایط همه شاکی هستند؛ 
خودروســاز ســود نمی کنــد، مــردم ناراضی هســتند، 
حاکمیــت و دولــت رضایــت ندارنــد و آنچــه قربانــی 
می شود، تجربه کاربری مردم است. در نهایت کیفیت 
زندگی کاهــش پیــدا می کنــد و مردم بــا جان شــان در 

جاده ها تاوان این اشتباهات را می دهند. 

 اگــر اقتصــاد دیجیتــال در یک دهه گذشــته 
رشــد کرده، به واســطه ارتبــاط با جهــان بوده 
در  کــه  هســتیم  نســلی  شــاهد  امــروز  اســت. 
کســب وکارهای اســتارتاپی فعالیت می کنند؛ تقریباً 

همان هایی که می توانســتند از ایران بروند و مشمول 
مهاجــرت نخبگان شــوند. آنهــا در شــرایطی در ایران 
فعالیــت می کننــد و همــه محدودیت هــا را هــم قبول 
کرده اند کــه تنها راه ارتباطــی آنها با جهان هم بســته 
شده است. یک ســؤال ســاده این اســت که چرا باید 
ادامه داد؟ به نظر می رســد این خواســته ای است که 
دشمنان ایران دارند؛ به راستی آنها چقدر باید تالش 

می کردند تا امید را در ایران نابود کنند؟

 حاال و در این شرایط ممکن است برخی از این 
ایده دفاع کنند که اقتصــاد دیجیتال منهای 
اینترنت هم ممکن اســت. مثالً ما می توانیم مشــابه 
همــه ابزارهــای بین المللی را بســازیم. تجربــه چین و 
روسیه هم جلوی این دوستان قرار دارد؛ غافل از اینکه 
در نهایت با بســتن، ایران را مانند فــردی می کنیم که 
دســت و پــا بســته جلــوی کســب وکارهای چینــی و 
روســیه ای انداخته ایم! اگر محدود کــردن پلتفرم های 
دیگر در ایران انداختن فرش قرمز زیر پای اینستاگرام 
بود، این کارها و شــعارها انداختن فرش قرمز زیر پای 

کسب وکارهای چینی و روسی است.

 از گذشــته می گفتند ملتــی که نتوانــد لباس 
خــودش را بــدوزد، در نهایــت یــک جایــی 
شکســت می خورد و محکوم به نابودی است؛ راستی 
حکم ملتی که نتواند نیازهای خودش را در حوزه فناوری 
بــرآورده کند، چیســت؟ بســتن و ایجــاد محدودیت و 
سنگ انداختن جلوی پای کسب وکارهای فعال ایرانی 
یــک چیــز اســت، ایجــاد محدودیــت و دامــن زدن بــه 
ناامیدی و جلوی تولد هزاران کسب وکار مفید در آینده 
را گرفتن چیزی دیگر و در نهایــت انداختن فرش قرمز 
بــه زیرپــای پلتفرم هــا و کســب وکارهای دســت چندم 
خارجــی موضوعی دیگــر. چگونه می توانســتیم کاری 

کنیم که این سه در یک جا همگرا شوند؟

 کسب وکار های اســتارتاپی کســب وکارهایی 
مبتنی بر اعتماد بوده و هستند و در شرایطی 
که کشور با بحران اعتماد دست به گریبان است، این 
کســب وکارها و این اقتصاد دیجیتال دریچه هایی به 
روی مردم باز کرده بودند. حاال و با بستن این دریچه ها 
چگونه انتظار داریم اقتصاد ایران رشد کند؟ چه کسی 

پاسخگوست؟

توکن مهسا امینی در بستر بایننس اسمارت چین

اسکمرهای کریپتو به مهسا امینی هم امان ندادند

NEWSخبر

اســکمرها در فضــای باکچیــن، ایــن بــار بــرای 
سوءاســتفاده به ســراغ احساســات بــه غلیان 
درآمــده جامعــه جهانــی رفتــه و توکنــی بــه نام 
مهسا امینی در بســتر بایننس اسمارت  چین 
منتشــر کرده انــد. گفتــه می شــود ایــن پــروژه 
سرمایه گذاری 12 هزار دالری دارد و یک تریلیون 
توکن بــرای آن در نظر گرفته شــده اســت. برای 
این توکن در ســایت »کوین مارکــت کپ« هیچ 
پروفایلی در شــبکه های اجتماعی ثبت نشــده 
و ســپیدنامه ای هم ارائه نشده اســت. در حال 
 Mahsa Amini  حاضــر دو توکــن بــا نام هــای
 )BSC( در  دو بســتر بایننــس اســمارت چیــن
و اتریــوم )ERC20( در حــال انتشــار اســت . 
توکنــی کــه در بســتر اتریــوم اســت، در تاریــخ 
چهــارم مهرمــاه منتشــر شــده و توکــن بســتر 
بایننس هــم تقریباً در همیــن بــازه زمانی بوده 

اســت. بــه نظــر می رســد توکــن مهســا امینــی 
یک شــبکه پرداخت مالی غیرمتمرکز اســت و 
برای تســهیل پرداخت های قابل برنامه ریزی و 

توسعه زیرساخت های مالی باز، 
از ســبدی از اســتیبل کوین های 
از  می کنــد.  اســتفاده  فیــات 
دسامبر 2۰2۰، این شبکه حدود 
2۹۹ میلیــارد دالر بــرای بیــش از 
دو میلیــون کاربــر معاملــه کــرده 
اســت. بســتر بایننس اســمارت 
چین ســابقه خوبی در پروژه های 
شــفاف نــدارد و پیــش از ایــن هم 
چندین پروژه رمزارزی اسکم روی 
این بســتر شناســایی شــده بود. 

توکن تتلو و توکن اسکویید گیم نیز روی همین 
بستر بود.

یاد آرش عاشوری نیا
در هفته گذشــته، آرش عاشــوری نیا عکاس 
باســابقه مطبوعاتــی و از همــکاران مــا در 
مجموعــه راه کار در اثــر ســانحه ای تلــخ، دار 
فانــی را وداع گفــت. درگذشــت ایــن چهــره 
مطبوعاتــی را بــه خانــواده او به ویژه همســر 
بــرای  و  داغــدارش تســلیت می گوییــم 
خویشــان و دوســتانش آرزوی صبــر داریم. 

یادش گرامی...

مرضیه امیری

marzamiri3
@gmail.com
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فارغ از سیاست گذاری های کالن کشوری، اکوسیستم نوآوری کشور 
در قبال مطالبات زنان چه مسئولیتی دارد؟

نقش حاکمیت و کسب وکارها  در پاسخ به مطالبات زنان

1
 مطالبات زنــان ویژگی بــارز اعتراضات چند هفته 
گذشته در کشور بود. این بار بر خاف گذشته زنان 
نقشی پررنگ تر در اعتراضات داشتند. مروری بر 
وضعیت زنان در کشور نشان می دهد که دیر یا زود 
باید منتظر مطالبات جدی زنان ایرانی می بودیم. 
در حالــی کــه طــی دهه هــای گذشــته زنــان ایرانی 
توانســته اند در شــاخص هایی فاصلــه خــود را بــا 
مردان کاهش دهند، هنوز هم در برخی شاخص ها 
مقاومتی بــرای بهبود وضعیــت زنان وجــود دارد. 
یکــی از ایــن شــاخص ها حضــور اقتصــادی زنــان 
اســت. وقتی میزان مشــارکت زنان در تحصیات 
دانشگاهی تقریباً با مردان برابری می کند، در حالی 
که نرخ مشــارکت اقتصادی زنان در کشور تنها 1۷ 
درصد اســت، نشــان از این دارد که یک جــای کار 

خیلی می لنگد.
در کنار مسائلی مانند تقاضای پایین برای زنان در 
بازار کار و نگاه فرهنگی که به مشارکت پایین زنان 
در اقتصاد منجر می شود، دولت ها نیز هیچ وقت 
تاشــی برای از بین بردن موانع حضور زنان در کار 
و اقتصــاد نکرده انــد. در حالــی کــه بهبود شــرایط 
زنــان یکــی از اولویت هــای اصلی در 
بزنگاه های انتخاباتی اســت، اما در 
عمل سیاســت ها و قوانیــن به نفع 
حذف این بخش از جامعه از فعالیت 
اقتصادی اســت. نگاهی به قوانین 
حمایــت از مــادران در محیــط کار و 
بخشــنامه های گاه و بیگاه دولت ها 
مبنــی بــر کاهــش ســاعات کار زنان 
نشــان از ایــن دارد کــه اولویــت اول 
حاکمیت برای زنان اداره امور خانواده 
است و هیچ گاه این بخش از جامعه به عنوان یک 

فعال اقتصادی جدی گرفته نشده است.
متأســفانه شــیوه پاســخگویی بــه مطالبــات زنان 
نیز نه تنها نتوانســته نتایج مثبتی داشــته باشــد 
و به بهبود شــرایط بانــوان بینجامــد؛ بلکه مانعی 
جدید بر سر راه توسعه اقتصادی زنان بوده است. 
محدودیت اینترنت در هفته های اخیر، فیلترینگ 
اینســتاگرام و واتــس اپ نه تنهــا در کوتاه مــدت و 
به صــورت ســطحی نتیجــه ای نــدارد، بلکــه در 
بلندمدت نیز نتایج منفی آن بیشــتر خواهد بود. 
گرچه کاربران ایرانی طی این ســال ها یاد گرفته اند 
چگونه از ســد فیلترینگ ابزارهــای ارتباطی عبور 
کنند، اما همان طور که عددهای منتشرشده توسط 
کسب وکارهای تجارت اجتماعی و پرداخت یارها 
نشان می دهد، در این مدت محدودیت ها ضربه 
جدی به اقتصاد دیجیتال زده اند. همین ضربه به 
اقتصاد دیجیتال که پتانســیل افزایش مشارکت 
اقتصــادی زنــان را دارد، خــود بــه کاهــش ســهم 
اقتصادی زنــان و ســرخوردگی بیشــتر آنها منجر 
خواهد شد و این یعنی تقویت یکی از عواملی که 

به شــکل گیری ایــن روزهــا و اتفاقــات متعاقب آن 
انجامیده اســت. وقتی به دالیل گوناگون شــرایط 
حضور بیشتر زنان در محیط کار توسط حاکمیت 
و کسب وکارهای مختلف تعریف یا مساعد نشده 
است، چرا باید بستری چون اینستاگرام که امکان 
مشــارکت اقتصادی زنــان را در ســال های اخیر به 
شکلی خیره کننده افزایش داده این چنین محدود 
شــود؟! آیــا چنیــن رویکــردی در قبال یک شــبکه 
اجتماعی که کارآفرینی و اشــتغال زایی زنــان را در 
غیــاب مشــوق ها بــرای حضــور پررنگ تر زنــان در 
عرصه اقتصاد بهبود داده، بــه افزایش نارضایتی 

این بخش از جامعه منجر نخواهد شد؟

2
در اعتراضات اخیر شــاهد واکنش هایی از سمت 
کســب وکارهای اقتصــاد دیجیتال کشــور بودیم. 
ابراز همدردی و انتشار بیانیه های متعدد شرکت ها 
و نهادهــای صنفــی، واکنش هــای رســمی آنها به 
وقایع اخیر بود. گرچه این کســب وکارها در پاسخ 
به انتظــاری که مــردم از آنهــا دارنــد، واکنش هایی 
نشــان دادند، امــا با توجــه بــه روح اعتراضــات که 
تمرکز آن بر مطالبات زنان اســت، بــه نظرم یکی از 
مؤثرترین اقدامات کسب وکارها می تواند کمک به 
بهبود شرایط زنان در محیط کار باشد. این سال ها 
برخی کسب وکارها با اتهاماتی از جنس تبعیض 
جنســیتی و آزار جنســی در محیــط کار مواجــه 
بوده انــد و شــاید فــارغ از توقعاتی کــه از حاکمیت 
برای دادن پاســخ درســت و در پیــش گرفتن تدبیر 
عقانی در این برهه از زمان وجــود دارد، این روزها 
فرصتی مناسب برای شنیدن مطالبات زنان و پاسخ 
مثبت دادن به صدای آنها از ســوی کســب وکارها 
هــم باشــد. گرچــه در ایــن ایــام گفتمان حملــه به 
کسب وکارها صدایی بلند داشت و در این فضا که 
منطق کمرنگ شــده، ممکن است کســب وکارها 
بــا اولویت های دیگــری مواجه باشــند، امــا انتظار 
منطقی از کسب وکارها این است که در عمل نشان 

دهند خواسته های زنان برای آنها اهمیت دارد.

3
مرور تجربه های گذشته در جهان نشان می دهد 
که با گذشــت زمان واکنش کســب وکارهای بزرگ 
در برابــر حــوادث تحلیل خواهــد شــد؛ همان طور 
که در جنبــش »زندگی ســیاهان مهم اســت« در 
آمریکا اتفاق افتاد. با اینکه آمــازون و گوگل از این 
جنبش حمایت کردند، منتقدان در سیلیکون ولی 
می گفتنــد درون ایــن شــرکت ها تبعیــض نــژادی 
وحشــتناکی وجــود دارد. بنابرایــن آنچــه از 
کسب وکارها برمی آید این است که بیش از گذشته 
به بهبود شرایط کار زنان و پررنگ شدن نقش آنها 

کمک کنند.
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روزهای آخر تابســتان امســال در پــی اعتراضــات مردمی 
به مرگ مهســا امینی و بعد از گذشــت دو ســال و اندی از 
قطعی گســترده اینترنــت در آبــان 13۹۸، اینترنــت دوباره 
بــا محدودیت هایی مواجه شــد. در پی ایــن محدودیت ها 
اپلیکیشــن هایی نظیر واتــس اپ، اینســتاگرام، لینکدین، 
اســکایپ، وایبــر وiMessage  فیلتــر و از دســترس خــارج 
شدند. عاوه بر اینها از روز پنجشنبه پروژه طرح صیانت که 
از مدت ها پیش زمزمه اجرایی شدن آن به گوش می رسید، 
در ســاعات مشــخصی از روز اجرایی شــده و در این روزها 
به غیر از وب سایت ها و اپلیکیشــن های داخلی هیچ گونه 
ارتباطــی بــا فضــای بین المللــی امکان پذیــر نیســت. ایــن 
وضعیت به غیــر از ایجــاد محدودیــت در ارتباطــات آزاد، 
کابــوس همیشــگی کســب وکارهای کوچــک و متوســطی 
بــود کــه »اینترنــت« شــریان اصلــی تنفــس آنهاســت. 
کســب وکارهایی که حتــی در بدتریــن شــرایط اقتصادی، 
تجارت الکترونیک را راهی بــرای ادامه حیات یا حتی تولد 
خود دیــده بودند، چند روزی اســت که از پا افتــادن خود را 
به نظاره نشســته اند و در ازای مطالبات خود این پاســخ را 

از عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات گرفتند: »اغتشاشگران 
باید پاسخگوی خسارت کسب وکارهای مجازی باشند.«

  خسارت 50 میلیون  تومانی به هر فروشگاه 
اینترنتی در هفته گذشته

در همین راستا در ادامه این گزارش به آماری که کم وبیش از 
کسب وکارهای این حوزه منتشر می شود، پرداخته ایم. به 
گفته پشوتن پورپزشــک، مدیرعامل پادرو، از زمان شروع 
قطعی هــا و فیلترینگ، مجمــوع فــروش 1۰ فروشــگاه اول 
پادروشاپ که زیرســاخت فروش آناین برای فروشندگان 
شبکه های اجتماعی را ایجاد می کند، با ۸۷ درصد کاهش 
روبه رو بوده و هر یک از این فروشگاه ها تنها طی یک هفته 
گذشــته دچار دســت کم ۵۰ میلیون تومان خســارت مالی 

شده اند.
پورپزشــک در پاســخ به خبرنگار راه پرداخت توضیح داد: 
»طی دو روز )آخرین پنجشنبه و جمعه شهریورماه یعنی 
زمانی که محدودیت دسترسی روی این شبکه ایجاد شد(، 
بازدید از فروشــگاه های اینســتاگرامی فعال در پادروشاپ 

محدودیت دسترسی به اینستاگرام، صدهاهزار 
کسب وکار خرد را در خطر نابودی قرار داده است

ریزش 90 درصدی 
تجارت اجتماعی!

اکوسيستم
E C O S Y S T E M
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چرا کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری، عواقب و اثرات وضعیت فعلی 
اینترنت بر کسب وکارها و اکوسیستم نوآوری کشور را بررسی کرده است؟

اینترنت در اغما

ANALYSISتحلیل

مرگ دلخراش مهســا امینی، دنبالــه ای از اتفاقات 
و تحوالت را در کشــور رقم زده کــه اگرچه می توان با 
خوش بینی حداکثری گفت وگوها و توجه نسبی به 
مطالبات مطرح شده پس از آن را فرصتی برای رفع 
گره هایی دانست که در سال های اخیر سرمایه های 
اجتماعــی و اقتصادی و معنــوی کشــور را در تنگنا 
قرار داده، اما با محدودیت هایی در اینترنت کشور 
همراه شــده که هم تأثیر زیادی روی زندگــی روزمره 
مــردم گذاشــته، هــم بســیاری  از برنامه ریزی هــا و 
ســرمایه گذاری های کســب وکاری  را با توقف همراه 
کرده و هم مهم تر این پرسش را ایجاد کرده که اگر این 
محدودیت ها را با فرازوفرودهای قبلــی این حوزه از 
اقتصاد جمع بزنیم، چقدر می توانیم امیدوار باشیم 

که حرکت اقتصاد نوآوری کشور ادامه دار باشد؟!
از این روســت کــه بایــد بی رودربایســتی تأکید کرد 
کــه دو هفتــه گذشــته یــک شــوک بی ســابقه برای 
زیســت آنایــن ایرانی ها بــوده و اینترنــت به عنوان 
یک حق شــهروندی در هزاره جدیــد با محدودیت 
شدید و قطعی متناوب همراه شــده است. تا آنجا 
که بســیاری نگران انــد وضعیــت فعلــی اینترنت و 
برخی سرویس های بین المللی به عنوان زیرساخت 
اقتصاد دیجیتال همه آنچه را در 1۵ ســال گذشته 

به عنوان اقتصاد نوآوری ساخته ایم، بر باد دهد. 
نکته اساســی این اســت کــه بســیاری از ارتباطات 
کســب وکاری؛ به خصــوص در اقتصــاد نــوآوری و 
دیجیتال مختل شده و هیچ کس به درستی نمی داند 
این وضعیت خاکستری در حوزه زیرساخت آی تی 

کشور، کی و چگونه برطرف می شود.

  چه دوست داشته باشیم، چه نه...
شاید برای آنها که مدت هاست می گویند باید فکری 
اساسی برای فضای مجازی کرد، این یک فرصت یا 
حتی یک نقطه تغییر باشد؛ همان ها که این روزها 
می گویند اتفاق خاصی نیفتاده و هر کسی سودای 
اقتصــاد دیجیتــال دارد، می تواند از زیرســاخت ها 
و ابزارهای داخلی اســتفاده کند. همان ها که تأکید 
دارند اتفاق خاصی نیفتاده و اینترنت هســت، اما 
با روش و ســبک و ســیاقی جدید و البتــه باب میل 
آنها! اما چه دوست داشته باشیم، چه نه، بودونبود 
اینترنت بــرای بســیاری از مردم معادل دسترســی 
داشتن یا نداشتن به اینســتاگرام و واتس اپ شده 
است. چه دوست داشته باشیم، چه نه، زیرساخت 
ارتباطی بسیاری از کسب وکارهای کوچک و بزرگ 
روی واتــس اپ تعریــف شــده اســت. چــه دوســت 
داشته باشیم، چه نه، حیات صدها هزار کسب وکار 
خرد که معادل حــدود ۷۰ درصد اقتصاد دیجیتال 
کشــورند به دسترســی به شــبکه های اجتماعی از 
جمله اینستاگرام وابسته اســت. این آماری است 
که همین ســه هفتــه پیــش مرکــز توســعه تجارت 
الکترونیکی وزارت صمت، آن  هم با افتخار از رشد 
این بخش از تجارت کشور داده است. امروز باید با 
استناد به همین آمارهای رسمی گفت »اینترنت با 

سبک و سیاق فعلی معنایی جز از دست رفتن این 
بخش از آمارهایی که خود آنها داده اند، ندارد و این 

یک خسارت غیرقابل جبران است«.

