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یادداشت خبری

منابع انسانی دیپلماسی اقتصادی

دکتر محمد جواد
مریم مهدوی اصل
ظری���ف ،وزیر امور
خارجه کشورمان روز یکش���نبه  11مهرماه در پاسخ به
سوال نماینده مجلس شورای اسالمی درخصوص اینکه چرا
هنوز «دیپلماسی اقتصادی» وزارت امور خارجه راهاندازی
نشده است ،گفت« :از آنجا که وزارت امور خارجه در طی
چهار دهة گذشته برای کار اقتصادی تشکیل نشده بود
و هدف آن کار امنیتی-سیاسی بوده است ،وظیفهای که
این دولت از ابتدای کار به عهده گرفت ،این بود که مشکل
را آسیبشناسی کند .یکی از مشکالت ضعف کارشناسی
ش راهاندازی
بود که ما تالش کردیم این مشکل را به رو 
رشته «دیپلماسی اقتصادی» در دانشکده روابط بینالملل
وزارت امور خارجه و اهمیت دادن به استخدام کارشناسان
تازهوارد در حوزه اقتصادی ،حل کنیم».
در اواخر قرن بیستم بر اثر رشد پدیده فناوری اطالعات
و ارتباطات ،زمینه مناسب برای اجرایی شدن «دیپلماسی
اقتصادی» دولتها در جهان در حال تغییر فراهم شد و
در همین راستا نیز همکاری دولتها با رسانههای جمعی
به یک امر الزامآور تبدیل شد .الزامآور از این جهت که
فقط با اطالعرسانی شفاف دستگاههای وزارت خارجه و
سایر نهادهای اقتصادی مرتبط با امور بینالمللی دولتها
در رسانههای جمعی بود که شرکتها و بنگاههای تجاری
خصوصی و چندملیتی میتوانستند در زمینه دیپلماسی
اقتصادی مبادرت به تجارت جهانی کنند .از همین رو
مشاهده میشود از زمانیکه دیپلماسی اقتصادی کشورهای
توسعهیافتهای مانند آلمان و ژاپن آغاز به فعالیت کردند،
بهطور معمول تیتر یک روزنامهها و سایر رسانههای جمعی
آنها به اخبار مرتبط با فعالیتهای اقتصادی و تجارت
جهانی دولتها و ش���رکتها و بنگاههای خصوصی و
چندملیتی بوده نه اخبار صرفا سیاسی و امنیتی.
بنابراین از آنجا که هن���وز روزنامهنگاری تخصصی در
دانشکدههای ارتباطات و روزنامهنگاری ایران راهاندازی
نش���ده و خبرنگاران نیز صرفا از طریق روزنامهنگاری
عمومی و بدون درک و شناخت از مفاهیم و کارکردهای
دیپلماس���ی اقتصادی قادر نخواهند بود به اطالعرسانی
ش���فاف و دقیق در اینخصوص بپردازند ،آیا اکنون این
ضرورت به وجود نیامده تا همزمان با راهاندازی رش���ته
«دیپلماسی اقتصادی» در دانشکده وزارت امور خارجه،
متولیان آموزشی در دانشکدههای ارتباطات و روزنامهنگاری
نیز به فکر راهان���دازی روزنامهنگاری تخصصی در حوزه
دیپلماسی و سیاست خارجی و با محوریت «دیپلماسی
اقتصادی» باشند؟ بهویژه اینکه برای تربیت منابع انسانی
در این حوزه کامال تخصصی حداقل به بیش از یک دهه
زمان نیاز است و البته نباید این موضوع را هم فراموش
کرد که طی سه سال گذشته تحول شتابندهای از طریق
اطالعرسانی شبکههای اجتماعی چندرسانهای در فضای
مجازی صورت گرفته است.
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جایگاه هویت فرهنگیایراندر فضایجهانیشدن

