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در یک دهه آینده رخ میدهد

بنا بر اعالم رئیس رگوالتوری

اخطار دوم برای اپراتورهای متخلف صادر شد

میترا جلیلی

خبرنگار

شــیوع کرونــا رفتار مــردم را در سراســر
جهــان تغییــر داد و بهمنظــور رعایــت
فاصلــه اجتماعــی ،از راهکارهــای
فناورانــه اســتقبال چشــمگیری شــد
تــا میــزان تمــاس فیزیکــی بــا دیگران
بــه حداقــل ممکــن برســد؛ بههمیــن
دلیــل هــم فرصتهایــی جدیــد بــرای
اتوماســیون و فعالیــت روباتهــا در
جهــان رقــم خــورد ،امــا توســعه ایــن
فنــاوری در کنار موفقیتهای بزرگی که
در دوران کرونــا بهنــام خود ثبت کرده،
دغدغههــا و نگرانیهایــی را نیز درباره
آینده اشــتغال بهدنبال داشته تا جایی
که در گزارشــی جدید عنوان شده است
احتمــال میرود روباتهــا در یک دهه
آینــده حــدود  50میلیون شــغل را تنها
در اروپــا ازآن خود کنند .در این گزارش
از شیوع کووید ،19گسترش اتوماسیون و
همچنین کمتر شدن نیروی کار انسانی
توانمنــد بهعنوان عواملی یاد شــده که
وضعیت اشتغال را تغییر خواهند داد.
تهــای  STEMناجــی اشــتغال
ëëمهار 
آینده
در تازهتریــن گزارشــی کــه مؤسســه
پژوهشــی  McKinseyبا عنوان «آینده
اشــتغال در اروپا» ارائــه داده ،به نقش
پاندمــی کرونــا در تســریع توســعه
اتوماســیون اشــاره شــده و تحلیلگــران
این مؤسسه یادآور شدهاند اتوماسیون
تــا ســال  ،2030تنهــا ابــزاری بــرای
افزایــش تولیــد نخواهد بــود و عمالً در
بــازار کار بــا مــردم بــه رقابــت خواهــد
پرداخــت بههمیــن دلیــل هــم بخش
زیــادی از فرصتهــای شــغلی را از
آن خــود خواهــد کــرد .امــا الزم به ذکر
اســت بــا اینکه آمــار همیشــه در بحث
اشــتغال ،ترس از روباتها را برای بشر
تداعی میکند ولــی نباید زود قضاوت
کــرد چراکــه همیــن تحقیــق نشــان
میدهد هرچند برخی شــغلها توسط
روباتهــا اشــغال میشــود ولــی رشــد
اشــتغال در ســایر بخشهــا میتوانــد
ایــن مشــکل را تــا حــد زیــادی برطرف
کنــد که البته تحقق این موضوع در گرو
آموختــن مهارتهــای الزم در حــوزه
(STEMعلــم ،تکنولوژی ،مهندســی و