  اکوسیستم منهای اینستاگرام
بســیاری ایــن روزهــا می گوینــد مگــر بــود و نبــود 
اینســتاگرام در اقتصــاد نوآوری کشــور چقدر مهم 
اســت که این  همــه ســروصدا بر ســر آن برپا شــده 
اســت. در جواب این گزاره غیراقتصادی باید گفت 
آیا اقتصاد دیجیتال یا حتی اکوسیستم استارتاپی 
منهای اینســتاگرام کــه میلیون هــا ایرانــی کاربر آن  
هســتند، معنا دارد؟ آن  هــم وقتی گــزارش تجارت 
الکترونیکــی ســال 1۴۰1 کشــور نشــان می دهــد 
تنهــا ۷۰ درصد اقتصــاد آناین از طریــق درگاه های 
پرداخت وب ســایت ها انجام می شــود و این یعنی 
3۰ درصد آن در بسترهای دیگر از جمله شبکه های 
اجتماعی جاری اســت... مهم تر اینکه آیا می توان 
به کسب وکارهای بزرگی که میلیاردها تومان هزینه 
بازاریابی در شــبکه های اجتماعــی کرده اند، گفت 

»اشتباه کردید!«
در این شماره از کارنگ که در این روزهای تلخ منتشر 
می شود، همکاران من با نگاهی تحلیلی و با ادبیاتی 

بــه دور از آنچه ایــن روزها، رســانه ها 
و چهره هــای مختلف خارجــی برای 
ایــران می پیچنــد، تــاش کرده انــد 
بگوینــد ادامــه وضعیــت متزلــزل 
اینترنــت یا تأکید بــر ملی کــردن آن، 
نه تنها می تواند اقتصاد آناین کشور 
و مفهوم نوآوری و تحول دیجیتال را 
ناکار کند، بلکه پیامی است به فعاالن 
واقعی این حــوزه با ایــن مضمون که 
سرمایه گذاری خطرپذیر، راه اندازی 
اســتارتاپ و در یــک کام ســاختن 

کســب وکار در ســال های آینــده مشــابه وضعیــت 
فعلــی خودروســازی در کشــور خواهد شــد؛ یعنی 
افتادن در بازی پیچیده رانت و ناکارآمدی و انحصار. 
و این در بدترین حالت یعنی رفتن و رهــا کردن و در 
بهترین حالت یعنی کاری نکردن و دست کشیدن و 
حسرت خوردن... اینترنت کشور و زیرساخت های 
آ ی تی و همه کسب وکارها و اکوسیستمی که در دو 
دهه گذشته برای اســتقرار و رشــد آنها خون دل ها 
خورده شده، بخشی از دارایی ها و سرمایه های مادی 
و معنوی کشورند. در این روزهای سخت و تلخ باید 
از داشته هایمان مراقبت کنیم. بر خاف آنچه وزیر 
ارتباطات گفته یا برخی دیگر از نهادهای مختلف در 
پی اندازه گیری آن اند؛ خسارت های این حوزه صرفاً 
کســب وکاری و عدد و رقم های ریالــی نخواهد بود. 
مخابره پیام ناامیدکننده به نســلی کــه با اینترنت 
بــزرگ شــده و آینــده زندگــی و کســب وکار  خــود را 
روی آن تعریــف کــرده ، خســارتی اســت غیــر قابل 
 سنجش که شاید یک دهه بعد ابعاد فاجعه بارش 

روشن شود.

۹۷ درصد کاهش پیــدا کرد و با کاهش بازدیــد، فروش  این 
فروشگاه ها نزدیک به صفر شد.«

او بــا بیــان اینکــه ایــن اولین بــار نیســت کــه این گونــه از 
محدودیت ها باعث کاهش فروش و بازدید فروشگاه های 
اینستاگرامی می شود، توضیح داد: »مردادماه سال جاری 
هم با قطع یک روزه دسترسی به اینترنت که گفته شده بود 
به دلیل مشکات زیرساختی اســت، فروشگاه های فعال 
اینســتاگرامی طی یک روز 3۵ درصد از بازدیــد و بین 1۰ تا 

۵۰ درصد فروش خود از طریق اینســتاگرام را 
از دست دادند.«

مدیرعامــل پــادرو توضیــح داد: »در آن زمــان 
در توییتــر پــادرو هم اعــام کردیم که بــا وجود 
رشد 2۵درصدی تعداد فروشــندگان فعال در 
پلتفــرم پادروشــاپ، در مرداد مجمــوع فروش 
انجام شده توسط فروشندگان در پادرو فقط 1۰ 
درصد رشد کرد؛ این در حالی بود  که  با بررسی 
تک به تک 1۰ فروشگاه برتر در تیرماه و مقایسه 
بازدید همان فروشــگاه ها در مردادماه، بازدید 
آنهــا تــا 3۵ درصد کاهــش یافت. ایــن کاهش 

با وجود افزایــش فعالیت های بازاریابی این فروشــگاه ها از 
ابتدای مرداد با شروع اختاالت اینترنت همزمان بود.«

به گفته پورپزشــک طبق بررســی های پــادرو، در مردادماه 
۴۰۰ هــزار فروشــگاه فعال ایرانی در اینســتاگرام مشــغول 
به فعالیت بودنــد که معیشت شــان از طریق ایــن پلتفرم 

تأمین می شود.

  وعده کوچ به جایی که وجود ندارد
از زمــان زمزمــه اجرایی شــدن طــرح صیانــت در ایــران و 
ملی شدن اینترنت یکی از پاسخ های همیشگی مسئوالن 
به کســب وکارهای فعال در پلتفرم هایی نظیر اینستاگرام 
که در صورت ملی شدن اینترنت رسماً از پا می افتادند، این 
بود که زمینه فعالیت کسب وکارهای آناین در پلتفرم های 

مشابه داخلی فراهم می شود. در همین راستا مدیرعامل 
پــادرو در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار راه پرداخــت مبنی بر 
امــکان اســتفاده کســب وکارهای آنایــن از پلتفرم هــای 
داخلی توضیح داد: »در شرایط کنونی، این امر امکان پذیر 
نیست؛ چراکه اساساً زیرساخت و امکانات کافی برای رشد 

کسب وکارها بر بستر این پلتفرم ها وجود ندارد.«
آمار منتشرشده از اوضاع کسب وکارهای آناین در شرایط 
قطعی اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام بسیار نگران کننده 
است. طبق گزارشی که پیش تر در راه پرداخت منتشر شد، 
کســب وکارهای خردی که به غیر از اینســتاگرام راه دیگری 
برای فــروش محصــوالت خــود و کســب درآمد نداشــتند، 
آســیب بیشــتری دیده انــد و کســب وکارهایی که عــاوه بر 
صفحه اینســتاگرامی از طریق وب سایت و اپلیکیشن هم 
فعالیت می کنند، وضعیت بهتری نسبت به سایرین دارند.
دسترســی افراد به اینترنت به دلیل پیوندی که با حقوق و 
آزادی های افراد و تأمین منافع و نیازهای آنان دارد، به یکی 
از موضوعات مهــم در حوزه حقوق ارتباطات تبدیل شــده 
اســت. این در حالی اســت که با وجود ضریب نفوذ باالی 
اینترنت در کشــور در نظــام حقوقی ما وضعیــت این حق 
چندان روشــن نیســت و در شــرایطی مثل وضعیت حال 

حاضر، اینترنت به راحتی محدود می شود.
طبق گزارش های مرکز آمار، 6۵ درصد افراد باالی 1۵ ســال 
ایرانی عضو شــبکه های اجتماعی هســتند و 2۰ درصد از 
آنها از این طریق کسب درآمد می کنند. مؤسسه پژوهشی 
بتا نیز تعداد کسب وکارهای اینســتاگرامی در ایران را یک 
میلیــون و ۷۰۰ هزار کســب وکار تخمیــن زده و گفته درآمد 
۹ میلیون نفر به صورت مســتقیم به اینســتاگرام وابسته 

است.
عاوه بر کســب وکارهایی که مســتقیماً در فضــای آناین 
فعالیت می کنند، با ایجاد محدودیت در اینترنت بسیاری 
از کسب وکارهایی که درآمد خوبی از تبلیغات در این فضا 

داشتند با مشکات اساسی مواجه شده اند.

  ضــرر و زیــان کســب وکارها از مســیرهای 
مختلف

امیــر حق رنجبــر، مدیرعامــل لنــدو نیــز در گفت وگو بــا راه 
پرداخت اعام کرد که از زمان ایجاد محدودیت در اینترنت 
آمار درخواست های جدید دریافت وام و اعتبار ۵۰ درصد 
کاهش داشــته اســت. بــه گفتــه او آمــار پرداخت اقســاط 
هم تا حدودی تحت  تأثیر قــرار گرفته و کاهش 1۰ درصدی 
داشــته اســت. مدیرعامل لنــدو با بیــان اینکه 
روند کاهشــی ثبت درخواســت جدید در لندو 
دو دلیــل عمــده دارد، توضیــح داد: »بخشــی 
از رونــد کاهشــی ثبــت درخواســت جدیــد در 
لنــدو مربــوط بــه قطعــی اینترنــت بین المللــی 
اســت و دلیــل دیگــر آن این اســت کــه در حال 
حاضــر تقریباً تمــام فعالیت هــای تبلیغاتی ما 
در لنــدو متوقف شــده اســت. سیاســت ما در 
شــرایط فعلی جامعــه، فیلترینگ شــبکه های 
اجتماعی و توقف فعالیت بسیاری از صفحات 
در شــبکه های اجتماعی نظیــر اینســتاگرام از 

دالیل عمده کاهش فعالیت های تبلیغاتی ماست.«
حتی اگر حقوق همه افرادی را که خواهان دسترســی به 
اینترنت بین المللی هســتند، نادیده بگیریم و با عینک 
کســب وکاری به ماجرا نــگاه کنیــم، آمار منتشرشــده از 
خســارات وارده بــه کســب وکارهای دیجیتــال در همین 
مدت 1۴ روز و نظرات کارشناسان حوزه اقتصاد دیجیتال 
در خصوص عدم امکان انتقال کســب وکارهای تجارت 
الکترونیک به پلتفرم های داخلی نشــان می دهد که در 
صورت تــداوم شــرایط فعلــی، کســب وکارهای اینترنتی 
زیــادی هســتند کــه شــانس چندانی بــرای زنــده ماندن 
نخواهند داشــت. آن وقت اقتصاد دیجیتــال می ماند و 
وعده و وعیدهای ســهم 1۰درصــدی در تولیــد ناخالص 

داخلی کشور.
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در طول دو هفته گذشته گزارش های متعددی در خصوص 
بحــث فیلتــر شــدن پلتفرم هایــی همچــون اینســتاگرام و 
واتــس اپ در راه پرداخــت منتشــر کردیــم و هــر بــار وقتی 
این گزارش ها منتشــر می شــد، نظرات متعددی به سمت 
ما روانه می شــد که اغلب درخواســت رفع فیلتر ســریع تر 
ایــن شــبکه های اجتماعــی بــود؛ چراکــه بســیاری از مردم 
کســب وکارهای کوچکــی را کــه روی آن هــا بــه راه انداختــه 
بودند، در معرض خطر می دیدند و هیچ گونه چشم اندازی 
برای حفظ ســرمایه ای کــه در این مســیر قــرار داده بودند، 

نمی دیدند.
مردمی که نمی دانســتند شــکایت خود را به کجــا ببرند و 
چگونه مسئول قطعی را که رخ داده، پیدا کنند. در این میان 
پرداخت یاری هایی نیــز که به این کســب وکارهای کوچک 
سرویس می دادند، با کاهش جدی تراکنش مواجه شدند 
و در برابر اختالالت ایجادشده هم پاسخی برای مشتریان 

خود نداشتند. 
در این بین سؤال اصلی که مطرح می شود این 
است که مســئول تمامی این اتفاقات کیست 
و چــه کســی بایــد مســئولیت ایــن اتفاقــات را 

بپذیرد.
شاید شــفاف ترین پاســخ به این ســؤال را وزیر 
ارتباطات مطرح کــرد که عمــالً آب پاکی را روی 
دست کسب وکارهایی ریخت که تمام فعالیت 
خود را بر محــور اینســتاگرام قــرار داده بودند؛ 
کسب وکارهایی که گویا قصورشان این بوده که 
صرفا بر اساس منطق کسب وکار و عقل سلیم 
بهترین بســتر را برای عرضه محصوالت خود 

انتخاب کرده بودند و بس!
وزیر ارتباطات در حاشیه نشســت هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران در خصوص خســارت کســب وکارهای کوچک 
از فیلتــر شــدن اینســتاگرام، رســماً اعــالم کــرد کــه مــردم 
خســارت خود را از اغتشاشــگران دریافت کننــد و تنها به 
این پاســخ بســنده کرد از ابتدا اعالم کردیم که مردم نباید 
بســتر فعالیت اقتصادی خــود را روی پلتفرم های خارجی 

قرار دهند.
اما به این ســؤال افکار عمومی و کســب وکارها پاسخ داده 
نشد که آیا بستر جایگزینی شکل گرفته که دیگر نیازی به 

وجود پلتفرم های خارجی نباشد.
از طرفی در این روزها بسیاری از تجار نیز عنوان می کنند، 

بــه شــرکای خــود نمی توانیــم بگوییــم پیام رســان داخلــی 
نصــب کنید تــا بــا هــم در ارتبــاط باشــیم. بســیاری از این 
پیام رسان های داخلی محدودیت جغرافیایی دارند و عمال 
در دسترس ایرانیان خارج کشور نیستند و برخی دیگر نیز 

کاربر جدید نمی پذیرند. 
اما هیچ کس برای این چالش ها و موضوعات پاسخ شفاف 
و روشــنی ارائــه نمی دهــد. از وزیــر صمــت گرفتــه تــا وزیر 
ارتباطات که مستقیم ترین مســئوالن مربوط به این حوزه 
هستند، هیچ یک پاســخ روشــنی ندارند؛ ســؤاالتی از این 
دســت که چه زمانی شــرایط اینترنت بین الملل به حالت 
عادی بازمی گردد؟ آیا این محدودیت ها دائمی خواهد بود؟ 
آیا این کسب وکارها با زیرساخت های موجود می توانند به 
کار خود ادامه دهند و مورد استقبال قرار خواهند گرفت؟

وقتی به دنبال پاســخ این سؤاالت باشــید، عمالً هیچ کس 
مســئولیتی در این خصــوص نمی پذیــرد. وزیــر ارتباطات 
رفــع ایــن موضــوع را بــه زمانــی نامعلــوم حوالــه می دهد و 
مسئولیتی در خصوص ایجاد محدودیت برای 
اینترنت قبول نمی کند و به نحوی خود را مطیع 
دســتوراتی می داند که ابالغ شــده و حتی قول 

پیگیری موضوع را نیز نمی دهد.
در این چند روز نیــز هیچ اظهارنظری از ســوی 
وزارت صمت یــا معاونت های مربوطــه در این 
خصوص مطرح نشــده و تمامی ایــن اتفاقات 
و موضوعــات به نهادها و زمــان نامعلوم حواله 

داده شده است.
واقعیــت آن اســت در حــال حاضــر موضوعی 
کــه بیشــتر خــود را نمایــان می کنــد، بحــث 
مســئولیت پذیری اســت. در حــال حاضر دولــت کنونی و 
مقامــات آن تمایلی بــه پاســخگویی و پذیرش مســئولیت 
در خصــوص اتفاقــات اخیر ندارنــد. هیچ کس نیــز تاکنون 
نتوانسته پاسخی شفاف و روشن از وزرای مربوطه دریافت 
کند. به نظر می رسد نهادهای صنفی نیز در دایره دریافت 
اطالعات قــرار نمی گیرند که بتوانند پاســخگوی ســؤاالت 

مربوط به کسب وکارهای خود باشند.
اکنــون هرچــه هســت؛ چــه خــوب و چــه بــد، بحــران 
مســئولیت پذیری بیش از هــر زمانی خــود را نمایــان کرده 
اســت؛ از اختالل اینترنت گرفته تا ورشکستگی بسیاری 
از کســب وکارهای کوچک هیچ فردی مســئولیت و ســهم 

خود را نمی پذیرد.

کسب وکارها و مردم درباره اینترنت در یک بالتکلیفی 
و سردرگمی به سر می برند 

بحرانمسئولیتپذیری

چرا باید نگرانی آنها که کسب وکاری خرد را با هزار زحمت به دندان 
کشیده و رشده داده اند، جدی بگیریم

بگویید ما هم بخندیم آقای وزیر!

ANALYSISتحلیل

 در روزهای اخیر شاهد قطعی و کندی 
گســترده  محدودیــت  و  اینترنــت 
پیام رســان ها و شــبکه های اجتماعی بوده ایم. 
واتس اپ، اینستاگرام، وایبر و هرجا که قابلیت 
چــت و ارتبــاط جمعــی فراهــم بــوده، بــا فیلتر 
مواجــه شــده و حتــی در زمان هایــی کــه مثــالً 
اینترنــت متصل اســت، اپ هــای داخلی مثل 

اسنپ هم با التماس باال می آیند.

 ایــن راه حلــی بــوده کــه بخش هایی از 
بــرای  مســئوالن  و  تصمیم گیــران 
مواجهــه بــا ناآرامی های چنــد روز گذشــته در 
پیــش گرفته و جنــاب وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات هــم در واکنــش به ایــن وضعیــت با 
لبخنــد به خبرنــگاران اعــالم کرده کــه احتمال 
بازگشت وضعیت به روال 
سابق فعالً وجود ندارد. در 
این بیــن هم ســازمان نصر 
تهــران بیانیــه داده و در 
خصــوص وضعیـــــــــــــــــت 
اینترنت هشدار داده و هم 
انجمن تجارت الکترونیک 
از مــرگ کســب و کارهایی 
گفتــه کــه بــه واســطه ایــن 
وقــوع  بـــــــــــــــــــه  تصمیــم 
می پیوندد، اما ظاهــراً فعالً 
برنامــه این اســت کــه گوش هــا بــر توصیه های 

نخبگان بسته بماند.

 در ایــن مدتــی کــه از انتشــار کارنــگ 
می گــذرد، ما با حــدود 50 کســب و کار 
اینستاگرامی گفت و گو کرده ایم، عکس شان را 
روی جلــد مجلــه آورده ایم و از کســب و کارهای 
کوچــک و متوســطی گفته ایــم کــه بــا ســرمایه 
اندکی می توانند آغاز شــوند و بــرای یک نفر یا 
بیشتر درآمد ایجاد کنند. این افراد نه باری روی 
دوش بانک ها گذاشــته اند، نه چشــم طمع به 
جیب دولــت داشــته اند، نــه حمایــت خاصی 
دریافــت کرده انــد. آنهــا هــر هنــری را کــه بلــد 
بوده اند، به کار بســته اند، کم کم مخاطب خود 
را یافته انــد، اعتمــاد ایجــاد کرده انــد و بعــد از 
چنــدی توانســته اند روی پای خود بایســتند و 

حتی گاهی درصدد گسترش کار برآمده اند.