در سه دهه اخیر ،بسیاری از کشورهای شرقی یا کشورهای
در حال توسعه که بخش مهمی از هویت فرهنگی آنها در حوزه
ی علمی غرب
موسیقی معنا پیدا میکند ،نهتنها تحتتاثیر موسیق 
قرار گرفتهاند ،بلکه نسل جوان در این جوامع هم بهشدت از
موسیقیهای روزمره غربی تاثیر پذیرفته است .بر این اساس ،آرام
آرام رویکرد موسیقی ملی این کشورها به این سمت رفته که آن
ضوابط و فواصل موسیقی که در کشورهای خودشان معنی پیدا
میکرد ،به فراموشی سپرده شده و در حقیقت موسیقی غرب که
موسیقی پایدار و ریشهداری برای آنان نیست ،در حال جایگزین
شدن با موسیقی ملی آنان بشود.
برای درک و فهم این اتفاق نامحسوس اما بهشدت تاثیرگذار
بر فرهنگ جوامع ،میتوان به موسیقی ایران در سی سال گذشته
پرداخت .درواقع گروههای ارکس���تری که در زمینه موسیقی
ردیف ،دستگاهی یا ملی کار میکردند ،بهطور تدریجی حذف
ش���دند و در عمل گروههای دیگری روی کار آمدند که مورد
استقبال نسل جوان قرار گرفتند .یک بخش این استقبال مربوط
به تاثیر رسانههای دیداری و شنیداری دیجیتالی است که در
عصر کنونی رایج شده و به دلیل گستره وسیع جهانی که دارند،
نهتنها بهراحتی در میان جوامع مختلف رشد کردهاند ،بلکه تا
دورافتادهترین نقاط نیز نفوذ کرده و بر طیف وسیعی از افکار
عمومی ملل تاثیر گذاشتهاند ،ضمن اینکه هیچگونه کار فرهنگی
جایگزینی هم برای آنها به وجود نیامده است تا حداقل این دو
روند در کنار یکدیگر قرار بگیرند و هرکدام تاثیرگذاری خود را
داشته باشند .بنابراین با حذف آن گروههای ارکستری ،اینگونه
از موسیقیهای رایج که اکنون بهطور وسیعی در فضای مجازی
و شبکههای اجتماعی منتشر و پخش میشوند ،حضور پیدا
کردهاند .بهویژه در کشور ما نیز موسیقی با اما و اگرها یا حاشیهها
و خط قرمزهایی روبهرو بوده که اساسا برای تولید و عرضه آن
هم ورود پیدا نکردند .به همین دلیل صحنه خیلی خالی بوده تا
آن موسیقیهای غیرعلمی ،زودگذر و دیجیتالی بهراحتی بتوانند
جایگزین موسیقی ملی کشور بشوند .مهمترین بخش منفی
این تحول این است که متاسفانه نسل جوان که سازنده فردای
جامعه هستند ،کامال به این نوع موسیقی جدید نزدیک شدهاند
و در اصل از موسیقی ملی که بخشی از هویت فرهنگیشان
در موسیقی کالمیشان متجلی است ،دور شدهاند .در حقیقت
بخشهای مهمی مانند الالییها و بسیاری از موسیقیهای نواحی
مختلف ایران که هویت ریشههای فرهنگی مردم کشور است،
آرام آرام به فراموشی سپرده میشود و موسیقیهای جایگزین
نیز به این فراموش���ی کمک زیادی کرده است .میتوان گفت
موسیقیهای امروزی در عمل فرهنگ محلی و ملی کشور را
توشو میدهند و درواقع تاثیر بلندمدت آن هم پاک شدن
شس 
بخشی از هویت فرهنگی از ذهن نسل بعدی است که قطعا آن
را به یاد نخواهند آورد یا حداقل انگیزه و جاذبهای برای آنان
نخواهد داشت.
البته بخش منفی و تراژدی این موضوع این است که موسیقی

بخش مهمی از فرهنگ عمومی یک سرزمین است که مهمترین
بخش آن طی قرنها و هزارهها باقی مانده است .ممکن است
بخشهای دیگر هنر مانند نقاشی تغییراتی پیدا کند و بتوان
آنها را در موزهها دید ،ولی چون تداوم آن در نسلهای بعدی
بهعنوان یک مسیر تاریخی ارزیابی میش���ود ،پس رسوبات
فرهنگیاش هم بسیار ضعیف است .ولی موسیقی به دلیل آن
جریان اجتماعی و نفوذ عاطفی عمیقتر و بهعلت ترکیب آن با
ادبیات که بخش پرچم فرهنگی ایران است ،در حقیقت یک نوع
عیار مهم برای حفظ هویت فرهنگی کشور محسوب میشود.
بنابراین به نظر میآید که اکنون نوعی خطر بسیار جدی در زمینه
موسیقی ملی کشور مشاهده میشود .بهویژه در این چند دهه
گذشته که مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور افزایش یافته که
در بین نسلهای دوم و سوم از مهاجران ایرانی یا فرزندان آنان
که در خارج از ایران متولد شدهاند ،پیوندشان با موسیقی ایران
یا بخشهای دیگری از فرهنگ کشور مانند متلها ،داستانها،
قصهها ،اش���عار و ادبیات که باز هم با موسیقی آمیخته است،
کمرنگ میشود و از آن جدا میشوند .بنابراین در داخل کشور
هم هرچند که هنوز رگههای کمرنگی از موسیقی اصیل ایرانی
ن پیوندهای اندک هم
مشاهده میشود ،اما پس از مدتی قطعا ای 
از بین خواهد رفت.
از همین روی به نظر میآید بسیاری از کشورهایی که در این
شرایط قرار دارند ،سیاستهای فرهنگیشان را در اولویت قرار
ی ترجیح
داده و حتی آن را بر سیاستهای اقتصادی و سیاس 
میدهند .آنها تالش میکنند تا این ریشهها را که بخشهای
مهمی از هویت فرهنگیش���ان و در اصل امنیت کشورشان
محسوب میشود ،نگهداری کنند تا بتوانند در جامعه بینالمللی
بهعنوان عنصری مستقل از جهات مختلف حضور داشته و از
این التقاط فرهنگی دوری کنند .پس کشورهای بسیاری ازجمله

