رضا قربانی /سردبیر

«راه پرداخت» در «دو امدادی»
ّ
اکوسیستم فناوری مالی
پرواضح است که رسانه چه به لحاظ فرم و چه به لحاظ کارکرد ،دچار چنان
دگرگونیهایی شده که دیگر تعاریف کالسیک و حتی تعاریف ابتدای هزاره
ســوم از آن ،دیگر اعتباری ندارد .همگامنبودن بسیاری از رسانهها با این
تحوالت فرماتیک و کارکردی است که بحران رسانه یا بهتر بگوییم بحران
مخاطب را به وجود آورده است .بسیاری از رسانههای بزرگ و ریشهدار دنیا
این تغییر و روند را متوجه شدند و توانستند خود را با معنای هرروزه رسانه
همپوشانی دهند و نقش و کارکرد خود را حفظ کنند .نکته اینجاست که
این همپوشانی همیشگی است ،یک پروسه است ،نه پروژه .این نیست که
مدیر رسانه بگوید ما تا سال دیگر فالن پلتفرمها و بهمان بسترها را فراهم
میکنیم و دیگر نیازی به تحول نیســت .تحول همیشگی است و رسانه
هم باید چنان منعطف باشد که بهسرعت بتواند با حفظ اصول خود فر م و
بسترش را بهراحتی عوض کند .با این رویکرد رسانهداری و رسانهنگاری
بیش از همیشــه ســختتر میشــود و البته بیش از هر زمان دیگر هم
بودن رســانههای حرفهای ضرورت دارد .بدیلهای رسانه حرفهای ،همه
پرمخاطب ،چنان فضا را غبارآلود میکنند و چنان ذهن مخاطب را با انبوه
اطالعات آلوده پر میکنند که تشخیص سره از ناسره برای جامعه اگر محال
نشود ،بسیار بسیار سخت میشــود .در واقع یک رسانه که میخواهد کار
حرفهای کند باید مدام در دو جبهه مشغول فعالیت باشد ،یکی همگامشدن
با تحوالت و دوم رقابت با بدیلهایــی که هیچ اصلی جز افزایش مخاطب
ندارد .گروه رسانهای راه پرداخت که با ســایت خبری کار خود را شروع
کرد و بعد از آن به سراغ مجله چاپی و سپس همکاری و حمایت در انتشار
کتاب چاپی رفت ،امروزه در حال بسط خود در پلتفرمهای مختلف است.
از آخرین تالشهایمان برای همگامبودن با تحوالت فرماتیک میتوانم به
صوتیشدن همین ماهنامه عصر تراکنش اشاره کنم .کاری که با توجه به
نیازسنجی مخاطبهایمان صورت گرفت و در هر شماره هم سعی میکنیم
محصولی حرفهایتر برای مخاطبمان داشته باشیم .اما فارغ از فرم ،ایده
اصلی مجموعه راه پرداخت ،تولید ادبیات و تولید گفتمان است .در واقع
راه پرداخت از دل خلئی که به لحاظ ادبیات نظری درباره مفاهیم فناوری
مالی وجود داشته ،سر برآورده است .در همه این نزدیک به  10سال سعی
کردهایم که ادبیات فناوری مالی ایران را جا بیندازیم یا در معنای عمیقتر به
بسط گفتمان فناوریهای مالی که میتواند در بسیاری از ساحات زندگی ما
تأثیرگذار باشد و با استفاده روشمند از آن به اهداف متعالیای که از بارزترین
آن شمول مالی را میتوان مثال زد ،رسید.
بر مبنای این ایده اصلی ما چند کار کلی در گرو ه رســانهای راه پرداخت
انجام میدهیم .اول از همه حتیالمقدور از حوادث زودگذر روز و آنچه برای
دیگر رسانهها بمب خبری محسوب میشود ،دوری میکنیم .معتقدیم هر

تولید محتوای ما ارزش افزوده خاص خودش را باید داشته باشد و بتواند
به مخاطب بینش بدهد .برای مثال ما سالهاست که درباره ورود و تأثیر
فناوری در بورس و مشخصاً بورس ایران بیشمار محتوا تولید کردهایم .بیش
از یک سال پیش شمارهای از عصر تراکنش را به وضعیت بورس و بحران
احتمالی اختصاص دادیم و گفتیم که بهزودی «نوبت بورس» میرسد ،اما
در بحبوحه باال و پایینشدنهای بورس و موجسواری رسانههای رسمی
و غیررســمی به جریان بورس هرگز وارد نشــدیم؛ چراکه معتقدیم وارد
جریان غوغاساالرانه شدن هیچ مازادی برای مخاطب ما ندارد؛ مگر اینکه
بتوانیم و ضرورتی باشد که عمیقتر به مسئله روز بپردازیم .مسئله دیگر به
قول قدیمیترها دادن ماهی و یاد دادن ماهیگیری است و به زبان امروزی
دادن سیگنال یا کمک به افزایش قدرت تحلیل است .در گروه راه پرداخت
بهدنبال ارائه ابزارهای تحلیل برای مخاطبان و بهخصوص تصمیمگیران و
سیاستگذاران هستیم .عمده مدیران و تصمیمگیران چنان درگیر کار
اجرایی میشوند که فرصتی برای عمیقتر شدن در مباحث نظری و آشنایی
با روندهای غالب جهان پیدا نمیکنند .این اعضای اکوسیســتم یکی از
مهمترین گروه مخاطبان ما هستند که سعی میکنیم با تولید محتواهایمان
ابزار تحلیل نظری در اختیار آنها بگذاریم .اما همه اینها به واسطه دو کار
انجام میشود؛ یک ،کمک به تمامی دستاندرکاران اکوسیستم فناوری
ل ایده و عملشان به یک
مالی ایران که حرفی برای گفتن دارند یا برای تبدی 
نظر ،کاری انجام دادهاند و دو ،ترجمه آخرین دستاوردهای نظری با عنایت
به جدیدترین محتواها .ترجمه که در راه پرداخت در ســه مسیر سایت،
ن
مجله و مهمتر از همه کتاب انجام میشود ،یکی از مهمترین و پرثمرتری 
کارهایمان برای غنیکردن ادبیات فناوری مالی در ایران بوده است .اینها
ایده اصلی راه پرداخت است که همواره و در هر فرمی برای آن تالش کردیم
و خواهیم کرد .ما در گروه راه پرداخت سعی میکنیم اکوسیستم فناوری
مالی ایران را یک کل بههمپیوسته ببینیم؛ یک «دُو امدادی» که هر کس
باید کار خود را درست و بهموقع انجام بدهد تا کل تیم به موفقیت برسد.
امید که همه ما نهایت تالشمان را انجام دهیم.

نگاه کارشناس

یک
دانشنامه
تصویری
برای اینکه
پول را بهتر
بشناسیم
مینا والی
مدیرمسئول عصر تراکنش

پول قطعاً یکی از بزرگترین ساختههای بشر است .بدون پول تجارت و تبادلی
در کار نیست .پول کمک کرده ذهن بشر وسیعتر شود و به دستاوردهای بزرگی
برسد ،اما طی زمان ،پول عالوه بر کارکرد اولیهاش که ابزاری برای تبادل بود ،به
ابزاری برای ذخیرهسازی ارزش و اندازهگیری نیز تبدیل شد.
ابزار نماینده ارزش پول هم بهمرور از شکل اولیه آن که بهصورت غالت ،صدف،
چای و غیره بوده ،به پول فلزی و اسکناس تغییر یافت و امروز به شکل ابزارهایی
مثل بیتکوین درآمده است .با اینکه پول ابزاری است که ما هر روز با آن سروکار
داریم و خوب میدانیم چیســت ،اما درواقع ما چیز زیادی درباره پول و نحوه
استفاده از آن نمیدانیم.
دانش درباره پول فقط به تاریخچه آن مربوط نیست؛ بلکه بخشی از این ندانستن
به نحوه استفاده از پول برمیگردد .بهدلیل همین ندانستنهاست که مردم به
یکباره به سمت یک بازار مثل بورس یا رمزارزها هجوم میآورند یا بدتر از آن
خیلی راحت گول شبکههای هرمی را میخورند.
مردم اصوالً درباره انواع حسابهای ســپرده بانکی ،تسهیالت بانکی ،سهام
شرکتها ،اوراق قرضه و انواع رمزارزها چیز زیادی نمیدانند .اغلب مردم همواره
بهدنبال گرفتن تسهیالت از بانکها هستند ،اما از ساختار این وامها و بهرهای
که به وامشان تعلق میگیرد ،چیز زیادی نمیدانند .بانکها هم عالقهای ندارند
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در این زمینه شفافسازی کنند؛ چراکه مسئله آنها نیست.
این عدم آگاهی فقط درباره مردم عادی صدق نمیکند؛ بلکه در کسبوکارها
هم این مســئله وجود دارد .درباره پول کتابهای زیادی منتشر شده و حتی
گئورگ زیمل کتاب سنگینی به نام «فلسفه پول» نوشته است .ما هم در راه
پرداخت کتابهایی را درباره پول منتشــر کردهایم و در حال انتشــار داریم.
پیش از این کتابهایی مثل پول نقد دیجیتال و استاندارد بیتکوین را تقدیم
مخاطبان کردهایم که هر کدام بهطور مفصل به بحث پول پرداختهاند .عالوه بر
اینها کتابهای دیگری مانند «پول»« ،فلسفه پول و مالی» و «پول چگونه کار
میکند» را در دست انتشار داریم.
کتاب فلسفه پول و مالی همانطور که از نامش پیداست ،به ماهیت و اخالق در
حوزه پول میپردازد .کتاب پول نیز با یک روایت داستانی خواندنی ،بیشتر به
تأثیری میپردازد که پول در جوامع گذاشته است .در این میان کتاب «پول
چگونه کار میکند» به شیوهای متفاوت به پول میپردازد.
این کتاب را انتشارات دیکی منتشر کرده که کتابهایش به شیوه تصویری
و ساده تالش میکند مفاهیم مختلف را توضیح دهد .شرح ساده مفاهیم کار
سختی است و این کاری است که کتاب پول چگونه کار میکند ،بهخوبی از پس
آن برآمده است .این کتاب بعد از یک تاریخچه کوتاه درباره پول ،از حسابداری
و مدیریت مالی کسبوکارها شروع میکند ،به ابزارهای مالی ،بازارهای مالی
و مؤسسات مالی میپردازد و در بخشی مفصل درباره مدیریت مالی شخصی
میگوید .کتاب پول چگونه کار میکند یک دانشنامه مصور با شرحی ساده و
خواندنی است.
این کتاب تالش میکند موضوع پیچیده پول را به شکل تصویری ساده کند و
بگوید چگونه پول ،این ساخته دست بشر توانسته جوامع مدرن را شکل دهد.

اتاق خبر

«نگاه بانک» بهدنبال بهبود ارکان
فناوری اطالعات بانک کارآفرین

برگزاری سومین مجمع
آنالین سامانه مدیریت
سهام و مجامع آنالین
داتین

سامانه مدیریت سهام و مجامع
آنالین داتین که میتواند
یک مجمع را از صفر تا صد
برنامهریزی کند؛ سومین مجمع
آنالین خود را برگزار کرد .از
جمله نقاط قوت سامانه یکپارچه
مدیریت سهام و مجامع آنالین
داتین ارائه خدمات در سه بخش
«مدیریت سهام ستادی»،
«داشبورد نظارتی» و «برگزاری
مجمع آنالین» به شکلی
یکپارچه است و به سامانههای
 ERPو سامانههای منابع انسانی
بانکها ،سازمانها و شرکتهای
بورسی متصل میشود.
اتصال کیف توکن ققنوس
به اپلیکیشن تاپ

سرویس کیف توکن ققنوس
بهعنوان پلتفرم هوشمند
سرمایهگذاری و مدیریت
داراییهای دیجیتال در قالب
توکنهای دارای پشتوانه بر
بستر شبکه ققنوس ،از جمله
توکن پیمان به ارزش یک
سوت طالی  ۲۴عیار و توکن
دایادایموند با پشتوانه الماس در
راستای توسعه سرویسدهی و
افزایش راهکارهای دسترسی و
استفاده به اپلیکیشن تاپ ،یکی
از نرمافزارهای معتبر و بزرگ
خدمات پرداخت الکترونیک
کشور با بیش از یک میلیون
کاربر فعال پیوست.
رونمایی از سامانه ۱۶۸۶
پرداخت الکترونیک سپهر

مراسم رونمایی از خط خدماتی
کشوری پرداخت الکترونیک
سپهر با شماره ۹ ،۱۶۸۶
دیماه برگزار شد .این سامانه با
پشتیبانی شبانهروزی اکنون با
 ۶۰کانال آماده خدمترسانی
در سراسر کشور است .بابک
رهنماپور ،مدیرعامل این شرکت
با توضیح اینکه در مدت  ۱۶ماه
توانستیم سرشماره چهاررقمی
 ۱۶۸۶را بهصورت کشوری
راهاندازی کنیم ،گفت« :توجه ما
برای راحتی مشتریان بوده و فکر
میکنیم که موفقیت خوبی در
این زمینه داشته باشیم».
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نئوبانکها به رگوالتوری
هوشمند نیاز دارند

یکی از موانع پیش روی ایجاد نئوبانکها در کشور ،وجود برخی
محدودیتهای قانونی بهظاهر پیچیدهای است که راه هموار را ناهموار
کردهاند .راهی که به گفته علی عبداللهی ،رئیس مرکز فناوری اطالعات و
توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد ،میتواند سادهتر از این حرفها باشد.
رگوالتوری هوشمند ( )Smart regulationعنوانی است که او برای هموار
شدن این راه به کار میبرد .به عقیده عبداللهی در بحث رگوالتوری هوشمند
که دنیا به سمت آن رفته ،در بسیاری از موارد به دستورالعملهای پیچیده
نیازی نداریم ،در حالیکه ما به چارچوب و راهنمای عمل نیاز داریم .این
راهنما میتواند به تسریع ایجاد نئوبانک کمک کند؛ بنابراین در رگوالتوری
هوشمند باید ادبیات این حوزه را از سمت ادبیات بوروکراتیک دستوری
دولتی به سمت دیگری سوق دهیم .عبداللهی در بحث رگوالتوری مطرح
کرد« :اینکه بگوییم در تاریخ مشخصی دستورالعملهای نئوبانک نوشته و
بعد از آن مجوز راهاندازی این بانکها داده میشود ،زیاد قابلقبول نیست؛
به عبارت دیگر جنس نوآوریهای فناورانه امروز بهگونهای است که منتظر
زمان نمیمانند تا در چارچوب دستورالعملهای حاکمیتی کار خود را
آغاز کنند .فناوریهای تحولآفرین امروزی منتظر تقویمهای رومیزی ما
نمیمانند که نمونه آن را در بحث بالکچین و رمزارزها میبینیم .در بسیاری
از موارد نیازمند این هستیم که رگوالتورها هم در این خصوص دیدگاه خود
را تغییر دهند».
سه معاون جدید صندوق نوآوری و شکوفایی

علی وحدت ،رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ،در احکامی
جداگانه رضا قربانی را بهعنوان معاون نوآوری و توسعه فناوری،
روحاهلل ذوالفقاری را بهعنوان معاون تسهیالت و تجاریسازی و
یاسر عربنیا را بهعنوان معاون برنامهریزی این صندوق منصوب
کرد.
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ی که بانکها تصمیم گرفتند واحد فناوری اطالعات خود را از بانک
از زمان 
مستقل کنند ،مسیر جدیدی برای ارائه خدمات بیشتر فراهم شد .بهروز
بودن و چابکبودن ذات مجموعههای فناوریمحور است و این خصلتها
با استقاللیافتن آنها گستردهتر هم میشود .شرکت «نگاه بانک» یکی از
شرکتهای هلدینگ فناوری نگاه است که با همین هدف تأسیس شده
است .همچنین تمام امور مربوط به حوزه فناوری اطالعات بانک کارآفرین
به شرکت نگاه بانک واگذار شده است .از این رو ،هدف شرکت نگاه بانک،
ارتقا و ساماندهی زیرساختهای فنی بانک کارآفرین و توسعه خدمات
برای مشتریان این بانک است .علیرضا بهمنی ،مدیرعامل شرکت نگاه بانک
درباره فعالیت این شرکت اینطور توضیح داد« :مأموریت نگاه بانک بهبود و
ساماندهی در الیه زیرساختهای فنی و محصوالت بانکی بانک کارآفرین
است .به عبارتی تمام امور مربوط به حوزه فناوری اطالعات بانک کارآفرین به
شرکت نگاه بانک واگذار شده است».
او با اشاره به اینکه هلدینگ فناوری نگاه ،پیمانکار بانک نیست و یکی از
ن رو نوع عملکرد آن هم مانند یک
شرکتهای بانک است ،گفت« :از ای 
شرکت پیمانکار نیست و واسپاری حوزه فناوری بانک به این هلدینگ
بهمنظور تسهیل و ارتقا در روند اجرایی امور و چابکتر ،متنوعتر و بهروزتر
شدن خدمات فناوری در تمام حوزهها بوده است .فعالیتهای هلدینگ
فناوری نگاه بسیار گسترده و متنوع هستند و از این میان ،تأمین و ارائه
سرویسهایی که بهطور مستقیم مورد نیاز بانک است ،بر عهده شرکت نگاه
بانک است؛ مواردی نظیر خدمات توسعه و نگهداری کربنکینگ ،تأمین،
توسعه ،نگهداری و پشتیبانی زیرساختهای مورد نیاز (سختافزاری ـ
نرمافزاری ـ ارتباطی) و برنامههای کاربردی».

سرپرست جدید معاونت فناوری
اطالعات و بانکداری الکترونیک بانک دی

در مراسمی ،محمود زمانزاده نصرآبادی
بهعنوان سرپرست معاونت فناوری
اطالعات و بانکداری الکترونیک بانک دی
منصوب شد .پیش از این ،از آذرماه ،۱۳۹۵
محمدعلی بخشیزاده ،معاون فناوری
اطالعات این بانک بود که در این مراسم
بهعنوان مشاور مدیرعامل در حوزه فناوری
اطالعات و بانکداری الکترونیک انتخاب
شد.

امنیت تراکنش

آرمین هاشمی

چند پرسش درباره امنیت فضای پرداخت
در گفتوگو با سرهنگ داوود معظمی گودرزی ،رئیس پلیس فتای تهران بزرگ

پلیس فتا بهمثابه
البراتوار تخصصی سنجش امنیت

در حال حاضر دغدغه و چالش اصلی پلیس فتا مبحث فرایند احراز هویت کاربرانی است که بهطور ناخواسته
با مهندسی اجتماعی صورتگرفته از سوی مجرمان مبادرت به احراز هویت و ثبتنام در سایتهای فروش ارز
دیجیتال ،پرداختیارها و ...میکنند و سپس پنل کاربری خود را افشا یا واگذار میکنند و این در حالی است که
متهمان با پنلهای افشاشده اقدام به سوءاستفاده از آن میکنند
مســائل و جرائمی که در بخش تاریک دنیای فناوریهای مالی وجود دارند ،پیچیدگیهای بیشــتری نسبت به جرمهای ســنتی دارند .این پیچیدگی از دو جهت کار را برای
قانونگذاران و مجریان قانون سخت میکند؛ اول اینکه بسیاری از مردم با خطرات بالقوه بسیار متنوعی که وجود دارد ،آشنایی ندارند و دوم اینکه شتاب فناوری باعث میشود
که الگوها بهسرعت منقضی شوند و تا مردم میخواهند الگوهای کالهبرداری را یاد بگیرند ،کالهبرداران و مجرمان سایبری از الگوهای جدیدتر دیگری استفاده میکنند .همه
اینها بهجز هزار و یک مسائل و جرائمی است که همیشه بوده و امروزِ روز ،فضای سایبری به بستر آن تبدیل شده و پلیس فتا را بهعنوان حافظ امنیت این فضا هر روز بیش
از پیش پرکارتر و مشغولتر میکند .برای همین است که تمامی کسانی که اصرار دارند فضای سایبری را امن نگه دارند ،باید به طریقی خودشان هم گامی برای این امنشدن
بردارند .در این میان همکاری رسانهها بهعنوان میانجی پلیس فتا با مردم و اکوسیستمهای فناوری ،میتواند نقش مهمی ایفا کند و وجود یک رابطه مستمر و همفکریهای
مدام راه را برای امنتر شدن فضا هموار میکند .با همین ایده است که در گروه رسانهای راه پرداخت سعی کردهایم همواره از نظرات مجریان قانون حوزه سایبری ،آنهایی که
در خط مقدم مسائل و حوادث هستند ،استفاده کنیم و فضای تعاملی داشته باشیم .گفتوگوی زیر که چندی پیش با سرهنگ داوود معظمی گودرزی ،رئیس پلیس فتای
تهران بزرگ انجام شد ،در همین راستاست و در ادامه میتوانید پاسخهای ایشان به چند پرسش کالن ما را مشاهده کنید.
یکی از مباحث بســیار مهم در جرمشناسی ،بحث
پیشگیری از وقوع جرم است .در جرائم مادی ،آنچه
تاریخ دنیا تجربه کرده ،این است که پشتوانه نظری
و عملی خوبی برای راههای پیشگیری وجود دارد.
حال سؤال این اســت که با توجه به افزایش شتابان
هرروزه تراکنشهای مالی و به تبع آن افزایش جرائم
مالی در این حوزه ،مهمترین راهکار پلیس فتا برای
پیشگیری چیست؟

همانگونه که میدانید ،به لحاظ امکان سوءاستفادهای که از
فضای سایبر وجود دارد ،ضروری است برای آن (وجه منفی)
چارهای اندیشیده شود .با توجه به رویکرد کلی مقابله با جرائم
که در دهههای اخیر شاهد تحوالت شــگرفی نیز بوده است،
میتوان دو گزینه را پیش رو قرار داد که عبارتاند از :اقدامات
کیفری و غیرکیفری .در زمینه اقدامات کیفری سعی میشود
از طریق جرمانگاری هنجارشکنیها و سوءاستفادههای جدید
یا تجدیدنظر در قوانین کیفری گذشته ،ارعابانگیزی مؤثری
درباره مجرمان بالقوه یا مکرر صــورت گیرد تا به این ترتیب،
از ارتکاب جرم جلوگیری شــود ،اما رویکرد دوم که در بستر
جرمشناسی تبلور یافته و با الهام از علوم دیگر نظیر پزشکی،
روانشناســی ،جامعهشناســی و ...پدید آمده ،اتخاذ تدابیر
پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است .در این زمینه،
تاکنون الگوهای مختلفی در عرصه جرمشناسی پیشگیرانه ارائه
شده و مورد آزمون قرار گرفته است .از مهمترین و مؤثرترین این
الگوها میتوان به پیشگیری اجتماعی ( )Social Preventionو
پیشگیری وضعی ( )Situational Preventionاز جرائم اشاره
کرد .بهطور خالصه ،در پیشگیری اجتماعی سعی بر این است
که با افزایش آگاهی افراد و با افزایش سواد رسانهای (از راههایی
غیر معمول) آحاد جامعه و تربیت صحیح آنها ،بهویژه قشــر
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جوان و نوجوان و همچنین از بین بردن زمینههای اجتماعی
وقوع جرم ،نظیر فقر و بیکاری ،انگیزههای مجرمانه از مجرمان
سلب شود .اما در پیشگیری وضعی ،هدف سلب فرصت و ابزار
ارتکاب جرم از مجرم باانگیزه اســت .نکات دیگری که در این
بحث باید مدنظر قرار گیرد عبارتاند از .1 :این فضا با امکاناتی
که در اختیار مجرمان قرار میدهد ،از یک سو ارتکاب جرائم
را سهلتر میسازد و نسبت به دنیای فیزیکی خسارات بسیار
بیشتری را وارد میکند و از سوی دیگر ،به لحاظ فرامرزیبودن
آن و امکان ارتکاب جرم بدون نیاز به حضور فیزیکی مجرمان،
تعقیب و پیگرد و در نهایت دستگیری آنها با مشکالت بسیاری
همراه شده است .به این ترتیب ،پیشگیری از وقوع این جرائم
بسیار باصرفهتر و کمهزینهتر از طی فرایند رسیدگی کیفری
آنها و تحمل خسارات بیشمار است .کارکرد پیشگیری وضعی
از جرم در این اســت که ابزار و فرصت ارتکاب جرم را از مجرم
سلب میکند .توجه به مثلث جرم میتواند به درک این موضوع
کمک کند .برای ارتکاب یک جرم ،سه عامل باید جمع شوند.
مهمترین آنها که قاعده مثلث جرم را هم تشــکیل میدهد،
انگیزه مجرمانه ( )Motiveاست .انگیزه باعث بیدار شدن میل
ع آن قصد مجرمانه ( )Intentionمیشود.
درونی در افراد و به تب 
برای از بین بردن این عامل ،ضروری اســت تدابیر پیشگیرانه
اجتماعی اتخاذ شود ،اما اگر به هر دلیل مجرمان واجد انگیزه
شــدند ،باید از اجتماع دو ضلع دیگر این مثلث ،یعنی فرصت
( )Opportunityو ابزار ارتکاب جرم ( )Meansجلوگیری کرد.
از میان این دو ،سلب فرصت از مجرمان اهمیت بیشتری دارد.
زیرا متصدیان امر هرچه بکوشــند ابزارهای ارتکاب جرم را از
سطح جامعه جمعآوری کنند ،باز هم مجرمان باانگیزه خواهند
توانست به آنها دست یابند .هرچند در عین حال نباید اهمیت
جمعآوری این ابزارها را در کاهش جرائم نادیده گرفت .به هر
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حال ،آنچه در پیشــگیری وضعی از جرائم اولویت دارد ،حفظ
اهداف ( )Targetsو بزهدیدگان از تعرض مجرمان است.
آیا کارگروه یا نهادی وجود دارد که مشخص ًا در این
زمینه در پلیس فتا فعالیت کند؟

بلی ،تمام ادارات و قسمتهای مختلف پلیس فتا در کشور با
توجه به مقدمه پیشگفته سعی در انجام اقدامات پیشگیرانه
اجتماعی و وضعی دارند و انجام این وظیفه در چارت سازمانی
پلیس فتای کشــور بهصــورت تخصصی بر عهــده ادارات
اجتماعی و تشخیص و پیشــگیری از وقوع جرائم سایبری
است ،در خصوص اقدامات پیشــگیرانه اجتماعی پلیس فتا
میتوان به ســاخت کلیپهای آموزشــی جهت انتشار در
فضای اینترنت و شــبکههای اجتماعی و سایتهای خبری
با ذکر مصادیق مجرمانه و هشــدارهای پیشگیرانه متناسب
با آن که بر اساس آخرین سوژهها و پروندههای واصله انتشار
مییابد ،ساخت و انتشار متون گرافیکی و دادهنماهای مختلف
متناسب با شــرایط ســنی گروههای مختلف جامعه ،انجام
مصاحبههای متعدد با صداوسیما و سایتهای مختلف خبری
با هدف افزایش سطح آگاهی و سواد رسانهای شهروندان و...
اشاره کرد ،اما در حوزه اقدامات پیشگیرانه وضعی پلیس فتا،
باید این نکته را مدنظر قرار داد کــه ادارات مبارزه با جرائم
ســایبری پلیس فتا ،به جهــت قرار داشــتن در خط مقدم
مقابله با جرائم سایبری ،اولین نقطهای هستند که ضعفها
و آسیبپذیریهای امنیتی شبکهها و سامانههای مختلف از
جمله سیستم بانکی در آن نمایان میشود و بهنوعی البراتوار
تخصصی ســنجش امنیت این سامانههاســت .بهطور مثال
پس از افزایش مستمر چندســاله جرم برداشت غیرمجاز از
حساب بانکی (فیشــینگ) و متضرر شــدن تعداد زیادی از

فیزیک و بانک

ابوالفضل رجبی

غلتاندن کنده | اثر الکساندر بوگومازوف

چرا پس از مدتی با گسترش عقالنیت ابزاری برای انجام غیرحضوری امور مالی ،اداری و کاری،
باز هم مردم تمایل بیشتری برای انجام امور به شکل حضوری و درک ساحت عینی دارند؟

اصالح همزمان ذهن و عین

زیستن در عصر فناوری ،ملزومات زیستیای را به ما یادآور میشود که میتوان از آنها طبق نظر حسین حسنی،
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات بهعنوان «تنشهای پدیدارشناختی برای پذیرش امور
ناملموس» نام برد .تنشهایی که چه در ساحت عینی و چه در ساحت ذهنی ،ما را به خود مشغول داشته
است .این تنش حاصل سبک زندگی فناوریمحور است که گریزی از آن نیست .از طرفی جبار رحمانی ،عضو
شورای مرکزی انسانشناسی و فرهنگ در چرایی پیگیری حضوری کارها در صورت وجود سیستمهای پاسخگو
برای انجام امور ،از «نابلدی متقاضی و ابهام و فقدان اعتماد در عملکرد کارگزاران سیستم در ادارات ،نهادها،
مؤسسات مالی و »...میگوید
28
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عینیت و فیزیک در انجام امور تا به امروز نقش انکارناپذیری
در زندگی بشر داشته اســت .عینیت برای انسان نوعی حس
اطمینان و همچنین فیزیک نوعی سنجه برای داراییهایش
بوده است.
اساســاً مبنای هر کنشــی هم تا پیــش از جامعیتپذیری
فناوری در فرهنگ زیســتی و ســبک زندگی انسان ،همین
عینیتیافتگی امور بوده که در کنار تجســم فیزیکی اماکن،
کنشمندی را صورت میبخشــید .حال ،بشــر با وضعیتی
روبهروســت که عینیت را روزبهروز ناملموستر و در پشــت
صفحــات اینترنتی و پیشــخوانهای تعبیهشــده دولتی ـ
خصوصی میبیند ،اما بــاز هم نمیتوانــد آن را آنگونه که
باید ،بپذیرد و با مختصات زیستیاش همراه سازد .اما انسان
امروز چه بخواهد و چه نخواهد ،در عصری زندگی میکند که
چالشهای پدیدارشناختی زیادی را متحمل میشود .حسین
حسنی ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات
با بیان اینکه عینیت امور برای بشــر تا امروز لزوم امر واقع را
یادآور میشده ،میگوید« :بشر در طول تاریخ برای انجام کلیه
مبادالت و معاوضه با امر عینی و رؤیتپذیر ،ســهلتر ارتباط
برقرار کرده اســت .چنانچه در اولین تبادالت کاالبهکاالیی
که میان انسانهای نخســتین صورت میگرفته ،فرد آنچه
را بهعینه میدید ،مبادله میکرد و بر این اســاس محاسباتی
ذهنی ،در مورد منتفعشدن یا متضرر شــدن انجام میداد.
به نظرم اختــراع پول چالش ذهنــی و مفهومی بزرگی برای
بشری بوده که ســالها با مبادله کاالهای دیدنی و ملموس
سروکار داشته است .شــکلگیری نهادهای مختلف مالی و
تجاری در طول تاریخ ،هماننــد بازارها ،بازارچهها ،صرافیها
و نیز بعدها پاساژها و مراکز خرید بزرگ ،باشکوه و باعظمت؛
برای «چشــمگیر» کردن کاالها و خدمات بوده تا آنها به این
باور و ارضای ذهنی برســند که آنچه را میخرند« ،بهواقع»
خریدهاند».