ریاضیــات) اســت .در ســالهای آینده
آموزش مهارتهای خاص به جوانانی
کــه میخواهنــد وارد بــازار کار شــوند و
همچنیــن بازآمــوزی کارمنــدان امروز،
بــرای بســیاری از شــرکتها در صنایع
مختلف یکی از ضروریات خواهد بود.
ëëچالش بزرگ اروپا
ایــن گــزارش جدید نشــان میدهد
تــا ســال  2030حــدود  22درصــد از
فعالیــت نیــروی کار در اروپــا به حالت
اتوماسیون انجام خواهد شد .بههمین
دلیل کارگران امروز هم باید با توجه به
شــغل خــود ،مهارتهایــی را بیاموزند
که هرچنــد ظاهراً امروز چنــدان ب ه کار
نمیآیــد ولــی در یــک دهه آینــده ،اگر
از آن بیبهــره باشــند نمیتواننــد در
محیــط اتوماســیون حضــوری فعــال
داشــته باشــند و احتمــاالً از گردونــه
اشــتغال خــارج خواهنــد شــد .طبــق
این گــزارش ،بهدلیل توســعه و تکامل
تکنولــوژی ،در یــک دهــه آینــده تقریباً
همه شــاغالن امــروز اروپا بــا تغییراتی
در ســطوح مختلف مواجه خواهند شد
و بیــش از  90میلیــون کارگر در سراســر
اروپــا یعنی حدود  40درصد کل نیروی
کار این منطقه باید برنامهریزی کنند تا
در دهه آینــده مهارتهایی بیاموزند تا
اشتغالشان به خطر نیفتد.
در ایــن گــزارش همچنیــن عنــوان
شــده اســت اگــر تــا ســال  2030نیروی
کار اروپا ب ه ســمت کســب مهارتهای
تکنولــوژی الزم بــرای مواجهــه بــا
اتوماســیون و روباتهــا نــرود در کنــار
نــرخ بــاالی بیــکاری کــه دامــان اروپا را
میگیــرد ،این قاره حداقل با  6میلیون
کســری نیــروی کار توانمنــد مواجــه
خواهــد شــد که ایــن موضوع ،چالشــی
بزرگ خواهد بود.
البتــه ایــن موضــوع فقــط مختــص
اروپــا نیســت و تحلیلگــران مؤسســه
McKinseyهشدار میدهند که درنتیجه
توسعه فراگیر اتوماسیون ،تا سال 2030
حدود  25درصد از شغلهای امریکا در
معــرض خطــر ســطح بــاال و 36درصد
هــم درمعــرض خطــر متوســط قــرار
خواهنــد گرفــت .البتــه «کارل فــری» و
«مایــکل اســبورن» ،تحلیلگــران مجلــه
اکونومیســت آماری متفاوت ارائه دادند

و درگزارشــی یــادآور شــدند کــه تا ســال
 2030روباتها 47درصد از شــغلهای
موجــود در امریــکا را تهدیــد میکننــد.
بانــک جهانی نیــز اعالم کرده اســت که
چیــن تــا ســال  2030حــدود  77درصد
از شــغلهای امــروزی را بــه روباتهــا
خواهــد ســپرد .تحلیلگــران ایــن بانــک
حتی مدعی شــدهاند که اتوماســیون در
کشــورهایی همچون کامبــوج ،اندونزی،
فیلیپین ،ویتنام و تایلند نیز اشتغال 56
درصد از کارگران را تهدید خواهد کرد.
ëëکارگرانی با مهارتهای جدید
«ســوزان النــد» یکی از نویســندگان
گــزارش مکنــزی البتــه معتقــد اســت
نیــروی کار بــه آســانی مهارتهــای
جدیــد مورد نیــاز را آمــوزش میبیند و
با تکنولوژی آشــتی میکنــد همانطور
کــه حــاال دیگــر بهدنبال اتومات شــدن
قطارهــای شــهری در اروپــا ،راننــدگان
متــرو بــه بهینــه ســازان مســیر تبدیــل
شــدهاند یا کارگران معادن در برخی از
مناطق جهان در پروسه حفاری حضور
ندارنــد چراکــه ایــن کارهــا بــه عهــده
ماشــینآالت حفــاری اســت و آنهــا در
عوض با آموختــن مهارتهای جدید،
تجهیــزات را بهصــورت الکترونیکــی
کنتــرل میکننــد .وی همچنیــن درباره
تالشهایــی کــه بــرای آشــنایی نیروی
کار بــا اتوماســیون انجــام شــده بــه