 در اغلب گفت و گوهــای کارنگ با این 
افــراد، یــک نگرانــی بیــش از همــه بــه 
چشــم می خــورد؛ نکنــد حاکمیــت بــا فیلتــر 
اینستاگرام، راه را بر امرار معاش آنها ببندد. آن 
هــم در زمانــه ای کــه بــا افزایــش روزافــزون 
قیمت ها، کسی پولی در بســاط ندارد که آن را 
در روزهای گرفتاری خرج کند و همزمان به فکر 

راه چاره ای باشد.

 ایــن روزهــا در همــان پلتفرم هایــی که 
فیلتر شده، ویدئویی از رئیس جمهور 
دســت به دســت می شــود که آقای رئیسی در 
جواب کسانی که او را به فیلترینگ اینستاگرام 
در صــورت روی کار آمــدن متهــم می کننــد، 
می گوید چرا باید محل کســب مردم را تعطیل 
کنــد، آن هــم در حالــی کــه حتــی دخترانش از 
فروشــگاه های آن خرید می کنند؟ اما امروز به 
مــردم گفتــه می شــود کــه اشــتباه کرده انــد 
کســب و کار خود را در پلتفرمی راه انداخته اند 
که خارجی اســت و باید به پلتفرم های داخلی 
مراجعه کنند. غافل از اینکه عضویت در هیچ 
پلتفرمی با اعمال زور و سلیقه ممکن نیست. 
معلوم نیســت چــرا حاکمیــت اصرار بــر راهی 
دارد که پیش تر پیموده و از آن جواب درخوری 

نگرفته است. 

 فیلترینــگ اینســتاگرام و پلتفرم های 
دیگــر کــه در وهلــه اول بی اعتنایــی به 
حقوق شهروندی مردم است و در قدم بعدی، 
آسیب جدی رساندن به بدنه به شدت نحیف 
اقتصــاد کشــور، به وضــوح پاک کــــــــــــــــردن 
صورت مســئله ای اســت که می تواند مســائل 
به مراتب بغرنج تر دیگری بیافریند؛ مسائلی که 
دیگر نمی توان آنها را گردن پلتفرم های خارجی 
نتیجــه  انداخــت.  بیگانــگان  دسیســه  و 
گوش بســتن بـــــــــــــــــــــر صــدای کارشناســان و 
توصیه هــای آنــان، چیــزی جــز بــروز اتفاقــات 
فاجعه بار نبوده و چــه خطایی بزرگ تر از اینکه 

آزموده را بارها و بارها بیازماییم؟

 فیلترینگ شاید بتواند مانند مسکنی 
عمل کند - هرچند در این هم شــک و 
تردیــد وجــود دارد - امــا دومینــووار بــه وقــوع 
اتفاقاتــی منجر می شــود کــه اولیــن نتیجه آن 
یأس و ناامیدی از راه اندازی کسب وکار، آن هم 
از نوع نوآورانه اش است. قطع ارتباط با جهان 
به هر بهانــه ای، بــه افزایــش بیــکاری، افزایش 
کاهــش  و  ســرمایه گذاری  ریســک 
ســرمایه گذاران، شــیوع ناامیــدی در جامعــه و 
افزایــش نــرخ مهاجــرت نیــروی مســتعد و... 
می انجامــد و جامعــه ای ســرخورده و ناراضــی 

می سازد.

 بــرای همین اســت که نمی دانــم آقای 
زارع پور به چه چیــزی لبخند می زند؟ 
به نارضایتی بیشــتر؟ بــه وضعیــت اقتصادی 
شــکننده تر؟ بــه بی پولــی و بیکاری کســانی که 
امیدشان از آنها گرفته شده اســت؟ و... کاش 
می گفتید بر چه چیزی لبخند می زنید، شــاید 
ما هم آن را خنده دار می یافتیم و همراه با شما 

می خندیدیم.
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ما نمی شنویم. ما باور نکرده ایم. ما زبان حرف زدن با نسل زد را که 
با ما فرسنگ ها فاصله دارد، بلد نیستیم

وات تو دو؟ وات نات تو دو؟

ANALYSISتحلیل

داشــتم توئیــت رئیــس ســازمان نظــام صنفی 
رایانــه ای تهــران را می خواندم. کاری بــا اتفاقات 
این روزها نــدارم )البتــه کار دارم، منظورم در این 
یادداشت است(، می خواهم درباره لحن بیانیه، 
یادداشت، اعالم موضع یا هرچه دوست دارید 

اسمش را بگذارید، حرف بزنم. 
من یک دهه شــصتی ام. نزدیک به 20 سال در 
جاهایی کار کرده ام که معموالً همکارانم جوان تر 
از من بوده اند )طبیعتاً به جز آن اوایل که خودم 
به قول مدیرمان جزئی از بچه خردهای شــرکت 
بودم(. همیشــه بخشــی از عالئقم به خصوص 
در حوزه هایی کــه کار کردم، شــناخت مخاطب 
یا مشتری بوده که ما دوست داریم حرف مان را 
بخواند و آنچه را در ذهن مان است، عملی کند. 
حاال آن چیــز ممکن اســت خرید کاال باشــد یا 
جاانداختن یک رویکرد فرهنگی یا جریان سازی 
در راستای فالن دغدغه اجتماعی. همین یکی، 
دو هفته پیش هم همین جا یادداشتی با همین 
مضمــون درباره مدل هــای قدیمــی بازاریابی در 
صنعت بیمه نوشتم که همه می دانند به خاطر 
تغییر مدل ذهنی و ســبک زندگی نسل جدید 
دیگر کارآمد نیســتند، اما همچنان به تکرارش 
اصرار دارنــد )گفتم بــه رو بیاورم کــه فکر نکنید 
مثــل خیلــی از ایــن دوســتان پرتــالش عرصــه 
نــوآوری، اینجــا هــم دارم از ذهــن نــوآورم خــرج 
می کنم که یادداشت قبلی را با یک تیتر جدید 

تقدیم کنم!(.
برگردیم به اصــل موضوع، در طول این ســال ها 
بارهــا بــا گزارش هــای تحلیلــی گردن کلفــت، 
مصاحبه های آنچنانی، تحلیل های کارشناسی 
و تحقیقات دانشــگاهی زیادی مواجه شــده ام 
کــه ســعی در کشــف بــه قــول خودشــان نســل 
شگفت انگیز لبه یا نسل Z یا به قول باکالس ترها 
نســل زی داشــته اند. قالب های گرافیکی دلربا 
پرعمــق،  ترجمه هــای  مدیرعامل پســند،  و 
رویدادهای جانبی، تشکیل کمیته فالن و جلسه 
با فعاالن بهمــان، همــه خروجی هایــی بوده اند 
که زحمت و هزینه فراوان پایشــان رفته، اما این 
مسیر هم مثل بسیاری از مسیرهای خوش فرم 
قبلــی، نتیجــه عملــی نداشــته اســت. بــه قول 
مهندسان، کار انجام  شده، اما جابه جایی صفر 
اســت. ما بی نهایت ســند داریــم از ویژگی های 
ایــن نســل. فهمیده ایــم کــه ســبک زندگــی و 
دغدغه هایشان متفاوت از مدل ذهنی ماست، 

اما هنوز پنبه ها را از گوش مان درنیاورده ایم. 
مــا نمی شــنویم، مــا بــاور نکرده ایــم، مــا زبــان 
حرف زدن با موجوداتی را که هر روز در روبالکس 
و مایند کرفت با هم در دنیای دیگری معاشرت 
می کننــد و شــبکه اجتماعی شــان جایــی مثــل 
دیسکورد است که این اختیار را به آنها داده که 
بدون اجازه شان هیچ کس، حتی پدر و مادرشان 
راهی بــه جامعه مجازی ای که ســاخته اند، پیدا 

نکند، بلد نیستیم. تالشی هم برای یاد گرفتنش 
نکرده ایم. 

مــا بیانیه صــادر می کنیم؛ بــدون اینکــه بدانیم 
مخاطب عمده مان آن کسب وکارهای دیجیتالی 
هســتند کــه بدنــه اصلی شــان را همیــن نســل 
z ســاخته اســت. بعد در بیانیه احتمــاالً حتی 
ســهواً کلماتی می نویسیم که می شــود اسباب 

توییت های آتشین همین بچه ها. 
ما هنوز فکــر می کنیم به واســطه تجاربی که در 
کارهای گذشته داریم، باید چراغ راهنمای نسلی 
باشــیم که به قول رضای فیلم مارمولک »اصالً 
به ما فکــر نمی کند«. همین اســت که تــا چراغ 
دســت می گیریــم و نصیحت می کنیــم و ریش 
ســفیدمان را به عنوان معیار تشخیص خوب و 
بد گرو می گذاریــم، راه مان از هم جدا می شــود. 
ما بعد از خواندن آن همه گزارش، داریم نمایش 

درک کردن بازی می کنیم. 
بــه زعم مــن، آن بیــرون هم داســتان 

همین است. 
متوجــه  اصــالً  نمی شــنویم.  مــا 
نمی شویم این نسل چه می خواهد. 
بــاور نکرده ایــم رســانه هایمان کار 
نمی کنند. نفهمیده ایم محل گذر و 
پاتوق شان جای دیگری است. حتی 
متوجه نشده ایم که دایره لغات این 
جماعــت فــرق می کنــد. ما بــه روش 

خودمان در جزیره اسرارآمیز نسل Z سخنوری 
می کنیــم و آنهــا بــه روش خودشــان بــه زندگی 
ادامه می دهند که ما هیچ جایش نیستیم. این 
روزها یکی از تفریحات مــن پیرمرد )واقعاً وقتی 
با یک جمع نوجوان معاشرت می کنم، عجیب 
حس پیــری می آیــد ســراغم( وقتــی می خواهم 
از دســت اخبار ناگوار و غم انگیز کــه انگار مدام 
زیادتر هم می شــوند فرار کنم، تماشــای سریال 

پایتخت است. 
آقای رئیس نصر، توئیت شما را که می خواندم، 
حــس ارســطو عامــل  بــودن داشــتم؛ وقتــی 
می گفت: »حاجی حاال چه کار کنیم؟ وات تو دو 

وات نات تو دو، گل؟« 

 هر پدیده اجتماعی الیه ها و سویه های متفاوت و 
گاه متضادی دارد که بــرای درک هرچه دقیق تر آن 
باید از آن دور شــد تا همه اضالع زشــت و زیبای آن را با هم 

دید. به زبان نیچه می شود گفت »فراسوی نیک و بد«. 
مــا ایــن روزهــا در خیابان هــا اتفاقــات زشــت زیــاد دیدیــم. 
از ناروایــی بــه دختــری جــوان، صرفــاً به ســبب پوشــش تا 
حرکت هــای تند از ســوی آنهــا که بایــد پاســخگو و مداراگر 
باشند. باشــد! آن ســمت ماجرا را هم ببینیم. زیر مشت و 
لگد رفتن ســربازان نیروی انتظامی و خشــم کنترل ناشــده 
جوانان به جان آمده ای که  دیگر نه تابی برای تحمل دارند و 
نه اختیاری برای تأمل. در ورای همه این زشتی ها اما می توان 
به درســتی به زیبایی محض رســید. ورای شــعارهای تند و 
هنجارشــکن این روزها شعارهایی هم ســر داده شد که هر 

کدام می توانست و می تواند تیتر یک مطبوعات 
رسمی کشور باشد. گزاره ای همچون کردستان 
چشــم و چراغ ایــران که نشــان داد مــردم ما نه 
»اتحادیه اقوام«اند و نه مجموعه ای متعارض از 
اتنیک ها؛ بلکه یک »ملت« هستند با رنج ها و 
شادی های مشترک و تاریخ و فرهنگ و زیست 

جهانی مشترک. 

 ایــن »ملــت« بالــغ همان گونــه کــه 
کاستی های حاکمیت را فریاد می زند، 

بــا هــزار زبــان می گویــد فریــب بیگانــه را نخــورده اســت. 
سال هاســت که هزینه هــای زیادی خــرج غیریت ســازی و 
قوم ســتیزی در ایران می شــود، اما مــردم درســت در همان 
لحظه ای که بــه حاکمیت اعتــراض دارند، یک اصــل را هم 
فریاد می زنند؛ اینکه ما یک ملتیم.  پس درست در لحظه ای 
که از ناامیدی و بی اعتمادی می شود گفت، به نقطه  شروعی 

درخشان برای امید و اعتماد هم می توان رسید.

 البته اعتماد سویه های متفاوتی دارد؛ اعتماد مردم 
به مردم، اعتماد حاکمیت به مردم و اعتماد مردم به 
حاکمیت. اگر هر سه شــق اعتماد که خود حاصل امید به 
آینده است، محقق شود در نهایت به سرمایه اجتماعی و 
رشــد و توســعه تبدیــل خواهــد شــد؛ بنابرایــن از منظــر 
جامعه شــناختی این مســیر از امیدواری آغاز و به سرمایه 
اجتماعی به عنوان موتور محرک توسعه ختم می شود، اما 

امید چگونه شکل می گیرد؟

 امید حاصل چشم اندازی روشن از آینده است که 
دولت ها سهم بسزایی در شکل گیری آن دارند. اگر 
مردمی احساس کنند با مسئوالنی طرف هستند که برای 
بهبود وضــع زندگــی آنهــا تــالش می کننــد و آزادی و رفاه و 
کرامت آنها را در نظر دارند، به نهاد دولت اعتماد کرده و بر 
این مبنا نســبت به خود نیز با اعتماد رفتــار می کنند، زیرا 
می دانند دولتی معتمد ضامن اعتماد آنها به یکدیگر است.

 شــاخص اعتماد معیــاری مهم بــرای اندازه گیری 
میزان رشد و توسعه جوامع است که امروز در رشد 
و توســعه اقتصــادی نیــز به عنــوان ابــزاری مهــم از آن یــاد 
می شود. هرچند هنوز میان جامعه شناسان و اقتصاددانان 
بر ســر آن اختالف هاســت.   عوامــل مؤثر بر این شــاخص 
معلوم و مشــخص اند. صداقت حاکمیت در برابر فســاد، 
رضایت از امنیت و مقابله بــا جرم، اطمینان به حاکمیت، 
پاســخ به حاکمیت، عدالــت حاکمیت، تعصــب مذهبی، 
امنیــت مالــی، احســاس تحــرک اجتماعــی و رضایــت از 
خدمات آموزشــی و بهداشــتی و... که در ایــن میان عامل 
صداقت حاکمیت، به ویژه در برابر فســاد های اقتصادی و 
اجتماعی و پاســخگویی حاکمیت نقــش تعیین کننده ای 
دارنــد. کشــور چیــن مدت هاســت کــه در صدر فهرســت 
باالترین میزان شاخص اعتماد مردم به دولت 
در میان کشــورهای دنیا قــرار دارد. چــرا؟ چون 
مــردم حــرف و عمــل دولت مــردان را یکــی 
می بینند؛ حتی اگر با محرومیت های بسیاری 
نیــز همــراه باشــند. اقدامــات دولــت چیــن در 
مبارزه با فســاد و نشــان دادن اهمیت مردم در 
دوران کرونــا دولت را پیش چشــم مــردم چین 

عزیز کرد. 

 مــا ایــن روزهــا در خیابان هــا اتفاقات 
دیدیم. ما موضع گیری های عجیب و زشــت زیاد 

زشــت شــنیدیم. زشــتی هیچ وقت نمی مانــد و ایــن روزها 
می گذرند، اما آنچه می ماند و با زشــت ترین حالت ممکن 
خودش را به مــا می نمایاند، امید و اعتماد مخدوش شــده 
است؛ همان رکن اساسی رونق اجتماعی، همان پایه اصلی 
رونق کســب و کاری، همان شــاخص بزرگی که مــا را به دنیا 
معرفی می کند. می دانیــد! آنچه امروز کســب وکارهای ما  
باید نگران آن باشند، انســداد دیجیتال نیست که آن هم 
خــودش داســتانی اســت جــدا و ماجرایــی اســت در ایــن 
صیانــت اجبــاری. زیــان دیجیتــال را می توان جبــران کرد. 
همیشــه راه حلی برای رســیدن به راهکاری جدید هست. 
مگر در این سال ها انسداد مسیرهای ارتباطی در استفاده 
از تلگرام ها و فیس بوک ها و... مؤثر بود؟ این بار هم نیست. 
مغز متفکــر نوآور کســب وکاری راه خــودش را به حتم پیدا 
می کنــد. حــاال کمــی کمتــر از ســابق. ایــن محدودیت ها را 
می توان جبران کرد، اما آیا راهی برای جبران اعتماد از دست 
رفته هســت؟ آیــا می تــوان مــردم را هنــوز بــه بارقه هایی از 
حمایــت و توجه امیــدوار کرد؟ اعتمــاد یکــی از بزرگ ترین 
محرک هــای ســرمایه گذاری در صنایع مالــی، به خصوص 
صنعت بیمه اســت که کاهش آن می تواند نه فقط مانعی 
برای رشد که حتی عاملی برای کاهش اقبال عمومی باشد. 
نگذاریم پایه های اعتماد و اطمینان سست شود که اگر این 
اتفاق بیفتد، هیچ کسب وکاری از بی اعتمادی مشتریانش 

در امان نخواهد ماند! 