طبیعتاً ابزارهای رسانهای گســترده برای تغییر عادتهای
رفتاری مردم را در اختیار نداشــته اســت .دولتها بهعنوان
سیاستگذاران و برنامهریزان کالن که اساساً مرجع اعتماد و
اطالعرسانی و فرهنگسازی هستند ،اخیرا ً متوجه اهمیت این
تغییرات شدهاند .این کندی عمدتاً ناشی از عدم فرهنگسازی
یکپارچه است.
علت اساســیتر آن نیز غلبه اردوگاهی اســت که سویههای
تاریک و خصمانه فناوری را بیشــتر مد نظر داشتهاند و از آن
منظر به آن نگریســتهاند .به همین دلیــل از آنجا که بهطور
تاریخی این گــروه ،قدرت (انواع گوناگــون آن) را در اختیار
داشــتهاند ،دیرهنگام تن به خودتغییــری و تغییر اجتماع
دادهانــد .از این رو ســرمایهگذاری روی آمــوزش تحوالتِ
رفتار مردم به شکل شکننده؛ اندک و پراکنده صورت گرفته
است ».حسنی در ادامه با بیان اینکه تحول ذهنی و فناورانه
الزمه پذیرش فعالیتهای غیرجســممند هستند ،میگوید:
«زیرســاختهای ارائه خدمات در ایران بهاصطالح «روان»
نیستند .به این معنا مشــکالت مختلف نرمافزاری ،طراحی
غیرکاربرپســند ،درگاههای ارائه خدمات و ســرعت اندک
اینترنت ،مانع اساسیهمپوشــانی واقعی و کامل امر واقعی و
امر مجازی اســت .گردانندگان این خدمات نیز از نظر ذهنی
با این تحول سازگار نشدهاند و نمیتوانند به جای یک انسان
جسممند ،با هویت مجازی و نادیدنی او ارتباطی واقعی برقرار
کنند.

حسین حســنی  :بشــر در طول تاریخ برای انجام
کلیه مبادالت و معاوضه با امر عینی و رؤیتپذیر،
ســهلتر ارتباط برقرار کــرده اســت .چنانچه در
اولین تبادالت کاالبهکاالیی که میان انســانهای
نخســتین صورت میگرفته ،فرد آنچه را بهعینه
میدید ،مبادله میکرد و بر این اساس محاسباتی
ذهنی ،در مورد منتفعشدن یا متضرر شدن انجام
میداد

تبدیل تراکنش به تجربه زیستی ناملموس

حسین حســنی با تأکید بر اینکه فناوری وضعیت جدیدی
را برای انســان به وجود آورده ،از تنش پدیدارشناختی برای
پذیرش امور ناملموس در عصــر فناوری میگوید« :این روند
احداث فروشــگاههای بزرگمقیاس تا حــدی برای تبدیل
تراکنش و خرید به یک تجربه زیستی بیرونی صورت گرفت،
اما بهناگاه فناوریهای آنالین و «انتقال» عمل خرید و مبادله
به دنیای خیالی برساخته پشت صفحههای نمایش و سیمها
و کابلها ،یک بار دیگر انســان را دچار تنش پدیدارشناختی
برای پذیرش امور ناملموس ،بهعنوان امور ملموس کرده است.
در این وضعیت بین صفحهنمایش و دنیای ذهنی انســانها
پیوندی برقرار میشود که در آن ،فضاهای خیالی فروشگاههای
بسیار بزرگ برساخته میشوند .به نظرم چون هنوز در مرحله
اول این دوره گــذار و انطباق ذهنی با این تحول هســتیم،
پذیرش ذهنی این تحول با دشــواریهایی همراه است .این
امر بهویژه برای نسلهای پیشــین که کمتر در دنیای ذهنی
اشــتغال با فناوری درگیر بودهاند ،با سختی بیشتری همراه
خواهد بود .به هر حال این تحول نیازمند گذشت زمان است».
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات در
نسبت کندی تغییرات فرهنگی و اجتماعی با توجه به گسترش
روزافزون فناوریهــای اطالعات و فنــاوری مالی میگوید:
«همانطور که گفتم این تحول رفتاری از یک طرف مستلزم
گذر زمان اســت؛ چراکه هیچ تغییر رفتاری یکشبه و سریع
روی نمیدهد.
این را هم در نظر داشته باشــید که این تغییرات بهسرعت در
حال وقوع هســتند و زمان چندان زیادی از این تغییر مسیر
در انجام تراکنشهای مالی سپری نشده است .از طرف دیگر،
پیشگام این تغییرات ،عمدتاً بخش خصوصی و بازار بوده که

برنامههای توسعه و حتی الگوی پیشرفت ایرانی ـ اسالمی نیز
توجه بسیار کمی شده است .همچنین بهدلیل مقاومتهای
مختلف که عمدتاً ناشــی از کمفهمی و کجفهمی اســت ،به
شبکه ملی اطالعات ما ـ که میتواند ابرپلتفرمی آنالین برای
ارائه خدمات باشد ـ کمتر توجه شده و در نتیجه کمتر توسعه
پیدا کرده است .بهطور طبیعی کشورهای اروپایی و غربی در
ال در زمینه پلتفرمهای مختص
این زمینه پیشگام هستند .مث ً
خدمات حملونقل از قبیل سفرهای درونشهری و حمل بار،
اقداماتی در جهت تدوین قوانینی بــرای نظاممند کردن این
فعالیتها آغاز شده است؛ از جمله در کشور هلند .با این همه
از آنجا که دولتها بهعنوان قانونگــذاران و متولیان تنظیم
مقررات دیر با تحوالت فزاینده کنونی ســازگار میشــوند،
تنظیم مقررات با کندی به پیش میرود ،اما تالشهایی آغاز
شده است».
حسین حسنی در آخر با تأکید بر سبک زندگی فناوریمحور
و ضرورت تعبیهشدگی ارزشهای فناورانه ،معتقد است« :چه
بخواهیم ،چه نخواهیم سبک زندگی کنونی فناوریمحور است.
خواسته یا ناخواسته ،انتشار ویروس کرونا و بیماری کووید 19
ما را وادار کرد تا هرچه سریعتر به این سبک زندگی عادت کنیم
و خود را با آن وفق بدهیم .امــروزه بخش عمدهای از خریدها،
تراکنشهای مالی و آموزش ـ رسمی و غیررسمی ـ با فناوری
عجین شده است .این امر تعبیهشدگی ارزشهای فناورانه را در
اذهان ما تسریع میکند.

پذیرش جامعه پلتفرمی

جامعه ما تا زیست فناوریمحور ،هنوز راه زیادی در پیش دارد
و اساساً توان این تغییر را به شکل گسترده و کوتاهمدت ندارد
و به همین خاطر است که در سویههای مختلف ایجاد و انجام
فناوریهای اطالعاتی و مالی آسیبپذیر است .از طرفی بخش
دولتی نیز نتوانسته بســتر فعالیت فناورانه را به شکل ویژه و
کارآمد ایجاد کند و خدمات بخش خصوصی هم فقط بخش
محدودی از جامعه را دربر میگیرد.
حسین حسنی ،اســتاد ارتباطات با تأکید بر اینکه ما ناگزیر
از پذیرش پلتفرمیشدن جامعه هســتیم ،معتقد است« :ما
به ناگزیر هرچه ســریعتر باید به ســمت جامعه پلتفرمی و
پلتفرمیشدن امور (از فرهنگ گرفته تا اقتصاد) پیش برویم.
اساســاً بســتر آینده تراکنشهای مالی ،تبادالت انســانی و
ارتباطی ،تولیدات فرهنگی و رســانهای ،ارائه خدمات شهری
و ...پلتفرمها هستند.
متأسفانه ما سیاســتگذاری فناورانه منسجمی که بهعنوان
یک الگوی فراگیــر راهنمای برنامههای توســعهای در ایران
باشد ،نداریم .به نقش مؤثر تحوالت فناورانه ـ رسانهای در انواع

اساساً ما دیگر سبکزندگی بدون فناوری نداریم و نمیتوانیم
داشته باشیم .همه گروههای اجتماعی باید بهسرعت ارزشهای
فناورانه را در خــود نهادینه کنند تا بتوانند با این نوع ســبک
زندگی «احساس راحتی کنند» .به عبارت دیگر ،تمایل به سبک
زندگی فاقد فناوری ،انگشتنمایانه و «غیرطبیعی» شده است».
در ادامه به ســراغ جبــار رحمانــی عضو شــورای مرکزی
انسانشناســی و فرهنگ رفتهایم تا از نگاه یک انسانشناس
فرهنگی ،امر جسممند و عینی را در برابر امر ذهنی و مبتنی
بر فناوری اطالعات بررســی کنیم .او در ابتدا از منطق حضور
شخصی برای انجام امور گفت« :همه ما خاطراتی از انجام امور
اداری داریم؛ صفهای طوالنی بانکها و زمانی هم صفهای
نان ،گاز ،کوپن و . ...همه اینها در یک منطقِ حضور شــخصی
برای انجام امور و رفع ضرورتهای او صورت میگرفت .امروزه
هرچند آن صفها کم شــدهاند ،ولی همچنان بــرای انجام
بسیاری از امور به این مراکز میرویم و در این میان شاهد یک
فناوری ساده ،اما مهم برای کنترل صفها هستیم؛ شمارهدهی
و نوبتدهی».
او در ادامه با تأکید بر تجربههای زیستی انسان مدرن ایرانی،
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انسانم آرزوست
کیوان جامهبزرگ
معاون توسعه راهبردی و امور
شرکتهای فناپ

شورش مکرر فناوری علیه خود ،برای اصالحگری مستمر ،امری
مبارک است.
توسعه فناوری همواره در حوزه انسانی چالشهایی را با خود به
همراه داشته و شاید مناسبترین پاسخ را خود فناوری ممزوج با
یافتههای علوم انسانی برای گذر از آنها پی افکنده است.
ی که فناوری مواجهه مستقیم با تجربه کاربری
این مسئله هنگام 
داشــته ،عینیتر و ملموستر بوده اســت .برای مثال از یک سو
کسبوکارها تالش میکنند برای افزایش سرعت و سهولت خرید
و بهبود تجربه مشتری ،به مدد فناوری ،فرایندهای انتخاب و خرید
ال در
را هوشمندانهتر و با کمترین تعامل انسانی طراحی کنند .مث ً
خریدهای حضوری ،ترالیهای هوشــمند و پرداخت مستقیم
فاکتور خرید از حســاب دیجیتال و ...میآیند تا تعامل انسانی
را به حداقل برسانند .یا با اســتفاده از دادهکاوی و رفتارشناسی
مشــتریان در خریدهای آنالین ،بهترین پیشنهادها را برایشان
شخصیسازی کنند ،با کاهش بهای تمامشده امکان تخفیفهای
بهتر ،بستهبندی شــکیلتر و جذابیتهای جانبی به سفارش
اضافه کنند و...
از ســوی دیگر برخی رفتارشناســان اقتصادی ،کاهش تماس
فیزیکی و انسانی را موجب کاهش میل به خرید یا انگیزه انتخاب
میدانند .تحقیقات اقتصاددانان رفتاری و روانشناسان اقتصادی
نظیر آدام وایتز ،کرت گری ،رایان بوئل و مایکل نورتون و ...که در
ادامه این نوشــتار به نتایج پژوهشهای آنها استناد شده ،نشان
میدهد ارتباط انسانی مقوم اشــتیاق به خرید و افزایش ارزش
ادراکی از خدمت یا کاالی دریافتشــده خواهد بود؛ در نتیجه
کسبوکارهایی که ســعی میکنند مشــتریان خود را از سایر
انســانها دور کنند ،قدرت خلق ارزش فردی و اجتماعیشان
کاهش مییابد .در عین حال در هر دو سوی میدان ،فعاالن هر
جبهه در حال پیشــتازی در مسیر خود هســتند .ولی آیا واقعاً
کاهش تماس فیزیکی و تجربه حضوری باعث توقف رشد تجارت
الکترونیکی میشود؟ یا فروشندگان آنالین هم ترفندهایی برای
غلیان دوپامین و شعف خرید در جان مشتریان و متناسب با آن،
کورتیزول ترس و اضطرار در صاحبان بازارهای سنتی ،مییابند؟
تماس انسانی قدرتی جادویی دارد؛ بهعنوان مثال ،گرفتن دست
شریک زندگی یا حتی در برخی موارد گرفتن دست غریبه! تحمل
محرکهای دردناک (گرمای بیش از حد ،شوکهای الکتریکی)
را در افراد افزایش میدهد.
همچنین تماس انسان با انسان یا محصول ،ارزش درکشده از
امتزاج تجربه و محصول را افزایش میدهد .از اینرو توصیه شده
کسبوکارها ،به جای اینکه به هر قیمتی اتوماسیون خدمات خود
را گسترش دهند ،با برقراری تعامالت انسانی در ذهن مشتری،
خلق ارزش کنند.
سه عامل ،وجود ارتباط انســانی را مهم میکند که در ادامه به
آنها میپردازیم.
 .1ترجیح حضور اراده آگاهانه
مشتریان هنگام تعامل با یک کســبوکار ،ترجیح میدهند به

جای اتوماسیونهای انتزاعی ،یک کنش انسانی را تجربه کنند.
برای مثال ،افراد هنگام استفاده از صندلی ماساژ ،وقتی خودشان
یا شخصی دیگر عامدانه ماساژ را کنترل میکند ،لذت بیشتری
احساس میکنند تا زمانی که از ماساژ خودکار یا پروتکل ماساژ
تصادفی صندلی استفاده میکنند .مطالعه دیگر نشان میدهد
که مردم طعم یک آبنبات را وقتی دیگران برایشــان آگاهانه و
نه تصادفی ،انتخاب میکنند ،بیشتر ترجیح میدهند .همچنین
مردم برای محصوالتی مانند کارت تبریک ،جواهرات ،روسری
و چاقوهای دستساز و امثالهم در مقایسه با تولیدات ماشینی،
حاضرند هزینه بیشتری پرداخت کنند؛ زیرا معتقدند این لوازم
دستساز با عشق آگاهانه ساخته شده است .بنابراین در هنگامه
عصر دیجیتال و فشــار تولیــد انبوه ،تقاضا بــرای محصوالت
دستساز افزایش مییابد و رشد کسبوکارهایی مثل Amazon
 Handmadeو  Etsyبرای فروش کاالهای دستساز و صنایع
دستی ،سر به فلک میکشد.
حتی تقاضای بســتنی دستســاز طی ســالهای آینده رشد
چشمگیری خواهد داشت! آیا مشــتریان واقعاً میتوانند تفاوت
بستنی دستســاز و کارخانهای را تشــخیص دهند؟ مشخص
نیست ،اما به نظر میرسد تأکید بر دستساز بودن ،درک خاصی
برای مشتری ایجاد میکند.
از سوی دیگر حضور فروشنده یا هر عامل انسانی دیگر در فرایند
خرید که میتواند نقش راهنما و چهبسا مشوق خریدار را ایفا کند،
برای مشتری خوشایند است.

 .2نمایش تالش
تحقیقات نشان میدهد مشتریان وقتی میبینند که یک ساندویچ
چگونه آماده میشود ،از سفارش آن ســاندویچ ـ در مقایسه با
زمانیکه صرفاً سفارش داده و آن را دریافت میکنند ـ بیشتر لذت
میبرند؛ زیرا مردم ارزش محصوالت را بر اساس تالشی که گمان
میکنند برای تولید آنها به کار رفته ،ارزیابی میکنند.
این گرایش که بهعنوان «ابتکار تالش» شناخته میشود ،بیان
میکند که مردم وقتی میفهمند یــک کاال یا خدمت با تالش
بیشتری در مقایسه با یک کاال یا خدمت دیگر تولید شده (حتی
یک شعر ،نقاشــی و امثالهم) ،بیشــتر از آن استقبال میکنند.
شــرکتها هم میتوانند با افزایش آنچه بوئل آن را «شفافیت
عملیاتی» مینامد ،از نمایش تالش انســانی برای ارائه خدمات
خود جهت ارزشآفرینی خدمات بهره ببرند.
همچنین در خرید حضوری ،مشــاهده مستقیم محصوالت و
امکان لمس آنها در کنار دریافت آنی ســفارش ـ در مقایسه با
انتخاب آنالین یک کاال یا خدمت و انتظار برای دریافت آن که
شوقوذوق خرید را کور میکند ـ لذتبخشتر است .بنابراین
به ترفندهایی نیاز است تا این حسرت تماس التیام داده شود یا
هنگام دریافت سفارش با یک شگفتانگیز کوچک رنج انتظار
تسلی یابد .
بهعنوان مثال شرکتهای تحویل غذایی که هر مرحله از فرایند
خدمت خود را از زمان دریافت سفارش ،آمادهسازی غذا و ارسال
غذا برای تحویل و حتی نام فرد تحویلدهنده ،به مشتری اطالع
میدهند ،به او اطمینان میدهند که غذایش بهدرســتی تهیه
و ارسال میشــود و احســاس بهتری برایش خلق میکنند .به
بیان دیگر حتی یادآوریهای ساده به مشتری از مراحل اجرای
درخواستش و درگیر کردن وی با فرایند ارائه درخواست ،ارزش
دریافتی او را افزایش میدهد.

 .3اصالتدادن به مرجع انسانی
شــرکتها ارزش اصالت را میدانند و گاهی از آن بهره میبرند.
«هارلی دیویدسون» ،صدای متمایز موتورش را اصیل میخواند
یا برخی رستورانها و تولیدکنندگان اقالم غذایی با خودستایی
میگویند که برای دههها دستورالعمل تهیه و در نتیجه طعم و مزه
خود را حفظ کردهاند ،یا برندهای لوکس مانند رولکس ،به همراه
ساعتهای خود گواهی اصالت ارائه میدهند.
با این حال یک راه ســاده برای ایجاد اصالت ،تأکید بر مشارکت
انسان در تولید محصول اســت .چرا مردم حاضرند در حراجها
پول بیشتری برای کاالهایی که متعلق به خالق یا صاحب اصلی
آن بوده ،پرداخت کنند و چرا تمــاس فیزیکی ،تمایل به خرید
چنین اقالمی را افزایش میدهد؟ این تمایالت ناشــی از اعتقاد
جادویی افراد بــه  positive contagionیا اصطالحاً «تبرک»
است و این تصور که لمس و تماس یک کاال توسط سازنده یا مالک
اصلی ،میتواند صرفنظر از کیفیت آن ،ماهیت اعتباری برایش
ایجاد کند .بنابراین اصالت ،مانند درک اراده و تالش انسانی برای
مشــتری ،ارزش ایجاد میکند .به همین دلیل مردم خرید آثار
هنری یک هنرمند را به خرید کپی دقیق آن ترجیح میدهند.
ال خرید پیراهن یک قهرمان ورزشی که در یک بازی خاص به
یا مث ً
تن کرده ،بسیار ارزشمندتر از خرید همان پیراهن از یک فروشگاه
معتبر است .همچنین افراد برای رســتورانهای خانوادگی در
مقایسه با رستورانهای زنجیرهای ،اصالت بیشتری قائلاند ،چون
هویت انسانی آن را بیشتر درک میکنند.
مخلص کالم اینکه حتی در عصر محصــوالت و خدمات بدون
دخالت انســان ( )human lessنظیر خودروهای بدون راننده
یا انبارهــای مکانیزه بدون کارگر ،تعامالت انســانی هنوز برای
مصرفکننــدگان مهم هســتند؛ بهویــژه برای شــرقیها که
هنوز بارقههایی از احســاس و عواطف اجتماعی در وجودشان
میدرخشــد .جدای از مسائل انسانی؛ فضاســازی و حضور در
محیط نیز خود ،بهعنوان یک عامل مشوق خرید مطرح است .از
ن رو از دکوراسیون و معماری فروشگاهها تا نحوه قفسهسازی
همی 
و جانمایی محصوالت در شلف ،به مهارتی گرانقیمت و پیچیده
بدل شده است.
البته اینجا نیز فناوری به مدد کسبوکارها آمده است.
روابط انسانی مهم و غیرقابل اجتناب اســت ،اما میتوان آن را
شبیهسازی یا حتی بهینهسازی کرد؛ بهطوری که هم فواید ناشی
از حذف آن تأمین شود و هم مضارش کنترل شود.
هوش مصنوعی در امتزاج با روباتهای احســاسمدار ،واقعیت
مجازی ،چتباتها و دستیارهای صوتی که بهزودی نسخههای
تصویری و پویای آنها نیز عرضه میشود و در یک دنیای همهجا
حاضر و همیشهمتصل هوش از سر خریداران میربایند ،همگی
تالش میکنند خالء حضور ارتباطات انســانی را در فرایندهای
انسانزداییشده پر کنند.
اینها همه در کنار انزوای روزافزون و فردگرایی فراگیر بشر باعث
میشود نقیصه حذف انسان از فرایندهای ارائه محصول و خدمت
کمرنگتر شود .داستان تا آنجا ادامه پیدا میکند که حتی آنچه
در عالم واقع امکان عرضه و فروشــش به عموم مشتریان میسر
نبوده نیز در آینده نزدیک ،بهصورت مجازی و آنالین به ایشــان
فروختهشود.
احتماالً موج بعدی چالشهای فناورانه ،تجربه انسانی را به چالش
بکشد .در آن روزها که دور هم نیستند ،فناوری باید به مدد علوم
انسانی راهگشا باشد.
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هماندیشی درباره پرداخت
کیوآر که در میان ابزارهای
پرداخت آنچنان که باید
مورد اقبال قرار نگرفته است

ن
سایه سنگی ِ
صنعت بانکداری
بر بازار پرداخت

امیر راسخ :پرداخت کیوآر پدیدهای
جوان است و البته صنعت پرداخت
برای ورود به آن آماده است .برای اینکه
اکوسیستم کامل شود و مشتریان و
کاربران هم بیایند ،باید کاربردهایی برای
آن تعریف کنیم.

سیدعلیرضا فاطمی :الزم است
رگوالتور ،رسانه ،بازیگر پرداخت و همه
با هم دست به دست دهیم تا روش
پرداخت جدیدی به نام کدپرداز در کشور
را به مردم بشناسانیم.

عماد ایرانی :غایت نهایی کیوآر این
است که جایگزین کارت در بیشتر
تراکنشها شود که البته کارت نیز در کنار
آن استفاده خواهد شد.

بهرنگ فاطمی :ترویج تمام مسیرهای
استفاده از کیوآر کمک میکند که کیوآر
صرفا ًمربوط به پرداخت نباشد .در واقع
استفادههای اصلی از کیوآر باید باب
شود.