چین و هند مبادرت به تدوین سیاستهای فرهنگی در عصر
جهانیشدن کردهاند .حتی چین زمانیکه احساس کرد بخش
موسیقی غربی میتواند به بخشهای دیگر حوزه فرهنگیاش
لطمه بزند ،تالش کرد تا بهگونهای به موسیقی ملیاش رسیدگی
کند .من به یاد دارم که زمانی در سازمان ملل یک گروه بزرگ
ارکستر از چین دعوت شده بود که البته بخشی از هزینه آن را
یداد .چینیها در این مراسم از انواع سازهایی
خود دولت چین م 
که در موسیقی علمی و کالسیک غرب وجود دارد ،بهصورت
سنتی استفاده کردند .یعنی چینیها مبادرت به ساختن انواع
س���ازهای بادی ،زهی و ضربی غربی ،اما به شکل سنتی آن
کردهاند ،هرچند شکل آن فرق میکند ولی پیوندی را در این
موضوع نگه داشتهاند .درست مانند این است که فرد ایرانی بتواند
انگلیسی صحبت بکند؛ ولی درنهایت هویت و فرهنگ ایرانی دارد.
به این ترتیب چینیها در زمینه موسیقی خود زیرساختهایی را
درست کردهاند تا بتوانند از هویت خودشان در جامعه بینالمللی
نگهداری کنند .اتفاقا تمام امتیاز کشورها در جامعه بینالمللی
در همین تفاوتهاست.
اگر کشورها میتوانستند ش���بیه یکدیگر بشوند ،آن وقت
امتیازاتشان از بین میرفت .در جامعه بینالمللی هر کشوری با
یک امتیاز و برجستگی ویژهای شناخته میشود .ویژگی منحصر
به فرد و برجسته ایران در جامعه بینالمللی با «شعر» شناخته
شده است .حال اگر ما این ویژگی ممتاز ایران را از دست بدهیم،
در مجموعه ملل جهان محو و ناپدید میشویم .پس هر کدام
از کشورها تالش میکنند به نوعی این برجستگیها را داشته و
حفظ کنند ،ضمن اینکه تالش میکنند تا در سایر حوزههای
دیگر هم خودشان را ارتقا بدهند تا در جامعه بینالمللی حرفی
برای گفتن داشته باشند .بهویژه اینکه هنرمند تالش میکند با
استفاده از ابزار و تکنیکهای هنری آن منویات ذهنی متفاوت