هرخسارتی
جبرانمیشود؟
امروز آنچه مایه خسارت و ضرر جبران ناپذیر کسب وکارها می شود، 

انسداد دیجیتال نیست؛ بلکه اعتمادی است که بر باد می رود 

لیدا هادی 
سردبیر بیمه دیجیتال

@lidahadi88
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عیسی زارع  پور می گوید بر خالف عکس خندانی 
که از او در جلسه هیئت دولت منتشر شده، از 

وضعیت فعلی اینترنت خوشحال نیست و پیگیر 
رفع محدودیت هاست، اما مدام تأکید می کند که 

کار چندانی از دستش ساخته نیست! اما کارشناسان 
تأکید دارند وزیر ارتباطات باید نسبت به محدودیت 

اینترنت وخسارت به کسب وکارها پاسخگو باشد

وزیـــــــر
منفعل؟

استمرار فیلترینگ و توسعه استفاده از فیلترشکن ها توسط مردم 
و خصوصاً نسل پدران و مادران مان، خطر بزرگ فراگیری بدافزارها را 

در سطح ملی در پی خواهد داشت

بدافزارها در کمین کاربران
بیــش از ۱0 روز از قطعی و اختــالل در اینترنت 
و فیلترینگ بســیاری از شــبکه های اجتماعی 
از جملــه اینســتاگرام و واتــس اپ می گــذرد؛ 
شــبکه های اجتماعــی فراگیــر و پرکاربــری کــه 
عموم مردم در کشور از آنها استفاده می کنند 
و کاربــرد ایــن دو پلتفــرم در زندگــی روزمــره و 
کســب وکار عده  زیــادی آن قــدر زیــاد و پررنگ 
شــده کــه اســتفاده از آنهــا را معادل اســتفاده 
از اینترنت می داننــد و حاال بــا فیلترینگ های 
ایــن روزهــا، بــه عقیــده ایــن دســته از افــراد، 
اینترنــت به کل قطع شــده و در دســترس بودن 
ســرویس هایی کــه در داخــل کشــور میزبانــی 
می شــوند، برایشــان بــه معنــی متصل بــودن 

بخشی از اینترنت نیست.
ایــن نســل، اینترنــت را معــادل اینســتاگرام 
و  پــدران  نســل  می داننــد؛  واتــس اپ  و 
مادران مان. قطعــی اینترنــت در کشــور اتفــاق 
جدید و غیرمنتظره ای نیســت؛ اواخر آبان ماه 
۱۳۹۸ هــم کشــور ایــن اتفــاق را تجربــه کــرد و 
اینترنــت بیــش از یــک هفتــه 
قطــع شــد و بســیاری را با شــوک 
مواجــه کــرد، امــا در آن زمــان، 
فیلترینگ شــبکه های اجتماعی 
به گونــه ای کــه ایــن روزهــا آن را 
شــاهد هســتیم، اتفــاق نیفتــاد. 
در پــی قطعــی اینترنــت ایــن 
 روزها، فیلترینگ پیام رســان ها و 
شبکه های اجتماعی ای را شاهد 
هســتیم کــه راه ارتباطــی روزمــره 
بخــش بزرگــی از مــردم را بــه کل 
مختل کرده اســت؛ دســته ای از افــراد که کمتر 
درباره آنها صحبت می شود، افرادی که ماه ها و 
سال ها طول کشیده تا با این مسیرهای جدید 
ارتباطی ارتبــاط بگیرنــد و به آن عــادت کنند و 
حاال که به آن عــادت کرده اند، دسترسی شــان 

قطع شده است. 
نســلی کــه شکســتن عــادت برایــش یکــی از 
سخت ترین کارهاست و تمام نظم زندگی شان 
را بر هــم خواهــد زد و برایــش »تغییــر« عادت 
موضــوع ســختی اســت؛ چراکــه بــر خــالف 
نســل های جوان تــر، آمادگــی، تــوان و دانــش 
کافی برای استفاده از ســرویس های جایگزین 
را ندارنــد و طبیعــی اســت کــه ایــن نســل کــه 
عمدتاً نســل پــدران و مــادران مــا هســتند، به 
تغییــر روی خــوش نشــان ندهنــد و بــه جــای 
مهاجــرت بــه راهکارهــای جایگزیــن به دنبــال 
ابزارهایــی بــرای شکســتن فیلترینگ باشــند. 
تجربه فیلترشدن تلگرام نشان داد که کاربران 
ایرانی حتی با وجود فیلترشــدن تلگرام نه تنها 
بــه ســمت اســتفاده از پیام رســان های داخلی 
حرکــت نکردنــد، بلکــه شــروع بــه اســتفاده از 

فیلترشکن ها کردند. حاال این روزها فیلترینگ 
واتــس اپ و اینســتاگرام کــه پرکاربرتریــن 
شبکه های اجتماعی در بین ایرانیان هستند، 
بــه ایــن جریــانِ در جســت وجوی فیلترشــکن 
بــودن دامــن زده و کار بــه جایــی رســیده کــه از 
بســیاری می شــنویم کــه بزرگ ترهــای خانواده 
یا فامیل آشــکارا از آنها طلب معرفی یا نصب 
یــک فیلترشــکن خــوب را دارنــد. از طرفــی بــر 
هیچ کس پوشــیده نیســت کــه نصــب و ترویج 
فیلترشکن ها، آن هم با این گستردگی خطرات 
امنیتی جدی ای را برای کاربران به همراه خواهد 
داشــت؛ چراکــه فرصــت بزرگــی بــرای توســعه 
بدافزار و به واسطه آن سرقت اطالعات هویتی 

و مالی افراد است. 
در ایــن بیــن بزرگ تریــن نســلی کــه می توانند 
آسیب ببینند، همان نسل پدران و مادران مان 
هستند؛ نسلی که اینترنت ملی برایشان معنی 
ندارد و صرف اینکــه بتوانند از طریق واتس اپ 
با دوســتان و خانواده خود در ارتباط باشــند یا 
در اینســتاگرام از روزمرگی هــای خــود بگوینــد 
یــا از روزمرگی هــای دیگــران ببیننــد، معــادل 
داشتن اینترنت اســت. حاال با فیلترشدن این 
دو پلتفــرم، اینترنــت نیــز طبق همیــن تعریف 
برایشــان بــه کل قطع شــده و ایــن روزهــا مدام 
در پی فیلترشــکنی هســتند کــه بتواننــد برای 
دقایقــی به قول خودشــان بــه اینترنت متصل 

شوند. 
تمامی این اوضاع در حالی است که در پدیده 
توســعه و فراگیــری فیلترشــکن ها بــا فضــای 
ســیاهی طرف هســتیم کــه به شــدت می تواند 
خطرناک و ناامن باشــد. در جریان مشــابهی، 
در دی مــاه ۱۳۹۸ بانک مرکزی اســتفاده از رمز 
دوم پویا را برای عموم مردم اجباری کرد تا موانع 
متعددی از جمله کالهبرداری و فیشینگ را از 

سر راه کاربران بردارد. 
این اتفاق در ابتدا تا حد زیادی اثرگذاری جدی 
در بحــث کاهــش جرائم رایانــه ای داشــت، اما 
رفته رفتــه کالهبــرداران نیــز خــود را بــا شــرایط 
وفــق دادنــد و راه هــای دور زدن رمــز دوم پویــا را 
نیز ایجاد کردنــد و این بــار پیچیده تــر و خیلی 
خطرناک تــر از گذشــته؛ راه هایــی کــه روزبه روز 
نیز فراگیرتر می شوند. تا پیش از اجباری شدن 
اســتفاده از رمــز دوم پویــا، مــردم صرفــاً بایــد 
توجیه می شــدند که رمــز دوم کارت خــود را به 
کســی نگویند، پژواک رمز نداشــته باشند و از 
فیشینگ شدن شــان مراقبت کنند که هرچند 
باز هم بــا شــیوه هایی، مــورد کالهبــرداری قرار 
می گرفتنــد، ولی نســل پــدران و مادران مان که 
یک موضوع ســاده یعنی نگفتن رمز دوم خود 

را به سختی انجام می دادند.
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وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات به تازگــی در جمع خبرنگاران 
اعالم کرده کــه او اطالعــی از دائمی یــا موقت بــودن محدودیت 
روی اینترنــت نــدارد و اگر هم ماننــد فضای فیزیکــی در فضای 
مجازی کسی متحمل خســارتی شــده، باید این خســارت را از 
کســانی بگیرد که باعث ایجاد ناآرامی در کشــور شــده اســت. 
امــا آیــا واقعــاً وزارت ارتباطــات و در رأس آن وزیر ایــن وزارتخانه 
مسئولیتی در قبال ایجاد محدودیت ها و در ادامه خسارتی که 
به کسب وکارها و مردم وارد می شود، ندارد؟  پاسخ به این سؤال 
از دید برخی کارشناسان منفی است. آنها اعالم می کنند وزیر 
ارتباطات تنها با این اظهارات از وظایف خود سلب مسئولیت 
کرده و جایگاه وزارتخانه را هم زیر ســؤال برده اســت. همچنین 
به باور این کارشناســان اگر هم این نکته مورد قبول باشد که در 
موقعیت های حســاس نهادی خارج از این وزارتخانه دستور به 
قطعی و ایجاد محدودیت می دهد؛ اما در نهایت و در قدم بعد 
وزارت ارتباطــات باید نســبت به خســارتی که به کســب وکارها 
به دنبال این محدودیت وارد می شود، خود را مسئول بداند و در 

راستای کاهش زمان این محدودیت ها قدم بردارد.

 راهی برای فرار از مسئولیت؟!
اینترنــت، تنهــا راه ارتبــاط بــا جهــان، به دنبــال اعتراض هــا بــه 
مرگ مهســا امینی بــرای نزدیک به ۱2 روز اســت که بــا اختالل 
و محدودیــت همراه اســت. ایــن اولین بار نیســت کــه قطعی و 
محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور اتفاق می افتد؛ چراکه 
پیش تر و در سال ۱۳۹۸ نیز کاربران به خاطر اعتراض مردمی به 
افزایش قیمت بنزین یک بار طعم تلخ قطع سراسری اینترنت 
را چشیده بودند. با این حال چیزی که حداقل در چند روز اخیر 
خشم بسیاری از کاربران و اعتراض بســیاری از کسب وکارها را 
به دنبال داشته، اظهارات وزیر ارتباطات در مورد محدودیت ها 

روی اینترنت است.
زمانی که او در جمع خبرنگاران و در شرایطی که پیش تر هرگونه 
قطعی و محدودیت اینترنت را تکذیب کرده بود، حاضر می شود، 
بــا ابــراز بی اطالعــی از دائمــی یــا موقت بــودن محدودیــت روی 
اینترنت اعالم می کند که تشخیص در این زمینه بر عهده همان 
مراجعی است که دستور به محدودسازی داده اند. همچنین او 
در ادامه و در یک اظهارنظر عجیب تر می گوید خسارتی هم که 
به دنبال این محدودیت برای کسب وکارها ایجاد شده، بر عهده 

کسانی است که به گفته او اغتشاش ایجاد کرده اند. 
همین اظهارات کافی بود تا یک بار دیگر جایگاه و مسئولیت های 
وزارت ارتباطات به عنــوان متولی ایجاد دسترســی به ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات مورد ســؤال قــرار بگیــرد. حــاال بســیاری از 
کاربران به دنبال این اظهارات عیسی زارع پور می گویند اگر این 
وزارتخانه هیچ پاسخی به موقت یا دائمی بودن این محدودیت ها 
نــدارد، پس چــرا چنیــن وزارتخانــه ای به وجــود آمده اســت؟ یا 
مدیــران کســب وکارها این ســؤال را مطــرح می کنند کــه چطور 
در شــرایط ایجــاد محدودیــت روی اینترنــت و قطــع ارتبــاط بــا 
جهان وزیــر ارتباطــات صحبت از توســعه اقتصــاد دیجیتال و 
رشــد کســب وکارها در فضای مجازی می کند؟ به بــاور آنها این 
تناقض گویی، برنامه ها و اهداف وزارت ارتباطات دولت سیزدهم 

برای توسعه اقتصاد دیجیتال را زیر سؤال می برد.

 وزیر باید مرجع باشد
 در ایــن مــورد عبــاس پورخصالیــان، 
کارشــناس مخابراتــی در گفت وگو بــا راه 
 پرداخت اظهارات اخیر عیسی زارع پور را 
تنها یک نوع فرار و ســلب مســئولیت از 

وظایف یک وزیر عنوان می کند. 
پورخصالیان می گوید: »با ایــن اظهارات عجیب آقــای زارع پور 
ایشان از خودشان و وزارت ارتباطات سلب مسئولیت می کنند. 
وقتی ایشــان می گویند مراجع دیگر در مورد این محدودیت ها 
روی اینترنت تصمیــم گرفته اند و در نهایت هــم همین مراجع 
تصمیم می گیرند محدودیت ها برداشــته شــود یا خیر، یعنی 
خودشــان را از مرجعیت حذف کرده اند. این در حالی است که 
باید وزیر خــودش یک مرجع باشــد و بــه مردم و کســب وکارها 

به صورت شفاف پاسخ دهد.«

او اظهارات عیسی  زارع پور و سلب مسئولیتش در این زمینه را 
غیر قابل بخشش می داند و تأکید می کند: »اگر وزیر ارتباطات 
نمی تواند روی تصمیم گروهی که دســتور به ایجاد محدودیت 
می دهند، تأثیر بگذارد و آنها را از زیان های چنین تصمیماتی آگاه 
کند، حداقل کاری که می تواند انجام دهد، این است که با همان 
نهادهای تصمیم گیر که می گویند، رایزنی و تالش کند زمان این 

محدودیت ها کاهش پیدا کند.«
پورخصالیان یادآور می شــود کــه وزیر ارتباطات بایــد در چنین 
شرایطی هوشمندانه پاسخ دهد و با استفاده از زبان دیپلماسی 

حداقل بگوید که در حال پیگیری رفع محدودیت هاست. 

 آیــا وزارت ارتباطــات متولــی اقتصــاد دیجیتال 
است یا خیر؟

نیما نامداری، مدیرعامل شرکت کارنامه 
هم اعــالم می کنــد کــه وزارت ارتباطات و 
فنــاوری اطالعــات و در رأس آن وزیر باید 
نســبت به تأثیری که ایــن محدودیت ها 
روی کســب وکارها می گــذارد، خــود را 

مسئول و پاسخگو بداند.
نامداری بیشترین انتقاد به وزیر ارتباطات را نسبت به اظهاراتش 
در مــورد اینکــه کســب وکارهای خســارت دیده از محدودیــت 
اینترنت باید خسارت شان را از بانیان ناآرامی بگیرند، می بیند 
و به راه  پرداخت می گوید: »در مورد بخش اول حرف ایشــان که 
می گویند از دائمی یــا موقت بودن محدودیت هــا بی اطالع اند، 
نظری نــدارم، امــا از آنجــا کــه وزارت ارتباطات خــودش را متولی 
دسترســی به اطالعــات می داند، باید نســبت به خســارتی که 
کسب وکارها از این محدودیت ها می بینند، مسئول بداند و برای 

کاهش این خسارت ها قدم بردارد.«
او ادامه می دهد: »نکته اصلی در مورد صحبت های 
ایشان این است که آیا وزارت ارتباطات خود را متولی 
اقتصــاد دیجیتال و توســعه کســب وکار دیجیتال 
می داند و آیا نگــران تبعــات این اختالل روی رشــد 
اقتصاد دیجیتال اســت یــا خیر؟ اگر پاســخ به این 
ســؤال مثبت اســت، آنهــا چــه رایزنی هایــی انجام 
داده اند که نهــاد تصمیم گیر را متقاعــد کند تا این 
محدودیت ها هرچه زودتر متوقف شود.« نامداری 
تأکید می کند اگر قطع اینترنت یا ایجاد محدودیت 
در اینترنت در اختیار وزارت ارتباطات نبوده، اما این 

وزارتخانه باید مسئولیت تأثیر این ایجاد محدودیت روی زندگی 
مردم و کسب وکارها را بپذیرد. او در این زمینه با اشاره به مثالی 
می گوید: »مانند این می ماند که من مریض شــوم و به پزشــک 
مراجعه کنم. پزشک در قبال بیماری من مسئولیتی ندارد؛ چراکه 
مریض شدن من خارج از کنترل پزشک است، ولی همین پزشک 
در قبال درمان من مسئول اســت؛ بنابراین حداقل انتظاری که 
از وزیر ارتباطات می رود این است که در مقابل خساراتی که به 
کسب وکارها در این شرایط وارد می شود، خود را مسئول بداند.«

 اینترنت و حقوق مردم
نامداری تأکیــد می کند کــه در زمینه محدودیت دسترســی به 
اینترنت فقط کسب وکارها متحمل ضرر نشــده اند و خسارت 
به مردم هم وارد شده است. به باور او اینترنت تنها ابزاری برای 
یک کسب وکار نیست و یک ابزار برای زندگی روزمره تمام مردم 
است: »در تمام دنیا این روزها دسترسی به اینترنت چیزی مانند 
دسترســی به آب، برق، بهداشــت و آموزش و یک حق مسلم و 
حیاتی است و دولت ها مکلف به ایجاد دسترسی در این زمینه 
هستند، چون اینترنت عامل توسعه بسیاری از بخش هاست.«

 وزارت ارتباطات پاسخگو باشد 
حمیده زرآبادی، نماینده دور دهم مجلس 
هم در این زمینه می گوید وزارت ارتباطات 
باید پاسخگوی خسارتی که کسب وکارها 
از ایــن محدودیــت اینترنــت می بینند، 
باشد. به گفته او منطقی نیست که وزیر 
ارتباطات در مورد محدودیت های اینترنت و اینکه کسب وکارها 

به دنبال این اتفاق خســارت می بینند، پاســخ های غیرشفاف 
بدهد و خود را مسئول نداند.

زرآبادی در این زمینه به راه  پرداخت می گوید: »هر وزارتخانه ای 
در چنین شرایط حساســی تصمیم گیر نیست و تنها مجری 
اجرای یکســری تصمیمــات اســت و در واقع بیشــتر از اینکه 
متولــی باشــد، بــه یــک کارگــزار تبدیــل می شــود. با ایــن حال 
وقتی وزارتخانه ای در مورد توســعه اقتصاد دیجیتــال و ایجاد 
شــغل صحبت می کند، باید بداند که ایــن محدودیت ها چه 
خســارت هایی ایجــاد می کنــد. پــس باید پاســخگوی ضــرر و 
زیانی که کسب وکارها می بینند، باشد و در راستای جبران این 

خسارت ها قدم بردارند.«
یکی دیگر از انتقاد ها به اظهارات اخیر عیسی  زارع پور، در مورد 
پیشنهاد او به کسب وکارها برای استفاده از پلتفرم های داخلی 
به جــای خارجــی بــود تــا از محدودیــت در اینترنت خســارت 

نبینند.
زارع پور بعد از اینکه اعالم کرد کسانی که در فضای مجازی به 
خاطر محدودیت اینترنت خسارت  دیده اند، خسارت شان بر 
عهده کسانی اســت که به گفته او »این اغتشــاش و آشوب را 
راه  انداخته اند«، اعالم کرد: »کاسبان در کسب وکار خود روی 
پلتفرم هایی که به قوانین جمهوری اســالمی پایبند نیستند، 
سرمایه گذاری نکنند. هرچند حتی اگر مجدداً این پلتفرم ها 
باز شــوند، می بینید کــه در هــر بزنگاهــی آن مســئولیت های 
بین المللی خود را هم ایفا نمی کنند و طبیعتاً ممکن اســت با 

محدودیت هایی روبه رو شوند.«
زرآبــادی ایــن اظهــارات را به نوعی گرفتــن حق انتخــاب از یک 
کسب وکار و اجبار به او می بیند. او در این مورد می گوید: »اینکه 
به جای جلوگیری از خسارت به کسب وکاری که کارش وابسته 
به استفاده از اینترنت و ابزارهای اینترنتی است، 
گفته می شود از ســرویس داخلی استفاده کنند، 
بیشتر از اینکه یک راه حل منطقی باشد، یک نوع 
اجبار است. در واقع به این افراد گفته می شود اگر 
از راهی خارج از مســیری که ما تعریف می کنیم و 
مورد تأیید ماست، کسب وکارتان را توسعه دهید، 
ما پاســخگو نیســتیم و به نوعی آنها را محکوم به 

استفاده از سرویس داخلی می کنند.«
در همیــن زمینــه برخــی مدیــران کســب وکارهای 
آنالین هم استفاده از پلتفرم داخلی برای جلوگیری 
از خســارت به دنبــال محدودیــت اینترنــت را 
منطقی نمی بینند؛ چراکه بــه باور آنها هنــوز پلتفرم های قوی 
و با پشتیبانی پاسخگو برای توسعه کسب وکارهای آنالین در 

کشور وجود ندارد.
نیما نامداری در این زمینه به راه  پرداخت می گوید: »برآوردهایی 
وجــود دارد که ســایت   های ایرانی ســاالنه حــدود ۳00  میلیارد 
تومان بــرای SEO فقط روی گــوگل هزینه می کننــد که هنگام 
جست   وجوی کاالها و خدمات توسط مشتریان باالتر و بهتر 
دیده شــوند. وقتی گــوگل قطــع اســت کل این هزینه   هــا هدر 