سیدهادی خادمی :در دوره کرونا هیچ
تفاوت چشمگیری در افزایش پذیرندگی
یا استفاده کاربران دیده نشد .در بعضی
جاها حتی امنیت رمز در حوزه دستگاه
کارتخوان را بیش از پیش فدا میکردند.
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میزگرد

در پایــان از دوســتان میخواهم که هــر کدام
جمعبندیای از بحث داشته باشند و بگویند که آینده
کوتاهمدت کیوآر را چطور میبینند؟

سیدعلیرضا فاطمی :مطمئنــاً پرداخت کیوآر آینده خوبی
دارد .همانطور که آقای بهرنگ فاطمی هم گفتند ،حداقل در
میان پیاسپیها ،برنامه اســتراتژیک جداگانهای برای کیوآر
نوشته شده .امروزه به جایی رســیدهایم که پیشرفت و توسعه
پیاسپیها رگوالتور را نیز به تدوین سند و برگزاری جلسات
مشترک ترغیب کرده است .چند جلسه مشترک سالیان اخیر
نشــان میدهد که رگوالتور دارد بهســرعت پای کار میآید.
به اعتقاد من باید گامهای اجرایی ســریعتری برداریم .وقتی
کیوآر شناخته شــود و در گزارشهای بولتن و در گزارشهای
مختلف بیاید؛ مطمئناً اتفاقات تازهای میافتد .همین سند که
از آن ایراد میگیریم ،گام بزرگی است .مگر سندهای قبلی که
آمدند مورد نقد نبودند؟ بهمرور سندها اجرا و ویرایش شدند و به
شرایط ایدهآل رسیدند .ما هم ابهاماتی در مورد سند داریم که
باید برطرف شود .به نظر من وجود سند ،اجرای برنامه را خیلی
تسریع میکند.
آیا شما خوشبین هستید که چنین اتفاقی بیفتد؟

سیدعلیرضا فاطمی :من خوشبین هســتم که تسریع و
گســترش پرداخت کیوآر اتفاق میافتد؛ الاقل رویکردها این
را نشان میدهد و من آینده پرداخت کیوآر را مثبت میبینم.
خادمی :ما ارائهدهنده راهکار و کیف پول و امثال آن هستیم.
مأموریت فناپتک ،ارائه راهکارهای مبتنی بر ســختافزار و
بهرهبردار اصلی آن شرکتهای مشابه مثل حضار اینجا هستند.
ما نیازی را احســاس کردیم و برایش محصــول و راهکار ارائه
دادیم .به نظر من ارائه کیوآر در دســتگاه کارتخوان چندان
مورد اقبال نبود ،یعنــی برای پذیرنده جذابیت نداشــت که
سرعت تراکنش را پایین بیاورد ،به یک منوی دیگر برود و کیوآر
دینامیک نمایش دهد .به همین دلیل جهت چنین کاربرانی
یک محصول اختصاصی به بازار ارائــه میدهیم که طی یکی،
دو ماه دیگر رونمایی میشود .قیمت آن محصول هم بهمراتب
پایینتر از دستگاه کارتخوان است و دغدغه هزینههای سنگین
سختافزاری در آن کمتر است.
راسخ :باز هم تکرار میکنم که این مبحث جوان است و صنعت
برای ورود به آن آماده اســت .برای اینکه اکوسیســتم کامل
شود و مشــتریان و کاربران هم بیایند ،باید کاربردهایی برای
آن تعریف کنیم .به نظر من در آینــده نزدیک ،در حوزههای
حملونقــل ،پلتفرمهای کشبــک ( ،)cash backباشــگاه
مشتریان ،فروشگاههای تخفیفی ،صندوقهای فروشگاهی و
همچنین سیســتمهای اعتبار خرید ،پرداخت کیوآر در میان
مردم وجود خواهد داشت.
یعنی اگر این نقاط تقویت شــوند کل جریان کیوآر
تقویت میشود؟

راسخ :زیرســاختها آماده شــدهاند ولی کاربرد روشهای
پرداخت نسبت به پرداختهای کارتی متفاوت خواهد بود.
ایرانی :برای کیوآر مسیری نداریم .غایت نهایی کیوآر این است
که جایگزین کارت در بیشــتر تراکنشها شود که البته کارت
نیز در کنار آن استفاده خواهد شد .برای رسیدن به آنجا چند
نقطهعطف میبینم .فاصله این نقاط عطف تا همدیگر میتواند
یک روز باشد یا یک ســال .اول از همه باید اعضای صنعت دور
هم بنشــینند و به توافق و یکپارچگی برسند تا پرداختهای
کیوآر را با هم انجــام دهند .معنی ندارد که مــن  12تا کیف
پول برای  12گروه پذیرندگی در گوشی خود داشته باشم .در
مورد نظام کارمزد نیز خود پیاسپیها با همدیگر کنار بیایند.
اآلن اصلیترین ذینفع نظام کارمزدی ،پیاسپیها هستند.
اصلیترین بازیگر حــوزه کیوآر نیز پیاسپیها هســتند که
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و با هم جلو بروند .اگر اینها با هم ننشــینند ،به همین شــکل
کنونی دستوپاشکسته جلو میروند و هیچوقت هم نتیجهای
نمیگیرند؛ مثل انافسی که مدتی تب آن داغ بود ،تب کیوآر
هم پس از مدتی از بین خواهد رفت.
آقای فاطمی ،نظر شما چیست؟ آیا آپ با کوچکترها
یک کنسرسیوم تشکیل میدهد؟

ن
سیدعلیرضا فاطمی :م ِ
پیاسپی مگر چقدر میتوانم
قانون بگذارم یا انگیزش ایجاد
کنم؟ اگر یک بار رسانه ملی
تبلیغی انجام دهد ،اثر زیادی دارد.
ما بارها در تهران با ستاد ملی
مبارزه با کرونا جلسه داشتیم
و گفتیم که میتوانند از امکانات
موجود برای پیشگیری از کرونا
بهره ببرند

فضای پذیرش را ایجاد میکنند .ابتدا پیاسپیها و بانکها و
فعاالن حوزه باید در مورد یکپارچگی ،یکشکلی و یکحرفی با
هم توافق کنند تا بعد در مورد نظام کارمزدی به نتیجه برسند.
دیگر اینکه ایجاد کنسرسیوم کنند .هیچکاری بهصورت انفرادی
قابل انجام نیســت .ذینفعان باید مانند سال  ،1391شاپرک
خودشــان را ایجاد کنند .بهترین مدل برای این کنسرسیوم،
یک کنسرسیوم غیرانتفاعی است که مانند  EMVصرفاً متشکل
ال کمیته برندینگ برای اینکه تصمیم
از چند کمیته باشد ،مث ً
بگیرد که لوگوی بارکد و سایز و کیفیت آن چگونه باشد ،کمیته
فنی که مشــخصات ارتباط بین بازیگران را مشــخصکند،
پروتکلها را ارائــه کند و محصوالت فنــی الزم را تولید کند.
کمیته بازاریابی ،کمیته رگولیشن که اگر پذیرنده یا مشتری
در این حوزه تخلفی مرتکب شدند چه جریمهای داشته باشد،
کمیته کارمزدها و ...اعضای این کمیتهها در کنسرسیوم شرکت
میکنند و حقوق میگیرند .اگر هم کارمزدی به کنسرســیوم
برسد ،داخل کنسرسیوم مصرف میشــود و در صورت نیاز به
متعادلســازی کارمزدها اقدام میکند؛ نباید آن کنسرسیوم
سودده باشــد ،چون اگر سودده باشــد حتماً این سود ،مسیر
کنسرسیوم را به سمت ســهامداران اصلی و اولیه میکشاند
که نتیجه خوبی نخواهد داشت .اول یکپارچگی ،دوم تشکیل
کنسرسیوم ،سوم کارمزد .شــاید ترتیب اینها را بتوان عوض
کرد ،اما زمانی کــه از چنین نقاط عطفی عبــور کنیم ،کیوآر
و پرداختهــای موبایلی هم رواج مییابــد .تمام کارهایی که
گفتم ،طی یک ماه میتوانــد به انجام برســد .از هفته آینده
بانکهای فعال ،شــرکتهای حوزه فنــاوری موبایل ،کیف
پولهای آپ و تاپ و سِ ــپ و ســکه و امثال آنها میتوانند دور
هم بنشینند و بگویند «بیایید با هم شروع کنیم» که شرکت
ثبت کنند ،رگوالت کنند ،مدل بسازند ،نظام مرکزی بگذارند
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بهرنگ فاطمی :تشکیل کنسرسیوم و هر نوع همافزایی هم
میتواند یک روش مؤثر باشد .بهعنوان جمعبندی ،من دنبال
«مشارکت استراتژیک» هســتم .به نظرم اآلن زمان مناسبی
نیســت که با هم رقابت کنیم و بخواهیــم در میان  12کیف
پول ،حقانیت خود کــه ادعایش را داریم ،به اثبات برســانیم.
هرچه کیک را بزرگتــر کنیم ،هم در رســالت خود موفقتر
میشویم ،هم در سرویســی که به مشــتری میدهیم و هم
اینکه از لحاظ کسبوکاری ،تالشهایمان برای تمام طرفها
جذابیت خواهد داشــت .میخواهم به این کنسرسیوم یا این
مشارکت ،یک رکن رســانهای هم اضافه کنم که بیشتر آن به
شما و همکاران بزرگوارتان برمیگردد .ما داریم راجع به کیوآر
در عرصه پرداخت صحبت میکنیم ولی در همان چین هم که
ویچت و علیپی وجود دارند ،استفادههای دیگری هم از کیوآر
میشود .در کشور ما ،یک کیوآر پشت جعبه دستمال کاغذی
میگذارند یا روی بلیتهای کنسرت .اآلن این امکان وجود دارد
که بین دارنده موبایــل و ارائهدهنده خدمات کیوآر ،ارتباطات
متعددی شکل بگیرد .در تجربه دنیا میبینید که گاهی پشت
یک ساختمان 10طبقه ،یک کیوآر بزرگ طراحی میکنند که
آدمها از دور آن را اسکن کنند و به خاطر اسکنهایشان در آن روز
یک تخفیف از کنسرت فالن بگیرند .ترویج مسیرهای استفاده از
کیوآر کمک میکند که کیوآر صرفاً مربوط به پرداخت نباشد .در
واقع استفادههای اصلی از کیوآر باید باب شود .در این پیکسلها
و مربعهای کیوآر میتوان دیتاهای دیگر را هم گذاشت؛ میتوان
روشهای جدید احراز هویت و احراز صالحیت و اعتبار بسیار
بسیار زیادی را شکل داد.
روند فعلی از دید شما به چه سمتی خواهد رفت؟

بهرنگ فاطمی :درست است که  12پیاسپی و بهخصوص
چهار ،پنج پیاسپی اصلی با هم رقابت میکنند و در بعضی جاها
فضای اقیانوس قرمز را میبینیم ،ولی وقتی یک شاکله تشکیل
دهند که محوریت و رهبری را بر عهــده بگیرد و پیاسپیها
نیز احســاس کنند که منافعی دارند ،چه نفع مملکتی باشد و
چه نفع کســبوکاری ،قطعاً آنها نیز کنار هم قرار میگیرند و
مسیر مشترکی را طی میکنند .همه ما در یک کشتی هستیم.
نمیخواهم بحثهای فیلسوفمآبانه کنم ،ولی من هم تا حدی
میتوانم در بازار خودم رقابت کنم؛ از یــک جا به بعد ماهیتم
تغییر خواهد کرد« .آسانپرداخت» در تابستان  1398گفت
«من از عرصه پرداخت الکترونیکــی بیرون میآیم و به عرصه
تجارت الکترونیکی میروم» .این باعث میشود که رقبا و بازار و
برندینگ تغییر کنند .هر کدام از شرکتها استراتژیهایی دارند
و بازار متفاوتی را هدف میگیرند .ما هنوز جایگاه پرداختیارها
را در بازارمان تثبیت نکردهایم.
با تمام نکاتی که گفتید ،به نظرتان آیا بازار کیوآر به
کندی جلو میرود یا یک مــوج میآید که آن را باال
میبرد؟

بهرنگ فاطمی :باألخره زمانی این اتفاق میافتد که موجی
بیاید و کیوآر اوج بگیرد.

آیا این زمــان نزدیک خواهد بود یــا میانمدت و
بلندمدت؟

بهرنگ فاطمی :به نظر من کوتاهمدت است.

بانکداری جدید

امیر جدیدی

درباره بانک قرضالحسنه رسالت و بانکداری دیجیتال
در گفتوگو با محمدحسین حسینزاده ،مدیرعامل

مثل آب منعطف هستیم

بهطــور قطــع بانــک بهتنهایــی نمیتوانــد فرهنــگ
قرضالحسنه را توسعه دهد؛ شاید خدمات قرضالحسنه
بدهد ،ولی فرهنگ قرضالحســنه را بهتنهایی توســعه
نخواهد داد .اینجاست که پای دانشــگاه را به میدان باز
کردهایم .یک مؤسســه آموزش عالی که کار دانشگاهی
هم انجام میدهد ،برای ما صرفاً روی موضوع توســعه
اجتماعی با نــگاه همیــاری اجتماعی و قرضالحســنه
بهصورت همزمان کار میکند.
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الف
آدمی در برخورد اولی که با دیگری دارد ،همیشه یک
ویژگی از طرف مقابل برایش برجســته میشــود.
بهخصوص که پیشفرضی درباره آن دیگری ،درباره
شــغل و جایگاهــش داشــته باشــید ،تصاویــر
کلیشــهای از او میســازید و وقتی با آن کلیشهها
همخوانی ندارد ،مایه تعجبتان خواهد شد .آنچه در
نزاده دیدیم ،با
مواجهه اول از محمدحسین حسی 
ال
آن تصویری که از مدیرعامل یک بانک داریم ،کام ً
متفاوت بود .سادگی او در رفتار و کالم چنان بود که
نه انگار در یک گفتوگوی رســمی؛ بلکه گویی در
جمعــی خانوادگــی مشــغول گپزدن هســتیم.
مدیرعامل بانک قرضالحســنه رسالت که پیش از
دیدار ما درباره ســؤاالت هم چیزی نمیدانســت،
بــدون مکــث چنــان بــه ســؤاالت روایتگونه و
دستهبندیشــده پاســخ داد که طاقت نیاوردیم و
همان لحظه بابت داشتن چنین بیان روایتگونهای
به او تبریک گفتیــم .حقیقت امر اینکــه ما از زبان
بســیاری از صاحبنظــران بانکــی دربــاره بانک
قرضالحسنه رســالت و کارهای پیشــرو این نهاد
شنیده بودیم ،اما کمتر پیش آمده بود که این بانک
در ویترینها و بیلبوردها باشــد .نزدیک  10ســال
اســت که بیســروصدا و بیادعا کارهای اساسی و
بزرگــی در نظام بانکــی انجــام داده و در حالی که
بســیاری درگیر تئوری و مقدمات کار هستند ،این
بانک مشــغول رفع نواقص کارهای انجامشــده و
توســعه آنهاســت .همه اینها در کنــار بیخبری و
بیصدایی از این بانک ،گفتوگو با دستاندرکاران
آن و بهخصــوص رهبر ایــن تیم را بســیار جذاب
میکند .فرصت این گفتوگو به واســطه دوستان
همدل روابط عمومی بانک پیش آمد و صبح یک روز
بارانی در ساختمان سعادتآباد به قول همکارانش
میهمــان «حاجآقا» بودیــم و از بــاال و پایین بانک
رســالت پرســیدم که حاصلش متــن پیش روی
شماست.
در فضــای بانکی ،خبرهای چندانــی درباره بانک
قرضالحسنه رســالت منتشر نمیشــود ،اما در
درون خانواده نظام بانکــی ،در خصوص اقدامات و
سیاستهای این بانک زیاد صحبت میکنند .در ابتدا
مایلم کمی درباره تاریخچه و چگونگی شکلگیری
بانک قرضالحسنه رســالت و سیر تطور و مسیری
که طی کرده ،توضیح دهید .مــا میدانیم که بانک
قرضالحســنه رسالت در گذشــته صندوق بود و
مدتی بعد به بانک تبدیل شــد .آن هم نه بانکی که
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بانکداری سنتی انجام میدهد؛ بلکه بیشتر بر ماهیت
قرضالحســنه تأکید دارد .از لحاظ تئوری و عملی
چطور موفق شــدهاید فعالیتهای قرضالحسنه را
در بانک قرضالحسنه رسالت بهصورت مستمر ادامه
دهید و آیا در این امر موفق بودهاید؟

متأســفانه بعضی اوقات ما« ،آنچه خود داریم ز بیگانه تمنا
میکنیم» .در کشــور ما برخی اصرار دارند که کارهایشــان
وارداتی باشــد و هر اقدامی هم بخواهیم انجام دهیم ،بررسی
میکنیم که آیا در کشــور دیگری بنچمارک شده یا نه و اگر
نشده باشــد ،حاضر نیســتیم آن را قبول کنیم .یعنی صرفاً
تکرارکننده هستیم .ما در بانک قرضالحسنه رسالت قبل از
هر چیزی میخواستیم این اصل را رد کنیم و بگوییم که «ما
نیازمند سازوکارها ،فرایندها و سیستمهای بومی هستیم».
چه در قالب صندوق کار میکردیم و چه در قالب بانک یا هر
قالب دیگری ،اولین اصل کاری ما همین بود .میخواســتیم
بپذیریم که راهحل را باید در درون جســتوجو کرد .ممکن
است کســی تصور کند ما نمیخواســتیم از تجارب و دانش
دیگران استفاده کنیم .اما ابدا ً چنین نیست .این در ذات بشر
اســت که از علم و تجارب ســایرین بهره ببرد .ما نگاه صفر و
صدی نداشتیم ،اما از آن سو هم اجازه ندادیم اصلی که عمیقاً
به آن باور داریم ،در حد شــعار و تعارف باقــی بماند .چنین
باوری را در دفاع مقدس هم میتوان دید .خودباوری و نگاه به
توانمندیهای داخلی باعث شد ما آن دوران را با سربلندی به
پایان برسانیم .بهطور مثال در جنگهای کالسیک میگویند
«اگر میخواهــی با طرف مقابل بجنگی و بــه او حمله کنی،
اگر او یک واحد امکانات و تجهیزات دارد ،تو باید ســه واحد
امکانات و تجهیزات داشــته باشــی» .در زمان شروع حمله
صدام به کشورمان نیز بنیصدر وقتی بدون توجه به ظرفیت
و توانمندیهای داخلی و با این دیدگاه در قالب و مدلهای
کالسیک و تعریفشده غرب نگاه میکرد ،به تنها جوابی که
میرسید این بود که «نه ،نمیتوانیم» و به همین دلیل بود که
آقای بنیصدر این ایده را مطرح کرد که «زمین بدهیم و زمان
بخریم» .منظور بنیصدر این نبود که از شلمچه تا اهواز را به
دشمن بدهیم؛ بلکه میگفت باید از شلمچه تا خرمآباد ،زمین
بدهیم تا بتوانیم زمان بخریم .چرا؟ چون پارادایم او در همان
چارچوب کالسیک تعریفشده غربی میگنجید .او میگفت
«تا زمانی که به حد کافی لشکر و تیپ و هواپیما نداشته باشیم،
نمیتوانیم با بعثیها که سراپا در امکانات غربی و شرقی غرق
هستند ،مقابله کنیم .شاید به نظر برسد که این مثال با بحث
غیرمرتبط است ،اما هدفم این است که تأکید کنم ما نیازمند
مدلهای بومی خودمان هســتیم؛ مدلهایــی که در داخل
طراحی شود و در این راه نیز از ظرفیتها و ابزارها و امکانات
موجودمان حداکثر بهره را ببریــم .چنین اصلی هم در حوزه
بانکداری مصداق دارد ،هم ســامت ،صنعت و دفاع و دیگر
عرصهها .مهم این اســت که اصل بومیگزینی را بپذیریم که
خوشبختانه ما در بانک قرضالحسنه رسالت آن را پذیرفتهایم.
اکنون یــک گام جلوتر میرویم .پارادایم مســلط در صنعت
بانکی این اســت که بانــک بهعنوان واســطه پولی بین یک
مشــتری (یعنی ســپردهگذار) با مشــتری دیگــر (یعنی
تســهیالتگیرنده) بر پایه روال متعارف ،سپرده را میگیرد
و باید به سپردهگذار سود مناســب بدهد و در مقابل خدمات
خوبی به تســهیالتگیرنده ارائه کند و سود مناسبی بگیرد.
اصل بانکــداری یعنی همین .این تعریــف را نمیتوان تغییر
داد .اما مــا این اصل پایــهای را به گونــهای متفاوت تعریف
کردیم .یعنی میتوان بانک تخصصی قرضالحسنه راهاندازی
کرد .در گذشته چنین ایدهای را کســی نمیپذیرفت ،اما ما
میدانستیم که برای پیادهســازی آن باید مدلهای خاصی
طراحی کــرد .برای مثال باید مشــخص میکردیــم که آیا
قرضالحســنه برای فعالیتهای تجاری مناســب است؟ از
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نقطهنظر کسبوکارهای خرد جواب این پرسش مثبت است،
اما از دید کســبوکارهای کالن ،خیر .پس اولین تأکید ما بر
ماهیت «قرضالحسنه» بود و تأکید دوم هم بر «خرد بودن».
الزمه «خرد» و «قرضالحسنه» بودن رفتار اجتماعی است.
یک شرکت یا یک صنعت بزرگ شــاید نتواند لطافت رفتار
اجتماعی را درک کند ،ولی وقتی ســطح تحلیل را اجتماع و
بازار و اقشار و گروههای اجتماعی در نظر میگیریم ،طبیعی
است که باید رفتار اجتماعی متناسبی داشت؛ از طرز بیان و
ادبیات و گفتمان گرفته تا حتی پوشش و ظواهر .همین جا بود
که به کلمه سوم به نام «اجتماعی» رسیدیم .چنین یافتههایی
را بر اســاس مطالعه یا گفتوگو پشت درهای بسته اتاقهای
فکر به دست نیاوردیم؛ بلکه بر اســاس تعامل با مخاطبان و
دریافت بازخورد به این خروجیها رسیدیم.
مردمی که کسبوکار یا معیشت خرد دارند؛ از کارمند گرفته
تا کسبوکارهای معمولی ،راننده تاکسی ،بنّا و تمام مشاغل
و صنوف را میتوان وارد معادله قرضالحســنه کرد .عدهای
تصور میکنند قرضالحســنه منحصر بــه دهکهای پایین
جامعه میشود؛ در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست.
قرض را کسی میگیرد که بتواند پس بدهد .از نظر حمایتی،
دهکهای پایین چون توان بازپرداخت قرض را ندارند ،نیازمند
کمک بالعوض هستند .از آن ســو نیز کسبوکارهای بزرگ
نیازی به اعداد خرد ندارند .ما در بانک قرضالحسنه رسالت،
جامعه هدفمان را طبقه متوســط تعریــف کردهایم .همان
اقشاری که نیازمند وامهای شرعی ،آســان و ارزان هستند.
درباره شــرعیبودن به تفصیل میتوان صحبت کرد .حدود
شش سال است که درباره راهکارهای آسان و ارزانبودن بحث
میکنیم .همان روزی که نشان و لوگوی بانک قرضالحسنه
رسالت رونمایی شد ،این شعار زیر آن نوشته شده بود« :بانک
قرضالحســنه رســالت ،بانکی اجتماعی با خدماتی نوین».
واژههای این شعار از همان دو کلیدواژه «آسان و ارزانبودن»
بیرون آمد .طبیعی اســت نمیتوان از خروجــی عده و عُدّ ه
و ساختمان و سختافزار ســنگین به چنین شعاری رسید.

یکی از خصوصیات فعالیتهای
دولتی ،موقتبودن است؛
همهچیز به انتخابات و تغییر
دولتها بستگی دارد .یعنی
زمانی که یک مدیر جایگزین نفر
قبلی میشود ،ممکن است
همهچیز عوض شود .یکی از
خصوصیات بانک قرضالحسنه
رسالت این است که مدیران و
ادارهکنندگان بانک ،عمدتاً همان
بنیانگذاران «رسالت» هستند.
ثبات فکر و ثبات سیاست کمک
زیادی به پیشبرد امور میکند

اقتصاد اشتراکی

نیاز نسل ِزد

اقتصاد اشتراکی مدلی از اقتصاد غیرمتمرکز و مستقیم است که امکان اشتراک ،ارائه و تبادل
محصول و خدمات بر پایه فردبهفرد یا اصطالحاً همتابههمتا را بر بستر وسیعی از جامعه
عالقهمندان آنالین فراهم میکند
مهدی دریایی
پژوهشگر اقتصاد اشتراکی

اواخر شهریور  ۱۳۹۸در یک کنفرانس غیرمعمول و احتماالً ناشناخته برای
بسیاری از دانشگاهیان ،شرکت کردم که برای دومین بار در منطقه آزاد بندر
انزلی برگزار میشد .نامش را «فریلند» گذاشــته بودند و قرار بود بهصورت
سالیانه برگزار شــود .اول صبح حضور پرتعداد دهه هفتادیها نظرم را جلب
کرد .بر خالف دیگر کنفرانسها؛ اینجا خبری از کتوشلواریها نبود! حتی
 ۷:۳۰صبح هم شروع نمیشد! برای خودش فریلندی بود! حتی انتخاب این
اسم برای کنفرانس اختصاصی فریلنسرها زیرکانه بود .حدود  ۸۰۰نفر آمده
بودند! شرکتکنندگان با یک کولهپشتی ،لباسهای راحت و اغلب بهصورت
گروهی آمده بودند .تعداد زیادی با قطار تهران ـ رشت و باقی از شهرهای دیگر
خود را رســانده بودند .بعضیها هم در توییتر با هشتگ فریلند از روز قبل به
دوستانشان اطالع داده بودند که یک صندلی خالی در ماشینشان دارند و
میتوانند همسفرشان باشند.
میانگین سنی شــرکتکنندگان فریلند شــاید کمتر از  ۳۰سال بود و من
با موهای جوگندمــی در میان آنها واقعاً غریبه بودم .حتی ســخنرانان عصا
قورتداده آکادمیک یا افراد صاحبنام در جامعه دانشــگاهی هم به چشم
بوکاری هرچند
نمیخوردند .سخنرانان فریلند از جنس افرادی بودند که کس 
کوچک را اداره میکردند و شــاید هم چندین بار شکست خورده بودند .اما
تحلیلهای بسیار دقیق و درستی از زندگی فریلنسری و کسبوکار داشتند و
آمده بودند تا تجربیات سبک زندگی خود را با افرادی که تازه شروع کردهاند،
به اشــتراک بگذارند .محتوای کنفرانس عمدتاً به توانمندسازی فریلنسرها
اختصاص داشت و در بیشتر اسالیدها و سخنرانیها هم در مورد سبک زندگی
آنها بحث میشد.
به فاصله چند هفته بعد در یک کنفرانس بسیار معتبر با محوریت فناوری و
مدیریت نوین شرکت کردم .اینجا دانشجوها و استادان دانشگاههای معتبر
و صاحبنام حضور داشــتند .حتی یک نفر آمده بود تا رساله دکتری را که
پس از هفت سال کار طاقتفرسا به اتمام رسانده بود ،ارائه کند .اما کنفرانس
حتی یک هشتگ در شبکههای اجتماعی نداشت ،توییتر نداشت و از سایت و
اینستاگراماش هم چیز زیادی دستگیرت نمیشد.
میان جماعت فریلند که تقریباً همه اکانت توییتر داشــتند؛ دســتهجمعی
عکس میگرفتند و در گوگلفوتو همزمان آپلود میکردند؛ هشــتگ روند
کنفرانسشان را به رخ میکشیدند؛ اقامتگاههای بومگردی را با اپلیکیشن رزرو
کرده بودند و شب را در روستاهای اطراف گذرانده بودند ،با فعاالن دانشگاهی
و مشاوران اتوکشیده ،یک شکاف عمیق وجود داشت! چه چیزی به فریلنسرها
قدرت داد تا سبک زندگی خودشان را داشته باشند و همچنان خالق بمانند؟
چرا عناوین بنیانگذار یا همبنیانگذار را به مناصب دولتی ترجیح میدادند؟

کمی عقبتر

پس از ظهور وب  2.0و توســعه اپلیکیشــنهایی که در این بســتر فعالیت
میکردند؛ کاربران قادر شدند تا احساسات و نظراتشان را به اشتراک بگذارند.
داستانسرایی وبالگنویسان برای خوانندگانشان جذاب بود و همین سبک
زندگی هزاران نفر را مشتاقانه دنبالهرو آنها میکرد .اصوالً اشتراکگذاری و
تعامل با کاربران و امکان بیان نظرات؛ بعدها منشــاء تحوالت بسیار عظیمی
در دنیا شد .همکاریهای مشترک در پروژههای بینالمللی همانند تصحیح
صفحات ویکیپدیا؛ اپلیکیشنهای بهاشتراکگذاری فایل تورنت؛ نپستر برای
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موزیک و بسیاری دیگر از پروژههای جمعسپاری ،جنبشی در دنیا ایجاد کرد که موجب ظهور غولهای فناوری همانند
فیسبوک؛ توییتر و تیکتاک شد.
چنین حجم عظیمی از «توجه» در دنیا ،به یک منبع بزرگ کســب درآمد برای اپلیکیشــنهایی مانند اینســتاگرام
و الیکی تبدیل شــد و به تعبیری ارز جدید کســبوکارهای مبتنی بر اینترنــت نام گرفت .آموزههــای اقتصاد توجه
( )Attention Economyو مدیریت این منبع برای شــبکههای اجتماعی که «توجه» برای آنها ســوخت اصلی توسعه
کسبوکار است ،از اهمیت بسیار باالیی برخوردار شد .تعبیر «متیو کرافورد» جالب است .او میگوید« :توجه یک منبع
است و افراد؛ صاحب مقادیر بسیار زیادی از این منبع هستند ».اگرچه منبع توجه ،پایانناپذیر است ،اما محدود و ارزشمند
ال هیچ فناوری را نمیتوان در دنیا
اســت .بنابراین با نگاهی به وب  2.0و قدرت تعاملی که در اختیار افراد قرار گرفت ،عم ً
پیدا کرد که توانسته باشــد چنین حجم بزرگی از توجه و در نتیجه افراد را گرد هم آورده باشد .اهمیت وب  2.0تنها به
اشتراکگذاری ایدهها نبود .وب  2.0تغییرات فرهنگی بسیار شــگرفی در مردم دنیا ایجاد کرد؛ حتی شیوه تفکر آنها را
تغییر داد و آنها را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرد .چنین گردهمایی بعدها در جهت همکاریهای متقابل استفاده
شد .بنابراین بر اساس ارزشهای مشترک؛ روشهای همکاری جدیدی نیز توسعه یافت .عدهای دانش برنامهنویسی خود
را در  SourceForgeو  Githubبه اشتراک گذاشتند .عدهای هم در همکاریهای بینالمللی وقتشان را صرف اصالح و
ایجاد سرویس ترجمه گوگل کردند و حتی در حالی که پشت رل خودروشان در حال رانندگی بودند ،تصادفات جادهای یا
حضور پلیس در جادهها را توسط « »Wazeبه یکدیگر اطالع میدادند.