خود را که ریشه در فرهنگ ملیاش دارد ،به تصویر در بیاورد تا
با جهان ارتباط برقرار کند .نقاشی چینی ،موسیقی هندی ،شعر
ایرانی و نمایش فرانسوی و ...همه در جهت این است که فرهنگ
آن کش���ور از طریق آثار هنرمندانش و به طریقهای مختلف
تجسمی ،صوتی ،شعر و نمایش به سایر ملل جهان منتقل بشود.
بنابراین هنر یک بخش از زبان معنوی و زبان ملتهاست که در
جامعه بینالمللی ورود پیدا میکند ،آنان را متمایز میکند تا
بتوانند با برجستگیهای ویژه آن زبان ،تاریخ و تمام آن چیزهایی
را که سرگذشت و سرنوشت خودشان بوده ،توضیح بدهند.
پس به نظر میآید که گام نخست این است که ابتدا به تحول
جهانی شدن و استفاده از شبکههای اجتماعی و فضای مجازی
در عصر کنونی توجه بشود؛ زیرا اصال تحول کوچکی نیست.
اینکه همه کشورها در مسیر جهانی شدن تالش میکنند تا
بخشهای برجستهای از هویت فرهنگیشان را حفظ کنند ،به این
دلیل است که هویتها درواقع شخصیتهای فردی هر کشوری
در جامعه بینالمللی هستند که باید از آن مراقبت و پاسداری
شود .درست مانند یک خانواده بزرگ که هر فردی در آن دارای
شخصیت خودش است ،ولی در عین حال همه میتوانند با هم
ارتباط داشته باشند بهویژه کشورهایی مانند ایران که دارای سابقه
تاریخی و دیرینهای هستند و ریشههای بسیار ژرفی دارند و
بسیاری از کشورهای جهان که شاید عمر حضورشان در جامعه
بینالمللی  200یا  300سال بیشتر نباشد ،باید از فرهنگ ایرانی
وام بگیرند نه اینکه ما از فرهنگ آنان وام بگیریم .اکنون شرایط
ما طوری شده که داریم جذب آن فرهنگها میشویم درحالیکه
آنها به ریشههای فرهنگی ما غبطه میخورند و فکر میکنند ما
چه تواناییهایی داشتهایم و چه تواناییهایی داریم و چرا از آن
بهدرستی استفاده نمیکنیم .به نظر میرسد که این نخستین
موضوعی است که میتواند اعتبار و ظرفیت کشورها را در جامعه
نالمللی برای ارتباط برقرار کردن تحکیم کند و پایههای مهمی
بی 
بشود تا کش���ورها بتوانند با آن شخصیت محکمشان ،حقوق
خودشان را در جامعه بینالمللی به دست بیاورند .کسانیکه
نمیتوانند از این ظرفیتها و سرمایههایی که در دست دارند،
بهدرستی اس���تفاده بکنند ،طبیعی است که در شرایط بسیار
ضعیفتری هم میتوانند در جامعه بینالمللی حضور پیدا کنند.
دکتر محمد سریر ،دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
علوم سیاسی از دانشگاه تهران ،دکترای اقتصاد از دانشگاه وین و فوق
لیسانس آهنگسازی از آکادمی موسیقی و هنرهای زیبای وین است.
وی عضو سیاسی سابق وزارت امور خارجه بوده که در سال ۱۳۸۲
بازنشسته شده است .نمایندگی در سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
(یونیدو) ،آژانس بینالمللی انرژی ،سرپرستی امور کنسولی سفارت
ایران در وین ،سرپرست امور کشورهای خاور دور وزارت امور خارجه،
عضویت و سرپرستی گروه مطالعات انرژی و اقتصاد بی نالملل و رایزنی
علمی و فرهنگی ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو
از جمله سمتهای وی در وزارت امور خارجه بودهاست.
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نوخدمت

تان
اگر تلفن هوش���مندتان همیشه همراه
تان را با کمک آن انجام
است ،بیشتر کارهای
دهید یا از تحویل کارت بانکی و اعالم رمز
می
کنید،
خود به فروشنده احساس ناامنی می
توانید با اس���تفاده از اپلیکیشن پرداخت
می
صورت امن و س���اده
وین ،به
موبایل���ی وین
ها بن خرید هم
پرداخت کنید و از فروشگاه
جایزه بگیرید.
در کشورهای پیشرفته ،پرداخت با موبایل
به دلیل سهولت دسترس���ی ،امن ،راحت و
س���رعت در حال گسترش
سریع بودن ،به
ش���ود که تا  ۵سال
بینی می
است و پیش
آینده ،پرداخ���ت موبایلی جایگزین پول نقد
های
در این کش���ورها ش���ود .یکی از روش
محبوب در پرداخت امن و ساده با موبایل،
وین یک
استفاده از کدهای دوبعدی است .وین
آپ است که این روش نوین پرداخت
استارت
س���ازی کرده است .برای
را در ایران پیاده
پرداخت با وین وین کافی است کد دوبعدی
شده از طرف فروشنده را با استفاده از
ارایه
لمس دکمه پرداخت در صفحه اصلی برنامه،
اسکن و با وارد کردن رمز دوم خود پرداخت
را تکمیل کنید .پ���س از پرداخت ،دو طرف
کنند .فرآیند
رس���ید دیجیتال دریافت می
وین را خود شما انجام دهید
پرداخت در وین
و نیازی به ارایه رمز خود به فروشنده ندارید.
توانید فهرس���تی از
وین می
با نصب وین
وین را پیدا کنید و
های عضو وین
فروش���گاه
اطالعات دقیقی مانند تصاویر ،شماره تماس،
های اجتماعی و نش���انی فروشگاه را
شبکه
های
روی نقش���ه مش���اهده کنید .فروشگاه
وین پیشنهادهای ویژه زیادی برای
عضو وین
اند که در صفحه اول
مشتریان در نظر گرفته
برنامه قابل مشاهده هستند و در صورت خرید
از آنها ،بن خرید رایگان برای مراجعات بعدی
دریافت میکنید.