می رود.«
او ادامه می دهد: »با این محدودیت ها، تنها فروش شرکت ها 
نیســت که کاهــش می      یابــد؛ عملیــات جــاری آنها هــم لطمه 
می      بیند و ایــن می تواند بــه افزایــش هزینه یــا از دســت دادن 
مشتریان منجر شود. مثالً بسیاری از کسب وکارها از ابزارهای 
نرم      افزاری مبتنی بر رایانش ابری برای فرایندهای داخلی خود 
نظیر مدیریت ارتباط با مشــتریان اســتفاده می کننــد. وقتی 
اتصال به سرویس   های خارجی برقرار نیست، این ابزارها هم 
دچار اختالل می      شــوند یا بسیاری از شــرکت ها برای ارتباط با 
مشتریان و خدمات پس از فروش و تعامالت مختلفی که دارند 

از پیام      رسان   های خارجی استفاده می کنند.« 
به باور او درست است که پیام      رســان   های داخلی وجود دارند، 
ولــی در واقعیــت بخــش مهمــی از مــردم از ایــن پیام      رســان   ها 
استفاده نمی   کنند و در کنار آن هنوز ابزارهایی به وجود نیامده 
تا جایگزین نوع خارجی آن شود. او در این مورد می گوید: »حتی 
اگر ابزاری هم در مقایسه با سرویس های خارجی برای توسعه 
کســب وکارها در فضای آنالین وجود داشــته باشــد، منطقی 
نیست که یک شبه از کسب وکاری که روند پیشرفت و توسعه 

آن از طریق گــوگل و شــبکه های اجتماعی مانند اینســتاگرام 
می گذرد، خواسته شود از پلتفرم داخلی استفاده کنند.«

 ســناریوی شکســت خورده کــوچ اجبــاری بــه 
پلتفرم های داخلی 

 وحید رحیمیان، مدیرعامل »مایکت« 
هم اعالم می کند در نگاه اول ممکن است 
به دلیــل محدودیت  روی ســرویس های 
خارجــی مــردم بــه ســمت اســتفاده از 
پلتفرم های داخلی بیایند، اما در نهایت 
اجباری کــه در این زمینه وجــود دارد، مردم را به ســرویس های 

داخلی بدبین می کند.
رحیمیــان در این مــورد می گویــد: »با حــذف دســتوری برخی 
اپلیکیشــن   های محبــوب و پرمخاطــب ماننــد اینســتاگرام و 
واتس اپ، بخش زیادی از مراجعاتی که برای این برنامه   ها بود، از 
بین می رود و از سوی دیگر، نگاه کاربر به ما )به عنوان یک پلتفرم 

بومی( منفی شده و باعث دلزدگی آنها می شود.«
او ادامه می دهد: »این نوع تصمیمات در میان   مدت نیز اثرات 
منفی قابل    توجهی برای کسب وکارهای ایجاد   کننده پلتفرم   های 
بومی بــه همــراه دارد؛ زیرا بــا افزایش محدودیت هــا، نیروهای 
متخصص شرکت ها تصمیم به مهاجرت می گیرند و شرکت ها 

را ترک می کنند.«

 مهندسی در ترافیک اینترنت
برگ برنده ای که این روزها وزیر ارتباطات آن را به رسانه ها نشان 
می دهــد و آن را به عنوان یک دســتاورد دولت ســیزدهم اعالم 
می کند این است که توسعه شبکه ملی اطالعات باعث شده 
کسب وکارهای داخلی بدون مشــکل به روند کاری خود ادامه 

دهند. 
عیســی زارع پــور در ایــن زمینــه و در یادداشــتی کــه در یکی از 
شبکه های داخلی منتشر کرده، نوشته است: »یادمان نرود که 
محدودیت اینترنت در دولت های گذشته هم در شرایط خاص 
مسبوق به سابقه بوده که به قطع کل اینترنت منجر می شد، اما 
در این دوره، این اتفاق نیفتاد و تمامی خدمات داخلی و بسیاری 
از خدمات خارجی بدون هیچ گونه اختاللی در دسترس هستند 
و تالش شــده هموطنــان عزیــز بــرای ارتباطــات و امــور روزمره 

مشکلی نداشته باشند.«
کارشناســان ارتباطی بــه این اظهــارات زارع پــور نیــز انتقاد و 
شبهاتی وارد می کنند. برای نمونه عباس پورخصالیان اعالم 
می کند درست است که اینترنت مانند سال ۱۳۹۸ به صورت 
سراســری قطــع نشــده، امــا وزارت ارتباطــات بــا مهندســی 
ترافیک عمالً اجازه دسترسی به هیچ سرویس اینترنتی مهم 
و پرکاربــرد را نمی دهــد. پورخصالیــان در این مــورد می گوید: 
»وضعیت دسترسی به اینترنت کامالً با قطعی اینترنت در 
سال ۱۳۹۸ فرق دارد. اینترنت در دسترس است، اما به دنبال 
مهندسی ترافیکی که اتفاق افتاده، محدودسازی شدیدتری 
در دسترســی بــه اینترنت بــه وجــود آمــده اســت.« او ادامه 
می دهد: »برعکس تصوری که می شود، سرویسی در کشور 
فیلتر نشده، بلکه در دسترسی به آن محدودیت ایجاد شده 
است. در فرایند فیلترینگ تنها یک مسیر دسترسی بسته 
می شــود، ولی در فراینــد محدودســازی هــر راهی کــه امکان 
دسترسی به یک ســرویس وجود دارد، به شکل کامل بسته 
می شــود. همچنین میــزان دسترســی بــه ســرویس و ایجاد 
محدودیت در آن سرویس منطقه به منطقه، از یک اپراتور به 

یک اپراتور و در ساعات مختلف نیز متفاوت است.«
به باور این کارشــناس درســت اســت که اینترنــت به صورت 
سراســری قطــع نشــده، بــا ایــن حــال مشــخص نبودن روند 
محدودســازی دسترســی ها و تفاوت در ســاعات دسترســی 
به اینترنــت کاربــران را بیشــتر از ســال ۱۳۹۸ گیــج و مبهوت 
کرده اســت. به اعتقاد پورخصالیان به دنبال عدم شفافیت 
و پاسخگو نبودن وزیر ارتباطات در این شرایط حاال اینترنت 
مانند فردی اســت که به خاطر تصادف به مرگ مغزی دچار 
شده و مشخص نیســت آیا او از این مرگ مغزی نجات پیدا 

می کند یا خیر؟

سونیتا سراب پور 

@Sonitasarabpour
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ادامه از صفحه 8

 بدافزارها 
در کمین کاربران

بعد از راه اندازی رمز دوم پویا و اســتفاده 
از اپلیکیشن های رمزساز و پیامک شدن 
رمز برایشان، بیشــتر هدف کالهبرداری 
و فیشــینگ قــرار گرفتنــد و قربانــی این 
تصمیم نادرســت شــدند، بــدون اینکه 
خودشــان بداننــد یــا بخواهنــد؛ چراکــه 
این بــار کالهبــرداران، تمرکزشــان را روی 
توســعه بدافزارهــا گذاشــتند.  هر عقل 
ســلیمی می داند که هیــچ فــرد عاقلی با 
قصــد نصــب یــک بدافــزار آن را نصــب 
نمی کند و کالهبرداران هم این را به خوبی 
می داننــد. در نتیجــه بدافزارهــا ممکــن 
اســت در قالــب یــک بــازی موبایلــی، 
یــک اپلیکیشــن آموزشــی یــا حتی یک 
فیلترشکن روی موبایل ما نصب شوند. 
بدافزارهایــی کــه بــدون اینکــه فــرد خبر 
داشته باشد، از آنها دسترسی خوانش 
پیامک و مواردی از این دست را می گیرد 
و در زمان مناسب رمز پویای ارسال شده 
بــرای فــرد را خوانــش و بــدون اینکــه فرد 
مطلع شود، آن را از طریق بدافزار برای فرد 
کالهبردار ارســال می کند. همین پدران 
و مــادران ما که تــا دیــروز از یک رمــز دوم 
نمی توانستند با خیال آسوده محافظت 
کننــد، حــاال بایــد بــه توانایــی شــناخت 
انواع بدافزارها مسلط می شدند تا مبادا 
حساب شان بدون اینکه خودشان خبر 
داشــته باشــند، خالــی شــود؛ توقعی که 
غیرمنطقی به نظر می آیــد. البته به این 
موضوع هم توجه داشته باشید که درباره 
صنعت مالی و بانکی صحبت می کنیم 
که افراد به راحتی و روشنی مسیر درست 
دریافت اپلیکیشن های بانکی و پرداختی 
را در دســترس دارند. اما اکنون در پدیده 
فراگیرشــدن فیلترشــکن ها، بــا فضــای 
بســیار خطرناک تــری روبــه رو هســتیم؛ 
چراکه دیگر از همــان ابتدا همــه در یک 
فضای تیره و تاریک و غیررسمی به دنبال 
نصب یک فیلترشکن هستند تا کارشان 
راه بیفتــد و بــدون داشــتن کوچک ترین 
دانشــی، هــر اپلیکیشــنی را کــه کســی 
تحت عنوان فیلترشــکن به آنها معرفی 
کند، نصــب می کنند؛ فضایی به شــدت 
ترســناک کــه فرصــت بــرای توســعه و 
فراگیری بدافزارها در قالب فیلترشکن ها 
را به راحتــی ایجــاد کــرده و ایــن موضوع، 
یکی از خطرناک ترین اتفاقاتی است که 
می تواند پیش روی عموم جامعه ایرانی 
باشــد که در صورت تداوم فیلترینگ ها 
شــاهد افزایــش تصاعــدی ایــن پدیــده 

خواهیم بود.

ANALYSISتحلیل

11 روز اســت که اینترنــت ایران با هــدف کنتــرل اعتراضات 
خیابانی و قطع دسترسی به پلتفرم هایی چون اینستاگرام 
که گفته می شود حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی 
از آن استفاده می کنند، به شدت محدود شده است. تبعات 
ایــن محدودیت هــا ابعــاد گوناگونــی دارد، امــا مهم تریــن و 
تأثیرگذارتریــن بُعد آن ســقوط حوزه تجــارت الکترونیکی و 

ازدست رفتن درآمد کسب وکارهای خرد است. 
برای روشن  شــدن تبعات ملی شدن اینترنت با 
شرکت های پرداخت یار درباره حجم تراکنش ها 
قبــل از قطــع اینترنــت و بعــد از آن گفت وگــو 

کردیم.

 30 تــا 60 درصــد تراکنش هــا از 
دست رفته اند

 بــه گفتــه مدیرعامــل 
زیبــال،  پرداخت یــار 

اختالل در وب سایت های ایرانی، عدم 
امکان برقراری ارتباط با خارج از کشور 
و عدم دسترسی مشتریان )مردم( به 
اینترنــت، تراکنش های این شــرکت را با ریــزش 55درصدی 
روبه رو کرده اســت. مدیــر مارکتینگ زرین پال هــم از ریزش 
6۰درصدی تراکنش های این پلتفرم واسط که هم از عملکرد 
مشتری و هم از ضرر کسب وکار آسیب می بیند، خبر داد. 
مدیرعامل پرداخت یار وندار تصریح کرده که قطعی اینترنت 
باعث توقف توسعه در این شرکت شده و تراکنش هایش را 
۴۰ تا6۰ کاهش داده است. بنا بر اعالم مدیرعامل جیبیت، 
حجم تراکنش های این شرکت هم یک سوم تقلیل پیدا کرده 
و کمپین های تبلیغاتی تجارت الکترونیک رایبد ایرانیان با 
وجود صرف هزینه های سنگین به دلیل در دسترس نبودن 

شبکه های اجتماعی هدر رفته اند.
به گفته محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبــال، از زمان 
قطعی سراســری اینترنت تراکنش هــای زیبال بیــش از 55 
درصد، ریزش داشته اند. او ضمن بیان اینکه منشاء عمده 
آسیب های کسب وکارها از قطعی اینترنت است، نه اختالل 
آن گفت: »بســیاری از کســب وکارهای ایرانی بر ســرورهای 
خارجی هلند و آلمان و... مســتقر شــده اند، وب سایت این 
کســب وکارها در ایــام قطعــی اینترنــت بــه درگاه پرداخــت 
دریافتی شان متصل نمی شــود، ســرورهای ایرانی هم برای 
ســرورهای اصلی قابل مشــاهده نیســتند، حتــی صاحب 
کســب وکار نمی توانــد پرتــال مدیریتــی وب ســایت خــود را 

مشاهده کند یا به آن دسترسی داشته باشد.« 

او ادامــه داد: »در فرضــی محال، اگــر فردی موفــق به خرید 
از وب ســایت و انتقال بــه درگاه پرداخت شــود هم صاحب 
کسب وکار متوجه این ثبت نمی شود.« به گفته او، مشکل 
دیگر کسب وکارهای مستقر بر سرورهای خارجی این است 
که نمی توانند در کاالهای خاص تغییر قیمت اعمال کنند و 

مشتری کاالها با قیمت قدیمی خریداری می کند.
او صراحتــاً عنــوان کــرد کــه تعــدادی از ایــن 
کسب وکارها، به دلیل دسترسی نداشتن به پنل 
مدیریتی خود، درگاه پرداخت شــان را متوقف و 

لغو کرده اند.
فاطمیان ادامه داد: »دسته دیگری از مشتریان 
هســتند  داخلــی  کســب وکارهای  زیبــال 
کــه فعالیت شــان بــه ســرویس های مبتنــی بــر 
اســتعالم های خارجی وابسته اســت و در حال 
حاضــر وب سایت شــان غیرفعال شــده اســت. 
کســب وکارهای کوچک هم که با جست وجوی 
مردم در گوگل دیده می شــدند و روزانه دو الی ســه سفارش 

ثبت می کردند، تراکنش هایشان به صفر رسیده است.«
به اعتقاد او، اختالل در وب ســایت های ایرانی، عدم امکان 
برقراری ارتباط با خارج از کشور و عدم دسترسی مشتریان 
)مردم( به اینترنت عوامل ریزش تراکنش های کسب وکارها 

و کاهش درآمد زیبال هستند.

 کاهش 60درصدی تراکنش های زرین پال
 به گفته مدیر مارکتینگ زرین پال، بر 
اساس مقایسه ای از پنج  روز ابتدایی 
قطعــی اینترنــت نســبت به پنــج  روز 
تعــداد  حجــم  قطعــی،  از  پیــش 
تراکنش هــا در تمام دســته بندی های 
تجــارت الکترونیــک، از اپلیکیشــن و وب ســایت گرفتــه تــا 

شبکه های اجتماعی 6۰ درصد ریزش کرده است. 
حسین رستمی با اشاره به افت تراکنش های کسب وکارها 
گفت: »شبکه های اجتماعی 6۰ درصد، دسته پوشاک 7۰ 
درصد، شبکه های آنالین 75 درصد، خدمات وب سایت 68 
درصد و خدمات آموزشی 56 درصد کاهش داشته اند.« او 
ادامــه داد: »در همین بازه، تراکنش های دســته مذهبی 59 
درصد و خدمات گردشــگری 57 درصد رشــد داشــته اند.« 

به گفته او، گزارش ماه شاپرک گواه این آمارها خواهد بود.
رستمی با بیان اینکه قطعی اینترنت کسب وکارها را به سه 
دسته تقسیم کرده، توضیح داد: »کسب وکارهایی هستند 
که تراکنش هایشان به عدد صفر رسیده و کسب وکارهایی 

هم دسترس پذیری به مشتریان شــان را از دســت  داده اند. 
دسته دیگر  از کسب وکارها هم با وجود فعال بودن وب سایت 
و راه های ارتباطی از کاهش رغبت مشتریان به خرید، لطمه 
خورده انــد.« او در خصــوص تأثیــر کاهــش تراکنش هــای 
کســب وکارها بــر زرین پــال گفــت: »کســب وکار زرین پــال، 
کســب وکاری واســط میان خریــدار و فروشــنده اســت، هر 
آســیبی از ســمت فروشــنده و خریدار اتفاق بیفتــد، رابطه 

مستقیمی با ضرر زرین پال دارد.«

 توقف توسعه به همراه ریزش 60درصدی
 بــه گفتــه عبــادی مدیرعامــل ونــدار، 
میزان تراکنش های ونــدار  در اصناف 
مختلف بین ۴۰ تــا 6۰ درصد کاهش 
داشته اســت. تمام اصناف از قطعی 
اینترنــت آســیب دیده اند، اما بخش 
حمل ونقل و صنعــت VOD بــا 5۰ درصد کاهــش در صدر 
ضربــه از قطعــی اینترنــت قــرار دارنــد. او ادامــه داد: 
»کسب وکارهای کریپتویی نســبت به سایر بخش ها کمتر 
آســیب  دیده اند.« او با بیــان اینکه با قطعــی اینترنت روند 
توســعه ونــدار متوقــف می شــود، توضیــح داد: »توســعه، 
مهم ترین عملیات روزمره شرکت های نرم افزاری مانند وندار 
است که به سایر کســب وکارها ســرویس ارائه می دهند. با 
توجــه  بــه وابســتگی شــرکت بــه منابــع خارجی و ســختی 
دسترسی به سرویس های خارجی، روند توسعه کُند و به طور 

شفاف تر توسعه متوقف می شود.« 

 تقلیل تراکنش های جیبیت به یک سوم 
 مهــدی شــریعتمدار، مدیرعامــل 
جیبیــت کــه عمومــاً مشــتریان آن 
شــرکت های بــزرگ هســتند هــم در 
حجــم  کــه  کــرد  اعــالم  این بــاره 
تراکنش های مالی جیبیت به یک سوم 
تقلیل پیدا کرده است. به اعتقاد او، این کاهش به دو دلیل 
قطع شــدن اینترنــت در بــازه زمانــی مشــخص و کاهــش 
فعالیت های اقتصادی توسط عامه مردم در زمینه های خرید، 
سرمایه گذاری، رمزارز و... رخ داده است. او تأکید کرد: »یکی 
دیگر از حوزه های فعالیت جیبیت ســرویس اســتعالمی و 
احراز هویت است که تحت تأثیر محدودیت های این روزها 
قرار گرفته و در دوران قطعی اینترنت تا 3۰ درصد هم ریزش 

داشته است.«
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R E T A I L

 مرگ تدریجی

یک رؤیا
ایمپرفکت فود ز زیرمجموعه بازار میسفیتز خواهد شد

ایمپرفکــت فــودز )Imperfect foods( یا شــرکت غذاهای 
ناقص، زیرمجموعه بازار میسفیتز )Misfits Market( قرار 
خواهد گرفت. به گزارش اینسایدر این شرکت تالش می کند 
مأموریــت  زیســت محیطی خــود را همچنان حفظ کــرده و 
به ترکیــب مدیران ارشــد خود دســت نزند. بازار میســفیتز 
اعالم کرد که شــرکت ایمپرفکت فودز را بــه مبلغی که هنوز 
 Abhi( تعیین نشــده، خریداری خواهد کــرد. آبهی رامــش
Ramesh(، رهبری این شرکت را بر عهده خواهد داشت. او 
انتظار دارد که ایمپرفکت فودز تا ســال 2۰2۴ به فروش یک 
میلیارد دالری برسد و سوددهی قابل توجهی داشته باشد. 
بعضی از مدیران ایمپرفکت فودز به تیم راهبری میسفیتز 

خواهند پیوست.