بازیگران دیجیتالی در بورس چه نقشی خواهند داشت؟

نجات «کوآالها» به کمک هوش مصنوعی

از نوع دیگر

نگاه

علیرضااحمدی/محققانحوزهتکنولوژیدانشگاهکوئینزلند()QUTاسترالیا
میخواهند با استفاده از هوش مصنوعی و همچنین پهپادهای مجهز به نور
مــادون قرمز جمعیت کلی کوآالها را شناســایی کنند تــا در موارد خطرناک
ازجملــه آتشســوزیها راحتتــر بتوانند آنهــا را نجات بدهنــد و با تخمین
جمعیت ،هرچه سریعتر به کمک این جانوران دوست داشتنی بروند.
چندی اســت کــه خبرهایــی از آتشســوزیهای متعــدد در جنگلهای
اســترالیا میشــنویم و حتــی در یکــی از شــدیدترین آنها شــاهد ســوختن و
ازبیــن رفتــن تعــداد زیــادی از ایــن گونــه جانــوری و همچنیــن کانگوروها،
ســنجابها و ...بودیم .ســایر جانداران با وقوع آتشسوزی ،حرکت میکنند
و تالشهایــی برای فــرار از آتش دارند اما کوآال تنها به درخت میچســبد و
هیچ عکس العملی نشان نمیدهد بههمین دلیل هم تعداد زیادی از این
جانوران در آتشسوزیها تلف میشوند .اگرهم زنده بمانند ،پس از بحران
بهدلیــل ناتوانــی در یافتــن
غــذا یا زخمــی بــودن ،از بین
میروند و حادثهای تلخ رقم
ش از ایــن ،در
میخــورد .پیــ 
زمان آتشسوزی ،داوطلبان
یا آتشنشــانان با قــدم زدن
در جنــگل دنبــال کوآالهــای
زنــده بودند و گاه نیز ســگها
بــا بو کشــیدن ،بهدنبــال آنها
میگشــتند که هم کار آسانی
نبود و هم میزان خطا بســیار
بــاال میرفــت اما هوش مصنوعــی و پهپادها ترکیبی فوقالعــاده برای پیدا
کردن اینگونه جانوری در شرایط بحرانی هستند.
هامیلتون سرپرست این گروه از محققان در توضیح سیستم جدید این
دانشــگاه گفت :پیدا کردن کوآالها روی زمین واقعاً ســخت اســت و از سوی
دیگر بهدلیل پنهان شــدن آنها در البهالی شاخ و برگ درختان ،تنها حدود
70درصد آنها قابل شناسایی هستند و بقیه از تیررس دید ما خارج میمانند.
پــس بنابراین مجبور شــدیم تــا الگوریتم هــوش مصنوعی را بارهــا و بارها
آموزش بدهیم تا درنهایت این فناوری بهتر از انسان بتواند کوآالهای زنده
را در شــرایط آتشسوزی و ...پیدا کند .ازسوی دیگر پهپادها میتوانند بسیار
سریع پرواز کرده و بهعنوان مثال یک منطقه 50هکتاری یا بیشتر را در عرض
چندســاعت مورد بررسی و جستوجو قرار بدهند و اطالعات و عکسها را
برای مرکز ما ارسال کنند تا هرچه سریعتر کوآالهای زنده شناسایی شده و به
محل امنی انتقال داده شــوند یا اینکه غذای مورد نیاز آنها تأمین شــود .وی
همچنین ادامه داد با توسعه این الگوریتم همچنین میتوان برای حفاظت
از ســایر گونههای جانوری درمعرض خطر نیز اســتفاده کرد .ازسوی دیگر با
کمک این سیســتم میتــوان جمعیت برخــی جانوران ازجمله ســگهای
وحشی که دشمن کوآالها محسوب میشوند را نیز مورد بررسی قرار داد.
کوآالهــا جمعیــت جانوری هســتند که در معــرض خطر انقــراض قرار
دارند و ازســوی دیگر آتشسوزیهای مکرر ساالنه در جنگلها بر دامنه این
نگرانیها میافزاید؛ این موضوعی نیســت که بهراحتی بتــوان از کنار آن رد
شــد به همین دلیل هم تالش داریم تا با اســتفاده از فناوری ،به نجات این
گونه جانوری بپردازیم .برای حمایت از کوآالها الزم است که جمعیت آنها
را بهطور دقیق بتوانیم برآورد کنیم تا در مواقع نیاز به یاریشان بشتابیم.