حمله توییتری ترامپ به
جمهوریخواهان

بیبیسی -ترامپ در یکی از توییتهای خود با محکوم کردن موضعگیری پل رایان و سایر «جمهوریخواهان پیمانشکن» نوشته است« :چقدر خوب است که غل و زنجیر از من
برداشته شده و حاال میتوانم به همان شکلی که خودم میخواهم برای آمریکا مبارزه کنم .آنها از هر طرف به آدم حمله میکنند ،آنها نمیدانند چطور باید انتخابات را برد ،من
نحوه کار را به آنها یاد خواهم داد» .در پی انتشار ویدیویی حاوی سخنان مبتذل ترامپ درباره زنان ،حتی بسیاری از جمهوریخواهان نیز از او روگردان شدهاند.

گفتاری از دکتر محمد سریر ،موسیقیدان و دیپلمات سابق وزارت امورخارجه

کسب و کار نو
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امیرجاللالدین شوکتی*
اردیبهشت ماه امس���ال ،یکی از نخستین سرویسهای شرکت
تحلیل ارتباط برنا بر بس���تر تلگرام راهاندازی شد و جذب هفتصد
هزار کاربر در ی���ک هفته -که در رویا ه���م نمیدیدیم -بیاندازه
خوش���حالمان کرده بود ،در پس ذهنم اما دغدغهای خانه داشت؛
مطمئن بودم که با ی���ک موج طرف هس���تیم و قطعا هر هفته
که بگذرد ،نرخ رش���د س���رویس و به دنبال آن ،درآمدهایمان
کاهش مییابد.روزهای متمادی درباره ماهیت «موج»ها در دنیای
کسبوکار فکر کردم و خواندم .اگر بخواهم خالصه کنم ،در مدل
بومی که با دنیای آنسوی اقیانوسها فرق چندانی ندارد ،سه حالت
بیشتر دیده نمیشود:
موجسواران؛ یکی از دوستان که اصطالحا ادمین (مدیر) کانال
تلگرامی بود ،تعریف میکرد که «این پس���ت رو الیک کن تا چراغ
 206داخل عکس روشن بش���ه» را در دوران فیسبوک ما خلق
کرده بودیم یا مثال «به ازای هر کامنتی که اینجا بذاری اینستاگرام
یک دالر به آفریقا کمک میکنه» را ما ساختیم .درواقع این گروه
همیشه سوار موجی میشوند که داغ است .مثال همین ادمینهای
کانالهای تلگرامی ،اکثرا صاحبان س���ابق پیجهای اینستاگرام و
فیسبوک هس���تند .موجس���واران نه به وجود میآیند نه از بین
میروند؛ صرفا از یک ش���بکه اجتماعی به شبکه اجتماعی دیگر
مهاجرت میکنند.
موجپیادگان؛ عده ناموفقتری هستند که صبح تا شب به دنبال
موجسواران میدوند .یک سال بعد از اینکه ذرت مکزیکی تبدیل به
میانوعده محبوب ایرانیان میشود ،جلوی یکی از پاساژها مشغول
هم زدن ذرت مکزیکی در دکه محقرشان و منتظر مشتری هستند.
یک سال بعد از اینکه کانالهای تلگرام ایجاد میشوند و برخی به یک
میلیون کاربر میرسند ،این گروه متوجه میشوند بازار داغ است و کمر
همت میبندند بر راه انداختن کانال تلگرام .این خصلت اصال محدود به
اشخاص حقیقی نیست .برای ارایه مشاوره به دفتر یکی از هلدینگهای
بزرگ فناوری در تهران میروم ،موضوع جلسه این است« :میخواهیم
سایتی شبیه دیجیکاال بزنیم ،اما بهتر!» .شاید باورتان نشود ولی واقعا
صنف کسانی که میخواهند «سایتی شبیه دیجیکاال اما بهتر» بزنند،
به لحاظ تعدد اعضا قابل ثبت شدن است .چرا؟ چون این گروه به
نظرشان میرسد که «دیجیکاال داشتن» یک شغل درآمدزاست.
موجسازان؛ گروه س���وم که البته موفقترین انسانهای دنیای
ما -از زمان پیدایش مفهوم امروزین کسبوکار -بودهاند و هستند،
موجسازند .کسبوکارشان ،تحول ساختن است.
همیشه در تحلیل ارتباط ،روی ش���عار و القای باور «ما تحول

«هر چیزی» که
اطرافمان میبینیم موج
است .هر چیزی!