آنچه به اقتصاد اشتراکی قدرت میبخشد

اقتصاد اشتراکی ( )Sharing Economyدر واقع مولود همکاریهای مشــابه و بهاشتراکگذاری منابع است .این منبع
میتواند نامحسوس از جنس وقت و دانش یا منبعی فیزیکی از نوع کاال و خدمات باشد .ظهور و گسترش اقتصاد اشتراکی
بدون حضور و همکاری وب تعاملی قابل تصور نیست .اقتصاد اشتراکی افزایش دسترسی و استفاده حداکثری از منابع را
فراهم کرده و موجب توسعه کسبوکار الکترونیکی شده است .این سطح باال از دسترسی افراد به منابع ،همچنین تغییر
ذائقه و نیاز نسل جدیدی که در عصر اطالعات به دنیا آمدهاند و تحت عنوان نسل زد شناخته میشوند؛ پارادایمهای جدیدی
در تولید ایجاد کرده است .پس از تجربه پارادایمهای متفاوتی از تولید ،همانند تولید انبوه و تولید سفارشی ،اقتصاد اشتراکی
و تولید مبتنی بر جمعیت ،ما را به سمت سفارشیسازی محض رهنمون میکند .به همین دلیل اقتصادی که قدرتگرفته
از این سازوکار است ،اقتصاد دسترسی نیز خوانده میشود .اقتصاد اشتراکی ممکن است با عناوین دیگری همانند مصرف
مشارکتی ( ،)Collaborative Consumptionاقتصاد گیگ ()Gig Economy؛ اقتصاد همتایان ( )Peers Economyیا
اقتصاد بنا به تقاضا ( )On-demand Economyنیز شناخته شود ،چراکه در طول سالیان گذشته اسامی زیادی برای اقتصاد
اشتراکی پیشنهاد شده است .اقتصاد مشارکتی ()Collaborative Economy؛ اقتصاد دسترسی ()Access Economy؛
اقتصاد پلتفرم ( )Platform Economyو اقتصاد مبتنی بر جمعیت ( )Crowd-Based Economyاز آن جملهاند.
اقتصاد اشتراکی مدلی از اقتصاد غیرمتمرکز و مستقیم است که امکان اشتراک ،ارائه و تبادل محصول و خدمات بر پایه
فردبهفرد و یا اصطالحاً همتابههمتا را بر بستر وسیعی از کامیونیتی (جامعه عالقهمندان) آنالین فراهم میکند؛ بنابراین
سیستم به طرز حیرتآوری به فعالیتهای فردبهفرد و همانطور که توضیح داده شد ،به توجه آنها وابسته است و حضور
بدون واسطه در ارائه خدمات را تسهیل میکند .برخی صاحبنظران ارائه رایگان خدمات و محصول را اقتصاد اشتراکی
میدانند ،اما عدهای هم اقتصاد اشتراکی را در ردیف فعالیتهایی میدانند که به درآمد منجر میشود و فعالیتهایی را که
ی اقتصاد هدیه قرار میدهند .اگرچه عنوان میشود که این سبک از فعالیتهای
بهطور رایگان صورت میگیرد ،در دستهبند 
اقتصادی در گذشته هم مرسوم بوده است ،اما میزان آن قابل چشمپوشی است و این حضور اینترنت است که ما را قادر به
افزایش دسترسی به منابع بالاستفاده کرده اســت .بنابراین اگرچه ممکن است مفاهیمی از اقتصاد اشتراکی در گذشته
ال گستردگی و همهگیری اقتصاد اشتراکی به پلتفرمهای وب  2.0و تحوالت
نیز وجود داشته باشد ،اما با توجه به اینکه عم ً
فناورانه مرتبط با آن؛ همانند گوشیهای هوشمند وابسته است؛ از این رو بدون پیشنیازهای ذکرشده ،پلتفرمها قابلیت
بهاشتراکگذاری منابع را نداشتند .با این تعبیر آنچه به اقتصاد اشتراکی قدرت و مشروعیت میبخشد ،بهاشتراکگذاری
وسیع منابع (بالاستفاده) و تشویق به استفاده از این پلتفرمهاست.

پیشران اقتصاد اشتراکی

خدماتی که در تعاریف اقتصاد اشتراکی قرار میگیرند ،بسیار وسیع هســتند؛ در این راستا از همسفری یا اجاره ماشین
افراد تا استفاده از تواناییها و دانش فردی مانند کار فریلنسری یا فضای کار اشتراکی را میتوان برشمرد .مفاهیم اقتصاد
اشتراکی موجب شد تا غولهای جدید فناوری مانند ایربیانبی و اوبر در دنیا ظهور کنند و شرکتهای سنتی مطرح در
حوزه گردشگری را به عقب برانند .حتی تسهیل در دریافت خدمات اجاره خودرو بنا بر تقاضا و با هر مدلی برای ترددهای
درونشهری و برونشــهری؛ نیاز به خرید خودرو را کاهش داده و نهایتاً موجب کاهش میل به مالکیت میشود .اقتصاد
اشتراکی فرصتهای جدیدی به همگان ارائه کرد تا با استفاده از فناوری اطالعات بیشترین استفاده را از منابع داشته باشند.
این نوع از اقتصاد ،مردم دنیا را قادر ساخته است تا از طریق پلتفرم در اتاقهای یکدیگر میهمان شوند؛ بومگردی کنند و
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تحول دیجیتال

راهاندازی اولین سرویس نرخدهی هوشمند بیمهنامههای آتشسوزی و مسئولیت
در اکوسیستم همراز بیمه رازی

سرعت تغییرات در صنعت بیمه
همپای نیازهای بازار نبوده

چالشهای اصلی که نهتنها در شرکت بیمه رازی؛ بلکه در صنعت بیمه کشور وجود دارد ،موضوع فرهنگ
پذیرش خدمات دیجیتال در بدنه سنتی سازمانهاست
«همــراز» بیمــه رازی یک اکوسیســتم اســت که
بخشهــای مختلفــی دارد؛ از جملــه اپلیکیشــن
موبایــل و وبســایت و در هرکــدام قابلیتهــای
متفاوتی ارائه میدهد .در اپلیکیشن موبایل امکان
دیدن بیمهنامههــا ،تماس با پشــتیبانی ،پرداخت
اقساط بیمه عمر ،فهرست نمایندگیها ،خرید طرح
آتشسوزی و ...وجود داردً .همچنین در وبسایت این
خدمات ارائه میشود .اخیرا اولین سرویس نرخدهی
هوشمند بیمهنامههای آتشسوزی و مسئولیت در
این اکوسیستم راهاندازی شده اســت .به این بهانه
گفتوگویی داشتهایم با مهدی ملکی معاون برنامه
ی که در ادامه میتوانید مشاهده کنید.
ریزی و نوآور 
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بیمه رازی ،در حال حاضر یکی از مدعیان توســعه
«بیمهگری دیجیتال» ،در نظام بیمهای کشور است .این
ادعا بر مبنای چه برنامهها ،راهکارها و دستاوردهایی
مطرح شده است؟

رویکرد امروز شرکت بیمه رازی در این حوزه از ابتدای سال
 1397شــکل گرفت که پایه آن «اکوسیستممحور» است.
ما به این جمعبندی رســیدیم که در عصــر دیجیتال ،ابزار
قدرتآفرین برای کسبوکار ،شــکلدهی و فعالیت در یک
اکوسیستم دیجیتال است .در شرکت بیمه رازی اکوسیستم
همراز چنین نقشی را ایفا میکند و تجلیِ بیمهگری دیجیتال
در شــرکت بیمه رازی است .این اکوسیســتم یک دستاورد
چندوجهی و چندمنظوره اســت و مانند یک اکوسیســتم
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زایش؛ گوناگونی ،تغییر ،تبدیل و گســترش دارد .همچنین
تالش میشود کلیه ذینفعان زنجیره ارزش صنعت بیمه در
نظر گرفته شوند.
در اکوسیســتم همراز با توســعه کانالهــای مختلف ارائه
خدمت؛ از جمله وبسایت ،اپلیکیشن ،تلفن بیمه ،کیوسک
خدمترسانی ،دیجیتال ســاینیج USSD ،و ...سعی کردهایم
برای تمامی مخاطبان با هر نوع ســلیقه ،طیــف متنوعی از
خدمات را فراهم کرده و تمامی ذینفعان از جمله مشتریان،
واحدهای کسبوکاری و شبکه فروش را پوشش دهیم .بهویژه
برای شــبکه فروش که بخش کلیدی این زنجیره در صنعت
بیمه هســتند ،خدمات زیادی برای تجهیزشان به ابزارهای
دیجیتال فراهم کردهایم.

قفسه کتاب

کتابهای اطلس /2018ترجمه :محسن محمودی

مروری بر کتاب «اینجا را کلیک
کنید تا همه را ُ
بکشید -امنیت
و بقا در جهان فرامتصل» اثر
بروس اشنایر

دولتها؛ مانع
اصلی بهبود
امنیت وب

اشاره

«بروس اشنایر» ،متخصص امنیت اینترنت ،روایتی روشنگرانه از عدم موفقیت
غولهای فناوری و سیاستگذاران عمومی در برقراری امنیت در فضای سایبری،
ارائه میدهــد .او در ادامه ،پیامدهــای بالقوه فاجعهبار این قصــور و کوتاهی را
برمیشمارد .اشنایر ،نویسنده چندین کتاب پرفروش و استاد دانشکده هاروارد
کندی و مرکز اینترنت و جامعه برکمن ـ کالین ،به تفصیل در مورد خطرات در
پیش نگرفتن اقدامات مناسب برای بهبود امنیت سایبری سخن گفته است .او
ایدههایی در مورد کارهایی که میتوان انجام داد و موانعی که سد راه تحقق چنین
اقداماتی میشوند ،ارائه میدهد؛ هر کسی که وقت خود را در اینترنت میگذراند،
باید هشدارهای اشنایر را بخواند و جدی بگیرد.
فناوری در حال حرکت به سمت «اینترنتپالس» یعنی اتصال تقریباً همهچیز
به وب است .این مســئله ما را در برابر حمله هکرها و دولتهای متخاصم ،ناامن
و آسیبپذیر میکند .اشنایر بحث خود را با گستره عظیم اینترنتپالس شروع
میکند .او فاش ساخت که از سال  ،2017بیش از  8.4میلیارد دستگاه به اینترنت
متصل شده است ،از جمله کامپیوترها ،لوازم الکترونیکی مصرفی ،لوازم خانگی،
اتومبیلها ،بانکها و شبکه برق .در آینده ،تقریباً هر آنچه را که خریداری میکنید،
دارای تراشه کامپیوتری است که آن را به وب متصل میکند .این پدیده ،اینترنت
اشیا یا «اینترنتپالس» نام دارد؛ پدیدهای که همه قسمتهای زندگی مردم ،از
اقتصاد تا جامعه را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد .در حال حاضر ،اینترنت بسیار
ناامن است .طراحان اصلی آن ،تالش کردند اینترنت را به نحوی در دسترس عامه
مردم قرار دهند که با نحوه اســتفاده دولتها و شرکتها منطبق نباشد .اشنایر
مینویسد« :تاکنون ،ما بهطور کلی امنیت اینترنت و کامپیوترهایمان را به بازار
واگذار کردهایم .این روش رضایتبخش بــوده؛ چراکه چندان مورد توجه نبوده
است ».اشــنایر عنوان میکند که هک مجرمانه شــبکههای شخصی ،شرکتی
و دولتی به پدیدهای فراگیر بدل شــده و عواقب آن در حال پدیدار شدن است.
دولتها و نهادهای نظامی از آســیبپذیریهای اینترنت در راستای جنگهای
سایبری و جاسوسی بهرهبرداری میکنند .نمونههای اخیر این مسئله را میتوان
در دخالت در انتخابات برخی کشورها و همچنین حمله به زیرساختهای حیاتی
مانند شبکههای برق مشاهده کرد .اشــنایر از آن واهمه دارد که این خطرات به
طرز فزایندهای در حال افزایش است و میتواند زندگی انسان را بهطور مستقیم
مورد تهدید قرار دهد؛ چراکه توانایی «بازیگران بد» در هک و کنترل «ماشینها یا
هواپیمای متصلشده» به تهدیدی جدی تبدیل خواهد شد.
راهکارهای کنونی برای پرداختن به امنیت اینترنت واکنشی و ناکافی هستند.
شرکتهای بزرگ فناوری بر نوآوری سریع و آوردن محصوالت جدید و بهتر به
بازار تمرکز دارند .اشنایر بهصراحت از این واقعیت پرده برمیدارد که «امنیت غالباً
فکر ثانوی» است و حکم نوشدارو را دارد .ایجاد امنیت در محصوالت ،نرمافزارها
و شبکهها گران و وقتگیر است .شــرکتها معموالً بهطور واکنشی و از طریق
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بروس اشنایر

وصلههای نرمافزاری به مسائل امنیتی میپردازند .این بدان معناست که کاربران در معرض خطرات ناشی از عدم امنیت نرمافزار و
شبکه قرار میگیرند .این خطرات ممکن است شامل معامله با شرکتهایی باشد که از نرمافزارهای شخص ثالث استفاده میکنند
و در صورت دسترسی به وصلههای امنیتی ،موفق به اجرای آنها نمیشوند .اشنایر شرکت اکوئیفاکس را مثال میزند؛ یکی از سه
مؤسسه اصلی اعتبارسنجی در ایاالت متحده که اطالعات بیش از  ۸۰۰میلیون شخص و بیش از  ۸۸میلیون کسبوکار را در
سراسر جهان جمعآوری میکند .اکوئیفاکس در هفته اول سپتامبر  ۲۰۱۷از رخنه سایبری به این شرکت خبر داد و بیان کرد که
احتماالً اطالعات مربوط به شماره ملی ،تاریخ تولد و نشانی حدود  ۱۴۳میلیون آمریکایی به دست هکرها افتاده است .عالوه بر آن
احتمال داده شد که اطالعات مشتریان این شرکت از بریتانیا ،کانادا و سایر کشورها نیز در معرض لو رفتن قرار داشته است .هرگز
هیچ کسی تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت.
دشواری احراز هویت آنالین ،خطرات هک را افزایش داده و پیگرد قانونی را با مشکل مواجه میکند.
اشنایر اصلیترین راه رخنه هکرها و نفوذ امنیتی آنها را شناسایی کرده است؛ سرقت ابزارهای احراز هویت .تا حدی ،ریشه این
اتفاق را باید در اینجا جستوجو کرد که تأیید هویت آنالین شما دشوار است .این دقیقاً همان راهی بود که هکرها به ایمیل سرور
جان پودستا ،رئیس ستاد انتخابات ریاستجمهوری هیالری کلینتون در سال  ،2016نفوذ کردند .تلفنهای هوشمند خطر از
دسترفتن مدارک احراز هویت را برای سرقت افزایش میدهند؛ زیرا بهعنوان مرکز دسترسی به خدمات آنالین و دستگاههای
اینترنت اشیا مانند ترموستاتهای هوشمند ،عمل میکنند .اشنایر هشدار میدهد هکرهایی که یک رمز عبور را به دست میآورند،
میتوانند به چندین حساب دسترسی پیدا کنند .شرکتهای فناوری به ایمنسازی ابزارهای احراز هویت ـ و در نتیجه پیچیدهتر
کردن آن ـ تمایلی ندارند ،زیرا آنها نمیخواهند موجب رنجش مشتریان خود بشوند یا آنها را از دست بدهند.
دولتها و شرکتهای فناوری بهدلیل ارزش و اهمیت نظارت ،طرفدار شبکهای ناامن هستند ،اما این مسئله خطرات اقتصادی و
زیرساختی بسیار زیادی بهدنبال دارد و نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
غولهای فناوری مانند گوگل و فیسبوک ،به کاربران پیشنهاد معامله میدهند؛ استفاده رایگان و تقریباً نامحدود در ازای گرفتن
اطالعات آنها .اشنایر یادآور میشود که این شرکتها دادههای شــما را برای اهداف بازاریابی تجزیهوتحلیل کرده و به فروش
میرسانند ،بنابراین تالش برای حفظ امنیت و محرمانهبودن اطالعات شما ،با الگوی تجاری آنها منطبق نیست .سایر شرکتهای
رسانهای موفق شدهاند که در راستای تصویب قوانینی که سوءاستفاده از دادههای دارای کپیرایت را جرم تلقی میکنند ،البی
کنند .اما کشف و شناسایی این سوءاستفادهها نیازمند نظارت است؛ این در حالی است که دولتها خواهان دسترسی آسان به
فعالیتهای آنالین شهروندان و سایر کشورها برای بررسی خطرات احتمالی امنیت ملی هستند .اشنایر یکی از واقعیات اساسی
زندگی مدرن را به ما یادآور میشود؛ پیچیدگی مطلق اینترنت که تقریباً در همه جنبههای اقتصادی نفوذ کرده است ،خطرات
ناامنی را افزایش میدهد .فقدان امنیت آنالین ،خطرات حفظ محرمانگی اطالعات ،در دسترس بودن و صحت اطالعات را به همراه
دارد .اشنایر تهدیدات مختلفی را فهرست میکند که با «تهدیدات محرمانهماندن» اطالعات ،شامل سرقت اطالعات شخصی،
شروع میشود« .تهدیدات در دسترس بودن» شامل استفاده از وب برای نفوذ به سیستم و غیرفعال کردن یک سرویس است.
بهعنوان مثال ،حمله به یک برنامه کاربردی« .تهدید صحت یا یکپارچگی اطالعات» زمانی اتفاق میافتد که یک هکر بخواهد
ال در اختیار گرفتن کامپیوتر خودرو برای از کار انداختن ترمز یا فرمان .اشنایر هشدار میدهد که با
سیستمی را کنترل کند ،مث ً
اتصال بیشتر دستگاهها ،ماشینآالت و «زیرساختهای حیاتی» به وب ،این تهدیدات به طرز قابل توجهی افزایش مییابد .او
مینویسد« :تا زمانی که شرکتها آزاد باشند که تا جایی که میتوانند در مورد ما اطالعات جمعآوری کنند ،آنها به اندازه کافی
سیستمهای ما را ایمن نخواهند کرد .تا زمانی که آنها با دادهها تجارت کنند ،آنها را بخرند ،بفروشند و ذخیرهسازی کنند ،اطالعات
ما در معرض خطر سرقت قرار دارد».بیشتر شدن احتمال رخنه امنیتی از جانب تروریستها ،قدرت تهدیدات بالقوه مهلک و مرگبار
را افزایش میدهد .آژانس امنیت ملی ایاالت متحده ( ،)NSAهرساله گزارش «ارزیابی تهدیدات جهانی» را در مورد خطراتی که
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روندهای پرداخت

شناخت روشهای پرداخت
در دنیای امروز ،شرکتها برای باقیماندن در رقابت و اطمینان از پایداریشان نیاز دارند تا آینده محیط و شرایط
کسبوکار خود را بهخوبی درک کنند .آیندهنگاری فناوری یک ابزار برنامهریزی است که ظهور و بروز فناوریهای
مترجم :امید آقاجانی
خوشآتیه و تأثیر آن در دستیابی به آینده مطلوب را مشخص میکند و آیندههای محتمل را پیشنهاد میدهد.
مدیر بازاریابی ارتباط فردا
اولین گام در فرایند آیندهنگاری؛ شناسایی روندها و پیشرانهای تغییر و تحلیل تأثیر آنها بر آینده میانمدت
و بلندمدت است .صنعت پرداخت از جمله صنایعی است که بهشــدت تحت تأثیر تحوالت فناورانه و انقالب
دیجیتال قرار گرفته است.
اکوسیستم جهانی پرداخت پیوسته در حال تغییر است .دیجیتالیشدن بهصورت گسترده را میتوان یکی از جامعترین تعاریف راهبردی برای تغییر و تحول نسبت
به زمان گذشته و حال در صنعت بانکداری و پرداخت دانست .تحوالت مداوم صنعت پرداخت ،بازیگران این صنعت را از هر سو در معرض تغییر و فشار قرار میدهد؛
از تحوالت دیجیتال و شتاب برای نوآوری تا الزامات رگوالتوری و تقاضای مشتریان .بههمین دلیل بنگاههای صنعت پرداخت باید درک صحیحی از آینده و شرایط پیش
رو داشته باشند و بتوانند همواره خود را با بازار تطبیق دهند .الزمه این رویکرد ،چابکی این سازمانها و توانایی بهرهگیری زودهنگام از فرصتهایی است که همراه با
تحوالت برای آنها پدید میآید .امروزه نقش و تأثیر فناوریهای برهمزننده دیجیتالی در دنیای خدمات مالی در حال نمایانشدن است .این فناوریها از یک طرف نقش،
اندازه و نفوذ بانکهای سنتی را تحت تأثیر قرار داده و از طرفی دیگر قادرند سرویسهای سریعتر ،بهتر و ارزانتر را به مشتریانی که عصر دیجیتال بخشی جدانشدنی
از زندگیشان است ،ارائه کنند.گزارش  ۲۰۱۹مجله « » The Paypersاطالعاتی را درباره روشهای پرداخت ،جدیدترین بهروزرسانیها ،روندها و نوآوریها در نحوه پرداخت
مردم در دنیای اومنیچنل ارائه خواهد داد .در ادامه بخشی از این گزارش مبسوط را میخوانید .برای خواندن کامل آن میتوانید به سایت راه پرداخت مراجعه کنید.

کیف پول الکترونیکی ،کیف پول موبایلی و پرداخت همتابههمتا

تکامل و پذیرش کیف پولهای الکترونیکی

رالوکا کنستانتسکو | سردبیر The Paypers
ما انتظار داریم که معامالت بهصورت سریع و شبانهروزی انجام شود ،بههمین دلیل است که وقتی صحبت از فناوری در
فضای پرداختهای موبایلی میشود ،تغییر و نوآوری امری دائمی است .تحول در پرداختهای دیجیتال منجر به ظهور
کیف پول الکترونیکی شده است .بر اســاس گزارش پرداختهای جهانی کپگمینی از سال  ،2018معامالت غیرنقدی
انجامشده از طریق کیف پول الکترونیکی در کل  41.8میلیارد دالر در سطح جهان تخمین زده شده است .از کل این میزان
تخمینی ،حدود  71درصد (یا  29.7میلیارد) از طریق برنامههای پرداخت و کیف پول الکترونیکی ارائهشده از سوی بیگتکز
به مشتریان خود انجام شده است.
گسترش این روش پرداخت بهدلیل افزایش پرداختهای موبایلی ،نفوذ گوشیهای هوشمند ،تغییر رفتار مصرفکننده و
گاهی تنظیم مقررات مربوطه شدت یافته است .بهعالوه ،به نظر میرسد کلید موفقیت آنها ترکیبی از پرداختهای بدون
اصطکاک (مرتبط با تجربه مشتری) ،امنیت و ارزشافزودهای باشد که یک مصرفکننده با استفاده از خدمات و نوآوری این
کیف پولها بهدست میآورد .بنابراین ،امکانات جدیدی که کیف پولهای الکترونیکی ارائه میدهند ،به دالیل متعددی
جذاب است؛ بهراحتی میتوان آنها در چندین دستگاه ادغام کرد .بسیاری از آنها در بین کانالها قابلاستفادهاند و دارای
رابطهای کاربرپسند هستند .همچنین راه را برای برنامههای وفاداری و بازاریابی و انواع ایدههای جدید در مورد پرداختها
(مانند اپلکارت مرتبط با اپلپی) هموار میکنند .طبق اعالم جونیپر لیدر بورد  ،2018سه کیف پول الکترونیکی برتر جهان
عبارتاند از :پیپال ،علیپی و ویچتپی.
بهعالوه ،به لطف کیف پولهای الکترونیکی ،مصرفکنندگان در کشورهای در حال توسعه هم میتوانند در سیستم مالی
جهانی شرکت کنند؛ از آنجا که کیفهای پول الکترونیکی به یک حساب بانکی مرتبط با یک شرکت یا شعبه فیزیکی نیاز
ندارند ،امکان اتصال را برای کاربران ساکن در مناطق روستایی نیز فراهم میکنند .در بعضی نقاط جهان ،این کیف پولها
به کاربران کمک میکنند تا هزینه خدماتی را که ارائه میدهند ،دریافــت کنند ،همچنین این امکان را فراهم میکند تا
وجه یا حواله ارسالی از خارج از کشور را از دوســتان و خانواده خود دریافت کنند .بهعنوان مثال ،امپسا که یک کیف پول
الکترونیکی در کنیاست و تسهیالت انتقال آسان پول و پرداخت قبوض از طریق تلفنهای همراه را ارائه میدهد ،در حال
حاضر  27.8میلیون کاربر در کشور  45میلیون نفری کنیا دارد .قبالً ،کنیاییها برای انتقال وجوه در سراسر کشور مجبور
بودند از مجراهای غیررسمی مانند خدمات رانندگان اتوبوس برای انتقال پول از شهری به شهر دیگر استفاده کنند .امروز،
امپسا یک اکوسیستم اقتصادی همهجانبه است و معامالت انجامشده از طریق این پلتفرم حدود  50درصد تولید ناخالص
داخلی کنیا را نشان میدهد.
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توسعه در مناطق مختلف

طبق تحقیقات جونیپر ریســرچ ،تا پایان ســال  ،2019تقریباً  2.1میلیارد
مصرفکننده در سراســر جهان برای پرداخت یا ارسال پول از یک کیف پول
الکترونیکی اســتفاده میکنند .همچنین ،طبق گزارش وایاستاتس ،بیش
از دوســوم کاربران کیف پول الکترونیکی در منطقه آسیا و اقیانوسیه زندگی
میکنند.
عالوه بر اینکه کاربران منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین مشتریان کیف پول
الکترونیکی را تشکیل میدهند ،این مشتریان فعالترین کاربران نیز هستند.
البته ،هنگامی که موضوع پذیرش کیف پــول الکترونیکی هم از لحاظ تنوع
ال واضحی بین
آنها و هم حجم معامالت مطرح میشود ،میتوان تقسیم کام ً
شرق و غرب مشاهده کرد .حتی اگر اروپا و ایاالت متحده دارای تنوع بیشتری
از خدمات پرداخت باشند ،آسیا دارای یک پایگاه مصرفکننده بزرگتر است؛
کیف پول الکترونیکی نیز بهدلیل نفوذ باالی گوشــیهای هوشمند در این
مناطق استفاده میشود.
امروزه در سراســر آسیا شــاهد ظهور یا گســترش برندهایی مانندعلیپی،
ویچتپی ،پیتیام ،فونپی ،الینپی ،راکوتنپی ،گو ـ پی و غیره هســتیم.
علیپی عالوه بر پوشش فروشــگاههای برخط و فیزیکی در چین ،به چیزی
بیش از بستر پرداخت تجارت (الکترونیکی) تبدیل شده است .این بستر روزانه
میلیونها پرداخت مجازی و فیزیکی را پردازش میکند و به یکی از برنامههای
کاربردی بسیار بزرگ در چین تبدیل شده که توسط صدها میلیون کاربر بهطور
منظم استفاده میشود.
در حالیکه فیسبوک در اروپا اعالم کرده که سرویس انتقال پول خود را قطع
خواهد کرد ،در هند اوضاع کمی متفاوت است و دو شرکت مهم اعالم کردهاند
که پرداختهای همتابههمتا را تازه در سال  2019آغاز خواهند کرد .پیتیام،
با پشــتیبانی علیبابا و ســافتبانک ،با رقبای جهانی خــود مانند گوگلپی،

به نکته بســیار مهمی اشــاره کردید .از صحبت
شما چنین برداشــت کردهام که تاکنون بانکها و
مؤسسات مالی بزرگ ،مانیتورینگ داشتهاند ،ولی
از لحاظ یکپارچگی ضعیف بودهاند .اهمیت این دو
نکته در آن اســت که از حالت جزیرهای به سمت
یکپارچگی برویم.

شمســایی :این یکپارچگی میتواند برایمان ارزش افزوده
داشته باشد.