کمپانــی روباتیــک Universal Robots
اشــاره کــرد .ایــن کمپانــی روبــات های
( cobotsروباتهــای همــکار) را بــرای
کســب وکارها ارائه داده که اســتفاده از
اتوماســیون را بــرای کارمندان انســانی
راحتتر میکند .این کمپانی دورههای
آنالیــن را بــرای کارمندان برگــزار کرده
تــا آنهــا بتوانند حتی بــدون هیچ پیش
زمینــه مهندســی ،یــک  cobotرا تنهــا
در  87دقیقــه برنامهنویســی کنند .این
کمپانی اعتقاد دارد هرچند اتوماسیون
برخــی شــغلها را از انســان میگیــرد
امــا درعــوض ابزارهایــی بــه کارمندان
تهای روزمرهشــان
میدهــد تــا فعالی 
را بهتــر کنتــرل کننــد و دیگــر بهدنبــال
کارهــای روتیــن هــر روزه در محــل
کارشان نباشند.
ëëاین روباتهای کرونایی
امــا در ســال  2020و همزمــان بــا
بحــران کرونــا ،چــه روباتهایــی جــان
گرفتهانــد و بــه تبع آن ،کدام شــغلها
بیشــتر در معرض روباتیزه شــدن قرار
دارنــد؟ امســال همزمــان بــا بحــران
کرونــا بخشــی از روباتها بــرای انتقال
خطــوط برق در بریتانیا مورد اســتفاده
قــرار گرفتند تا بــه این ترتیــب کارگران
هــم از خطــر بــرق گرفتگــی احتمالی،
ســقوط از ارتفــاع و ...در امــان بماننــد
و هــم احتمــال ابتــا بــه کرونــا در آنها

کاهــش یابد .بخش دیگری که امســال
بشــدت مــورد توجــه روباتهــا قــرار
گرفتــه ،آتشنشــانی و ســایر مشــاغل
خطرنــاک اســت اما الزم به ذکر اســت
کــه ایــن روباتها هرقدر هــم به هوش
مصنوعی مجهز باشــند درنهایت باید
توسط یک یا چند کارگر که آموزشهای
الزم را در زمینه اتوماسیون دیده و سایر
مهارتهای دیجیتال را کسب کردهاند
هدایــت شــوند .بههمیــن دلیــل هــم
عــدهای معتقدنــد هرچنــد در ظاهر با
ظهور روباتها برخی شــغلها ناپدید
میشــوند امــا درنهایــت شــغلهایی
جدیــد متولــد میشــوند کــه تنهــا یک
کاربــر انســانی توانمنــد از پــس آن
برمیآیــد به همین دلیل هم این گروه
چنــدان نگــران از دســت رفتن شــغل
و وضعیــت اشــتغال جوانــان در دهــه
آینده یا بیشتر نیستند.
در بحــران کرونــا در گوشــه و کنــار
جهــان ،تعــداد زیــادی از روباتهــا در
بخش ارســال غذا وتحویــل خریدهای
آنالیــن ،جایگزیــن پیکهــای انســانی
شــدند .ایــن محققــان معتقدنــد ایــن
پیکهــا کــه اکنــون نگــران از دســت
رفتــن شغلشــان هســتند بایــد بــه فکر
آموختن مهارتها برای ارتباط گرفتن
بــا روباتها باشــند تا بتواننــد بهعنوان
اپراتــور کنترلکننــده روباتها فعالیت