موج بسازید و پیش از
تمام شدنش ،برای دوران
پس از تمام شدنش،
برنامهریزی کنید

میسازیم» تاکید داشتهام ،اما بعد از راهاندازی سرویس تلگرامیمان که
مطمئن بودم موج کوتاهی است ،نگرانی عمیقی ذهن مرا مشغول کرد؛
آیا همیشه تحول ساختن ،نان و آب میشود؟
مدتی گذشت و اتفاقات دنیای کارآفرینی را در ذهنم مرور کردم،
متوجه موضوعی ش���دم که شاید در نگاه اول س���اده و ابتدایی به
نظر برسد ،اما اساس دنیای تجارت اس���ت و مایلم آن را با شما به
اشتراک بگذارم« :هر چیزی» که اطرافمان میبینیم موج است .هر
چیزی! س���رویس تلگرامی ما ،نوتالبار ،کمپینهای انتخاباتی ،کانال
تلگرام ،فولکس بیتل جدید ،دمنوش گیاهی و «هر چیزی» که هرجا
میروید ،عدهای دارند دربارهاش صحبت میکنند .فقط طول موجها
متفاوت اس���ت؛ موج بودن یک پدیده قطعی است .ما سالهاست
کوکاکوال مینوش���یم ،قبل از آن آب مینوشیدیم ،صد سال دیگر
قطعا چیز دیگری مینوشیم که شبیه کوکاکوالی امروز نیست .ما
انسان هستیم و آسودگی ما عدم ماس���ت .در این دنیای پرجنب و

جوش و در میان انبوه مشتریانی که همیشه به استقبال هر تغییر
کوچکی در وضعیت موجود میروند ،شرکتهایی پیروزند که مغرور
نشوند ،طول موج محصوالتشان را بشناسند و برای خلق و معرفی
موج بعدی آماده باشند .مارک زاکربرگ ،خالق و مالک فیسبوک ،نه
فقط یک توسعهدهنده وب ،بلکه استاد موجآفرینی است .برای بقای
بوک رو به افول ،اینس���تاگرام را که در آسمانها سیر میکند،
فیس ِ
به قیمت میلیاردها دالر میخرد و همچنان برگ برنده را در دست
دارد .زاکربرگ موج میسازد .برگردیم به داخل مرزهای خودمان .چرا
دیگر نامی از آیسپک نیست؟ چرا دوره ساندویچ هایدا و بوف تمام
شد؟ چون مثل هر پدیده دیگری موج بودند اما صاحبانشان آنقدر
در موفقیت لحظهایشان غرق ش���دند که حتی اگر االن در تجارت
موفق دیگری باشند ،کسی شخص آنها یا شرکتی را که صاحبش
هستند ،بهعنوان یک سازمان پیش���رو نمیشناسد .دوباره به مارک
زاکربرگ نگاه کنیم ،صاحب فیسبوک که اینستاگرام را از آستین
بیرون آورد و بهتازگی برای اینستاگرامی که خودش هم موج است،
موج ( Storyقابلیت ارسال پس���تهای  24ساعته) را معرفی کرد.
شاید با این تعریفها بگویید زاکربرگ موفقترین انسان روی زمین
است .اما نه .از نظر من نه .زاکربرگ خودش روی یک موج با طول
موج بسیار بلند سوار است :شبکه جهانی وب .بله! اینترنت ،به معنای
امروزی نیز یک موج است .اشخاصی مثل ایالن ماسک (آیندهپژوه
و مدیرعامل تسال) که روی پروژههایی مثل اینترنت چیزها ،سفر به
مریخ ،خودروهای خ���ودران و حوزههای لبه تکنولوژی کار میکنند
که بهزودی دنیا را زیر و رو خواهند کرد یا تیم برنزلی که وب را به
وجود آورد و استیو جابزی که اکوسیستم دانلود اپلیکیشن را ساخت،
موجسازهایی هستند که طول موجشان بیش���تر است و در تاریخ
ماندگارتر میشوند .بیست سال دیگر ،پدیدهای به شکل اپلیکیشنهای
امروزی روی تلفنهای همراه وجود ندارد حتی احتماال تلفن همراهی
هم وجود ندارد که نازک یا سبک بودنش موج بسازد .بهیقین هرچه از
دورتر ببینیم ،دیدمان را بازتر کنیم و سعی کنیم یک مرحله عقبتر
بیاییم و روی موجی که دیگری خلق کرده است سوار نشویم ،طول
موجی که میسازیم بلندتر خواهد بود.
خالقیت مرز ندارد .دنیا ،دنیای شرکتهایی است که به موج بودن
محصوالتشان و طول تقریبی موج آنها واقفند و برای دوره افول موج
خود ،مسیر ،محصول و برنامهریزی دارند .از نظر من این تنها فرمول
قطعی برای موفقیت سازمانها ،در هر زمینهای است« :موج بسازید
و پیش از تمام شدنش ،برای دوران پس از تمام شدنش ،برنامهریزی
کنید».
*مدیرعامل شرکت تحلیل ارتباط برنا