ساعدی :به نظر من اصلیترین
دغدغه صاحبان کسبوکار
پایداری سرویس و حفظ برند
کسبوکار است .هزینهای
که بابت خرید یک محصول
مانیتورینگ یکپارچه پرداخته
میشود ،قابل قیاس با
هزینههای ایجاد زیرساخت و
تولید محصول نیست ،ولی
تأثیر مهمی در حفظ برند آن
کسبوکار خواهد داشت

هســتند .در حوزه رتبهبندی ،الزاماتی وجــود دارد و برای
سرویسدهی نامناسب ارائهدهندگان خدمات حوزه پرداخت،
جرائمی تعریف شده است .در این شرایط اهمیت مانیتورینگ
شــاخصهای کیفی ملموستر میشود .هر کسبوکاری که
بتواند توافق سطح ســرویس ( )SLAمناسبی؛ حتی با سطوح
پایین منعقد کند ،در سنجش کیفی موفقتر است .با استاندارد
ال معنی
شدن و افزایش بلوغ کسبوکار« ،سطح سرویس» کام ً
و مفهوم پیدا میکند .کســبوکارهایی که به ســمت بلوغ و
استاندارد شدن حرکت میکنند ،همگی نیازمند مانیتورینگ
دقیق سطح کیفی سرویسهای خود هستند.
اما در رابطه با اینکه تا پیش از ایــن ،بانکها از چه روشها و
ابزارهایی برای مانیتورینگ عملیات بهره میبردند ،باید گفت
که هر کسبوکاری که یک ســرویس را عملیاتی میکند ،از
روز نخست با مانیتورینگ و پایش آن سرویس سروکار دارد.
هرچه سرویسها و سیســتمها بزرگتر شوند ،دغدغهها نیز
افزایش مییابند و به همین دلیل هر کدام از بانکها بهناچار از
ابزارهای گوناگون برای مانیتورینگ بهره میگیرند .اما مسئله
نبود مانیتورینگ عملیات در بانکها نیســت؛ بلکه مســئله
این اســت که مانیتورینگ عملیات بهطور عمده جزیرهای و
بهصورت تکههای مجزا از هم است .در حوزه امنیت از ابزارهای
متفاوت استفاده میکنند .در حوزه کارایی و کیفیت سرویس
نیز نرمافزارهای مختلفی تهیه یا توســعه داده شــده و برای
مانیتورینگ استفاده میشود .حتی در کانالهای بانکی نیز،
ابزارهای گوناگونی به کار مــیرود .بنابراین وقتی نگاه کنید،
میبینید برای یک ســرویس چندین نوع ابزار مانیتورینگ
مختلف وجود دارد و همگی صحت عملکرد بخشی از سیستم
را نشــان میدهند ،ولی تجمیع نشــده و تحلیل جامعی از
وضعیت سرویس ارائه نمیدهند.

از آقای بنیهاشمی میخواهم که مفهوم یکپارچگی
را تشــریح کنند .اهمیت یکپارچگی در عملیات
چیســت؟ آقای ساعدی بخشــی از اهمیت آن را
توضیح دادند ،ولی با ایجاد یکپارچگی در عمل چه
اتفاقی میافتد؟

بنیهاشــمی :تجربه 15ســاله بنده در بخش بانکهای
اطالعاتی و همچنین ســروکار داشتن با ســایر بخشهای
عملیاتی ،محیطهای توســعه و طراحی و محیط کسبوکار
این امر را نشــان میدهد که وقتی تعداد و تنــوع کاربران و
سرویسها زیاد میشود ،زیرساختها نیز پیچیده میشوند و
نیاز به یکپارچگی پیچیدهای دارند .در این شرایط باید تمام
زیرساختها هماهنگ با یکدیگر کار کنند .ابزار مانیتورینگ
در تمام حوزهها الزم است .هر سازندهای که تجهیزی را تولید
میکند ،برای آن یک ابزار مانیتورینگ خاص میسازد و گاهی
مدل کسبوکاری آن سازنده طوری اســت که فقط از ابزار
مانیتورینگ خود کســب درآمد میکند .چالش مهم ما این
است که بین این ابزارها ارتباطی وجود ندارد و ما نمیتوانیم
بهصورت یکپارچه ،بر کل مجموعه نظارت کنیم.
وقتی در ارائه سرویس کسبوکاری مشــکلی پیش میآید
که ریشه آن در یکی از زیرســاختهای فناوری اطالعات آن
است ،پیدا کردن ریشه مشــکل ،امر بسیار پیچیدهای است؛
چراکه گاهی میبینیم اجزای سیستم بهتنهایی خوب عمل
میکنند ،ولی در تعامل با یکدیگر مشکل دارند .گاهی قطعی
در بخشی از شبکه داخلی یا اختالل در یک سرویس بیرونی،
تمام عملکرد یک ســرویس را مختل میســازد .اینجاست
که یکپارچگی در مانیتورینگ عملیــات و اهمیت آن معلوم

میشود .سیستم نظارت یکپارچه ،نظامی است که روی تمام
اجزا نظارت دارد و در صورت رخداد یک مشکل ،ما را بهسرعت
به ریشه مشکل میرساند.
آقای شمســایی ،لطفــ ًا راجع بــه ارزش افزوده
یکپارچگی توضیح دهید.

شمسایی :یکپارچگی در مانیتورینگ دو ارزش افزوده ایجاد
میکند .اولین ارزش افزوده ،کاهش هزینههای مانیتورینگ
اســت .وقتی تجهیزاتــی را از برندهای مختلــف خریداری
میکنیــم ،گاهی مجبور بــه خرید ابزارهــای مانیتورینگی
میشــویم که آن برندها را پوشــش میدهند .این ابزارهای
مانیتورینگ خارجی هســتند و هزینههــای دالری باالیی
بابتشان میپردازیم و چون عمده این ابزارهای مانیتورینگ
پوششــی صددرصد نســبت به برندهای مختلــف ندارند،
بنابراین مجبوریم تعدادی از آنها را بهصورت جزیرهای برای
مانیتورینگ همه تجهیزات موجود داشــته باشــیم و بابت
بهروزرسانی آنها نیز هزینههای مکرر بسیاری بپردازیم .این
جزیرهایبودن در هر سه ســطح فضای ابری یک کسبوکار
مطرح اســت و تعداد ابزارهای مانیتورینگ مورد استفاده را
افزایش میدهد .وقتی ابزارهای مانیتورینگ متنوع باشــند،
مجبوریم اوالً برای خرید و بهروزرســانی آنها هزینه بسیاری
بپردازیم و ثانیاً به کارشناســان مانیتورینگ بیشــتری برای
کار با ابزارهای متنوع نیاز داریم و این مسئله هزینه عملیات
را باال میبرد .در نتیجه وجود یک ابزار یکپارچه مانیتورینگ
میتواند این هزینهها را کاهش دهد.
ارزش افزوده دوم ،تحقق تجمیع اطالعــات همه المانهای
دخیل در یک ســرویس و امکان تحلیل یکپارچه آنهاست تا
در صورت بروز مشکل در یک سرویس ،منشاء خطا بهسرعت
و دقت بیشــتری کشــف و رفع شــود .وقتی تمام اطالعات
استخراجی المانهای فضای ابری یک کسبوکار را به شکل
یکپارچه داشته باشــیم ،امکان تحلیل این دادهها (به نحوی
که بتوانیم عالوه بر تشــخیص خطا به سمت پیشگیری خطا
هم برویم) وجود دارد .در حالت جزیرهای این اتفاق نمیافتد،
چون دادههای الزم برای تشــخیص یا پیشگیری از مشکل
در یک ســرویس را در اختیار نداریم .اهداف ما در محصول
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میگویند وقتی بیش از  50ســال پیش انسان برای اولینبار
روی کره ماه فرود آمد ،این اتفاق نتیجه رقابتهای شدید بین
ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
( )USSRبود .اما حقیقت این اســت که اکتشافات فضایی در
اثر نوعی «همرقابتی» به وجــود آمدند .رئیسجمهور کندی
یک بار در ســال  1961در مالقات با خروشچف و بار دیگر در
سال  ،1963در ســخنرانی برای سازمان ملل متحد پیشنهاد
مأموریت مشترک سفر به فضا را مطرح کرد.
این پیشنهاد هیچگاه به مرحله تأیید نرسید ،اما در سال 1975
رقبای جنگ سرد شروع به همکاری در پروژه آزمایشی آپولو
ـ سایوز کردند و تأسیس ایســتگاه فضایی بینالمللی در سال
( 1998که با همکاری چندین کشور ساخته و اداره میشد)
آغازگر همکاری بین کشــورهای رقیب شــد .در حال حاضر
کشورهای زیادی هســتند که میخواهند به کره ماه بروند و
به همین خاطر ،حتی ممکن اســت افراد بیشتری به این تیم
ملحق شوند.
حتی جف بزوس و ایالن ماسک هم زمانی برای ادغام شرکتهای
بلو ارجین و اسپیسایکس با یکدیگر مالقات و مذاکره کردند.
وقتی رقابت و همکاری با یکدیگر ترکیب میشوند ،همرقابتی
اتفاق میافتد .زمانی که در ســال  1996کتابی درباره پدیده
همرقابتی در کسبوکار نوشتیم ،نمونههای کمی از این رویکرد
وجود داشت ،اما امروزه این رویکرد در صنایع مختلف رایج شده
و رقبای زیادی ،از جمله اپل و سامســونگ ،دیاچال ( )DHLو
یوپیاس ( ،)UPSفورد و جنرالموتورز ( )GMیا گوگل و یاهو این
روند را دنبال کردهاند.
همکاری با رقبا ممکن اســت دالیل بســیاری داشــته باشد.
در ســادهترین حالــت ،این رویکــرد میتواند روشــی برای
صرفهجویی در هزینهها و اجتناب از دوبارهکاری باشد .وقتی
پروژهای بهشدت بزرگ یا ریسکآفرین باشد و شرکت نتواند
بهتنهایی از پس آن بربیاید ،تنها راه باقیمانده این است که با
شرکتهای دیگر همکاری کند .گاهی نیز هر یک از طرفین در
کار بهخصوصی مهارت دارند و میتوانند مهارتهایشــان را با
ال شــرکت اول مأموریت «الف» را به
یکدیگر مبادله کنند (مث ً
بهترین شکل انجام میدهد و شــرکت دوم در انجام مأموریت
«ب» تخصص دارد).
حتی اگر شــرکت دوم هیچ تخصصی نداشته باشد و نتواند در
ازای مأموریت «الف» ،مأموریــت «ب» را ارائه بدهد ،میتواند
تخصص شرکت اول را در ازای مبلغ مشخصی خریداری کند.
با این حال ،مفهوم همرقابتی ســؤاالت بســیاری را در ذهن
افراد به وجود میآورد .ممکن اســت از خودتان بپرسید ،اگر
با شــرکتهای دیگر همکاری کنم (یا نکنم) شــرایط رقابت
در صنعت به چه شــکل میشــود؟ آیا میتوانم از داراییهای
ارزشــمندم محافظت کنم؟ برای پاســخ به این ســؤاالت به
بررســیهای دقیقی احتیاج داریم .در ایــن مقاله چارچوب
مفیــدی ارائه میدهیم تا بــه کمک آن ،تصمیــم بگیرید که
همکاری با رقبا به نفع شماست یا به ضررتان.

اگر با دیگران همکاری نکنید چه اتفاقی
میافتد؟

اگر برایتان فرصت همکاری ایجاد شــده ،از خودتان بپرســید
اگر این فرصت را قبول نکنم ،هم خودم و هم طرف مقابلم چه
کاری را انجام میدهیم .طرف مقابل به جای شما با چه کسانی
همکاری میکند و چه قراردادهایی میبندد .شما به جای این
پیشــنهاد چه پروژههایی را دنبال میکنید؟ اگر با این قرارداد
موافقت نکنید ،آیا شخص دیگری جایتان را میگیرد؟ به بیان
دقیقتر ،آیــا همچنان میتوانید وضعیت فعلیتــان را در بازار
حفظ کنید؟
اجازه دهید با مثال سادهای مســئله را باز کنیم .روزی شرکت
ســوپرمارکتهای زنجیرهای «ســیفوِی» به نزد شــرکت
«آنستتی» (که یکی از نویسندگان این مقاله همبنیانگذار آن
بوده) آمد تا با همکاری او ،خط تولید چایهای ارگانیک را با یک
برند خصوصی راهاندازی کند .بدون شک ،تولید این محصوالت
جدید فروش چایهای آنستتی را در فروشگاههای سیفوی
کاهش میداد .بنابراین ،حتی اگر سیفوی قیمت منصفانهای
برای این همکاری پیشنهاد میداد ،این معامله در نهایت برای
آنستتی سودآوری نداشت.
با این حال ،اگر شرکت آنستتی با سیفوی همکاری نمیکرد،
ســیفوی تأمینکننده دیگری را برای خــودش پیدا میکرد
(مانند شرکت تولیدکننده چای  .)Tazoشرکت آنست متوجه
شد که اگر این معامله را قبول کند ،میتواند خط تولید جدیدی
به نام « »O Organicsطراحی کند و با شبیهسازی چایهای
طعمدار و شــیرین  ،Tazoرقابت این شــرکت را با محصوالت
خودش کمتر کند .از طرفی ،اگر این پیشــنهاد را رد میکرد،
 Tazoآن را قبول میکرد و طعم چایهای آنست را شبیهسازی
میکرد .بنابرایــن نتیجه از حالت اول بدتر میشــد .به همین
خاطر ،آنست تصمیم گرفت با این پیشنهاد موافقت کند.
اما وقتی آنست همین پیشــنهاد را از طرف هولفودز مارکت
دریافت کرد ،آن را نپذیرفت؛ زیرا این فروشگاه زنجیرهای اصرار
داشــت که در این خط تولید نمونهای از چای سبز را هم تولید
کنند ،در صورتی که چای ســبز در آن زمــان ،پرفروشترین
محصول شرکت آنست بود .شرکت آنست نمیخواست بهطور
مستقیم با محصوالت خودش رقابت کند .از طرفی عقیده داشت
که شرکتهای دیگر نمیتوانند بهراحتی طعم چای سبز آنها را
شبیهسازی کنند (دقیقاً هم همین اتفاق افتاد).
وقتی شرکت دیاچال (که چند ســال قبل ایربورناکسپرس
را خریداری کرده بود و متحمل خســارات زیادی شــده بود)
از شرکت یوپیاس خواست بستههایشــان را در سطح ایاالت
متحده آمریکا جابهجا کند ،فرصت مشابهی برای یوپیاس به
وجود آمد که باید درباره آن تصمیم میگرفت .یوپیاس جایگاه
بزرگی در بازار داشت و میتوانست خدمات جابهجایی جعبهها
را بهطرز کارآمدی انجام دهد (و ساالنه حدود یک میلیارد دالر
در هزینههای دیاچال صرفهجویی کند) .همچنین ،این شرکت
خدمات مشابهی را به خدمات پستی ایاالت متحده آمریکا ارائه

میداد .پس این معامله برایش ســودآور بود؛ زیرا میتوانست
ال هم از آن اســتفاده میکرد ،به دیگران
هواپیماهایی را که قب ً
اجاره بدهد و در ازای آن پول دریافت کند.
در مقابل ،اگر همکاری بــا دیاچال را نمیپذیرفت ،ممکن بود
در بلندمدت سودآوری بیشتری داشته باشد؛ زیرا اگر دیاچال
همچنان خسارتهای بیشتری را متحمل میشد ،ممکن بود از
میدان رقابت خارج شود و یوپیاس جایگاه او را در بازار آمریکا
اشغال میکرد.
از طرفی ،اگر یوپیاس پیشنهاد دیاچال را رد میکرد ،ممکن
بود دیاچال این پیشنهاد را به فدکس بدهد .اگر فدکس آن را
میپذیرفت ،دیاچال همچنان در بازار باقی میماند و یوپیاس
نیز فرصت سودآوری بزرگی را از دست میداد .بنابراین یوپیاس
پیشــنهاد دیاچال را پذیرفت و در ماه می ســال  2008آن را
رسماً اعالم کرد (در نهایت این همکاری نتوانست دیاچال را از
خسارتهایی که دیده بود ،نجات دهد و این شرکت طی رکود
اقتصادی آن سال تصمیم گرفت بازار را ترک کند).
در صنعت فناوری ،تشخیص اینکه در هر ســناریو چه اتفاقی
میافتد ،کار دشــواری اســت؛ زیرا شــرکتها روابــط زیاد و
پیچدرپیچی با یکدیگر دارند .وقتی سامسونگ تصمیم گرفت
صفحهنمایشهای جدیــد اولد ( )OLEDخــود را برای تولید
آیفون( Xتحت برند ســوپررتینا) به اپل بفروشد ،این موضوع
نمونه خوبی از همرقابتی در صنعت فناوری به حساب میآمد.
سامســونگ میتوانســت صفحهنمایشهای خــود را (که در
آن زمان بهترین فنــاوری صنعت به حســاب میآمد) به اپل
نفروشــد و با ردکردن این پیشــنهاد ،بهطور موقت اپل را در
بازار تلفنهای هوشــمند ســطحباال (که تلفنهای گلکسی و
آیفون در آن با یکدیگر رقابت داشــتند) شکست بدهد ،اما اپل
تنها رقیب سامسونگ نبود .سامســونگ عالوه بر اینکه یکی از
بزرگتریــن تولیدکنندگان تلفن همراه در دنیاســت ،یکی از
بزرگترین تأمینکنندگان قطعات تلفن همراه هم به حساب
میآید .پس اگر فناوری سوپررتینای خود را به اپل نمیداد ،اپل
میتوانست به شرکت الجی (که برای گوشی پیکسل  3گوگل
صفحهنمایشهای OLEDتولید میکند) یا شرکت ( BOEکه
برای گوشیهای میت  20پرو هوآوی صفحهنمایشAMOLED
میسازد) مراجعه کند .این مسئله باعث میشد یکی از رقبای
سامســونگ (الجی یا  )BOEدر زمینه تولید صفحات نمایش
قدرتمندتر شود و این به ضرر سامسونگ بود .عالوه بر این ،همه
میدانند که شــرکت اپل در افزایش کیفیت تأمینکنندگانش
به آنها کمک میکند .پس اگر سامسونگ این پیشنهاد را قبول
میکرد ،میتوانست از این مزیت بهرهمند شود و آن را از رقبایش
محروم کند .سامســونگ میدانســت که این همکاری باعث
افزایش مقیاس شرکتش میشود و در عین حال درآمد زیادی
را نصیبش میکند (حــدود  110دالر به ازای هر آیفون ایکس
فروختهشــده) .به همین خاطر پیشــنهاد اپل را پذیرفت و در
نهایت وارد فرایند همرقابتی با اپل شد.
البته برای آنکه همرقابتی شــکل بگیرد ،این معامله باید برای

مفاهیم مقاله بهطور خالصه
فحوای کالم
این ایده که رقبا باید گاهی با یکدیگر
همــکاری کنند ،بــرای اولینبار در
دهه  1990کشف شــد و از آن زمان
تاکنون ،مورد توجه افراد زیادی قرار
گرفته است.

مشکل چیست
مدیرانــی کــه هنــوز با
مفهوم «همرقابتی» کنار
نیامد هانــد ،فرصتهای
نویدبخــش زیــادی را از
دست میدهند.

چارچوب عملی برای حل این مشکل
ببینید در صورت رد کردن پیشنهاد همکاری ،هر یک از شما (شرکت شما و شرکت رقیب) مشغول
انجام چه کاری میشــوید و این تصمیمگیریتان چه تأثیری بر شــرایط صنعــت میگذارد .گاهی
همکاری با رقیب ،بیشک موجب پیروزی شما میشود و حتی اگر برنده بازی نشوید ،همکاری برایتان
پرســودتر از عدم همکاری خواهد بود ،اما باید نحوه همکاری با رقبا را یاد بگیرید تا مزایای فعلیتان
را از دست ندهید.
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پلتفرمهای استعدادیابی دیجیتالی به تکامل رسیدهاند و بسیاری از شرکتها با استفاده از این پلتفرمها،
کارمندان ماهر و گیگ را استخدام میکنند .اکنون این شرکتها باید در اینباره استراتژیک عمل کنند
در چنین دورهای که با کمبود مهارتها روبهرو هستیم و اتوماسیون و تحول دیجیتالی بهسرعت پیش میروند ،شرکتها برای
ش رو دارند؛ مسئلهای که میتواند به گلوگاه استراتژیک تبدیل شود.
یافتن افراد مستعد ،مشکلی جدی پی 
شرکتها چگونه میتوانند افرادی با مهارتهای مناسب پیدا کنند که کار درست را در زمان مناسب آن انجام دهند؟ مدت کارایی
اکثر مهارتها رو به کاهش است و شغلهای زیادی طی بازه چند سال ،شکل میگیرند و از بین میروند .عالوه بر این ،تحوالت
جمعیتی وسیعی در حال رخدادن است؛ قشر سالخورده در حال جدا شدن از نیروی کار هستند و نسل بزرگسال و نسل امروزی
جایگاه آنها را میگیرند و در این حین اولویتهای جدیدی را با خود به همراه میآورند که مشخص میکند چه کسی ،چه کاری
را ،کجا ،در چه وقت و چگونه انجام دهد.
نسل جدیدی از پلتفرمهای اســتعدادیابی مانند  Catalant، InnoCentive، Kaggle، Toptalو  Upworkبه وجود آمدهاند تا
برای رفع این نوع چالشها به شرکتها کمک کنند .شرکتها میتوانند با استفاده از این پلتفرمها (بر خالف پلتفرمهای اوبر،
 Amazon Mechanical Turkو  )TaskRabbitهر زمان که بخواهند به کارگران بســیار مستعد و ماهر دسترسی پیدا کنند.
ی که در گذشته تعداد
پژوهشهای ما نشان میدهد که تعداد این پلتفرمها از سال  2009بهشدت افزایش یافته است؛ بهطور 
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آنها بهسختی به  80مورد میرسید ،ولی امروزه بیش از  330پلتفرم استعدادیابی
وجود دارد که بیشتر آنها در پنج سال گذشته ایجاد شدهاند .امروزه تقریباً تمام500
شرکت فورچون ،از یک یا چند نوع از پلتفرمهای استعدادیابی استفاده میکنند.
آن دسته از پلتفرمهایی که کارکنانی با مدرک دانشگاهی چهارساله یا مدارک
تخصصیترمعرفیمیکنند،بخشمهمیازاقتصادنوظهورگیگهستندکهکمتر
مورد توجه قرار گرفته است .برای درک بهتر این موضوع ،تقریباً از 700کسبوکار
آمریکایی که از این پلتفرمها اســتفاده میکردند ،نظرسنجی کردیم .سپس با
مدیران شــرکتهایی مصاحبه کردیم که با تکیه بر این پلتفرمها ،فعالیتهای
شرکت خود را پیش میبردند .همچنین با بنیانگذاران و مدیران این پلتفرمها
گفتوگو کردیم.
اینکه این شرکتها ،از پلتفرمهای اســتعدادیابی متعددی استفاده میکنند،

نقاش :پاول ورینگ

بازنگری نیروی کار مبتنی بر تقاضا

شرکتها برای اینکه بتوانند از پلتفرمهای استعدادیابی نهایت استفاده را ببرند باید بتوانند کارها را
به مؤلفههای تعریفشده و دقیق تقسیم کنند تا امکان واگذاری آنها به کارمندان خارج از سازمان
وجود داشته باشد .مدیران نباید عملکرد مبهمی داشته باشند
میتوانی به ما کمک کنی؟»
شدیدترین مخالفتها معموالً از طرف کارمندانی است که با پلتفرمهای استعدادیابی پیشرفته ،آشنایی زیادی ندارند .اعضای
تیم رهبری شرکت انل ،این موضوع را زمانی فهمیدند که میخواستند برای خلق نوآوری از نیروی کار خارجی کمک بگیرند.
در این میان نهتنها کارمندان عادی مخالف این روند بودند؛ بلکه مدیران ارشــد نیز بابت طرز فکری که این رویکرد ایجاد
میکرد ،بهشدت نگران بودند؛ طرز فکرهایی مانند اینکه آیا مراجعه به فریلنسرها نشانه ضعف شرکت است؟ آیا ممکن است
بقیه فکر کنند که شرکت به کارمندان دائمی خود اعتماد نداشته که به سراغ فریلنسرها رفته است؟ با این حال ،این شرکت
توانست با شیوهای دقیق و محتاطانه ،فرهنگ سازمانی خود را تغییر دهد و با این مخالفتها مقابله کند .شرکت انل اجازه
نداد کارمندانش از نیروی کار خارجی بترسند و به آنها آموزش داد که چگونه میتوانند از مزایای نیروی کار مبتنی بر تقاضا
بهره ببرند .به گفته «ارنستو سیوررا» ،مدیر ارشد «نوآوری پایدار» شرکت انل ،اولین قدم برای انجام این کار ،این بود که به
کارمندان تماموقت کمک کنیم تا متوجه شوند آنها نیز میتوانند برای پیدا کردن منبع یا قدرتی جدید ،به این پلتفرمهای
استعدادیابی مراجعه کنند .او میگوید« :نکتهای که اهمیت داشت این بود که بفهمیم گاهی اوقات ،بهترین ایدهها در خارج
از شرکتمان قرار دارند».
بازنگری در ارزش پیشنهادی کارمندان :شرکتها باید به کارمندانشان نشان دهند که آنها نیز میتوانند از مزایای
پلتفرمهای آنالین بهره ببرند .یک شرکت سهامی خاص ،زمانی که میخواست از پلتفرم  Upworkاستفاده کند ،این شیوه را به
کار برد .به گفته «هایدن براون» ،مدیرعامل پلتفرم ،Upworkاین شرکت ،به کارمندان خود این پیام را داد که «این پلتفرم راهحلی
برای کمک به شماست .شما ممکن است در طول روز کارهای زیادی انجام دهید ،اگر بتوانید انجام این کارها را بر عهده افراد
دیگری بگذارید ،میتوانید به انجام کارهای مهمتری برسید و زمان بیشتری برای تفکر استراتژیک داشته باشید».
با این حال ،با افزایش کارمندان تماموقت و کارمندان گیگ در تیمهای کاری ،هنجارهای کاری باید تغییر کند .کارمندان تماموقت
باید در جایگاه مربی و متصلکننده قرار بگیرند (یعنی از همکاران خارج از سازمان سؤاالتی بپرسند ،کارهای مشخصی را که قابل
برونسپاری هستند ،به شرکای خارج سازمان خود بسپارند و به کارمندان گیگ امکان دهند که بتوانند از دانش درونسازمانی
استفاده کنند) .عالوه بر این ،کارمندان تماموقت و گیگ باید یاد بگیرند که چگونه در تیمهای پراکنده و از راه دور ،عملکرد بهینهای
داشته باشند .آنها باید به همکاری با همتیمیهای موقتی عادت کنند؛ به گونهای که ضوابط تیمی را بیان کرده و شرایطی ایجاد
کنند که همه اعضا بتوانند روند کار را دنبال کنند .شرکتها هنگام ترفیعدادن مدیران خود ،نباید به تعداد کارمندان تماموقت
تحت نظارت آنها توجه کنند؛ بلکه باید نتایجی را در نظر بگیرند که کارمندان آنها به دســت میآورند .بعضی از پلتفرمهای
استعدادیابی به ابزارهایی مجهز هستند (از طریق توافقنامههای سازمانی خود این پلتفرمها میتوان به این ابزارها دسترسی پیدا
کرد) که شرکتها میتوانند با استفاده از آنها اینگونه ترفیعها را انجام دهند.
تقسیم کارها به مؤلفههای مجزا :یکی از عوامل تعیینکننده موفقیت شرکت در همکاری با پلتفرمهای استعدادیابی ،این
است که شرکت تا چه حد میتواند کارها را به مؤلفههای تعریفشده و دقیقی تقسیم کند تا امکان واگذاری آنها به کارمندان خارج
از سازمان وجود داشته باشد .بیشتر شرکتها به این موضوع توجهی ندارند؛ زیرا در محیطهای کاری سنتی ،مدیران میتوانند
هنگام انجام مأموریت ،فعالیتهای خود را بهصورت سربسته انجام دهند .آنها میدانند که تعامالت اعضای پروژه آنقدر زیاد است
که خودشان میتوانند اهداف را مشخص کنند و در طول زمان اصطالحاتی را انجام دهند ،ولی زمانی که شرکتها از پلتفرمهای
ی که رویکرد «نوآوری
استعدادیابی استفاده میکنند ،مجبورند قبل از شروع کار ،توضیحات بیشتری ارائه دهند .شرکت انل زمان 
باز» خود را به کار برد ،این موضوع را بهسرعت متوجه شد .طبق گفته سیوررا ما نمیتوانیم فقط بگوییم «میخواهم مسئله مصرف
انرژی را در شرکتم حل کنم» .در عوض باید دقیقتر به قضیه نگاه کنیم و بگوییم «میخواهم مصرف دستگاه  xرا تحت شرایط
ی که کارمندان اینگونه اطالعات را در ارتباطات خود بیان کنند ،شرکت میتواند به نتیجه دلخواه
 yکاهش دهم» .تنها زمان 
خود برسد.
ارزیابی مجدد تواناییها :شرکتها برای اینکه بتوانند بهصورت استراتژیک از پلتفرمهای استعدادیابی کمک بگیرند ،باید
برای افراد مستعد ،پورتفوهایی ایجاد کنند ،اما در وهله اول باید متوجه تواناییهای درونی آنها شوند .شرکت «یونیلور» از خدمات
شرکتی به نام Degreedاستفاده میکند .این شرکت به کارمندان امکان کسب مهارتهای جدید و دریافت مدرک میدهد که به
این مدرکها بهاصطالح «میکرومدرک» یا «ریزمدرک» گفته میشود .کارمندان با تخصص خود شناخته شده و متوجه میشوند
که برای پیشرفت باید کدامیک از مهارتهای خود را به کار بگیرند؛ شرکت نیز نفع میبرد؛ زیرا از این طریق متوجه میشود که
چه مهارتهایی در سازمان وجود دارد و چه افرادی این مهارتها را دارند.
شرکت پس از اینکه تواناییهای درونی خود را مشخص کرد ،میتواند برای مرحله دوم آماده شود؛ یعنی به شکل متعادل میان
کارمندان داخل سازمان و خارج از سازمان تقسیم کار کند .شرکت صنعتی «رویال داچ شل» ،پس از اینکه متوجه شد نیاز شدیدی
به ایجاد جریان درآمد جدیدی از طریق ارتقای خدمات دیجیتالی خود دارد ،این کار را انجام داد .این شرکت با استفاده از نوعی
ال نیز از آن استفاده کرده بود ،توانست ظرف مدتزمان کمی بخشهایی از سازمان
پلتفرم ابری به نام  Opportunity Hubکه قب ً
خود را ارزیابی کند که در آن استعدادهای مورد نیاز برای تحقق اهداف استراتژیک وجود داشت و بخشهایی را نیز تشخیص دهد
که با کمبود نیروی کار ماهر مواجه بود .به این ترتیب متوجه شد که در بخشهای اصلی سازمان خود از جمله دیجیتالسازی
و اینترنت اشیا با کمبودهایی مواجه است و زمانی برای پیدا کردن و استخدام نیروی کار ندارد .این شرکت برای اینکه بتواند
پروژههای مربوط به این حوزهها را در کمترین زمان به انجام برساند ،با پلتفرم  Catalantوارد همکاری شد.
تعیین مجدد سیاستها و فرایندهای سازمانی :انجام این کار بسیار دشوار است .این موضوع را کولیر زمانی متوجه شد