کننــد وگرنه در عــرض 10ســال یا کمتر
دیگر نمیتوانند شغلی برای خود پیدا
کنند.
در دوران کرونــا تعــداد روباتهای
آشــپز نیــز بهطــور قابــل مالحظــهای
افزایش یافته اســت تــا احتمال انتقال
بیمــاری بــه حداقــل ممکــن برســد.
کمپانــی روباتیــک  Misoبخشــی از
ایــن روباتهــا را در رســتورانهای
فســت فود مورد اســتفاده قــرار داده تا
کل آشــپزخانه در مقیاســی صنعتــی
و بهصــورت اتوماســیون اداره شــود.
بــا توجه بــه تأثیر بــد کرونا بــر اقتصاد
جهــان ،انتظــار مــیرود ایــن روباتها
بــا کاهــش هزینههــای جــاری بتواننــد
بــه صنعــت غذایــی کمــک کننــد .در
اوکرایــن هــم از پلیسهــای روباتیــک
در دوران کرونا اســتفاده شد .ازآنجا که
انتظــار مــیرود ویروس کرونــا حداقل
تا ســال  2021میهمان ناخوانده مردم
باشــد ،روباتهــا بویژه در چیــن و اروپا
در بخش سالمت بسیار مورد استفاده
قــرار گرفتنــد کــه از آنهــا میتــوان بــه
روباتهــای ضدعفونیکننــده اتــاق
عمــل یــاد کــرد .ازســوی دیگــر ایــن
روباتها دمای بدن مردم را در اماکن
عمومــی اندازهگیری کــرده و به پخش
مــواد ضدعفونیکننده نیــز پرداختند.
چیــن از خودروهــای خــودران کوچک
بــرای ارســال بســتههای دارویــی در
ووهــان کــه کانــون شــیوع کرونــا بــود
اســتفاده کرد و  50تا  70درصد داروها
به این شکل منتقل شدند.کمپانیهای
والمارت و آمازون هم برای جلوگیری
از آلــوده شــدن احتمالــی کارگــران از
تعداد زیادی روبات برای بسته بندی،
جداسازی و همچنین رساندن بستهها
به دست خریداران کمک گرفتند.
آنچــه مســلم اســت اینکــه انســان
و روبــات شــانه بــه شــانه همدیگــر کار
میکنند و نمیتــوان روباتها را بدون
کمــک انســان متصور بــود و بایــد این
نکتــه را پذیرفــت کــه روباتهــا نســل
آینــده همــکاران مــا هســتند .ایــن،
توانمندی بشــر در کســب مهارتهای
الزم اســت کــه میتوانــد نقشــی
تعیینکننده در سرنوشــت اشتغال در
دهه آینده داشته باشد.

فرآیند قطع خطوط تلفن ثابت بدهکار اعالم شد

مدیرکل روابط عمومی شــرکت مخابرات ایران چگونگی فرآیند قطع تلفن
ثابــت را در صــورت عــدم پرداخت هزینــه کارکرد ،تشــریح کرد .بــه گزارش
«ایــران» ،محمدرضا بیدخام با بیان اینکه مدتزمان عدم پرداخت بدهی
خطــوط تلفن ثابت تا قطع یکطرفه ،دوطرفــه و درنهایت واگذاری خط به
غیر ،فرآیندی با زمان حداکثر یک ســال و  ۱۵روز اســت ،اظهار داشــت :طی
این مدت به روشهای مختلف از درگاههای اطالعرســانی شرکت مخابرات
ی اطالعرسانی میشود .وی افزود :هرگاه
ایران به مشترکان درباره میزان بده 
مشترک مشمول قطع خط تلفن بهدلیل بدهکاری شود ،پس از سپری شدن
مهلت پرداخت ،شــرکت مخابــرات میتواند خط تلفن مشــترک بدهکار را
کطرفه کند؛ درصورت عدم پرداخت بدهی
ابتدا بهمدت حداقل دو هفته ی 
ظــرف مهلت مقرر ،ضمن اطالعرســانی به مشــترک ،نســبت به قطع خط
تلفن وی به طور کامل (دوطرفه) اقدام میکند.
بیدخام تأکید کرد :خطوط با میزان بدهی باالی  ۲۰هزار تومان ،پس از عدم
پرداخت در یک دوره ،بهصورت یک طرفه قطع شده و پس از گذشت ۱۵روز
در صــورت عــدم پرداخت مجــدد ،خط بهصــورت دو طرفه قطع میشــود.
همچنیــن در مــورد دیگر خطوط با بدهی کمتــر از  ۲۰هزار تومــان ،اگر در دو
دوره متوالی فارغ از مبلغ بدهی ،صورتحســاب پرداخت نشــود ،خط مذکور
نیــز بهصورت یک طرفه قطع میشــود .وی افزود :البتــه در میان دوره ،برای
مشتریان پس از پرداخت تا به  ۸۰درصد ودیعه نرسد ،ارتباط قطع نمیشود
و برای مشــتریان اعتباری و کســانی که ودیعه ندارند در  ۲۰هزارتومان ،قطع
ارتباط انجام میشود.