 راهی که گم شد
ایمپرفکت مانند بسیاری دیگر از استارتاپ هایی که در زمینه 
تحویل مواد غذایــی فعالیت می کننــد، در ابتــدای پاندمی 
فروش خوبی داشــت. چون خریــداران به دنبــال راهی برای 
خرید غذا از خانه بودند. شــرکت ایمپرفکت در سال 2۰15 
به عنوان یک اســتارتاپ راه اندازی شد و مأموریتش کاهش 
ضایعات مــواد غذایی بــود، اما پــس از اینکه این شــرکت با 
موفقیت اولیه ای روبه رو شــد، از این هدف اصلی دور افتاد. 
طی یک سال گذشته، هفت کارمند این شرکت را ترک کردند 

و گفتند که این شرکت شــش ســال پس از راه اندازی و با در 
اختیار داشتن بودجه 239 میلیون دالری، راه خود را گم کرده 
است. ایمپرفکت دو مدیرعامل و نیمی از تیم مدیران ارشد 
خود را از دست داده و فروش آن در دوره همه گیری با کاهش 
مواجه شــده اســت. بنیان گذاران ایمپرفکت فودز کار خود 
را با فروش میوه ها و ســبزیجاتی آغاز کردند که با استاندارد 
سوپرمارکت ها مطابقت نداشــت؛ برای مثال میوه هایی که 
کوچک بودند یا رنگ شان تغییر کرده بود. عرضه محصوالت 
در ایمپرفکت بسته به موجودی تأمین کنندگان شان متفاوت 
بود.  یکی از کارمندانی که زیر نظر سایمون به عضویت درآمد 
و اخیراً شرکت را ترک کرد، گفت: »افرادی جذب ایمپرفکت 
شــدند که به چیزهای پایدار عالقه مند بودند.« مشــتریان 
و کارمندان احســاس خوبی داشــتند که این میــزان از مواد 

غذایی را از تبدیل شدن به زباله  نجات دهند.

 ایمپرفکت اولویت مشتریان شد؟
در سال 2۰19 که سایمون به دالیل سالمتی از سمت خود 
کناره گیری کــرد، »فیلیــپ بهــن« )Philip Behn( که قبالً 
در والمــارت  و مک کنــزی کار می کرد، جایگزین ســایمون 
به عنــوان مدیرعامــل شــد. »چســلر« )Chesler( نیــز تــا 
ســال 2۰2۰ به عنــوان مدیــر ارشــد نــوآوری خدمــت کرد و 
در هیئت مدیــره شــرکت باقــی ماند. بهــن در مقایســه با 

بنیان گذاران شرکت جسورتر و جاه طلب تر بود. او در ابتدای 
مدیریتش به کارمندان گفت که قصــد دارد ایمپرفکت را 
به اولویت مشــتریان تبدیل کند. آن زمان ایمپرفکت 57 
میلیون دالر ســرمایه جذب کــرده بود. در ســپتامبر 2۰19 
نام شرکت تغییر کرد و کلمه تولید یا produce جایگزین 
غذاها یــا  foods شــد. این تغییر نام اشــاره به انــواع مواد 
غذایی داشت که شــرکت می خواست به وب سایت خود 
اضافــه کنــد؛ از جمله شــیر و تخم مــرغ. بنابرایــن تصویر 
میوه هــای بدشــکلی کــه روی آنها چشــم های عروســکی 
چسبانده شده بود و در وب سایت و تبلیغات ایمپرفکت 
بســیار ســرگرم کننده بــود، حــذف شــدند و بــه جــای آنها 
عکس های سوسیس و پنیر گیاهی و کنگر فرنگی برشته با 

یک پس زمینه پاستلی گذاشته شد.
 )Trader Joe’s( ایمپرفکت همچنین از آمازون و تریدر جوز

نیروهای بااستعدادی را استخدام کرد.

 صرفاً چیزهای زشــت زیادی وجــود دارد که 
می توانید بخرید

در ابتدای پاندمی که قفسه فروشگاه ها خالی شد و فروش 
آنالین افزایش یافت، ایمپرفکت به فروش باالیی رسید، اما 
نتوانســت به مأموریت قبلی خود ادامه دهد، چه برسد به 
آنکه به فروش باالتر برســد. کارمندان ســابق ایمپرفکت به 
اینسایدر گفتند که فروش مواد غذایی اضافی و معیوب برای 
اداره یک خواربارفروشی کامل کافی نیست. یکی از کارمندان 
به زمانی اشاره کرد که ایمپرفکت حتی قادر به تأمین هویج 
نبود کــه یکــی از اقــالم اصلی غذایــی اســت.  یکی دیگــر از 
کارمندان پیشین گفت: »در ایمپرفکت تنها چیزهای زشتی 
وجود دارند که می توانید آنها را بخرید .«  نرخ سفارش هایی 
که بــدون ایــراد به دســت مشــتری می رســید، یعنــی بدون 
آســیب و بــدون مفقــودی، 8۰ درصد بــود. یعنــی از هر پنج 
سفارش یک سفارش مشکل داشت. اقالمی که به مشتری 
تحویل داده می شــدند، شکسته و آســیب دیده و کپک زده 
بودند. به همین دلیل این شرکت نتوانست تجربه ای واقعی 
در بازار انبوه داشــته باشــد. با وجود ایــن ایمپرفکت دامنه 
محصوالتــش را گســترش داد. کارمندان پیشــین شــرکت 
گفته اند که در واقعیت از اینکه این محصوالت به ضایعات 
تبدیل نشوند، جلوگیری نشد. کارمند سابق شرکت گفت: 
»بهن و تیمش در تالش بودند مشکالت مربوط به افزایش 
مقیاس را که به  دلیل پاندمی به وجود آمده بود، حل وفصل 
کنند، اما این شرکت برای زمانی که پاندمی به پایان می رسد، 
راهبردی در نظر نداشــت و ســرانجام مردم دوبــاره به خرید 

حضوری در فروشگاه روی آوردند.«
 

 جاه طلبی  برای بــازار انبوه، ســرمایه گذاران را 
جذب می کند

یافته های اینســایدر نشــان می دهد که تا پایان سال 2۰2۰، 
میزان فروش شرکت به بیش از ۴۰۰ میلیون دالر رسیده بود، 
اما حجم فروش و سفارش در سه ماهه سوم آن سال سیری 
نزولی یافت. در اکتبر 2۰2۰، مدیران خبر از برنامه خود برای 
افزودن الکل، غذاهای منجمد و غذاهــای آماده دادند. نوع 
مشتریانی نیز که این شــرکت قصد جذب شــان را داشت، 
تغییر کرد و هدفش تبدیل شــدن به یــک بــازار انبوه تر بود. 
جاه طلبی های ایمپرفکت درباره بازار انبوه، ســرمایه گذاران 
بزرگی را جذب می کرد.  در می 2۰2۰، ایمپرفکت سرمایه  ای 
72 میلیارد دالری جذب کرد. این جذب سرمایه در یک دور 
ســرمایه گذاری ســری C، تحت هدایت شــرکت اینســایت 
پارتنــرز اتفــاق افتــاد )ســرمایه گذاری ســری C مربــوط بــه 
اســتارتاپ هایی اســت کــه موفقیــت و ثبــات خود را نشــان 
داده باشــند (. در ماه فوریه امســال، ایمپرفکت دور دیگری 
از جذب ســرمایه را آغاز کرد که باز هم تحت نظارت شرکت 
اینسایت بود؛ سرمایه گذاری ســری D به ارزش 11۰ میلیون 
دالر که ارزش شرکت را به 7۰۰ میلیون دالر می رساند . شرکت 
ایمپرفکت گفته که از بودجه جدید برای سرعت بخشیدن 

به رشد خود استفاده می کند.
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حمیدرضا ترابیان، 
رئیس هیئت مدیره 
تجارت الکترونیک 
رایبــد ایرانیــان نیز 
کیفــی  به صــورت 
پیامدهای قطعی اینترنت بر این شرکت 
را توضیــح داد. بــه گفتــه او، بســیاری از 
مشــتریان تجــارت الکترونیــک رایبــد 
ایرانیان از اختالالت اینترنت و تأثیر آن بر 
کسب وکارها آگاه نیستند و موضوع را به 
عملکــرد نادرســت ســامانه نســبت 
می دهنــد. او اظهــار کــرد کــه نارضایتــی 
مشــتریان افزایــش پیــدا کــرده و حجــم 
تماس هــای پشــتیبانی چندبرابر شــده 
اســت، امــا پاســخگویی های تلفنی هم 
دچــار مشــکل اند. او ادامــه داد: »در 
شــبکه های اجتماعــی کمپین هایــی بــا 
هزینه های قابل  توجه برقرار شد و حاال که 
زمان نتیجه است، اینترنت قطع و هزینه 
و زمان هدر رفته اســت.« به گفتــه او، در 
کنــار اختــالالت اینترنــت، شــایعات 
ملی شــدن اینترنــت و قطعــی شــبکه از 
جنبه ای دیگر به کسب وکارها لطمه وارد 

می کند.

 ۷۵ درصد تراکنش ها کاهش 
پیدا کرده است

 احمـــــــــــــدرضـــــــــــا 
منصــوری، رئیــس 
ن  کمیسیــــــــــــــــــــو
پرداخت یاری نصر 
تهران و مدیرعامل 
پی پینگ نیــز فیلترشــدن اینســتاگرام، 
توقف فعالیت کسب  وکارهای خانگی و 
اینترنتــی و کاهش درصــد تراکنش های 
شبانه ناشی از قطعی اینترنت را از جمله 
عواملــی می داند کــه بــه از دســت رفتن  
پویایــی مشــاغل و ســقوط چشــم گیر 
اقتصاد کشور منجر می شوند. به گفته 
منصوری، آمارهای فعلی نشان می دهد 
در این مدت تعداد تراکنش ها 75 درصد 
و درآمدهــا 8۰ درصــد کاهش پیــدا کرده  
اســت. به گفته او در این شرایط محدود 
هیچ فردی از خارج کشــور هم نمی تواند 
پرداخت ها و خریدهای خود را انجام دهد 
و در نتیجــه در ایــن بخــش  هــم شــاهد 
پســرفت خواهیم بــود. او تأکید می کند 
شرایط فعلی اینترنت حتی میل به خرید 
را هم کاهش داده است. او معتقد است 
تداوم عوامل مذکور، می تواند به تعطیلی 
کسب وکارهای پرداختی هم منجر شود.
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تمام موقعیت های شغلی که از متقاضیان دعوت به ارسال رزومه 
می کنندواقعی نیستند؛ چرا چنین اتفاقی در حال وقوع است؟

بر سر دوراهی  استخدام و اخراج

کارمندان قدیمی آمازون 
از صرفه جویی های 

بزوس گفته اند

خساست و حماقت
در ایمیلی که به یوجین کیم از اینسایدر 
با موضوع »کار در آمازون« ارســال شــد، 
بیــش از دوجیــن کارمنــد ســابق آمــازون 
که اکنون در گــوگل کار می کنند، از اینکه 
کارفرمای سابق شان چقدر مقتصد بوده 

است، شکایت کرده اند.
در یکی از این ایمیل ها، یکی از کارمندان 
ســابق آمازون که در ســال 2۰2۰ شــرکت 
را تــرک کــرد، گفــت کــه مدیــران پــروژه 
»لپ تاپ هــای تحــت وینــدوز« دریافــت 
کرده  بودند و می بایست ثابت می کردند 
برای کار به مک بوک های اپل نیاز دارند تا 

دستگاه ها را دریافت کنند.
اجبــار کارمنــدان آمــازون به درخواســت 
دستگاه های کاری با کیفیت باالتر، مثالی 
برای ساختن اصطالح »فروپیدیتی« شد 
که در سراسر دفاتر آمازون گسترش یافته 
است. اتان ایوانز، مدیر ســابق آمازون در 
یــک پســت وبــالگ توضیــح داد کــه این 
اصطالح ترکیبی از کلمات »خساست« 
و »حماقــت« اســت. صرفه جویــی در 
فرهنگ آمــازون یکــی از 16 اصــل رهبری 
این شرکت برای تصمیم گیری های تجاری 

است.
یکــی دیگــر از کارمنــدان ســابق کــه در 
ســال 2۰2۰ آنجا را تــرک کــرد، در ایمیلی 
گفــت کــه تیــم او فقــط یــک مانیتــور 
کامپیوتر داشــت. بــرای داشــتن مانیتور 
دوم، کارمنــدان آمــازون کارآموزانــی برای 
تابســتان اســتخدام می کردند تــا او یک 
مانیتور دریافت کند. بعد از رفتن کارآموز، 
کارکنان از آن مانیتور استفاده می کردند. 
او گفــت قــرار بــود مانیتورهــای کارآمــوز 
تابستانی بازگردانده شوند، اما ما این کار 
را نمی کردیم. برخی از کارمندان گفته اند 
که با سایر کارمندانی که مسئولیت لوازم 
اداری را بر عهده دارند، دوست می شدند 
تــا بتواننــد یــک شــارژر لپ تــاپ اضافی 
قرض کننــد و تــا زمان تــرک شــرکت آنها 
را نگه دارند. شــدت صرفه جویــی فراتر از 
دســتگاه های کار بــود. غــالت صبحانه از 
آشپزخانه دفتر دو کارمند سابق حذف و 
به آنها گفته شد غالت صبحانه مطابق با 
طرز تفکر مقتصدانه نیســت. طبق یک 
ایمیل، آمازون حتی نودل هــای فوری را با 
قیمتی باالتــر از یک فروشــگاه نزدیک به 
دفتــر می فروخت. همچنین گفته شــده 
دو کارمند در جلسه ای مجبور شدند یک 
شیرینی را تقسیم کنند، زیرا بودجه برای 

سفارش بیشتر کافی نبود.

REPORTگزارش

برندکارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

به گزارش ایندیپندنت، کارمندان متا از برنامه های این 
شــرکت برای معرفی میزهــای داغ در دفاتر خــود انتقاد 

کرده اند.
بر اســاس این گزارش، مالــک فیس بوک و اینســتاگرام 
گفت تجربه جدیــدی را در محــل کار آزمایش خواهند 
کرد. بر این اساس کارمندان باید قبل از رسیدن به دفتر، 
میزهای خود را رزرو کنند. کارمندان متا به طرح میز کار 
داغ در شــبکه اجتماعــی داخلی خــود اعتــراض کرده و 
فــردی آن را »مضحــک« خوانده اســت. ســایر کارکنان 
گفته اند اجرا کردن این ایده به عنوان یک تجربه جدید 

متقلبانه است.
بسیاری از شرکت های بزرگ برای صرفه جویی در فضای 

اداری و هزینه ها از طرح میز داغ استفاده می کنند، اما 
اجــرای این طــرح به معنــی نبــود ایســتگاه کاری دائمی 
برای اکثر کارکنان است. به گزارش ایندیپندنت، یکی از 
کارمندان متا نوشــت: »آیا می توانیم اعضای بدن خود 
را قطع کنیم و آن را کاهش هزینه بنامیم؟« »هیچ کس 
این طرح را یــک تجربه جدیــد نمی دانــد.« برخی دیگر 
گفته اند آنها با نوع بیان تصمیم خود مانند کودکان با ما 
)کارکنان( رفتار کرده اند. برخی از کارکنان اظهار کرده اند 
که کمتر به دفتــر می  آیند، زیــرا باید یک میــز رزرو کرده 
و آن را تنظیم کنند. یکــی از کارکنان گفــت برنامه ریزی 
برای این حرکت نشــان می دهد که مدیریــت رابطه اش 
را با واقعیــت به صورت کامل و مطلق قطع کرده اســت. 

 طرح جدید متا
برای کاهش هزینه ها

این یک تجربه 
جدید نیست
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ویــل، فردی کــه نــام واقعــی اش مخفی، امــا برای اینســایدر 
شناخته شده اســت، گفت: »پس از فرســتادن رزومه برای 
بیــش از 3۰۰ جایگاه شــغلی در شــش مــاه گذشــته و بدون 
حتی یک دعوت به مصاحبه، دیگر زحمت خواندن شــرح 
شغل یا درخواست کمک از شــرکت های کاریابی را به خود 

نمی دهد.«
او روزی 6 تا 1۰ ساعت را در لینکدین صرف پر کردن فرم های 
درخواســت کار می کنــد، اما می گویــد کــه او و همتایانش با 
مدارک مشابه - مدرک کارشناسی ارشد و MBA از مدارس 

عالی - شانسی برای مصاحبه ندارند.
ویل که قصد دارد به عنوان مشاور کار کند، گفت: »من همه 
مطالب در مورد اینکه چگونه شرکت ها نمی توانند به سرعت 
افراد را جذب کنند و چگونه این همه فرصت شــغلی وجود 
دارد، می بینــم، اما تجربه شــخصی خــودم را نیــز می بینم. 
کاندیداهــای واجــد شــرایط زیــادی را مشــاهده می کنم که 
نمی توانند فرصت مصاحبه بگیرند یا شغلی پیدا نمی کنند 

و با خودم می گویم چیزی در سیستم اشکال دارد.«

 موقعیت شغلی کاذب یا واقعی؟
این امر در بازار بسیار پررقابت کاری فعلی تبدیل 
به یک معما شده اســت. در حالی که بسیاری 
از کارفرمایان نمی توانند به تعــداد کافی نیروی 
کار پیدا کنند، برخی از نامزدهای واجد شرایط 
برای مشاغل موجود درخواست می دهند، ولی 

جوابی دریافت نمی کنند.
گاهــی اوقــات متقاضیــان توســط کارفرمایــان 
نادیده گرفته می شوند، اما این مسئله جدیدی 

نیست. اخیراً سؤاالتی در مورد اینکه آیا آگهی های شغلی 
یــک شــرکت واقعــاً منعکس کننــده موقعیت هــای موجود 
هستند یا شامل »موقعیت های شغلی کاذب« نیز می شوند، 
مطرح شده است. منظور از موقعیت های کاذب فهرستی از 
مشــاغلی اســت که کارفرمایان دیگر به طور فعال برای آنها 

استخدام نمی کنند.
برخــی از کارفرمایــان می گویند کــه موقعیت هــای کاذب در 
حال افزایش اســت، زیرا ســطح عدم اطمینان در دو سال و 
نیم گذشــته رو به افزایش بوده اســت. آنها بــه دلیل کمبود 
مداوم نیروی کار و گردش مالــی زیاد، دیگر نمی توانند رفتار 
و جریان کاندیداها یا متقاضیان را به طور دقیق پیش بینی 
کنند. این امر، همراه با کنــدی اقتصاد، فضای نامطمئنی را 

ایجاد کرده است.