که میخواست از طریق پلتفرم  ،Toptalبرای کارکنان شرکت بیمه اسالیدهای
آموزشی تولید کند .او برای این کار به ذهنیت و شیوه کاری جدیدی نیاز داشت.
کولیر میگوید« :ما باید فرایندهای ضروری زیادی را از جمله ارزیابی صالحیت،
مالکیت فکری ،ریسک فناوری ،ضدرشوهخواری و حتی ضدپولشویی را به کار
میگرفتیم تا بتوانیم نخستین قرارداد خود را با فریلنسرها تنظیم کنیم ».کولیر
برای اینکه بتواند به نیروی کار مستعدی دسترسی پیدا کند که بهشدت به آن
احتیاج داشت ،بهصورت آزمایشی با پلتفرم  Toptalوارد همکاری شد و ذینفعان
ی که
را ترغیب کرد که از این پلتفرم اســتفاده کنند .این کار نتیجه داد؛ بهطور 
شرکت بیمه  Prudentialدر حال حاضر قرارداد خدمات استانداری با این پلتفرم
تنظیم کرده است .همچنین کولیر برای انجام طراحیها و سایر کارهایی که مبتنی
بر مهارت هستند ،از این پلتفرم استفاده میکند.
البته چالش بزرگی که برای استفاده از نیروی کار مبتنی بر تقاضا پیشرو دارند
این است که هنوز به مقررات و فعالیتهای قبل از دیجیتال پایبندند .بهطور مثال
یونیلور یکی از شرکتهایی است که برای پرداخت دستمزد فریلنسرها از طریق
پلتفرمهای دیجیتالی دچار مشکل شد« .ادفر مظفر» ( ،)Adfer Muzaffarمدیر
ارشد سابق این شرکت در حوزه اســتعداد و یادگیری میگوید« :فریلنسرها به
پرداختهای فــوری از طریق کارتهای اعتباری عادت دارند ،ولی شــرایط ما
به گونهای بود که دســتمزدها را دیرتر پرداخت میکردیم و پرداخت از طریق
کارتهای اعتباری جزء گزینههای ما نبود .ما میخواستیم بررسی کنیم که باید به
چه کسی دستمزد بدهیم ،برای چه کاری دستمزد بدهیم ،کیفیت کار چه اندازه
است و دستمزدی که پرداخت میکردیم ،نسبت به هزینههای محلیمان رقابتی
بود یا نه .به همین خاطر باید مکانیسمها و فرایندهای خود را با این شیوه جدید
کاری منطبق میکردیم».
تحولآفرینی در استعداد ،اغلب از آنچه به نظر میآید ،آسانتر است؛ به این دلیل
که بیشتر کارمندان شرکتها با پلتفرمهای استعدادیابی آشنایی دارند (مدیرانی
که بدون برنامهریزی منسجم از این پلتفرمها استفاده کرده بودند) .این دسته از
کارمندان میتوانند راهنماییهای ارزشمندی در این زمینه ارائه دهند.
با این حال ،شــرکتها برای اینکه بتوانند به اندازه کافــی در مدلهای جدید
کسبوکار تغییر ایجاد کنند ،در نهایت به رهبری نیاز دارند که متوجه شود این
پلتفرمهای نیروی کار آنالین ،چگونه میتوانند منابع جدیدی از ارزش را به وجود
ال مدیر ارشد فناوری،
آورند .این رهبر میتواند فردی از میان مدیران ارشد باشد؛ مث ً
مدیر ارشد بازاریابی ،مدیر ارشد مالی یا حتی مدیر ارشد منابع انسانی که نمونه
موفق هر کدام را به چشم دیدهایم.
آنچه اهمیت دارد ،عناوین شغلی نیســت؛ بلکه یافتن رهبرانی است که جایگاه
استراتژیک شــرکت خود را میدانند ،با تحول بالقو های آشنا هستند که حین
بهکارگیری نیروی کار مبتنی بر تقاضا ایجاد میشود و میتوانند با ایجاد تحول
فرهنگی در سازمان خود ،زمینه را برای ایجاد تحول واقعی فراهم کنند.
درباره نویسندگان

جوزف فولر استاد مدیریت و رئیس بخش پروژه مدیریت آینده کار
در دانشکده کسبوکار هاروارد اســت .او همچنین رئیس برنامه
آموزشی این دانشــکده ،در زمینه تحول نیروی کار چابک است.
منجاری رامان ،مدیر برنامه و پژوهشگر ارشد پروژه رقابت اقتصادی
آمریکا و پروژه مدیریت آینده کار است .آلیسون بایلی ،مدیرعامل و
شریک ارشد گروه مشاوره بوستون و همچنین مدیر عملیات مردم
و سازمان در دانشکده کسبوکار هاروارد است .ناتیا وجوگاناتان،
مدیرعامل و شریک گروه مشاوره بوســتون است و همچنین در
پروژه آینده کار همکاری میکند .بعضی از شــرکتهایی که در
این مقاله ذکر شدهاند از مشتریان گروه مشاوره بوستون هستند.
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سوپر اپ

فیسبوک چه نقشههایی
برای سوپراپ شدن دارد؟
ترجمه و تلخیص:
مهسا نوری زنوز
پژوهشگر اندیشکده
حکمرانی شریف

بررسی تالشهای شرکتهای آمریکایی بزرگ در حوزه فناوری
بهمنظور تبدیلشــدن به یک سوپراپلیکیشن قدرتمند روندی
تکراری را نشــان میدهد؛ چراکه به نظر میرسد بسیاری از این
شرکتها تالش میکنند تا در کشورهایی بهجز ایاالت متحده
و بهویژه در کشور هندوســتان به سوپراپلیکیشن تبدیل شوند.
برای مثال آمازون ،فیسبوک و گوگل همه محصوالتی مشــابه
سوپراپ در این کشور و بازارهای در حال توسعه دیگری همچون
برزیل دارند .در این میان ،به نظر میرســد کــه فیسبوک به
همراه تمام شرکتهای زیرمجموعهاش ،آشکارترین تالشها
را برای تبدیلشــدن به ســوپراپ میکند .مقصود اصلی این
نوشتار نیز بررسی اقدامات شرکت فیسبوک با نگاهی تیزبینانه
است تا دریابیم سازوکار این شــرکت برای تبدیلشدن به یک
سوپراپلیکیشن چه بوده و چه نقشههایی برای سالهای آینده
خود در سر دارد.
شــرکت فیسبوک در صفحــه «درباره ما»ی وبســایتش،
محصوالت/فناوریهای خود را اینطور فهرســت میکند :اپ
فیسبوک ،مِسنجر ،اینستاگرام ،واتساپ ،ا ُکولوس (،)Oculus
ورکپلیس ( ،)Workplaceپورتال ( ،)Portalنووی ( .)Noviبا این
حال به نظر میرسد که فقط چهار زیرمجموعه از این شرکت در
اولویت تبدیلشدن به سوپراپلیکیشن قرار دارند که عبارتاند از:
مسنجر ،اینستاگرام ،واتساپ و اپ فیسبوک .در ادامه به بررسی
ســازوکار هر یک از این چهار محصول در مسیر سوپراپشدن
پرداخته و پتانسیلها و چالشهای آنها را بررسی میکنیم.

واتساپ

وقتی در سال  ۲۰۱۴شــرکت فیسبوک ،واتساپ را به قیمت
 ۱۹میلیارد دالر خرید ،تعجب بســیاری از افراد را برانگیخت.
اما فیسبوک دقیقاً میدانست که چه میکند؛ چراکه تا فوریه
 ،۲۰۲۰واتساپ بیش از دو میلیارد کاربر در سراسر جهان داشت
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و بیش از  ۵۰میلیون حساب کاربری بیزینس را هم پشتیبانی
میکرد .تا جایی که به نظر میرسد در حال حاضر هیچ پلتفرم
دیگری برای سوپراپشدن بهتر از واتساپ نیست.
البته هرچند به نظر میرسد کاربران آمریکایی از قابلیتهایی
همچون استاتوس در این اپلیکیشن استقبال چندانی نمیکنند،
امــا در بازارهایی مثل هنــد و برزیل ،واتــساپ کارکردهای
سوپراپمانند بیشتری داشته و حتی به بخشی جداییناپذیر از
فرهنگ ملی تبدیل شده است .در این میان ،هند بزرگترین بازار
برای این اپلیکیشن محسوب میشــود؛ کشوری که تا جوالی
 ۴۰۰ ،۲۰۱۹میلیون کاربر فعال ماهانه در واتساپ داشته که
تقریباً برابر با  ۳۰درصد از جمعیت کل کشور هند و  ۷۰درصد
از کل کاربران اینترنت در این کشور است .با این حال ،هرچند
در مقایسه با ویچت ،واتساپ تعداد کاربران جهانی بیشتری
دارد ،اما مثل ویچت در چین ،از سنگر استواری در یک کشور
مشخص برخوردار نیست .از همین رو به نظر میرسد که هند
بازار هدف این شرکت باشد.

جاهطلبیها در هندوستان

در ســال  ،۲۰۱۸واتساپ حتی قابلیت پرداخت همتابههمتا
را برای کاربران هندی فعال کرده بــود .امروزه هم قابلیتهای
مالی آزمایشی زیادی را در این کشــور اجرا میکند .سرویس
واتساپبیزینس این اپلیکیشن که یادآور برنامک حسابهای
رسمی ویچت است؛ در ژانویه  ۲۰۱۸آغاز به کار کرد و یک سال
بعد پنج میلیون کاربر داشــت .واتساپ ادعا میکرد تا جوالی
 ،۲۰۲۰تعداد کســبوکارهایی که از این ســرویس استفاده
میکنند به  ۵۰میلیون بنگاه میرسد که  ۱۵میلیون از آنها در
هند هستند.
فیسبوک حتی برای محکمتر کردن جای پای خود در کشور
هند 5.7 ،میلیارد دالر در پلتفرمهای جیو ( )Jioسرمایهگذاری
کرد که پلتفرم خدمات دیجیتــال و جزئی از زیرمجموعههای
مخابراتی بزرگترین شرکت هندی ،یعنی صنایع «ریالینس»
است .جیو حتی قبل از محبوبشــدن واتساپ در هند ،خود
نقشههایی برای سوپراپشدن داشت .در حقیقت فیسبوک،
کاربران هندی بسیاری را که به خدمات این شرکت دسترسی
دارند ،مدیون جیوست که شبکه وایرلس هند را ساخته است.
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امروزه این دو شــرکت با یکدیگر همکاری میکنند تا خدمات
جدیدی ارائه کنند .میتوان با اطمینان در انتظار روزی بود که
جیو محصوالت خود را در فروشگاههایی که بر پایه واتساپ بنا
شدهاند ،بفروشد.

تالشی برای ورود به برزیل

واتساپ در کشــور برزیل هم ،برنامههایی آزمایشی در حوزه
خدمات پرداخت اجرا کرده که در واقع نشــانهای از تالش این
شرکت برای سوپراپشدن در برزیل است .مسیر واتساپ در این
کشور ،تا حد زیادی از شکستن انحصار شبکههای مخابراتیای
میگذرد که از کاربران هزینههای باالیی برای ارسال پیام کوتاه
دریافت میکنند.
طبق گــزارش هاروارد هزینــه پیام کوتاه در برزیــل  ۵۵برابر
آمریکای شــمالی و برای عموم شــهروندان این کشور بسیار
گرانقیمت است .به همین علت وقتی در سال  ۲۰۰۹سرویس
پیامرسان واتساپ وارد بازار شــد که فارغ از اپراتور موبایل به
کاربران امکان ارســال پیام کوتاه رایگان میداد ،بســیاری از
مردم به این سرویس پیوســتند .به گفته زاکربرگ ،فیسبوک
کپ ِی در
قابلیت تراکنشهای همتابههمتا را هم بر پایه فیسبو 
برزیل فراهم کرده که شیوهای امن و پایدار برای پرداخت درون
اپلیکیشنهاست .این قابلیت به کاربران امکان میدهد که برای
حسابهای واتساپبیزینس و همچنین داخل رابط کاربری
مسنجر ،برای یکدیگر پول واریز کنند.

مزیتی برای کسبوکارها

در بازارهایی مثل هند و چین که واتساپ بر آنها تســلط پیدا
کرده ،کسبوکارهای مستقلی وجود دارند که شرکتهای خود
را بر پایه خدمات پیامرسان واتساپ بنا میکنند .بهعنوان مثال
«یالوچت» با فراهمکردن خدماتــی همچون مدیریت رابطه با
مشتری ،بازاریابی ،ارائه خدمات به مشتری و ابزارهای گفتوگو،
به برندها کمک میکند با کاربران ارتباط بهتری برقرار کنند .این
شرکت که  ۲۳میلیون دالر سرمایه از سرمایهداران خطرپذیری
چون «ســییرا» و گروه «بیکپیتال» جذب کــرده ،اکنون با
نقشههایی برای جنوب شرق آسیا در آمریکای التین و هند (که
واتساپ بر آنها غلبه دارد) فعالیت میکند.

چه چیزی در پیش است؟
در حالت کلی میتوان گفت که در نگاهی خوشبینانه واتساپ بهعنوان یک سوپراپ ،بیش از همه مشابه ویچت است؛ چراکه ویچت هم بهعنوان اپلیکیشن پیامرسان
شروع به کار کرد و بعد از فراگیر شدن در بازارهای بزرگ ،خدمات پرداخت و کاربردهای فروشگاهیشدن را به قابلیتهای خود اضافه کرد .اما از زاویهای بدبینانه ،این سرویس
فقط بخشی از فیسبوک است و ممکن است قادر نباشد مثل ویچت مسیر مستقل خود را طی کند.
از طرف دیگر باید به این نکته توجه داشت که تا امروز فرهنگ فیسبوک بهطور کلی چندان موافق همکاری با طرف سوم نبوده و شدیداً بر تبلیغات متکی بوده است .این در
حالی است که باز بودن ویچت و این قابلیت که هر کسی میتواند بر پایه آن کســبوکار خود را توسعه دهد ،در موفقیت این اپلیکیشن بسیار کلیدی بوده است .بنابراین،
به نظر میرسد که فیسبوک هم باید با ماهیت مشارکت با شرکتهای دیگری که تخصصهای متفاوتی چون تاکسی اینترنتی و سایر خدمات تخصصی را دارند ،کنار بیاید
تا بتواند در این رقابت به یک برنده تبدیل شود.
ِمسنجر

مِسنجر از سال  ۲۰۱۵تالش کرد تا قابلیتهایی را به پلتفرم خود اضافه کند تا به یک
سوپراپلیکیشن ممتاز تبدیل شود .در آن زمان ،فیسبوک در همکاری با اوبر این امکان
را فراهم کرده بود که کاربران مستقیماً از داخل برنامه مسنجر درخواست اوبر بدهند.
البته هرچند این قابلیت احتماالً دیگر وجود ندارد ،اما میتواند نشاندهنده این موضوع
باشد که اپلیکیشن مِسنجر بهعنوان یک سوپراپ چطور برنامهای میتوانست باشد .در
ژانویه  ،۲۰۱۹مسنجر فیسبوک هنوز در  ۵۷کشــور از جمله آمریکا ،کانادا ،استرالیا ،لهستان ،نروژ و برخی
کشورهای شمال آفریقا مانند مصر ،نیجریه و لیبی ،پرکاربرترین اپلیکیشن پیامرسان بود .اما امروزه با وجود
اینکه این اپلیکیشن هنوز به رشــد خود ادامه میدهد ،جایگاه اول را در بسیاری از بازارها از دست داده است.
جالب اینکه در تمام این موارد مسنجر بازار را به واتساپ باخته است.
با تمام این اوصاف ،اگر قرار بود شرکت فیسبوک بر سر ساختن ســوپراپی برای آمریکا شرط ببندد ،به نظر
میرسد که مِسنجر اسب برنده باشد ،اما بهعنوان یک استراتژی جهانی ،واتساپ سرمایهگذاری بهتری برای
فیسبوک به نظر میرسد.
فیسبوک داتکام

تالش زاکربرگ برای تبدیل اپلیکیشن فیسبوک به سوپراپی همچون ویچت ،از چشم
رسانهها دور نبوده است .نگاهی به تجربه این پلتفرم ،نشان میدهد که تا اینجای کار
این اپلیکیشن تالش کرده تا با ارائه چندین تجربه درون یک اپلیکیشن ،برخی امکانات
بهترین سوپراپلیکشنها را برای کاربران خود فراهم کند ،اما بر خالف سوپراپهای دیگر
مثل ویچت ،همه خدمات اپلیکیشن فیسبوک متعلق به خود شرکت فیسبوک بوده
و توسط همین شرکت هم ارائه میشوند.
برای نمونه سرویسهای دوستیابی یا نمایش ویدئوی فیسبوک را خود این شرکت بهتنهایی ساخته و حاصل
همکاری با سرویسهای تخصصی مثل تیندر یا یوتیوب و تویچ نیســتند و به نظر نگارنده همین نکته هم به
چالشی بزرگ بر سر راه این اپلیکیشن تبدیل شده است؛ زیرا هرچند استراتژی درونسپاری فیسبوک تاکنون
جواب داده و آن را به غولی بزرگ در حوزه پلتفرمهای دیجیتال تبدیل کرده ،اما با این حال این راهبرد با فرایند
ساختن یک سوپراپلیکیشن متناقض به نظر میرسد.
یکی از مقاالت محبوب نگارنده که ما را به احتمال سوپراپشدن فیسبوک خوشبین میکند ،درباره بنگالدش
است که نشان میدهد افراد زیادی از طریق گروههای فیسبوک کاالهای خود را به فروش میرسانند؛ تا آنجا که
امروزه یک صنعت کامل حول همین فروشندهها شکل گرفته است .برای نمونه ،به ادعای این مقاله ،پیپرفالی
(یکی از بازیگران حوزه لجستیک در این کشور) با  ۳۵۰۰فروشنده فیسبوک همکاری کرده و در  ۶۴منطقه
بنگالدش خدمات تحویل کاال ارائه میدهد.
بهطور کلی به نظر میرسد که شــرکتهای موفق تالش میکنند راهبردی از پایین به باال و نه از باال به پایین
داشته باشند .بنابراین بهتر است فیسبوک هم مشخصاً و دقیقاً بر بازارهایی همچون بنگالدش که بسیاری از
کاربران اساساً آنالینبودن را معادل با عضویت در فیسبوک میدانند ،تمرکز کند.

اینستاگرام

برای مخاطب غربی ،تصور اینستاگرام بهعنوان
سوپراپ سادهتر است .اپلیکیشن محبوبی که
باالی یک میلیارد کاربر در جهان و  ۱۳۰میلیون
کاربر در آمریکا دارد .این اپلیکیشــن با ۱۰۰
میلیون کاربــر در هند ۹۱ ،میلیــون کاربر در
برزیل ۷۳ ،میلیون کاربر در اندونزی و  ۵۱میلیون کاربر در روسیه هم
محبوب است .این اپلیکیشــن عالوه بر کارکرد اشتراکگذاری عکس،
بهعنوان یک ســرویس پیامرسان نیز استفاده شــده و بهویژه در میان
نسلهای جوانتر بسیار محبوب بوده و حتی مهمترین کانال ارتباطی
آنها محسوب میشود.
اما آنچه بیش از همه ظرفیت اینســتاگرام برای سوپراپشدن را نشان
میدهد ،تقویت قابلیت خرید درونبرنامهای این اپلیکیشن است .این
قابلیت نمونهای از توانایی اینستاگرام در ارائه خدماتی مشابه خدمات
سوپراپلیکیشنهاست .با استفاده از ابزارهای خرید ،کاربران اینستاگرام
میتوانند با کلیک روی کاالهای نمایش دادهشده در یک تصویر مستقیماً
کاال را به سبد خرید خود اضافه کنند و در فرایندی پیوسته و آسان خرید
خود را تکمیل کننــد .این قابلیت ،بازار را حتی برای کســبوکارهای
آفالین هم بزرگتر میکند .امروزه کســبوکارهایی که تا پیش از این
حیات خود را به مراجعه حضوری مشــتریان خود وابسته میدانستند،
میتوانند بهراحتی و فقط با پستکردن تصاویر زیبا ،خریداران خود را از
هر جایی پیدا کنند .اگر اینستاگرام یک قابلیت درونبرنامهای پرداخت
با کیوآر کد هم اضافه میکرد ،کاربر میتوانست حتی وارد مغازه واقعی
شود و مستقیماً از طریق پلتفرم هزینه را پرداخت کند.
در مجموع تجربه کاربری این سرویس برای برندهای مختلف متفاوت
است .برای مثال در پستهای یکی از برندهای معروف ،تمام کاالهای
داخل تصویر برچسب خوردهاند و قابلیت اضافهشدن مستقیم به سبد
خرید را دارند ،اما وقتی به صفحه برندهای عادیتر سر میزنیم ،تجربه
کاربری چندان هم قابل توجه نیست.
از نگاه فروشــندگان فعال در اینستاگرام ،مشــکل دیگری که وجود
دارد این است که اینستاگرام کاالهای مشــابه کاالی مد نظر خریدار
را هم پیشنهاد میکند .حال آنکه هیچ برندی تمایل ندارد اینستاگرام
کاالهای مشابه و رقیب را هم برای خریداران تبلیغ کند .این هم یکی
دیگر از دالیلی است که میتواند شــانس سوپراپشدن اینستاگرام را
کاهش دهد.

جمعبندی

در این نوشتار بیشترین تمرکز بر اپلیکیشن واتساپ بود؛ چراکه به نظر میرسد اولین و مهمترین محصول فیسبوک برای تبدیلشدن به سوپراپ ،همین اپلیکیشن باشد .با این حال نباید از این
نکته غافل شد که با در نظر گرفتن منابع عظیم شرکت فیسبوک ،در واقع تمام محصوالت این شرکت قابلیت تبدیلشدن به یک سوپراپلیکیشن تمامعیار را دارند .با همه اینها ،به نظر میرسد
بخشی از فرهنگ داخلی شرکت فیسبوک با آنچه سوپراپهای دیگر را موفق ساخته ـ مثل اجتناب از تبلیغات یا عدم استقبال از ادغامشدن با شرکتهای طرف سوم ـ تناقض دارد که میتواند
چالشهای متعددی را در این مسیر برای فیسبوک به همراه آورده و در نگاهی بدبینانه شانس او را در دستیابی به اهدافش کاهش دهد.
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غولها و انحصارگرایی

کورت واگنر /ترجمه :محسن محمودی

فیسبوک آینده خود را در واتساپ میبیند

این با قانون ضدانحصار
جور درمیآید یا خیر؟

سرویسهای پیامرسان تابهحال عمالً درآمدی نداشتهاند ،اما مارک زاکربرگ قصد دارد این
وضعیت را تغییر بدهد

در آخرین روز ماه نوامبر ،شرکت فیسبوک اعالم کرد که در معاملهای که بیش
از یک میلیارد دالر برای آن تمام شده ،یک شرکت مرتبط با راهاندازی نرمافزار
خدمات مشــتریان را خریداری کرده که بیشــتر مردم تابهحال اسمی از آن
نشنیدهاند .اگرچه این سومین خرید بزرگ در تاریخ فیسبوک محسوب میشد
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و با هزینهای که در سال  2012بابت خرید اینستاگرام پرداخت کرده بود ،چندان تفاوتی نداشت ،اما این معامله توجه زیادی را
به خود جلب نکرد .در واشنگتن که نهادهای نظارتی شدیدا ًدر حال پیگیری پروندههای ضدانحصاری علیه فیسبوک هستند
و سیاستمداران تقریباً هر حرکت این شرکت را محکوم میکنند ،خرید شرکت کاستومر سروصدای زیادی به پا نکرد.
اما اگر اهمیت این معامله تاکنون برایتان مشخص نشده ،بهزودی خواهید فهمید .به دست آوردن شرکت كاستومر آخرین
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لباس و واتساپ».
فیسبوک ،کسبوکار کجروال را مثالی برای این امر میداند که چگونه میتواند
از طریق پیامرسانهای خصوصی درآمد کسب کند .فیسبوک حتی در وبالگ
بوکار خود هم از مثال هپیمیلک اســتفاده کرده است .این مدل بهویژه
کس 
در بازارهایی مانند برزیل ،هند و اندونزی (جایــی که واتساپ هماکنون ابزار
ارتباطی رایج بین اکثر مردم است و جایی که تبلیغات از سود کمتری نسبت به
ایاالت متحده یا اروپا برخوردار است) ،از جذابیت برخوردار است .واتساپ قصد
دارد به شرکتها اجازه دهد که محصوالتشان را برای فروش فهرست کنند،
از طریق پیامهای مستقیم سفارشها را جمعآوری کنند و در نهایت پرداخت
آن ســفارشها را بپذیرند .در نتیجه ،ممکن اســت یک مشتری ابتدا شرکت
هپیمیلک را از طریق تبلیغات در فیسبوک یا اینستاگرام پیدا کند و سپس
در داخل واتساپ خرید کند؛ این یعنی فرصتی برای فیسبوک برای دوبرابر
کردن درآمد خود.
در حال حاضر ،کجــروال از طریق گوگلپی یا پیتیام ـ یک شــرکت محلی
پرداخت ـ پرداختها را بهصورت آنالین انجام میدهــد .اما از این دو طریق،
کاربران نیاز دارند که یک برنامه مجزا را دانلود کنند .او میگوید ،انجام پرداختها
از طریق واتساپ که اکثر مردم از آن استفاده میکنند« ،مانع بزرگی را از سر
راه برمیدارد».