پیگیری

ماجرای اسنپ و MTN
س���ایت معتبر  TechCrunchدر  18مهر امس���ال ،خبری را
به نقل از شهرام شاهکار ،مدیرعامل اس���نپ منتشر کرد مبنی بر
سرمایهگذاری  20میلیون یورویی شرکت آفریقایی  MTNدر این
آپ که در زمینه خدمات درخواست تاکسی و سفر اشتراکی
استارت
فعالیت میکند .انتش���ار این خبر واکنشهای گسترده و متفاوتی
در محافل اس���تارتآپی ایران ایجاد کرد .از ابراز خوشحالی و ایجاد

های جدی
وکارهای نوپا تا تردیدها و سوال
امیدواری در فضای کسب
درباره صحت ،اعتبار و قابل استناد بودن آن .از سوی دیگر ،برخی
فعاالن این حوزه ،ضمن انتقاد از نحوه پوش���ش خبری درباره این
گذاری امس���ال از نظر مبلغ ،پس از
گذاری (دومین سرمایه
سرمایه
سرمایهگذاری شرکت سوئدی در ش���رکت سرآواپارس) ،آن را یک
مانور تبلیغاتی و به نوعی واکنش به تحرکات اخیر ش���رکت رقیب

پنداشتند .روزنامه فناوران ضمن بررسی سوابق و تاریخچه مراودات و
گیری از مستندات و نظر کارشناسان
های دو مجموعه ،با بهره
همکاری
طی هفته جاری پروندهای درباره این خبر تهیه و ابعاد مختلف این
نظران ،کارشناسان و
گذاری را تشریح خواهد کرد .از صاحب
سرمایه
عالقهمندان به این موضوع دعوت میشود در تهیه این پرونده فناوران
را همراهی کنند.

New Tab

مرور اخبار هفتگی

پوتین :آمریکا به هیستری
روسیههراسی دامن میزند

والدیمیر پوتین روز چهارشنبه در نمایشگاه تجارت
در مس���کو ،کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوریِ
ایاالت متحده را متهم کرد که از روسیههراسی برای
کسب امتیازهای انتخاباتی استفاده میکنند.
یورونیوز -رییسجمهوری روس���یه گفت :هکرها
اطالعاتی را درباره رفتار نامناس���ب کارکنانِ کارزار
انتخاباتی کلینتون مطرح کردند .بعد این هیستری به
راه افتاد که اینها در جهت منافع روسیه است .روسیه
هیچگونه منافعی در این کار ندارد! اما این هیستری
به راه افتاده اس���ت تا افکار عمومی آمریکاییها را
از واقعی���تِ اطالعاتی که هکرها منتش���ر کردهاند،
منحرف کند.
همچنین وی فرانس���ه را متهم کرد که روسیه را
واداشته تا رای شورای امنیت درباره توقف حمالت
هوایی به شهر حلب را وتو کند و افزود :تمامی گناهان
بزرگ را به گردن روسیه انداختهاند .هیچکسی درباره
هیچ موضوعی با ما گفتوگو نکرد و فقط ش���ورای
امنیت را به سمت این رای بردند و مشخصا منتظر
وتوی ما بودند .چرا؟ برای اینکه وضع را بدتر کنند و
در رسانههای تحت کنترلشان به هیستری ضدروسیه
دامن بزنند.