 نگرانی از آینده
پت پتیتی، مدیرعامل کاتاالن، پلتفرم آنالینی که مشاوران 
مســتقل را برای پروژه های شــرکت های بزرگ به هم متصل 
می کنــد، گفــت: »شــرکت هایی کــه مــن بــا آنهــا صحبــت 

می کنم، با نحــوه فکر کــردن خــود در مورد چگونگــی انجام 
کار اســتراتژیک مشــکل دارنــد، زیــرا روش هــای پیشــبرد 
کسب و کارشــان به ســرعت در حــال تغییــر اســت. آنهــا 
نمی دانند به چه کســی یا چه چیزی نیاز دارند، بنابراین در 

مورد استخدام نیز مردد هستند.«
عالوه بر این، آنها به دلیل تــرس از رکود اقتصادی در آینده، 
نســبت به تعهد دچــار تردیدند. بــه همین دلیل اســت که 
برخی از مدیــران فکر می کنند، رئیســم به من گفته اســت 
که یک نفر را اســتخدام کنم، اما آیا باید ســه ماه دیگــر او را 

اخراج کنم؟

 مراقب تأثیر منفی باشید
ویلیــام اســتون هــاوس، مدیــر اســتخدام کرافــورد توماس، 
شرکت نیرویابی مســتقر در اورالندو که جویندگان کار را با 
شرکت های فورچون 1۰۰۰ مطابقت می دهد، گفت به اغلب 
کارفرمایان در مورد خطرات آگهی کردن موقعیت های شغلی 

کاذب هشدار می دهد.
او گفت: »بسیاری از کسب وکارها تأثیری را که 
فرایند منفی استخدام می تواند بر متقاضیان و 
کاندیداهای آینده داشته باشد، درک نمی کنند. 
اگــر لیســت های شــما گورســتان جایگاه هــای 
شغلی قدیمی است و کاندیداها در حال آپلود 
رزومه های خود در یک سیاهچاله هستند، باید 
بدانید که در حال ایجاد شرایط خوبی نیستید. 
مردم می خواهند با آنها با عــزت و احترام رفتار 

شود.«

 در جست و جوی نیرویی بهتر
اســتخدام کنندگان می گویند دالیل زیــادی وجــود دارد که 
چرا شرکت ها ممکن اســت موقعیت های شغلی موجود با 
فوریت کمتر را لیســت کنند. گاهی اوقات آنها می خواهند 
این تصور را ایجاد کنند که شرکت در حال رشد است، اما در 
یک اقتصاد تورمی، رشد گران اســت، بنابراین آنها شانس 

خود را امتحان می کنند.
آنهــا گاهــی اوقــات ایــن جایگاه هــای شــغلی را بــه دلیــل 
رؤیابافی های خود در مورد درخواســت یک کاندیدای عالی 
از لیســت حذف نمی کنند. مواقع دیگر ممکن اســت برای 
آرام کــردن کارمندان خســته  خود یــک جایگاه شــغلی وارد 
لیست کنند تا نشان دهند که حداقل در تالش هستند تا 

کمک بیشتری استخدام کنند.
برخی از مشــاغل نیز متقاضیــان فراوانی دارنــد، مانند 
توســعه دهندگان اپلیکیشــن و مهندســان نرم افــزار. 
کارفرمایان ممکن است این فرصت های شغلی را به امید 
اینکه متقاضی بهتری وجود داشــته باشــد، از لیســت 

خود حذف نکنند. 

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

یکی دیگــر از کارمنــدان نوشــت: »به خدا قســم تغییر 
فرایندی که جــواب می دهد، جایگزین کــردن آن با یک 
گزینه وحشتناک و به دردنخور و اجبار همه به پذیرش 
ایــن تغییــر، همــان کاری اســت که متــا همیشــه انجام 
می دهد.« سایر کارمندان متا به شرکت های دیگری که 
از طرح میز داغ استفاده می کنند، اشاره کرده و گفته اند 
این طرح می تواند پس از اجرا قابل مدیریت باشد. متا 
در ســال جاری اقداماتی را برای کاهــش هزینه ها انجام 
داده اســت. این شــرکت در ماه می به کارکنــان گفت به 
دلیل »رشد آهسته تر درآمد از آنچه پیش بینی می شد« 
اســتخدام را متوقف می کند. ســپس بنیان گذار و مدیر 
اجرایی، مارک زاکربرگ، در ماه ژوئیه به کارکنانش گفت 

برای کاهش نیــروی کار و رهایــی از کارکنانی که عملکرد 
ضعیفــی دارنــد، ســخت گیری بیشــتری روی اهــداف 

عملکردی خواهد داشت.

تولید ناخالص متاورسی به جای تولید ناخالص داخلی

 حاکم دوبی می خواهد این شهر را
به مرکز وب 3 دنیا تبدیل کند

امــارات متحــده عربــی قصــد دارد اقــدام 
جســورانه ای در حــوزه کریپتو و اقتصــاد انجام 
دهد. همان طور که می دانیم، معیار ســنجش 
اقتصاد به طور ســنتی تولید ناخالــص داخلی 
یا GDP اســت، امــا امــارات می خواهــد معیار 
جدیدی را با عنــوان تولید ناخالص متاورســی 
یا GMP معرفی کند. در واقع هــدف از این کار 
افزایش پذیرش این طبقه دارایی توسط دولت 
است، ولی باید دید این شاخص جدید چقدر 

می تواند مورد قبول واقع شود.
عمر بن ســلطان  العلمــا، وزیــر دولــت در امــور 
مربوط به هوش مصنوعی، اقتصــاد دیجیتال 
و برنامه های دورکاری در مجمع متاورس دوبی 
تصمیــم خــود را مبنــی بــر ورود همه جانبــه به 
دنیای کریپتو و وب 3 اعــالم کرد. هدف امارات 
متحده عربی این است که ثابت کند متاورس 
ارزش بــازار بــاال و توانایــی رقابــت بــا برخــی از 
بزرگ ترین اقتصادهــای جهــان را دارد. العلما 
ادامه داد: »تولید ناخالص متاورسی می تواند 
میلیاردهــا دالر درآمد بــرای دوبی ایجــاد کند. 
مــردم بــدون اینکــه در دوبــی حضــور فیزیکی 
داشــته باشــند، می تواننــد آن را در متــاورس 

ببینند.«
با اینکــه بخــش خصوصــی مجری و مســئول 
اکثــر پروژه هــای متاورســی اســت، امــا امــارات 
متحــده عربــی می خواهــد نشــان دهــد کــه 
یک دولت هــم می توانــد اختیــار ظرفیت های 
متــاورس را در دســت بگیــرد. با ایــن کار دولت 
امــارات می توانــد قوانیــن نظارتــی خــود را 
داشــته باشــد و این قوانین لزوماً بــر پروژه های 

خصوصی اعمال نمی شوند.

 بزرگ ترین اقتصادهای جهان
در مــورد میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی بایــد 
افــزود کــه آمریــکا بــا 23 تریلیــون دالر رتبــه 
اول و چیــن بــا 17 تریلیــون دالر رتبــه دوم را در 
جهــان دارند. بر اســاس گــزارش بانــک مرکزی 

امارات متحــده عربی نیــز، اقتصاد این کشــور 
در سه ماهه اول ســال 2۰22 حدود 8.2 درصد 
رشــد کــرد و انتظــار مــی رود امســال تولیــد 
ناخالص داخلی واقعی 5.۴ درصد رشــد کند. 
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر 
امــارات دلیل رشــد ســریع اقتصادی در ســال 
2۰22 را تجارت خارجــی، افزایش قیمت نفت 
و گردشــگری می دانــد. وی جهت اثبــات گفته 
خود به افزایــش ۴2درصــدی تعــداد مهمانان 

هتل در سال جاری در 11 سپتامبر اشاره کرد.

 اســتراتژی متاورســی امــارات 
متحده عربی

در اســتراتژی متاورســی امارات متحــده عربی 
چند بخــش اصلــی وجــود دارد کــه عبارت اند 
از: گردشــگری، آمــوزش، خدمــات دولتــی، 
خرده فروشی و امالک و مستغالت. در واقع این 
بخش هــا معیار ســنجش و ارزیابی اســتراتژی 
متاورســی ایــن کشــور هســتند. وزیــر امــارات 
در این بــاره اعالم کــرده که قــرار اســت به زودی 
یک کارگروه برای تقویت گردشــگری در کشور 
راه اندازی شود و به ارتقای این استراتژی کمک 
کند. عالوه بر این، وزارت اقتصاد امارات گفته 
که قصــد ایجاد یــک دفتــر و ســالن مجــازی را 
برای برگزاری جلســات و امضــای قراردادها در 

متاورس دارد.
 البته طرح های متاورســی امــارات به همین جا 
ختم نمی شوند. طرح های دیگر شامل اعطای 
مجوزهای عملیاتــی به صرافی هــای بایننس و 
کریپتو دات کام، مشارکت با آن استاپبل دامینز 
و امکان پرداخت با بیت کوین برای هواپیمایی 
امارات است. با توجه به این طرح های متعدد، 
ظاهــراً امــارات متحــده عربــی در مــورد ایجــاد 
شاخص تولید ناخالص متاورسی جدی است 
و احتمــاالً در قــدم بعــدی بایــد ثابــت کنــد که 
ارزش بازار ابتــکارات متاورس باال و چشــم گیر 

است.

REPORTگزارش
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

دستگاه های حاوی المپ یا لوله خأل امروز کم و بیش 
منسوخ شده اند، اما در دوران اوج خود زیربنای طراحی 

بسیاری از سامانه های الکترونیکی، از رادیو گرفته 
تا تلفن و رایانه را شکل می دادند

 معجزه لوله خأل 
در دنیای الکترونیک

اختراع لوله خأل؛ پیشگامانه ترین اقدام تاریخی 
در مسیر تولید رایانه های مدرن

یک گام بزرگ فناورانه
اختراع لوله خأل، پیشگامانه ترین اقدام تاریخی 
در مسیر تولید رایانه های مدرن است. تقریباً هر 
آنچه برای پیشــرفت فناوری رایانه ســاخته شده 
بود، ریشه در کارکرد لوله خأل داشت. جان امبروز 
فلمینــگ را به دلیــل این اختــراع در جایــگاه پدر 
الکترونیک قرار می دهند. بدون اختراع لوله خأل 

شاید اثری از رایانه های مدرن نبود.
فلمینــگ کــه در کنــار جیمز کلــرک ماکســول به 
متخصص برق تبدیل شده بود، در جست و جوی 
راهی برای بهبود انتقال امواج رادیویی، لوله خأل را 
ساخت تا با تولید تابش حرارتی شکلی قوی تر از 
ارتباطات رادیویی را ایجاد کنــد. لوله خالء اصلی 
که به عنوان دیود نیز شــناخته می شــود، جریان 
متنــاوب را به جریــان مســتقیم تبدیــل می کرد. 
پس از آن تریود اختراع شد که در آن سه الکترود 
فعال با هم کار می کردنــد تا صدا را تقویت کنند. 
پنتود مدت کوتاهی پس از آن ساخته شد؛ پیش 
از اینکه مگنترون اختراع شــود و در تقویت صدا 

پیشرفت بیشتری ایجاد کند.

)ENIAC( انیاک 
دســتگاه محاســبه الکترونیکــی بــا نــام انیــاک 
نخســتین رایانــه ای بــود کــه در آن از لولــه خــأل 
استفاده شــد. در واقع برای ســاخت انیاک از 18 
هزار المپ خأل اســتفاده شــد کــه امکان ارســال 
سیگنال ها و انجام محاسبات را با سرعتی بیشتر 
از سوئیچ مکانیکی فراهم می کرد. از آنجا که انیاک 
بــرای روشــن ماندن و ادامــه کار بــه مقــدار زیادی 

برق نیاز داشت، بســیاری از افراد انتظار داشتند 
که به ســرعت خراب شــود. بــا این حــال لوله خأل 
برخالف انتظــارات توانســت کارآمدی خــود را در 
انیاک نشــان دهد و تبدیل به یک الگو در مسیر 

تولید نسل های بعدی رایانه های کارآمد شود.

 دوران ترانزیستور
در حالــی کــه لولــه خــأل کامــالً ســازگار بــا اهداف 
ساخت خود عمل می کرد، دانشمندان به دنبال 
پدیده ای کاربردی تــر و کارآمدتر بــرای جایگزینی 
بودنــد. همــکاری ویلیــام شــاکلی، جــان باردین و 
والتر براتین به اختراع ترانزیســتور منجر شد که 
 توانســت جایگزین لوله خأل شــود. ترانزیســتور 
کارآمدتــر از لولــه خأل بــود و به تــوان کمتــری نیاز 
داشــت. این پیشــرفت نه تنهــا فنــاوری رایانــه را 
دگرگون ســاخت، بلکه به کوچک تــر و باصرفه تر 
شــدن آنها نیز کمــک کرد و ســرعت بیشــتری را 
نیز فراهــم آورد. به ایــن ترتیب ترانزیســتورها به 
پله ای بیــن لوله های خأل و فناوری مــدرن رایانه ها 

تبدیل شدند.

 فناوری رایانه پس از لوله خأل
فناوری های رایانه ای از روزگار لوله خأل به ســرعت 
پیشــرفت کــرده، اما حوزه محاســبات بــدون این 
اختراع مهــم به جایــگاه امــروز خود نمی رســید. 
مدارهای مجتمع )IC( بر پایه ترانزیســتور متولد 
شد که امروزه در بسیاری از تجهیزات از رایانه ها 

تا کنسول های بازی یافت می شود. 

REVIEWبررسی

جی. آر. کری آمریکایی 
فوتوتیوب )phototube( را 

اختراع کرد.

RCA اولین تولید تجاری لوله 
الکترونی را آغاز کرد.

آلبرت هال آمریکایی لوله 
خالء الکترونیکی مگنترون را 

اختراع کرد.

راسل و سیگورد واریان آمریکایی با همکاری 
یکدیگر لوله کلیسترون را اختراع کردند.

ویلیام کروکس انگلیسی 
»لوله کروکس« را اختراع 

کرد که نمونه اولیه لوله پرتو 
کاتدی بود.

ویلیام دی کولیج »لوله 
کولیج« را اختراع کرد که 

نخستین لوله عملی اشعه 
ایکس بود.

فیلو تی فارنسورث اولین 
سیستم اسکن لوله ای را برای 

تلویزیون توسعه داد.

ویلهلم رونتگن آلمانی نمونه 
اولیه لوله ایکس ری را اختراع 

کرد.

لی دو فارست آئودیون را 
اختراع کرد که پس از آن 

سه آهنگ نامیده شد.

 K Zworykin والدیمیر
نماد یا لوله پرتو کاتدی و 

کینسکوپ را اختراع کرد.

کارل فردیناند براون آلمانی 
اسیلوسکوپ لوله اشعه کاتدی 

را اختراع کرد.

جان آمبروز فلمینگ اولین 
لوله الکترونی عملی به نام 

»دریچه فلمینگ« را اختراع 
کرد. 

هال و ویلیامز با همکاری 
یکدیگر لوله خالء الکترونیکی 

تترود را اختراع کردند.
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پدیده ای به نام ترانزیســتور را می توان در هر وســیله برقی 
امروزی از ساعت زنگ دار گرفته تا تلفن، رایانه و تلویزیون 
پیدا کرد. امــروز میلیاردها ترانزیســتور پیرامــون ما وجود 
دارد که در جایگاه اتم های سامانه های محاسبات امروزی 
کار می کننــد تا امــکان پــردازش و محاســبات را در اختیار 
دســتگاه   های الکترونیکی قرار دهند. اختراع ترانزیستور 
در ســال 1947 دری را به دنیای اطالعات باز کــرد که امروز 
به خوبــی آن را می شناســیم. گرچــه رایانه هــا، بــه شــکلی 
ابتدایی پیــش از اختراع ترانزیســتور نیز وجود داشــتند؛ 
غول هــای فناورانــه و عظیمی که فضــای اتاق ها را اشــغال 
می کردند، هــزاران کیلــو وزن داشــتند، اما قدرتــی کمتر از 
رایانه هایی که امروز می توانیم در جیب هایمان قرار دهیم، 
در اختیــار می گذاشــتند. عنصــر کلیــدی در ســاخت آن 
رایانه هــای غول پیکر نه ترانزیســتور بلکه پدیــده  ای به نام 
دریچه های ترمیونیک بود که بیشــتر به نام لوله های خأل 
)Vacuum Tube( معروف هستند. آن دستگاه های حاوی 
المپ یا لوله خأل امروز کم و بیش منســوخ شده اند، اما در 
دوران اوج خــود زیربنای طراحی بســیاری از ســامانه های 
الکترونیکــی، از رادیــو گرفتــه تــا تلفــن و رایانــه را شــکل 

می دادند.

 انتشار ترمیونیک 
اساس کار لوله خأل را پدیده ای به نام انتشار ترمیونی شکل 
می دهد؛ به ایــن گونه که یک قطعــه فلز را گــرم می کنید و 
انرژی حرارتی به آزادشــدن تعدادی الکتــرون می انجامد. 
فیزیکدان انگلیســی، جان امبروز فلمینگ در سال 1904 
از این اثر اســتفاده کرد تا نخســتین دســتگاه لولــه خأل را 
 )Oscillation Valve( بســازد کــه آن را دریچــه نوســانی
نامید. هنگامی که یک قطب فلزی به نام کاتد گرم می شود، 
موجب آزاد شدن الکترون از طریق پدیده ای به نام گسیل 
ترمیونی می شود، سپس با وارد کردن یک ولتاژ مثبت به 
قطب دیگر )آند که صفحه نیز نامیده می شود(، الکترون ها 
جذب می شــوند و به ایــن ترتیــب می توانند جریــان پیدا 
کنند. اگر هوا از لوله خــارج و خأل ایجاد شــود، الکترون ها 
مسیر روشنی از کاتد تا آند را می پیمایند که موجب ایجاد 

جریان می شود.
مختــرع آمریکایــی لــی دو فارســت )Lee de Forest( در 
سال 1907 با اضافه کردن یک الکترود دیگر به این ترکیب 
توانست نخستین لوله تریود را بســازد. الکترود سوم که 

شبکه کنترل نامیده می شود، لوله خأل را قادر 
ساخت نه تنها به عنوان یکسوکننده بلکه به 
عنوان تقویت کننده ســیگنال های الکتریکی 
نیز عمل کند. شــبکه کنترل که به شکل یک 
شبکه توری است، بین کاتد و آند قرار می گیرد 
و با تنظیم ولتاژ اعمال شده به این شبکه امکان 
کنترل تعــداد الکترون هایی کــه از کاتد به آند 
جریان می یابند، فراهم می شود. به این ترتیب 
لوله تریــود می تواند بــه عنوان کلید روشــن/ 
خاموش بــرای جریــان الکتریکــی و همچنین 

تقویت کننده سیگنال به کار آید.
اما چرا هنگامی که می توان چهار الکترود در اختیار داشت، 
روی ســه الکتــرود توقــف کنیــد؟ بنابرایــن پیشــرفت های 
بیشتری در ساخت لوله های خأل با قرار دادن شبکه اضافی 
به نام شبکه صفحه نمایش و شبکه دیگری به نام شبکه 
کاهنده ایجاد شــد که به ســاخت لوله هایی به نام تترود و 
پنتود منجر شد. شبکه های اضافی در لوله های خأل برخی 
از مشکالت پایداری را حل کرد و پاره ای از محدودیت های 
طراحی تریود را کنار زد، اما عملکرد تا حد زیادی یکســان 

باقی ماند.
وزن یــک دســتگاه تلویزیــون 40 اینچــی ســونی مــدل 
Trinitron CRT که در ســال 2002 ســاخته شــد، معادل 
136 کیلوگــرم بود. ایــن تلویزیون که بــرای صفحه نمایش 
خــود از یــک المــپ اشــعه کاتــدی )CRT( بــرای نمایــش 
تصویر اســتفاده می کرد، در واقع مجهز بــه یک لوله خأل 

قطعات الکترونیکی بود. فناوری CRT نیز در کنار لوله های 
خأل برای کارهــای محاســباتی و تولید صــدا در دهه 1940 
توسعه یافت که به خوبی تا قرن بیست و یکم باقی ماند. 
پس از آنکه گرایش بازار از تلویزیون های قدیمی به سمت 
تلویزیون های صفحه تخــت رفت، لوله هــای خأل چیرگی 
خود بر بازار محصوالت حوزه صدا را حفظ کرد. با این حال، 
لوله های خأل در دنیای مدرن امروزی کاربردهای شــگفت 
انگیــزی دارنــد و حتی ممکن اســت آینــده روشــن تری در 

انتظارشان باشد.