مردم به جایی رسیدهاند که از طریق پیامرسانها بهصورت
رودررو با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند

گردهمآوردن کسبوکارها و مصرفکنندگان در یک مکان واحد برای رسیدگی
به تمام جنبههای یک معامله ،شدیدا ً برای فیسبوک وسوسهبرانگیز است ،هم
بهعنوان یک درآمد جدید و هم بهعنوان راهی برای مرتبط نگهداشــتن آنها.
«مارک شوملیک» ،تحلیلگر مؤسسه «استنفورد ـ برنشتاین» میگوید« :اگر من
زاکربرگ باشم و هر شب موقع خواب چیزی باشد که نگذارد خوابم ببرد ،آن چیز
به نظرم این است که روزی مردم بیدار شوند و دیگر نخواهند از فیسبوک استفاده
کنند ».او عنوان میکند که قابلیتهایی مانند خرید و خدمات مشتریان میتواند
دلیلی قانعکننده برای باز کردن روزانه این برنامه باشد؛ «آنها مدتی است که دارند
این کار را انجام میدهند»...
البته این بدان معنا نیست که این کار حتماً جواب خواهد داد .واتساپ به رفتار
برخی کاربران تکیه کرده است؛ در حال حاضر ،بیش از  175میلیون نفر هر روز
یک پیام تجاری را در واتساپ ارســال میکنند که بیشتر آنها خارج از ایاالت
متحده هستند .اما این بدان معناست که اکثر دو میلیارد کاربر واتساپ هنوز
این کار را انجام نمیدهند و فیسبوک شرط بسته که بسیاری از آنها در نهایت از
برنامههای پیامرسان برای پرداخت استفاده میکنند.
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بهعالوه ،این مسئله در بیشتر حوزههای قضایی به تأیید نظارتی نیاز دارد که کاری دشوار و پرچالش است .در اوایل سال جاری
در برزیل (دومین بازار بزرگ واتساپ بعد از هند) ،نهادهای نظارتی دستور دادند که سرویس جدید پرداخت این برنامه تنها
یک هفته پس از نمایش اولیه آن غیرفعال شود و خواستار جلوگیری از پشتیبانی ویزا و مسترکارت شدند تا بررسی صحیح آن
در زمینه مسائل امنیتی و اقدامات ضدرقابتی انجام شود .در هند ،دو سال پس از شروع آزمایشی این قابلیت توسط واتساپ،
این سرویس هنوز فقط برای گروه محدودی از کاربران قابل استفاده است.
با این حال ،مدیران میگویند که نسبت به پیشرفت دلگرم هستند .برنامه ویچت چین که به کاربران امکان میدهد از بلیت
هواپیما تا مواد غذایی را خریداری کنند ،ثابت کرده که سرویسهای پیامرسان میتوانند با موفقیت به ویترین فروشگاههای
دیجیتال بدل شوند .ویچت بر سرزمین اصلی چین تسلط دارد ،اما در خارج از کشور با مشکل روبهرو شده و این امر فرصت
مناسبی را برای واتساپ فراهم کرده است .زاکربرگ در ماه ژوئیه گفت که در حال حاضر به کشورهای دیگر فکر میکند:
«شکی نیست که هند یک فرصت بزرگ است ».چه کسی میداند؟ این ایده حتی ممکن است روزی در ایاالت متحده جا
بیفتد .کاتکارت عالقه دارد یک داستان خصوصی و کمی شرمآور را تعریف کند تا نشان دهد پیامرسانهای دیجیتال عمیقاً به
زندگی مردم نفوذ کردهاند .پس از تولد دختر اولش ،نائومی ،کاتکارت متوجه شد که او و همسرش در مورد تلفظ نام فرزندشان
که ماهها قبل در مورد آن توافق کرده بودند ،اختالفنظر دارند .اما حتی حاال هم کاتکارت او را «نائومی» صدا میزند و همسرش
ت ما
«نیومی» .او یادآوری میکند« :یک ماه طول کشید تا بفهمیم چطور مرتکب این اشتباه شدهایم .فهمیدیم همه مکالما 
درباره اینکه او را چگونه صدا کنیم ،تایپی بوده است».
واتساپ تنها پیامرسان خصوصی فیسبوک نیست .بسیاری از کاربران اینستاگرام به قابلیت پیامرسانی مستقیم آن بسیار
اعتماد دارند و مســنجر فیسبوک نیز  1.3میلیارد کاربر دارد .فیسبوک ،برخی ایدههای مشابه در مورد تجارت و خدمات
مشتریان را در این برنامهها نیز آزمایش کرده است .سال گذشته ،زاکربرگ اعالم کرد که قصد دارد قابلیتهای هر سه پیامرسان
را در یک برنامه ادغام کند؛ یک چالش فنی عظیم که به کاربر یک برنامه امکان میدهد برای کاربران هر یک از برنامههای دیگر
پیام ارسال کند .اگرچه فیسبوک در مورد دشواری ،از دریچه تجربه کاربری بحث کرده است ،اما اگر خدمات این شرکت بیش
از حد به هم گره خورده باشد ،تجزیه شرکت نیز ممکن است دشوارتر باشد.
زاکربرگ قصد دارد ســطح رمزگذاری واتساپ را برای اینستاگرام و مسنجر نیز اجرا کند؛ بخشــی از راهبرد او برای رفع
نگرانیهای پیشین در مورد نقض حریم خصوصی در فیسبوک .تغییر از شبکههای اجتماعی به پیامرسانهای خصوصی ،به
فیسبوک این امکان را میدهد تا برخی از پردردسرترین مشکالت خود را با مسائل جدید جابهجا کند .اگر این شرکت سرانجام
از هزینه خدمات مربوط به تجارت الکترونیکی درآمد قابل توجهی کسب کند ،چندان به جمعآوری اطالعات شخصی تکیه
نخواهد کرد .اگر کاربران از طریق کانالهای رمزگذاریشده ارتباط برقرار کنند ،از فشارها بر فیسبوک برای اصالح محتوای

در اوایل ســال  ،2019زاکربرگ یادداشتی  3200کلمهای نوشــت و در آن راهبردی
را برای اینکه دیگر محصوالت فیسبوک هرچه بیشــتر شــبیه واتساپ شوند،
بیان کرد .زاکربرگ نوشت« :معتقدم آینده ارتباطات بهطور فزایندهای به خدمات
رمزنگاریشده خصوصی تغییر خواهد كرد .این آینده است و امیدوارم بتوانیم
به آن کمک کنیم»

آن کاسته میشود ،زیرا در صورت رمزگذاری ،این شرکت دیگر نمیتواند بفهمد که مردم در مورد چه چیزی صحبت میکنند.
اما پیامهای رمزگذاریشده با اختالفنظرات خاص خود همراه است؛ زیرا این امر باعث میشود که فعالیتهای پلیس در
زمینه اقدامات جنایی و سایر جرائم سازمانیافته با اختالل مواجه شود.
ال جنبه تاریک این تجارت را تجربه کرده است .در هند و جاهای دیگر ،شایعاتی که به دروغ جرائمی را به افراد نسبت
واتساپ قب ً
میدهد یا تحریک به خشونت جمعی میکند ،در گروههای خصوصی با صدها عضو ،شیوع یافته است .در ماه می  ،2017چهار
نفر در شهر «جارکند» هندوستان ،پس از آنکه هشدارهایی در مورد آدمربا بودن آنها در واتساپ منتشر شد ،به قتل رسیدند.
به گزارش تلویزیون  ،NPRدر اواسط ســال  2018و ظرف تنها چند ماه 12 ،نفر بهدلیل شایعات مشابهی که در شبکههای
اجتماعی پخش شده بود ،به دار آویخته شدند .واتساپ از آن زمان ،بهعنوان راهی برای جلوگیری از گسترش وحشت ،دوباره
برنامه خود را بازطراحی کرده تا ارسال پیام به سایر کاربران را دشوارتر کند.
زاکربرگ گفته است که میتوان اشکاالت رمزگذاری را حل کرد ،اما استقبال گاهوبیگاه او از پیامرسان خصوصی در فیسبوک
بحثبرانگیز بوده است« .کریس کاکس» ،مدیر ارشد محصوالت این شرکت و بهترین دوست زاکربرگ ،بعد از یک دهه ،در
سال  2019از این شرکت جدا شد .یکی از افراد مرتبط با فیسبوک در آن زمان گفته بود که علت جدایی کاکس تا اندازهای
به این دلیل بود که او در مورد تأثیرات منفی رمزگذاری نگران بوده است .کاکس از آن زمان مشغول ارائه مشاوره به گروههای
سیاسی متمایل به چپ است.
کاتکارت میگوید که رمزگذاری برای موفقیت واتساپ حیاتی است .اگر سرویسهای پیامرسان به جایی تبدیل شود که
کاربران هر کاری در آن انجام دهند (از بحث در مورد نام فرزندشان تا خرید شیر برای او) باید احساس امنیت کنند .کاتکارت
میگوید« :مردم به نقطهای رسیدهاند که در پیامرسانها طوری با هم ارتباط برقرار میکنند که انگار همدیگر را چهرهبهچهره
مالقات کردهاند .بسیار بد خواهد بود اگر کسی راهی برای خواندن پیامهای سایر افراد پیدا کند؛ زیرا همه آدمها نسبت به
چیزی که میگویند ،حساس هستند».
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آینده تجارت الکترونیکی

تقریباً همــه در چین «آســتین» لی جیاکــی ( )Li Jiaqiرا
میشناسند .این پسر 28ساله که به «پادشاه رژلب» معروف
اســت ،برای اولینبار فروش محصوالت آرایشــی را از شهر
کوچک نانچانگ چین شــروع کرد و در حال حاضر با پخش
ویدئوهای زنده در پلتفرم تائوبائو (که بزرگترین فروشــگاه
اینترنتی چین و بخشی از علیباباست) محصوالت خود را به
میلیونها نفر میفروشد .او یک بار تنها در پنج دقیقه  15هزار
رژلب فروخت و از آن پس ،او را پادشــاه رژلب نامیدند .یکی
دیگر از اعجوبههای خردهفروشــی چین دختر 24سالهای به
نام «چِ ن یی» اســت که برخی او را با نام «هیوالی کوچک»
میشناسند .او در شهر ساحلی چینگدائو زندگی میکند و
در ویچت (یک نرمافزار پیامرسان فراگیر در چین) حدود 20
هزار فالوور دارد.
شغل اصلی چِ ن آرایشگری است ،اما عالوه بر آن ،محصوالتی
مانند کرم ضدآفتاب و تنقالت را نیز در فضای آنالین به مردم
میفروشــد و درآمد خوبی کســب میکند .حتی کشاورزان
و ماهیگیران این کشــور هم برای فــروش محصوالت خود از
اینترنت اســتفاده میکنند .آنها ویدئوهایی از سیبهای تازه
و خرچنگهای ممتــاز خود پخش میکننــد و با ترفندهای
نمایشــگری و به کمک شــبکههای توزیع محتــوا ،آنها را به
شــهروندان چینی میفروشــند .چنین چهرههایی (که یکی
در دنیای رژلبها ،دیگری با فــروش ضدآفتاب و دو نفر دیگر
در بخش سبزیجات و آبزیان شــهرت یافتهاند) باعث شدهاند
انفجاری در تجــارت چین رخ دهــد .این افراد بــا انبوهی از
ویدئوهای بیوقفه و گردهماییهــای چندروزه ،در تلفنهای
همراه میلیونها نفر پرســه میزنند و در بازار سایبری بزرگی
که بهسرعت در حال رشد است ،محصوالت خود را در معرض
فروش میگذارند .گفتنی است بازار ســایبری چین در سال
 2019از مجموع بازارهای سایبری آمریکا ،بریتانیا ،آلمان ،ژاپن
و کره جنوبی دو برابر بزرگتر بود (نمودار  1را مشاهده کنید).
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نمودار  :1کمفروغبودن بازار الکترونیکی در غرب
وقتی فروش آنالین در چین به اوج خود رسید (حتی قبل از
آنکه همهگیری ویروس کرونا میــزان خریدهای اینترنتی را
دوچندان کند) شرکتهای اینترنتی چین راههای جدیدی
برای جذب مشتریان آنالین اندیشیدند .بر خالف کسانی که
در تائوبائو فعالیت میکنند ،شرکتهای مخاطرهپذیر جدید
هنوز به مرحله کسب درآمد نرسیدهاند ،اما با سرعت زیادی
در حال رشدند .شــرکتهای فناوری این کشور نیز به تأمین
سرمایه این شرکتها کمک زیادی میکنند .بخش زیادی از
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این سرمایه صرف ترغیب خریداران و فروشندگان نسبت به
پلتفرمهای آنالین میشود .با آنکه این پلتفرمها برای همیشه
باقی نمیمانند ،اما جوشوخروشــی به راه میاندازند که تا
مدتها ادامه خواهد یافت؛ موضوعی کــه غربیها بهتازگی
متوجه آن شدهاند .مارک اشــنایدر ،رئیس شرکت Nestlé
(بزرگترین شــرکت غذایی جهان) در آموزش به مدیرانش
میگوید« :اگر میخواهید آینده را ببینید ،به چین نگاه کنید».
«لوبومیرا روشــت» ،مدیر واحد بازاریابی دیجیتال «لورآل»
(یک شرکت غولآسای محصوالت زیبایی در فرانسه) رویکرد
«پایین به باال» ،سرزنده و مشتریمحور تجارت الکترونیکی
در چین را با رویکرد «باال به پاییــن» و فناوریمحور دنیای
غرب مقایسه میکند.
بعضی از مدیــران فناوری غربی ،رویکرد فــروش در چین را
رد میکننــد .آنها عقیده دارند که در ایــن روش ،خالقیت و
کارآفرینی دیده نمیشــود و فقط از نیروی سازمانی خوبی
بهره میبرد .همچنین ،در تأیید ادعایشان به سهم زیاد چین
از تجارتهای موبایلی اشــاره میکنند (حدود  90درصد از
تجارتهای الکترونیکی در چین با موبایل صورت میگیرد ،در
صورتی که این میزان در آمریکا فقط  43درصد است .نمودار
 2را مشاهده کنید).
عدهای دیگر آن را ناشی از متمرکز بودن بازار چین میدانند؛
چراکه  90درصد فروشهــای دیجیتال آنها از طریق ســه
شــرکت بــزرگ علیبابــا jd.com ،و  Pinduoduoصورت
میگیرد (این موضوع رگوالتورها و مبارزان انحصارطلبی چین
را نگران کرده است .به همین خاطر آنها در  24دسامبر اعالم
کردند که میخواهند درباره علیبابا تحقیقاتی صورت دهند؛
باکس را مطالعه کنید) .این در حالی اســت کــه در آمریکا،
شرکت غولپیکر آمازون و دو رقیب دیگرش ئیبی و شاپیفای
فقط  50درصد از فروشهای دیجیتال کشور را به خودشان
اختصاص میدهند.

الکترونیکی در آمریکا هنوز نســبت به چین بسیار کمتر است.
«راسل گرندینتی» ،رئیس واحد خردهفروشی بینالملل آمازون
میگوید مشتریان در هر زمانی عالیق و خواستههای متفاوتی
دارند .گاهی اوقات آنها فقط میخواهند محصوالتی ارزانقیمت
و ســریع بخرند ،نه اینکه به تبلیغات و حرفهای ســلبریتیها
گوش بدهند .او همچنین میگوید آمازون در بعضی از ترفندهای
ال برای خرید کتاب قابلیتی به نام
جستوجو پیشتاز اســت (مث ً
«بازبینی کتاب» قرار داده و با گزینههایی مانند «افرادی که این
محصول را خریداری میکنند معموالً این موارد را هم میخرد»
آنها را برای خرید محصوالت راهنمایــی میکند) .او همچنین
اشاره میکند که  Prime Videoو ( Twitchپلتفرم بازی آمازون)
میلیونها مشــتری را به ســمت این وبســایت جذب کرده؛
مشتریانی که ابتدا فقط برای سرگرمی به این وبسایت آمدهاند و
سپس به خاطر «ارسال رایگان محصوالت» ترغیب به خرید کاال
ال شبیه
شدهاند .او درباره ویدئوهای الیو میگوید« :این حوزه اص ً
به چین پیش نرفته است».
امــا در نهایت ایــن اتفاق خواهــد افتاد .مشــاهدهگران دیگر
میگویند که حضور فراوان خردهفروشان فیزیکی آمریکا باعث
میشود ترکیب دنیای آنالین و آفالین از لحاظ لجستیکی کار
کمهزینهتری باشد و این به خودی خود میزان «فروش ترکیبی»
را افزایش داده است .به غیر از این مورد ،آمریکا رویکرد متفاوتی
را نســبت به چین دنبال میکند .هزینه نیــروی کار در آمریکا
خیلی بیشتر از چین است .به همین خاطر ما باید برخی وظایف
را اتوماسیون کنیم و سریعتر به سمت فعالیتهای آنالین پیش
برویم .بهعالوه ،در آمریکا نگرانیهای بیشتری در رابطه با حریم
خصوصی افراد وجود دارد .به همین خاطر افراد ممکن است از
بهاشتراکگذاری عادات خرید یا معرفی فروشگاههای آنالین به
دوستانشان خودداری کنند.
با این حال ،بازار خردهفروشــی چین ممکن است شور و شوق
فعلی خود را از دست بدهد .وقتی میانگین سنی جمعیت افراد
کشور باال برود (دچار سالخوردگی جمعیت شود) ،تعداد کارکنان
جوان و کمدرآمد کاهش مییابد .در نتیجه شرکتها نمیتوانند
برای نگهداری و ارسال محصوالتشان ،کارکنان و رانندگانی را
با دستمزد اندک استخدام کنند .متقابالً ،هزینه ارسال اجناس
هم بیشتر میشــود و محصوالت دیرتر به دست صاحبانشان
میرسند .اتحادیه کارگری نیز ممکن است شرایط کاری بهتری
را برای کارکنان در نظر بگیرد که این موضوع هزینه شرکتها را
بیشتر و بیشتر میکند .از طرفی دیگر ،اعتماد شرکتها نسبت
به اینفلوئنسرها (بهخصوص آنهایی که هزینههای گزافی برای
تبلیغ برندها دریافت میکنند) روزبهروز در حال کاهش است.
در نتیجه ،اینفلوئنسرها ممکن است درآمدشان از این کار را از
دست بدهند و دوباره به سراغ مشاغل روزمرهشان بروند .به قول
آقای والی از شرکت پارکلو« ،سود کالن این تبلیغات را فقط یک
درصد اول میبرند و بقیه فقط در حال تقال برای رسیدن به آنها
هستند».
اصلیترین دلیلی که باعث شــده شــرکتهای غربی نتوانند
از تجــارت الکترونیکی چیــن تقلید کنند و هیــچ ارتباطی با
کمبودهای ذاتی آنها نداشــته باشــند ،به این خاطر است که
آنها بهشــدت تخصصی عمل میکنند .از آمازون در ســیاتل
گرفته تا فیسبوک در ســیلیکونولی و والمارت در بنتونویل،
تمام شــرکتهای آمریکایی بر کســبوکار هســته خودشان
متمرکز هســتند و در حوزههای دیگر دخالت نمیکنند؛ حال
این کسبوکار میتواند تجارت الکترونیکی باشد یا رسانههای
اجتماعی یا سوپرمارکت .تنها این اواخر است که میبینیم برخی
از این شــرکتها وارد قلمرو یکدیگر میشــوند و مرزهای بین
کسبوکارها را کمرنگتر میکنند« .اریک فنگ» ،رئیس مرکز
رشد فیسبوک با شــوخطبعی در مجمع مجازی هیئتمنصفه
میگوید« :مردم چین ،شما نوری هستید که راه درست را به ما
نشان میدهید».

چین از هیچ تالشی برای کاهش ارزش شرکت آنت فروگذار نکرده است ،اما
اگر نسبت به فینتک رویکرد مالیمتری داشته باشد نتیجه بهتری میگیرد

انحصارطلبی یک اشکال بزرگ است

حمله چین به شــرکت آنت گروپ دو دلیل اصلی دارد که
یکی از آنها کماهمیت و دیگری بسیار مهم است .زمانی که
این شرکت غولپیکر فینتک ،تنها  48ساعت با بزرگترین
عرضه اولیه سهام دنیا فاصله داشت ،رگوالتورها در ماه نوامبر
آن را متوقف کردند .اما حمالت رگوالتورها به همینجا ختم
نمیشود و این ،اولین اقدامی بود که در جهت مهار کردن
این شرکت پررونق انجام دادند .دلیل کماهمیت این حمله،
این بود جک ما ،بنیانگذار رکگوی شرکت آنت با سخنرانی
صریح و تندوتیز خود به رهبــران چینی توهین کرده بود.
دلیل بزرگتر آن هم این بود که شــرکت آنت ثبات مالی
کشور را به خطر میانداخت و دولت باید جلوی این موضوع
را میگرفت .بنا بر نوشــته اخیر یکی از روزنامههای چین:
«آنت داشت بیش از حد رشد میکرد و به جایی میرسید
که شکست آن غیرممکن میشــد ».این شرکت خودش
را یک شــرکت فناوری معرفی کرده بود ،اما االن دست به
فعالیتهای وامدهــی زده بود و میخواســت وارد حیطه
فعالیت بانکها شــود .دلیل اول (هرچند اشــتباه نیست)
توجیه قانعکنندهای برای توبیخ یک شــرکت محســوب
نمیشود و بیشتر ،نتیجه طرز فکر حزب کمونیست چین
است که میخواهد عنان افراد گردنکلفت ،پولدار و بانفوذ
را در دست بگیرد و شــرایط را برای آنها دشــوار کند .اما
دلیل دوم جای تأمل دارد؛ زیرا فقط محدود به کشور چین
نمیشود و ممکن است بازتاب جهانی داشته باشد .هرچه
شرکتهای بیشــتری مانند اپل ،فیسبوک و گوگل وارد

ت و صنایع دیگر شــوند و شروع به تاختوتاز
حیطه پرداخ 
در امور مالی کنند ،وضع قوانین برای این غولهای فناوری
سختتر میشــود و رگوالتورها را با مشکالت چشمگیری
مواجه میکند.
اصلیترین اتهامی که به آنت گروپ وارد شــده ،این است
که این شــرکت با اســتفاده از قابلیتهای فناوری خود به
مشتریان وامهای درجه  2ارائه میدهد .مدل فناوری این
شرکت اینگونه اســت که متقاضیان وامهای کوچک (هم
افراد و هم شرکتها) را شناســایی میکند و با استفاده از
اعتبار بانکها به آنان وام میدهد .در واقع ،مشــتریان آنت
از طریق اپلیکیشــن فناورانه آنها با بانکهــا تعامل برقرار
میکنند و در این میان ،آنت فقط نقش یک واسطه را دارد (نه
وامدهنده اصلی) .آنت تنها دو درصد از وامهای اپلیکیشن
خود را تأمین میکنند و اعتبار بقیه وامهــا را از بانکها و
شــرکتهای دیگر (وندورهایی که به مشتریانشان خرید
قسطی ارائه میدهند) میگیرد .در واقع ،آنت نماینده این
بانکهاست و پیوسته برای آنها مشتری پیدا میکند .مشکل
اینجاست که آنت هم ،درست مانند بنیانگذاران وام درجه 2
در آمریکا (که در اوایل دهه  2000شروع به فعالیت کردند)
سرمایهای برای این کار ارائه نمیدهد و در نتیجه ،هیچگونه
ریسک مالی را متحمل نمیشــود .پس چگونه میتوانیم
مطمئن شــویم که متقاضیانش را بادقت انتخاب میکند؟
چین برای اطمینان از این موضوع قانونی را پیشنویس کرد
که از آنت میخواست  30درصد از مبلغ وامهایش را خودش
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خاستگاه و دروازه دیجیتال اروپا

سرزمین پست

هلند به لحاظ پرورش گل در جهان،
به لحاظ نژاد پروار گاوهایش ،به لحاظ
مشهورترین دادگاههای بینالمللی که در
شهر الهه این کشور قرار دارد و همچنین
به لحاظ شهرت بیماری هلندی در اقتصاد،
کشور مشهوری است
شاید خیلیها هلند را با جشنوارههای گل اللهاش بشناسند ،به همین خاطر هم کشور گل الله ،یکی از القاب این کشور
بهشمار میآید ،اما تنها گل الله از شاخصههای این کشور محسوب نمیشود .این کشور با وجود کوچکبودنش ،تأثیرات
بسیاری بر حوزههای مالی و بانکی دارد.
هلند را میتوان مترادف با گلهای الله ،آسیابهای بادی ،دوچرخههای فراوان ،رودها و پنیرفروشیها دانست و از میان
اینها ،گل الله و آسیابهای بادی ،جزء شناختهشدهترینها هستند؛ بهطوری که در تقویم روز اختصاصی به هر یک از
این دو نماد تعلق دارد .همهساله ،سومین شنبه ماه ژانویه ،روز ملی گل الله در هلند نامگذاری شده است؛روزی که در
واقع آغاز فصل قلمهزدن این گیاه بهطور رسمی است .جالب اســت بدانید که این گل در اقتصاد کشور هلند هم بسیار
تأثیرگذار است و مقام اول را در پرورش و تجارت گل در دنیا دارد .گفته میشود که این کشور ساالنه بیش از چهار میلیارد
پیاز الله میکارد و تقریباً نیمی از آنها را صادر میکند ۱۱ .ماه می نیز در این کشور روز ملی آسیاب بادی نامگذاری شده
و در فستیوالهایی که در مناسبتهای مختلف سال برگزار میشــود یا در روزهای ملی ،آسیابهای بادی را غرق در
تاجهای گل ،تندیس فرشتگان و تزئینات دیگر میکنند .این سازه زیبا چندین قرن بهعنوان تنها فناوری تولید انرژی
در هلند محسوب میشد.

نقش هلند در دنیا

همانطور که گفتیم ،هلند بر خالف کوچکبودنش ،نقشهای مهمی در دنیا دارد .هلند جزء قلمروهای پادشاهی هلند در
شمال غربی اروپاست .نزدیک به  ۵۰درصد از زمینهای هلند ارتفاعی کمتر از یک متر از سطح دریا دارد و به همین خاطر
است که نام این کشور در زبان هلندی  Nederlandبه معنی سرزمین پست است و نامی که بسیاری از زبانهای دیگر برای
این کشور به کار میبرند هم همین معنی را میدهد .در اینجا بد نیست به این نکته اشاره کنیم که واژه هلند که در زبان
فارسی برای این کشور به کار میرود ،در اصل نام منطقهای از این کشور بوده که برای اشاره همه کشور به کار رفته است.
پایتخت هلند آمستردام است ،اما بهدلیل تمرکززدایی ،بسیاری از وزارتخانهها و سفارتخانهها در شهر الهه یا پیرامون
آن مستقر شدهاند .آمستردام بزرگترین شهر هلند است و بیشتر از نظر تجاری دارای اهمیت است تا از منظر سیاسی.
دفاتر بسیاری از شرکتهای بزرگ مانند فیلیپس و همچنین بانکها و بیمههای هلندی ،در این شهر واقع شده است.
بعد از آمستردام ،دومین شهر بزرگ هلند ،بندر روتردام اســت؛ بزرگترین بندر اروپا و دومین بندر جهان پس از بندر
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شانگهای .بندر روتردام بهدلیل جایگاه راهبردی آن در دلتای «راین ـ ماس ـ
اسخلد» بر کرانه دریای شمال و در قلب سامانهای انبوه از راهآهنها ،جادهها
و راههای هوایی و آبی به «دروازه اروپا» معروف شده است.
سومین شهر بزرگ هلند که پایتخت اداری آن هم محسوب میشود ،الهه
است .الهه بهدلیل اهمیتی که دارد و سازمانهایی که در آن واقع شده است،
به پایتخت حقوقی جهان معروف اســت .همانطور که گفتیم بســیاری از
وزارتخانهها و سفارتخانههای هلند و همچنین دولت هلند ،در این شهر
است.
الهه بهعنــوان مهد حقوق بینالملل و داوری شــناخته میشــود .دادگاه
بینالمللی دادگســتری (دادگاه جهانی) که رکن قضایی اصلی ســازمان
ملل متحد است ،در این شــهر واقع شده اســت .همچنین دادگاه کیفری
بینالمللی ،دیوان دائمی داوری ،یوروپل و چیزی نزدیک به  ۲۰۰ســازمان
دولتی بینالمللی دیگر در این شهر واقع شده است .اکثر کشورهای خارجی
نیز سفارتخانههای خودشان را در این شهر تأسیس میکنند و سفارت ایران
در هلند نیز در الهه قرار دارد .همچنین اولین ســازمان بورس اوراق بهادار
رسمی در دنیا در هلند و اولین شرکتی که بهطور رسمی سهامش در بورس
ثبت شد ،مربوط به کمپانی هند شرقی هلند است.