مانور بزرگ اروپا برای مقابله
با جرایم اینترنتی

آژانس اتحادیه اروپا برای تامین امنیت شبکههای
اینترنتی و اطالعات دومین مرحل���ه از بزرگترین
تمرین و آمادگی س���ال  ۲۰۱۶میالدی خود را برای
تامین امنیت در دنیای اینترنت و مقابله با حمالت و
جرایم اینترنتی در یونان آغاز کرده است .نخستین
مرحله از تمرین امسال در ماه آوریل برگزار شده بود.
یورونیوز -اودو هلمبرشت ،مدیر اجرایی آژانس
امنیت اینترنتی اتحادیه اروپا برای روش���ن ساختن
اهمیت و ل���زوم تمرین و آمادگی ب���رای مقابله با
حمالت اینترنتی با بیان اینکه حمالت اینترنتی پدیده
جدیدی نیست ،گفت :به حسابهای بانکی دست برده
میشود ،اطالعات شخصی و مالیاتی دزدیده میشوند
یا میتوان به حمالت سیاسی اینترنتی در استونی و
گرجستان حدود  ۸تا  ۱۰سال پیش پرداخت .کاری
که اینجا میکنیم ،آمادگ���ی اروپا برای دفاع از خود
در برابر حمالتی از این دس���ت است .عالوهبر کسب
آمادگی الزم برای «تامین امنیت اینترنتی در دو بعد
سیاسی و اقتصادی» ،هدف عمدۀ دیگر لزوم آمادگی
کامل زمان «بحران و حم�ل�ات اینترنتی در مقیاس
وسیع» است.
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مسوولیتنخواندناینکتاب
باخودتاناست

بهرنگ نوروزینیا
@behrangn

چند س����ــال پیش که تازه
به بازار کار وارد ش����ــده بودم،
کوش����یدم تا چند کسب و کار
راه بیندازم ،ولی پس از چندی
هرکدام با شکســت روبهرو میشد.
در آن س����الها میکوشــیدم از
دیگران بیام����وزم که چه كنم تا
در کسب و کار پیروز ش����وم .کمابیش همه یک چیز
میگفتند« :طرح تجاری بنویس����ید»« ،یک دفتر کار
اجاره کنید»« ،ســرمایهدار پیدا کنید»« ،تا میتوانید
آگهی بدهید»« ،کپی یک محصول خوب را بســازید»،
«هر چه را مشتری گفت بپذیرید»« ،نباید از رقیبان
چیزی کمتر داشــته باشید»« ،به کسی روش کســب
و کارتان را نگویید»« ،تا دیروقت کار کنید»« ،نیروهای
تحصیلکرده را به کار گیرید» و بسیاری دیگر از این
دست .این کتاب را که میخواندم ،دیدم که به همه چیز
جور دیگری مینگرد و این نگرش دگرســان ،نهتنها
نویســندگانش را شکســت نداده ،بلکه به پیروزى و
کامیابى رســانده است .چیزهایی مانند «برنامهریزی
گمانهزنی اســت»« ،به کمتر از آنچه میاندیشــید،
نیاز دارید»« ،س����رمایهگذاری از س����ــوی دیگران را
فراموش کنید»« ،شنونده بســازید»« ،تقلید نکنید»،
«بگذارید مشــتریانتان از شــما بیرون بزنند»« ،کمتر از
هماوردان انجام دهید»« ،از سرآشــپزها پیروی کنید»،
«نخوابیدن راهکار بدی است»« ،بهترینهــا همهجا
هســتند» و بســیاری دیگــر .این کتــاب پندهای
ســودمندی دارد ولی حتی اگر آنها را نپذیرید ،دانستن
اینکه راه دیگری هم برای رسیدن به هدف هست ،به
شما در پیروزی در کسب و کارتان کمک خواهد کرد.
این کتاب را به دوســتان خود شناســاندم؛ ولی دیدم که
هیچکس کتاب انگلیســی نمیخواند .همــه کمابیش
از خوانــدن آن میگریزن����د .تصمیم گرفتم که آن را
به فارســی ترجمه كنم تا همه بتوانند آن را بخوانند.
شــاید کسانی میخواهند کسب و کاری راه بیندازند و
این کتاب بتواند راه پیروزی آنها را هموارتر کند .ایــن
کتاب را پیش خــود نگه نداریــد .آن را به دیگران نیــز
بدهید تا بخوانند.
کیتی سیرا ،بنیانگذار  Head Firstمیگوید :برای
من ،بازانجام یک مشــکل تازه به وجود آورد :فرونشاندن
میل پاره کردن هر صفحه و چســباندن آن بــه دیوار.
شــگفتانگیز ،قدرتمند ،الهامبخش .این صفتها شاید
مرا مانند یک طرفدار چربزبان نشان دهد؛ ولی بازانجام
بهراستی این اندازه ســودمند است .پس از خواندنش
برای یک حس تازه روشنبینی و انگیزه آماده باشید.