 ترانزیســتور متولد شــد، اما لولــه خأل زنده 
است

ســه فیزیکدان به نام های ویلیام شــاکلی، والتر براتین و 
جان باردین در سال 1947 نخستین ترانزیستور جهان 
را ساختند تا آغاز پایان لوله خأل رقم بخورد. ترانزیستور 
می توانســت تمــام عملکردهــای لوله هــای خــأل ماننــد 
سوئیچینگ و تقویت را تکرار کند، اما به جای ورقه های 
فلزی در لوله خأل از مواد نیمه رســانا ســاخته شــده بود. 
هنگامــی کــه این ســه دانشــمند این پدیــده جدیــد را از 
کیســه خارج کردند، راه خاموش کــردن لوله های خأل در 
همــه زمینه ها به جــز برخی کاربردهــای ویژه 
همــوار شــد. ترانزیســتورها بســیار بادوام تر 
هســتند )لوله هــای خــأل ماننــد المپ هــا در 
نهایت باید تعویض شــوند(، ترانزیســتورها 
بسیار کوچک تر هستند )دو میلیارد در یک 
تلفن همــراه امروزی( و بــرای کارکرد بــه ولتاژ 
بســیار کمتــری نیــاز دارنــد )رشــته فلــزی که 
نیاز به گرمایش داشته باشد در ترانزیستور 
وجود ندارد(؛ اما لوله های خأل کامالً منقرض 
نشده اند و در اندکی از کاربردهای ویژه مفید 
هستند. برای مثال لوله های خأل هنوز در فرستنده های 
RF با قــدرت بــاال بــه کار می روند، زیــرا می تواننــد قدرت 
بیشتری نسبت به معادل های نیمه رسانای مدرن تولید 
کنند. به همین دلیل می توان در شتاب دهنده های ذرات، 
اســکنرهای MRI و حتی اجاق هــای مایکروویو لوله های 
خأل را یافت. شــاید جذاب تریــن کاربرد مــدرن لوله های 
خــأل در دنیــای موســیقی باشــد. عالقه منــدان بــه صدا 
کیفیــت تقویت کننده هــای صوتــی لولــه خأل را دوســت 
دارند و صــدای آنها را بــه تقویت کننده هــای نیمه هادی 

ترجیح می دهند. 
در سال 1978 امرالد سیتی گیتارز مبلغ 159 هزار دالر برای 
یک آمپلی فایر )تقویت کننده( سفارشــی ساخته شده از 
لوله های خأل درخواســت کرد. این تقویت کننــده که برای 
مرل هاگارد )Merle Haggard( ســاخته شد، در آن زمان 
گران ترین تقویت کننده موجود برای خرید در جهان بود. 

تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

بی انگیزگی از کجا نشئت می گیرد و چطور می توانیم آن را از خود دور کنیم؟

درجازدنی به نام بی انگیزگی
بســیار پیش آمده که در جایگاه انسان حتی با 
شرایط مطلوب زندگی از بی انگیزگی رنج ببریم. 
انــگار هیــچ فعالیتــی خوشــحال مان نمی کند و 
انرژی روانی مان به شــدت پایین می آیــد. اینکه 
این وضعیــت را تجربه می کنیــم، کامالً طبیعی 
اســت، اما ماندن در این مرحله است که مانند 
باتالقــی گرفتارمــان می کنــد و تمایــل بــه حفظ 
وضعیــت ســکون و بی حرکتــی داریــم. امــا این 

بی انگیزگی از کجا نشئت می گیرد؟
مانند هر اتفاقی در زندگی مان، پیش آمدن این 

مورد هم به عوامل متعددی بستگی دارد:
* بــاز نگه داشــتن پرونده هــای نیمــه کاره: بلــه 
درســت خواندیــد! بســیاری از مــا گاهــی از 
روی عــادت، گاهــی بــه خاطــر کمال گرایی مــان 
و گاهــی بــرای فــرار از تنهایــی، بــدون اینکــه 
یادگیــری مهارتــی را به طــور کامــل بیاموزیــم، 
بــه ســراغ مهارتــی دیگــر می رویــم! بــا انســانی 
در رابطــه هســتیم و به هــر دلیلــی ادامــه رابطه 
بــا مشــکل مواجه می شــود، حــال بــدون اینکه 
تکلیف مــان را با ایــن رابطه مشــخص کنیم، به 
ســراغ رابطه دیگری می رویم و تمامی این موارد 
یعنی پرونده هــای نیمه کاره. زمانــی به خودمان 
می آییم و می بینیم با حجم زیادی از رویدادها و 
مهارت ها و انسان هایی روبه روییم که نمی دانیم 

باید با آنها چه کنیم؟!
 تجربــه فقــدان: فقــدان یعنی از دســت دادن 
موضوع یا موقعیــت دوست داشــتنی، با وجود 
تالش بــرای حفــظ آنهــا. تجربــه فقــدان ناگزیر 
اســت و بــه حکــم انســان بودن مان حتمــاً با آن 

مواجه خواهیم شد. 
 غریبه بودن با ارزش ها: ارزش ها محتواهایی 
هســتند کــه در ابتــدای زندگی مــان توســط 
مفاهیــم تربیتــی و فرهنگــی و آموزه هــای 
خانوادگــی برایمان تعیین می شــوند و در طول 
مســیر توســط تجربیاتی که فرد بعدها کسب 
می کند، متغیر اســت. گاهــی ارزش ها با توجه 
به تفاوت ظریفی که با اهداف دارند، اشــتباهاً 
هم معنی گرفتــه می شــوند و آن تفاوت ظریف 
این اســت که غالبــاً ما بــا تالش بــه اهداف مان 

می رســیم، امــا هرگــز نمی توانیــم ارزش هــا را 
به طور کامل محقق کنیم. مثالً ثروتمند شــدن 
برای مــن ارزش اســت، امــا آیا کســی می تواند 
برای ثروتمند شــدن ســقفی تعیین کند؟ یا بر 
فرض برای من صادقانه زیســتن ارزش اســت، 
امــا کســی می توانــد بــرای صداقــت میزانــی 
تعریــف کنــد؟ وقتــی هــدف مــن این اســت که 
مثــالً بــه وزن 60 کیلوگــرم برســم، ایــن امــر بــا 
تــالش و برنامه ریــزی باالخــره قابــل دســتیابی 
اســت؛ بنابرایــن این طــور بــه نظــر می رســد که 
هرچه بــر مــدار ارزش ها زندگــی کنیــم، انگیزه 
بیشتری برای زیستن خواهیم داشت، چون با 
محقق شدن هدف یا باید هدف دیگری تعیین 

کنیم یا دچار بی انگیزگی خواهیم شد.
اینهــا می توانــد از مهم تریــن دالیــل 
بی انگیزگــی باشــند، امــا راهــکار 

چیست؟
بــرای  تــالش  سالم زیســتن:   
از  نمونــه ای  سالم زیســتن 
عشــق ورزیدن به خویشــتن است، 
مهربانی کــردن با خــود اســت برای 
خلــق تجربه هــای بهتــر کــه قــدرت 
انگیــزه دادن بــه هــر انســانی را 
دارد. نکتــه قابــل تأمــل ایــن اســت 
کــه سالم زیســتن طیف وســیعی از 

فعالیت ها را دربــر می گیرد و فقــط معطوف به 
بهبــود ســاختار جســم نمی شــود. شــرکت در 
فعالیت های داوطلبانه، سپری کردن زمان هایی 
در طبیعت با هدف خدمت به روان و تعالی آن، 
اختصاص زمانی برای مطالعه و کسب دانش، 
معاشــرت بــا انســان هایی کــه بــه آنهــا عشــق 
می ورزیم، معنویت و بســیاری از فعالیت های 

دیگر گونه هایی از سالم زیستن هستند.
 کســب دانــش و مهارت هــای جدیــد: کســب 
مهارت هــای جدیــد یعنــی جرئــت بــرای تــرک 
موقعیــت به ظاهــر امــن بــا هــدف تجربه کــردن 
ناشناخته ای )نوعی ناامنی( و به چالش کشیدن 
توانمندی هایمان. این وضعیتی اســت که اکثر 

ما انسان ها از مواجهه با آن می هراسیم.
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والدیمیرخان پوتین، همین حاال پوتین هایش را پایش کرده، کاپشنش را پوشیده و وسط سرمای 
جان سوز مسکو منتظر زمستان است تا گاز بدهد... ببخشید؛ تا گاز ندهد. بله دیگر، بخت و اقبال همین 

است. ممکن است شما همین طوری توی مملکتت خوابیده باشی روی شیر گاز

نصایح قاآنی در دوری 
گزیدن از اندیشه های 

پلید

کوش که از سیرت 
بد وارهی

میرزا حبیب هللا شیرازی )1223-1270 
ه. ق.( که او را به نام قاآنی می شناسیم، 
شــاعر نامــدار اهــل شــیراز و فرزنــد 
محمدعلی گلشــن بود. وی در ســفری 
به تهران پس از سرودن شعری در مدح 
فتحعلی شــاه، لقــب مجتهدالشــعرا 

را گرفت. 
قاآنــی در ادبیات عــرب و فارســی ماهر 
بــود و بــا زبان های فرانســه و انگلیســی 
نیــز آشــنایی داشــت؛ او از اســتادان 
ریاضیــات، کالم و منطــق بــود و دیــوان 
شــعرش بالغ بــر 20 هــزار بیت اســت. 
قاآنی کتابی به نام »پریشان« نیز دارد 
که به ســبک گلســتان ســعدی نوشته 
شده اســت. قاآنی درباره دوری گزیدن 

از اندیشه های پلید می گوید:

اال ای نیوشنده هوشیار
یکی نغز گفت آرمت گوش دار

به گیتی بسی رفت گفت و شنید
که تا آفرینش چه سان شد پدید

به اندازه وهم خود هر کسی
سخن های بیهوده راند بسی
چو مرد از خرد ره نداند برون
خرد را شمارد همی رهنمون
گرش از خرد راه بیرون بدی

شناسایی اش لختی افزون بدی
جا چو کند سیرت بد در بدن

روح گریزد به ضرورت ز تن
کوش که از سیرت بد وارهی

تا به سرای ابدی پا نهی
هرکه به جان سیرت بد ترک کرد
صحبت نیکان جهان درک کرد

HINT نکته

اثر اژدهایی

خب همان طور که می دانید فصــل پاییز در راه  اســت و شــاعران و عاشــقان و دانش آمــوزان و 1
حساســان فصلی هرکــدام به شــکلی منتظــر این فصل 
رنگی رنگی هســتند، اما در یک گوشــه دیگر کــره زمین، 
بعضــی از دوســتان دارنــد از تابســتان صــاف می افتنــد 

وسط سر سیاه زمستان.
 یعنی شما فکر کن آدم چقدر باید بداقبال باشد که مثالً 
وقتی دارد کنج آشپزخانه خودش نارنگی اش را می خورد 
و به این فکر می کند آن روز برای فــرار از کرونا چه خاکی 
به ســرش بریزد، یکهــو یکی دیگر تــوی یک جــای دیگر 
بــه یکــی دیگر حملــه کنــد و ایــن وســط گاز ایــن طفلک 

نارنگی خور قطع شود. 

اســت بهــش بگوییــم »اثــر اژدهایــی« یــا یک 2 این دیگر اسمش »اثر پروانه ای« نیست، بهتر 
چیزی توی این مایه ها.

والدیمیرخان پوتین، همین حاال پوتین هایش  را پایــش کــرده، کاپشــنش را پوشــیده و وســط 3
ســرمای جان سوز مســکو منتظر زمســتان اســت تا گاز 
بدهد... ببخشید؛ تا گاز ندهد. بله دیگر، بخت و اقبال 
همیــن اســت. ممکــن اســت شــما همین طــوری تــوی 
مملکتت خوابیده باشی روی شیر گاز. آن وقت اگر اجازه 
آن شــیر گاز دســت خــودت باشــد می دانــی چــه کارهــا 

می توانی بکنی؟ 

زمســتان در راه اســت و ایــن وســط صاحبــان  کســب و کار در اروپــا هــم همان طــور کــه دارنــد 4
پالتوها و پوستین هایشان را آماده می کنند، از طرف دیگر 
می کننــد.  ســفت  را  کمربندهایشــان  دارنــد  هــم 

خرده فروشی های آنالین را که نگو...

خرده فــروش عزیــز! یــادت هســت  درست ســر ســیاه کرونا، وقتی همه 5
داشــتند با مــخ تــه چــاه ویــل ورشکســتگی و 
سرشکستگی و بدبختی می رفتند، شما عزیز 
دل با دمت گردو می شکستی و خرم و خندان 
روزی ســه نوبــت کســب و کارت را توســعه 
می دادی؟ هر چقدر هم توسعه می دادی پاره 
نمی شــد. اما امروز انگار اتفــاق دیگری افتاده 

است.

خب به قول قدیمی ها همیشــه خر خرما صادر  دنیــا 6 آخــر  تــا  نیســت  قــرار  و  نمی کنــد 
خرده فروش های آنالین دنیا از آمازون تا بست بای، هر روز 
انبارهایشــان را توســعه بدهند و همه را هم بچپانند توی 
آســتین.... ببخشــید صندوق مشــتری بیچــاره. بله، این 

صندوق هم یک گنجایشی دارد. 
باالخره یــک جا پــاره می شــود. مخصوصــاً وقتی کــه قرار 
باشــد جنــاب مشــتری ایــن زمســتان هرچــه دربیــاورد یا 
خرج گاز کند یا خرج کاپشــن یا خرج شــلغم بــرای درمان 

سرماخوردگی. در واقع ماجرای جیک جیک مستان و فکر 
زمستان و این حرف ها شامل همه شده است. البته این را 
هم باید یادآوری کنیم که آمازون و علی بابا و ای بِی و فالن 
و بیســار هیچ ربطی به ما نــدارد و ما باید ببینیــم توی این 
دوران دارد چه بالیی سر دیجی کاالی خودمان 
می آیــد. خــب همین جاســت کــه ســرمان را 
بلند می کنیــم و یک »وطنم ای شــکوه پابرجا 
می خوانیم«، چــون می بینیــم در گزارش های 
بین المللی هیچ اشــاره ای به مشکل انبارهای 
پر دیجی کاال نشده. می بینید بعضی وقت ها 

دیده نشدن چقدر خوب است؟
به هر حال این طور که پیداست ما باید برویم 
و نارنگی مــان را بیاوریــم و صفحــه فــروش 
دیجی کاال و ترب و تیمچــه را باال و پایین کنیم 
و خریدمان را انجام بدهیم. ظاهراً طمع ارزان شدن کاالها 
بــه واســطه پر شــدن انبارهــا بــرای هرکســی باشــد، بــرای 
نارنگی خورهای وطنی نیست و کماکان حتی جمعه سیاه 

هم برای ما در رنگ های متنوع تری عرضه خواهد شد. 

7
از یخ زدگی شده اروپایی ِسر

داده است پوتین کاغذ و امضا را جر 
گویند در اوکراین اهوی! گاز وئرمه

در مسئله گاز... عزیزم! گاز وِئر

شب نوشته های یک بچه نوآور! )60( 

آرامش پس از یک 
فحش آبدار

ایــن گــروه خودمــان را گاهــی بیــش از خــودم 
دوســت دارم و پــاره ای وقت هــا از دســت همه 
کالفه می شــوم، اما ایــن یکــی دو روز گذشــته بچه های 
گروه من را چیزی نزدیک به 30 درصد کالفه کرده اند که 
می توانــم بــا آن کنــار بیایم، امــا بیــش از 80 
درصد خسته کرده اند که هیچ رقم زیر بارش 
نمــی روم؛ حــاال جمعــش اگــر از صــد درصد 
بیشــتر شــده هم به من ربطی ندارد، باید از 

سمیرا و کامیار پرسید. 

 گرچــه در ایــن مــورد ســامان هــم 
بی گناه نیست. همگی از جان مایه 
گذاشتند تا من 110 درصد گرفتار شوم. همه 
اینهــا بــه کنــار، آدم هایــی را دیــده ام کــه 190 
درصــد اعصابــم را واژگونــه کرده انــد، چنــان کــه گاهــی 
عمیقــاً بــه فکــر جســت و جوی خوبی هــای کامیــار هــم 

می افتم و توی دلم می گویم بچه ها ممنون که هستید!

 باالخــره بالنســبت مــا یــک گــروه آدم هــای 
درس خوانده هستیم که نشسته ایم دور هم تا 
کاری بکنیم و دو قــران پول از برخی جیب هــا دربیاید و 
برود داخل جیب ما. گرچه نــه زور می گوییم و نه دوز و 
کلک داریم و تنها پول خدمات مان را می گیریم، در این 
میان بایــد مقادیری پــول زور و نــازور، جــور و ناجور هم 
خرج کنیم تــا کارمان پیش برود؛ آگهــی می دهیم چون 
چاره ای نداریم و باید دیده شــویم، وســیله می خریم تا 
کارمــان راه بیفتــد، اســتخدام می کنیــم چــون زورمــان 
نمی رســد همــه کارهــا را خودمــان بکنیــم، مالیــات 
می دهیــم چون ســنبه پــرزور اســت و راه گریــز نمانده، 
مابقی هــم بقــای وجــود بقیــه. امــا در میــان همــه این 
کارهای خوشــایند و ناگزیــر و زوری و دل بخــواه و بگذار 
بکنیــم ببینیم چــه می شــود، کارهایــی را نه فقــط چون 
دل مان می خواهد، بلکه حتمــاً باید انجام دهیم. اصالً 
مگــر می شــود بیــن مــردم زندگــی کنــی و مســئولیت 
اجتماعی برای محیط زیست و سرمایه های ملی و همه 
ایــن چیزهــای خوشــگل از جنس میــراث گذشــتگان و 
هدیــه به آیندگان نداشــته باشــی؟ ولــی من ایــن روزها 
مانده ام که باید برای آموزش چیزهای ابتدایی و اولیه به 
برخی آدم ها هم کاری بکنیم آیا؟ مثالً اگر برای کارهات 

به کسی برخورد  کنی که درس هاش را نخوانده ولی دکتر 
شده، یا آن که مالک کســب وکار است ولی از آبدارچی 
شرکت شــان ناشــی تر اســت، یــا کســی کــه کارشــناس 
مســئول اســت ولی تنهــا نــه گفتــن را می شناســد و به 
اندازه جلبک آب پز هم خاصیت نــدارد، چه وظیفه ای 
بر گردن ماست؟ می شود با توضیح و تشریح و بردباری 
و ســکوت و ایــن چیزهــا کاری کــرد؟ یــا بایــد جلــوش 
بایســتیم و حــرف بزنیم یــا مجادلــه کنیم یــا یقه چاک 

بدهیم یا زبانم الل یک کار غیراخالقی کنیم؟ 

 حــاال همین کامیــار که من هــر روز چنــد بار از 
دســت شــوخی هایش به دنبال دیــوار محکم 
می گردم که ســرم را بــه آن بکوبم، دیده کــه گرفتار چند 
نفری از همین قبیله شده ام، آمده کنار دستم نشسته 
و بــا حالتی کــه انــگار یــک روان درمانگر ماهر اســت، با 
آرامش حرف می زنــد و می گوید: »ببین عزیزم ســخت 
نگیــر. خــودت را درگیــر نکــن. ســالمتت بــرای مــا مهم 
اســت! اگر راحت می شــوی داد بــزن تا فشــار روانی ات 

تخلیه شود یا یک کار دیگر که دلت می خواهد.« 

 تــوی این چنــد دقیقه ای کــه کامیار رفتــه دارم 
حس می کنــم کــه آرامش پــس از یــک فحش 

آبدار چقدر دلنشین است!
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