دوران طالیی هلند

هلند هم مانند تقریباً همه کشورهای دنیا ،یک دوره سیاه و یک دوران طالیی
دارد .هلند تا پیش از استقاللش ،به هلند هابسبورگ شناخته میشد؛ چراکه
زیر فرمان امپراتوری هابســبورگ بود ،اما در پی جنگی 80ســاله در سال
 ۱۶۴۸میالدی از زیر فرمان امپراتور اسپانیا خارج شد .پس از آن با برقراری

فناوری و اقتصاد کالن

سوفی الکساندر ،پاتریک کالرک و نواه بوهیار /مترجم :محمد رهبان

تأثیر شرکتهای فناوری
بر کاهش اجارهبها
هرچند بسیاری از شرکتهای مالی نیویورک خواستار بازگشت به دفاتر
کار هستند ،اما شرکتهای فناوری ،دورکاری را خیلی بیشتر پذیرفتهاند که
احتمال ایجاد تحول بلندمدتتر در این زمینه را افزایش میدهد

قیمت سهام شرکتهای فناوری روند صعودی گرفته و عرضههای اولیه برجسته،
افرادی را میلیونر خواهد کرد .با این حال در سانفرانسیسکو دوران رونق تمام شده
است .اوجگیری ویروس کرونا دوباره این قطب فناوری را به قرنطینه کشانده است؛
چراکه با رواج کار از خانه ،دفاتر کاری خالی شدهاند .هرچند عرضه اولیه ایربیانبی و
 ،DoorDashشرکتهای مستقر در سانفرانسیسکو ،ثروت زیادی را روانه این شهر
میکند ،اما بسیاری از کارمندان از این کالنشهر رفتهاند و به حومه شهر ،مناطقی
مثل دریاچه تاهو و دورتر از آن پناه بردهاند.
آثار این اتفاق در هیچ حوزهای عمیقتر از بازار امالک نیست .اجاره آپارتمانها در
سانفرانسیسکو بیشتر از هر جای دیگری در آمریکا کاهش یافته است .دادههای
وبسایت  Realtor.comنشان میدهد که ماه گذشته میانه قیمت اجاره سوئیت
آپارتمان نسبت به سال گذشته در همین مقطع ۳۵درصد کاهش یافته و به۲۱۰۰
دالر رسیده و اجاره آپارتمان تکخوابه نیز  ۲۷درصد کاهش یافته و به  ۲۷۱۶دالر
رسیده است .این کاهشها از اوایل همهگیری بیشتر شدهاند که نشان میدهد
افرادی که میتوانند نقل مکان کنند ،در حال ترک منطقهای هستند که همچنان
یکی از گرانترین مناطق آمریکا در زمینه مسکن است.
سانفرانسیسکو از شهرهایی در ایاالت متحده است که بیشترین تأثیر را از روندهای
ناشی از کووید  ۱۹پذیرفته است .این اتفاق با وجود این مسئله رخ داده که صنعت
فناوری ،یعنی منبع ثروت این شهر پررونق است .هرچند بسیاری از شرکتهای
مالی نیویورک خواستار بازگشــت به دفاتر کار هستند ،اما شرکتهای فناوری،
دورکاری را خیلی بیشتر پذیرفتهاند که احتمال ایجاد تحول بلندمدتتر در این
زمینه را افزایش میدهد« .دنیل هیل» ،اقتصاددان ارشد  Realtor.comمیگوید:
«شرکتهای فناوری از جمله انعطافپذیرترین شــرکتها در زمینه دورکاری
بودهاند و بسیاری از کارکنان از این شرایط بهره خودشان را میبرند ».او پیشبینی
میکند که قیمت اجاره سرانجام روزی به وضعیت قبل برمیگردد ،اما میگوید
زمان آن بهسرعت بازگشت افراد به دفاتر کار بستگی دارد.
برخی شرکتها در حال برداشتن گامهایی برای کاهش فضای اداری هستند که
نشانهای مبنی بر ماندگاری برخی آثار ناشی از اوجگیری دوباره ویروس کروناست.

کاهش قیمت اجارهبها
میتواند ساکنان جدیدی را
جذب کند که از کارمندان
پردرآمد شرکتهای فناوری
نیستند.

جمعبندی
قرنطینه ناشی از همهگیری
به شرکتهای فناوری و
کارمندانشان یاد داد که
میتوانند دورکاری کنند و این
اتفاق میتواند دوباره ماهیت
سانفرانسیسکو را تغییر دهد.

بر اساس اطالعات شرکت امالک  CBREنرخ تخلیه فضای اداری سانفرانسیسکو
در سال  ۲۰۲۰تقریباً دوبرابر شده و به  8.3درصد رسیده که نرخ اجاره درخواستی
را حدود  ۹درصد کاهش داده است .شرکت «پینترست» چند ماه پیش حدود ۹۰
میلیون دالر پرداخت کرد تا قرارداد اجارهاش را در برج جدیدی در مرکز شهر فسخ
کند؛ زیرا «در حال تجدیدنظر در مورد محل استقرار کارمندان آینده است» .یک
گزارش رگوالتوری نشان میدهد که «اوپندور» ،یک استارتآپ در حوزه مسکن،
برای اتمام زودهنگام قرارداد اجارهاش  5.2میلیون دالر پرداخت کرده است.
در همان نزدیکی غول سیلیکونولی« ،هیولت پاکارد» ( )HPاول دسامبر اعالم
کرد که ساختمان مرکزیاش را به ایالت تگزاس انتقال میدهد .اچپی با این کار
به جمع شرکتهایی مثل  Palantir Technologiesو چارلز شوآب میپیوندد که
دفتر اصلیشان را به ایالتی کمهزینهتر منتقل میکنند.
«هانس هانسون» ،رئیس کارگزار امالک اداری Starboard Commercial Real
 Estateمستقر در سانفرانسیسکو پیشبینی میکند که تأثیر این همهگیری بر
شهر مشابه تأثیر زلزله سال  ۱۹۸۹باشد که به مرگ بیش از  ۶۰نفر منجر شد و
این منطقه را تا یک سال در بالتکلیفی قرار داد .هانسون که بیشتر کسبوکارش
به استارتآپهای مستقر در دفاتر مرکز شهر مربوط میشود ،میگوید« :ما به
شرکتهای فناوری وابستهایم ،اما همه رفتهاند».
اقتصاد این شهر همچنین ضربه سنگینی از قرنطینهها و تعطیلی کسبوکارها
خورده که توانایی افراد در پرداخت اجارهها را کاهش داده است .ساکنان آپارتمانها
بهدنبال کاهش اجاره هستند .دادههای انجمن آپارتمان سانفرانسیسکو که به
نیابت از صاحبخانهها کار میکند ،نشان میدهد که در ماه نوامبر تقریباً  9درصد
از مســتأجران مبلغ اجاره را کامل پرداخت نکردهاند« .چارلی گاس» ،مدیر امور
دولت و جامعه این انجمن میگوید اجاره آپارتمانهای مرکز شــهر در نزدیکی
ی بهنسبت ثبات
ساختمانهای اداری بهشدت کاهش یافته ،اما مناطق مسکون 
داشتهاند.
این سخنان نشان میدهد افرادی که نزدیک محل کارشان زندگی میکنند ،بیشتر
جابهجا شدهاند .در نظرسنجی وبسایت شبکهسازی حرفهای ناشناس  Blindاز
کارکنان بخش فناوری در این شهر ،حدود 20درصد از تقریباً 1200شرکتکننده
گفته بودند که سانفرانسیسکو را ترک کردهاند .بیش از  10درصد یا  124نفر نیز
گفته بودند تغییر مکانشان دائمی است.
با این حال سانفرانسیسکو فرازوفرودهای زیادی را از سر گذرانده و هر بار پررونقتر
از قبل بازگشته اســت« .جد کولکو» ( ،)Jed Kolkoاقتصاددان ارشد مستقر در
سانفرانسیسکوی شرکت  Indeedمیگوید این شهر به دالیلی به غیر از اهداف
شغلی مثل سیاستهای لیبرال ،طبیعت زیباوجوامع اقلیت ،سابقهزیادیدرجذب
افراد داشته است .البته در سالهای اخیر و با تسلط شرکتهای فناوری بر اقتصاد
این شهر و افزایش قیمتها ،این سابقه در سایه قرار گرفته است.
کولکو گمان میکند سانفرانسیسکو مرکز فناوری باقی میماند ،اما دورکاری و
اجارههای ارزانتر ممکن است دالیل افراد برای نقل مکان به این شهر را تغییر دهد.
کولکو میگوید« :درست بعد از رکود بزرگ که قیمت مسکن بهنسبت ارزانتر شد،
شاهد بزرگترین جریان ورودی جمعیت به سانفرانسیسکو و کالیفرنیا بودیم.
شاید کاهش مداوم قیمت امالک باعث جذب افراد به این شهر شود».
«آدری یانگ» ،یکی از صاحبان ،Two Birdsبوتیکی در منطقه «نوئیولی» میگوید
امیدوار است مقرونبهصرفهتر شدن احتمالی اجارهها ،افرادی را به سانفرانسیسکو
جذب کند که وقتی  14سال پیش به این شــهر آمد ،بیشتر در این شهر حضور
داشتند .یانگ 37ساله میگوید« :عامل جذب من به سانفرانسیسکو این بود که
در این شهر واقعاً میتوانی همانی باشی که میخواهی و هیچکس هیچ واکنشی
نشان ندهد .متوجه هستید چه میگویم؟ اما واقعاً فکر میکنم شرکتهای فناوری
اینجا ماندگارند».
کاهش قیمتهــا میتواند به نفع کارمندانی باشــد که نمیتوانســتند از پس
هزینههای بازار مسکن این شهر برآیند« .رابرت دوماس» 58ساله راننده لیفت و
اوبر در منطقه خلیج سانفرانسیسکو است ،اما در فاصله دو ساعته با محل کارش در
شهر «لوسبانوس» سکونت دارد که ارزانتر است .زمان رفتوآمد آنقدر طوالنی
است که اغلب چند هفته یا چند ماه یک بار به خانهاش میرود ،هر وقت میتواند
میخوابد و برای دوشگرفتن به باشگاه یا هتلی میرود .اما اکنون که اجارهها در
حال کاهش است ،به جابهجایی به خانهای نزدیکتر فکر میکند .دوماس میگوید:
«هنوز اجارهها آنقدر کم نشــده که در وضعیت من تفاوتی ایجاد کند ».اما فکر
میکند قیمتها همچنان کاهش مییابند و میگوید« :هر هفته افراد بیشتری را
به فرودگاه میبرم که میخواهند از این شهر بروند .مدام کامیونهای حمل اثاثیه
بیشتری را میبینم».
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معرفی کتاب

قاسم سرافرازی

پول

بدون فیلتر

عنوان اصلیMoney: The True Story of a Made-Up Thing :

عنوان اصلیNo Filter: The Inside Story of Instagram :

نویسنده :جاکوب گلدستاین
مترجم :میالد راستی
انتشارات :راه پرداخت
سال انتشار2020 :
چرا مهم است :شاید کتابهایی که تا پیش از این در خصوص ماهیت پول خواندهاید ،تا
حدودی ماهیت فلسفی داشته و نتوانسته آنطور که باید و شاید ،شما را جذب خود کند .در
واقع ماهیت پول بهعنوان یک پدیده اقتصادی به لحاظ نظری شاید چندان جذاب نباشد ،اما
جاکوب گلدستاین نویسنده کتاب تمام تالش خود را کرده تا بتواند ماهیت پول را در قالبی
جذاب ارائه دهد و در این مسیر موفق بوده است؛ گلدستاین از چگونگی ایجاد پول و نحوه
تکامل آن متناسب با نیازهای بشر سخن گفته است .نویسنده در این کتاب بیش از آنکه پول
را بهعنوان پدیدهای اقتصادی به تصویر بکشد ،استدالل میکند که پول بیشتر پدیدهای
اجتماعی است که در طول هزاران سال گذشته جوامع مختلف بشری را شکل داده است .این
کتاب پر از حواشی و ماجراهایی است که شاید برای عدهای جدید باشد و برای عدهای تکراری.
اما آنچه در این کتاب حائز اهمیت است ،این است که به این ماجراها و حواشی از زاویه پول
پرداخته شده و این موضوع محتوای کتاب را برای همه خوانندگان جذاب خواهد ساخت.
ال تغییر خواهد داد؛ بهطوری که پس از خواندن آن به
این کتاب نگاه شما را نسبت به پول کام ً
مسائل اقتصادی جور دیگری نگاه خواهید کرد.

نویسنده :سارا فریر
انتشاراتSimon & Schuster :
سال انتشار2020 :
چرا مهم است :اینستاگرام شبکهای اجتماعی اســت ،محبوبیت زیادی در سالهای
گذشته پیدا کرده و کاربران بسیاری را در سراسر جهان به خود جذب کرده است .در سال
 2010کوین سیستروم و مایک کریگر این شبکه اجتماعی را راهاندازی کردند که بسیار
مورد توجه واقع شد و طی کمتر از دو سال توجه فیسبوک و مارک زاکربرگ را به خود
جلب کرد .مارک زاکربرگ در حالی که اینستاگرام فقط  13کارمند داشت ،این شرکت
را به مبلغ یک میلیارد دالر خرید« .بدون فیلتر» نام کتابی است که ماجرای شکلگیری
و فعالیت این شبکه اجتماعی محبوب را توصیف میکند .این کتاب تحسین منتقدان را
برانگیخته و به یکی از پرفروشترین کتابهای آمریکا در سال گذشته میالدی تبدیل
شده است .بدون فیلتر برنده جایزه بهترین کتاب کسبوکاری در سال  2020از سوی
فایننشیالتایمز و مککنزی شده است .همچنین جایزه کتاب سال را از سوی فورچون،
اکونومیست ،مگزین و  NPRدر سال  2020دریافت کرده است .سارا فریر در این کتاب با
بنیانگذاران ،مدیران ،کارمندان و انبوهی از اینفلوئنسرها در سراسر جهان گفتوگو کرده
تا به ما نشان دهد چطور اینستاگرام نحوه غذا خوردن ،مسافرت و ارتباط برقرار کردن ما را
تغییر داده است .این کتاب رتبه  4.5از  5را در آمازون دریافت کرده است.

میلیاردرهای بیتکوین
عنوان اصلیBitcoin Billionaires: A True Story of Genius, :

Betrayal, and Redemption

نویسنده :بن مزریک
مترجم :ثریا نیلدرار
انتشارات :راه پرداخت
چرا مهم اســت :کتاب پرفروش میلیاردرهای بیتکوین ،داستان
رســتگاری اســت که برادران وینکلوس به تالفی تمام مشقتهایی
که در جنگ با فیسبوک پشت ســر گذاشتند ،چشیدند« :جنگی که
برادران وینکلوس با فیسبوک داشتند ،به پایان رسیده بود؛ آنها برای
استراحت و التیام زخمهای بهجامانده به جزیره «ایبیزا» رفتند .زمانی
که این دوقلوهای نابودشده برای ورود به حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر
برنامهریزی میکردند ،میدانستند که دیگر قرار نیست هیچکس به پول
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آنها دست بزند .درست همان موقع با شخصیت جدیدی روبهرو شدند که
آنها را با یک ایده جدید آشنا کرد؛ «بیتکوین» .آنها با شنیدن این ایده
آنچنان هیجانزده شدند که خود را در دنیای مبهم و گاه گمراهکننده آن
غوطهور کردند و پیش خود گفتند که کریپتو «یا واقعاً اتفاق بزرگ بعدی
است یا خزعبل محض!» .چارهای نبود جز اینکه شانس خود را امتحان
کنند . ...تایلر و کامرون وینکلوس بهعنوان شــخصیتهای کارآفرین
در عرصه کسبوکارهای اینترنتی شــناخته شدهاند و هماکنون جزء
سرمایهگذاران اصلی بیتکوین هســتند .در تاریخ  26نوامبر ،2017
برادران وینکلوس به اولین میلیاردرهای بیتکوین تبدیل شــدند ،اما
چه ماجراهایی را پشــت سر گذاشــتند تا به این نقطه برسند؟ کتاب
میلیاردرهای بیتکوین ،روایت رستگاری است که از دل یک ویرانی زاده
شده؛ روایت اسرارآمیزی از نبوغ ،خیانت و رستگاری .کتاب میلیاردرهای
بیتکوین ماجرایی هیجانانگیز را به تصویر کشیده و یک آینده اقتصادی
نو را پیش روی چشمان ما میآورد.

همراهپالس

بانکینو ـ اولین دیجیتالبانک ایرانی

اوانو

نام شرکت :کارگزاری مفید
آخرین نسخه۱.۱ :
همراهپالس جدیدترین راهکار و سامانه معامالتی کارگزاری
مفید است که میتوانید از طریق آن انواع اوراق بهادار مانند
سهام ،حق تقدم سهام ،اوراق با درآمد ثابت ،اختیار معامله و
همچنین صندوقهای قابل معامله ( )ETFرا خریدوفروش
کنید .کارگزاری مفید سابقه طوالنی در بازار بورس دارد و
فعالیتش را از سال  ۱۳۷۳آغاز کرده است .همچنین اولین
سامانه خریدوفروش اینترنتی سهام در بورس ایران نیز
توسط این کارگزاری در سال  ۱۳۸۴راهاندازی شد که در
نتیجه آن امکان ارسال سفارش در همه ساعات شبانهروز
مهیا شد .مفید اولین کارگزار بورس در ایران است که
معامالت آنالین را با نام «مفید آنالین» راهاندازی کرد .گفته
میشود که در سالهای اخیر بیشترین حجم معامالت
آنالین از طریق این کارگزاری انجام شده است.
شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه هشتمین ماه سال
را با خریدوفروشی بالغ بر  ۲۴۰هزار میلیارد تومان سپری کردند
و به این ترتیب میزان معامالت خود از ابتدای سال تا پایان
آبانماه را به  ۳۵۸۵هزار میلیارد تومان رساندند .کارگزاری
مفید بهتنهایی  ۲۳درصد از کل خریدوفروشهای ثبتشده
را در آبانماه به خود اختصاص داد .معامالت این کارگزاری به
حدود  ۵۴هزار میلیارد تومان رسید و این کارگزاری بیشترین
فعالیت را در حوزه معامالت آنالین داشته است.
مفید در طول سالهای فعالیتش و در راستای ارائه خدمات
بهتر به مشتریان و کاربرانش ،از سامانههای معامالتی
مختلفی رونمایی کرده است .بعد از تجربه مفید آنالین،
«ایزی تریدر» هم توسط مفید به بازار سرمایه معرفی شد.
خانواده هشت میلیون نفری مفید حاکی از اعتماد و جلب
مشتری موفقی است که این کارگزاری توانسته به دست
آورد« .همراهپالس» هم خدمت جدیدی است که بعد از
ربعقرن تجربه توسط مفید برای استفاده کاربران مهیا شده
و نظرات مثبتی نسبت به آن وجود دارد .در همراهپالس
قابلیتهای مختلفی وجود دارد؛ مانند قابلیت گزارش
تفکیکی مقدار سود روزانه ،بازدهی و دارایی کل که با
استفاده از آن میتوانید هر روز مقدار سود و سرمایه خودتان
را زیر نظر داشته باشید و . ...اپلیکیشن همراهپالس پرتفوی
پیشرفته با سه حالت نمایش دارد که به این ترتیب شما
میتوانید از تعداد ،ارزش و مقدار بازدهی هر سهم خود در
سه حالت متنوع مطلع شوید .کاربران اپلیکیشن همراهپالس
میتوانند همه اطالعات مهم هر نماد شامل قیمتها ،حجم
و ارزش خرید ،اطالعات کدال و پیامهای ناظر را برای هر
سهم بهراحتی بررسی و نمادهای مورد عالقه خودشان را
طبقهبندی کنند .کاربران همراهپالس میتوانند در هر زمانی
از شبانهروز وجه مورد نظر خودشان را واریز یا درخواست
برداشت وجه خودشان را ثبت کنند .تجربه کارگزاری مفید
که پشت اپلیکیشن همراهپالس وجود دارد ،میتواند آینده
روشنی برای همراهپالس به همراه داشته باشد .در حال
حاضر نسخه اندرویدی همراه پالس برای دانلود وجود دارد.

نام شرکت :بانک خاورمیانه
آخرین نسخه۱.۰.۲۳ :
نئوبانک واژهای است که این روزها آن را نهتنها از زبان
فینتکیها؛ بلکه از زبان رگوالتوری هم میشنویم .همین
چند وقت پیش ،معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی
خبر داده بود که تا دو سال دیگر نئوبانک اجرایی میشود.
نئوبانکها معموالً بهصورت محصوالت و سرویسهای
مالی دیجیتالی یا صرفاً مبتنی بر موبایل تفکیک میشوند
ال
که دسترسی به آنها بهراحتی امکانپذیر است ،کام ً
مقرونبهصرفه و برای نیازهای فردی مشتریان مناسب
هستند.
بانکداری بدون شعبه ،احراز هویت و افتتاح حساب
غیرحضوری از موارد پرکاربردی است که نئوبانک سعی دارد
با ارائه آنها نیاز مشتریان را تسهیل کند .خدمت جدیدی
که بانک خاورمیانه برای ایجاد نئوبانک ارائه داده ،بانکینو
است که تحت لیسانس بانک خاورمیانه خدمات خود را ارائه
میدهد .با اینکه شاید تنها برنامه بسیاری از بانکها درباره
نئوبانک و بهکارگیری بانکداری دیجیتال ،صرفاً داشتن نگاه
ویژهای به این موضوع باشد ،اما یک سالونیم از شروع به
کار بانکینو میگذرد و اکنون در مرحله جدید ،فرایندهای
افتتاح حساب غیرحضوری مانند افتتاح حساب سپرده
ال
کوتاهمدت را انجام میدهد .همچنین برخی خدمات فع ً
برای کارمندان شرکتها مانند تسهیالت آنی از طریق آن
ارائه میشود .عالوه بر این قرار است بهزودی عالوه بر کارت
نقدی ،کارت اعتباری نیز روی این بستر ارائه شود.
کریس اسکینر ،حدود شش سال پیش در کتاب «بانک
دیجیتال» خود به بانکها تذکر داده بود که آینده دیجیتال
خودشان را بپذیرند و خودشان را برای مواجهشدن با آن
آماده کنند؛ چراکه در غیر این صورت محکوم به فنا هستند.
بهکارگیری بانکداری دیجیتال و راهاندازی و استفاده از
نئوبانکها در سراسر دنیا روند روبهرشدی دارد .چند وقت
پیش رئیس فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت که تا سال
 ۱۴۰۰یک یا چند نئوبانک در کشور راهاندازی خواهد شد و
در زمینه احراز هویت نیز در حال حاضر سند ایرانی این حوزه
در حال تدوین است و بعد از انجام ،تصویب و ابالغ خواهد
شد .با اینکه بهدلیل نبود قوانین الزم برای انجام اموری مانند
احراز هویت بهصورت غیرحضوری ،برخی خدمات بهصورت
محدود در بانکینو ارائه میشود ،اما به نظر میرسد که این
اقدام بانک خاورمیانه با استقبال خوبی مواجه شود.
بانکینو اولین تجربه افتتاح حساب بانکی بهصورت
غیرحضوری از طریق موبایل را فراهم کرده است .کلیه
فرایندهای بانکی در بانکینو بهصورت دیجیتالی در اختیار
مشتریان قرار میگیرد؛ مانند افتتاح حساب بهصورت
غیرحضوری و از طریق موبایل ،دریافت کارت بانکی نقدی
درب منزل ،ورود با اثر انگشت ،اسکن چهره و قرنیه،
کارتبهکارت ،پایا ،ساتنا و انتقال وجه داخلی ،امکان
غیرفعالسازی پرداخت با کارت و غیره .در حال حاضر نسخه
اندرویدی و آیاواس بانکینو برای دانلود وجود دارد.

شرکت :همراه اول
آخرین نسخه۱.۲۴.۴ :
دنیای دیجیتال ،روزبهروز در حال رشد و گسترش است و دنیای
بیانتهایی به نظر میرسد .در این دنیای بیپایان ،فرایندهای
بسیاری در جریان است که همگی شکلدهنده و سازنده
تصمیمها و فعالیتهای کاربران هستند .متخصصان و فعاالن
دیجیتال در سراسر دنیا در تالش هستند تا این فرایندها را
سادهتر ،کاربردیتر و سریعتر بسازند .از جمله این تالشها،
ساخت سوپراپلیکیشنهای کاربردی با خدمات گوناگون برای
پوشش نیازهای روزمره کاربران است .در یکی از شمارههای
ماهنامه عصر تراکنش پروندهای درباره سوپراپلیکیشنها کار
کردیم و در آن پرونده عنوان شد که بهطور میانگین هر کاربر از ۹
اپلیکیشن در طول روز استفاده میکند .همین یافته بهانه خوبی
بوده تا مدیران اپلیکیشنهای ایرانی هم روی موج سوپراپها
سوار شوند تا با تجمیع خدمات و ایجاد ارتباط بین چند سرویس
متنوع نیازهای روزمره کاربران را از طریق یک اپلیکیشن برطرف
کنند .از سوپراپلیکیشنها بهدلیل راحتی که در اختیار کاربر
قرار میدهد ،استقبال خوبی شده است .اسنپ و آپ را میتوان
جزء شناختهشدهها در دنیای سوپراپها دانست و در کنار اینها
شرکت مخابراتی همراه اول هم بهعنوان اولین اپراتور شبکه
تلفن همراه در کشور ،سوپراپلیکیشنی به نام اوانو راهاندازی
کرده است .در این اپلیکیشن ،تالش شده تا فرایندهای خرید،
پرداخت قبض ،انتقال وجه و چندین سرویس ضروری دیگر،
سادهتر و کارآمدتر از پیش در اختیار کاربران قرار بگیرد .در سایت
اوانو ،خدمات این اپلیکیشن اینطور معرفی شده است :خرید
(میوه و ترهبار از میادین) ،اپراتوری (خرید شارژ ،خرید بسته،
پرداخت قبض موبایل و تلفن ثابت) ،مالی (کارتبهکارت ،دریافت
موجودی) .البته بخشهایی مانند گردشگری (خدمات آنالین
حملونقل و خرید بلیت هواپیما و رزرو هتل) و همینطور خرید
از سوپرمارکتها قرار است بهزودی در دسترس کاربران این
اپلیکیشن قرار بگیرد.
بیش از  ۶۲میلیون مشترک اپراتور همراه اول در کشور وجود
دارد که میتوانند از اعتبار اختصاصیافته ،توسط این اپراتور در
کیف پول اوانو استفاده کنند و در بازههای زمانی مشخصی به
همراه اول بازپرداخت کنند .البته برای اولینبار در ایران ،کاربران
اپراتور همراه اول میتوانند با استفاده از اعتبار کیف پول اوانو که
همراه اول به آنها اختصاص داده ،بهصورت آنالین و حضوری
خرید کنند .از دیگر مزایای اوانو ،پرداخت با اسکن کد کیوآر روی
پذیرندههای بهپرداخت ملت و تجارت الکترونیک پارسیان،
دریافت هدیه نقدی روی تراکنشها ،انتقال اعتبار کیف پول
با وارد کردن شماره تلفن کاربر دیگر ،افزودن قرارداد برداشت
مستقیم برای بسیاری از بانکها و غیره است .همانطور که در
ابتدا هم گفتیم ،سوپراپلیکیشنها آینده روشنی دارند و بهدلیل
کاربردهای بسیاری که دارند و رفاهی که در اختیار کاربر قرار
میدهد ،استقبال خوبی از آنها میشود .اینکه همراه اول هم به
جمع راهاندازان سوپراپلیکیشن در کشور پیوسته ،نشاندهنده
تأثیرگذاری این نوع از ارائه سرویس و خدمات به مشتری است .در
حال حاضر نسخه اندرویدی اوانو در دسترس است.
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