شرکت ارتباطات زیرساخت:

اختاللی در شبکه اینترنتی کشور وجود ندارد

شــرکت ارتباطات زیرســاخت طی بیانیــهای اعالم کرد کــه هیچ گونه
اختاللــی در شــبک ه اینترنت کشــور وجــود ندارد .بــه گزارش مهــر ،در پی
انتشار بیانیه کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانهای
کشور ،شرکت ارتباطات زیرساخت در اطالعیهای اعالم کرد که هیچ گونه
اختاللی در شبکه اینترنت کشور وجود ندارد .دراین اطالعیه آمده است:
محدودســازی سرویس Google AMPبه دستور مقام قضایی خطاب به
اپراتورها رخ داده که پس از بررسی مجدد ،این دستور با مساعدت مقام
قضایی طی چند ساعت لغو شده است .در پایان این اطالعیه با اشاره به
پاســخگویی و اطالعرسانی سریع مسئوالن شــرکت ارتباطات زیرساخت
در حــوادث و اختــاالت اینترنتی کشــور طی ســالهای اخیــر ،به اهمیت
فراوان پایداری شــبکه و سرویسها برای کسبوکارهای آنالین و اهتمام
شرکت ارتباطات زیرساخت به این مهم اشاره شده است.

توئیتر لینک های مروج خشونت را بلوکه می کند

توئیتــر اعالم کــرده از این پــس لینکهایی را که در پســتهای ارســالی کاربران
مروج خشــونت و ابراز نفرت پراکنی تشــخیص دهد ،بلوکه میکنــد .به گزارش
فارس ،توئیتر سیاستهای خود را به روز کرده تا لینکهای حاوی محتوای مروج
خشونت و نفرت را که در پستهای کاربران ارسال میشود بلوکه کند .توئیتر قبالً
از سیاستهای سختگیرانه خود برای ممنوع کردن پستهای مروج خشونت و
نفرتهمخبردادهبود،امااینسیاستبرایاولینبارلینکهایثالثوخارجی
رانیزدربرمیگیرد.پیشازاینبرخیکاربرانمتخلفتوئیتربرایتداومتخلفات
خود با لینک دادن به ســایتهای نفرت پراکن کاربران را به سمت آنها هدایت
میکردند و از انتشار مستقیم مطالب خود در توئیتر خودداری میکردند .توئیتر
اعــام کرده که اعمال این سیاســت را از امــروز  ۳۰جوالی آغاز میکنــد و در این
زمینهکامالًسختگیرانهعملخواهدکرد.ازهمینروحسابهاییکهبهطورمکرر
به سایتهای مروج خشونت و نفرت پراکن لینک دهند نیز تعلیق و در نهایت
مسدودخواهندشد.

محمدرضا قدوسی

مشاور کسب و کارهای اینترنتی و نوپا

چندین ســال اســت که عنوان کســب و کارهــای نوپا
(اســتارتاپ) بــه گوشــمان میخــورد .امــروز کــه بــه
جوانــب مختلف زندگیمان نگاه میکنیم ،تأثیر این
کســب وکارهای نوپا (که دیگر بزرگ شــدهاند و بهتر
اســت به آنها کسبو کارهای دیجیتالی بگوییم) ،به
ب وکارها با شناسایی
وضوح مشخص است .این کس 
خألهایــی کــه میتوانســتند بــه کمــک اینترنــت و
مدلهــای کســب وکاری جدید ناشــی از این فناوری
پدیدار شــوند ،قاعده بازی بسیاری از بازیگران سنتی
را بــه هــم ریختــه و غولهــای جدیــدی ســر از بــازار
درآوردهاند.
ایــن بازیگــران دیجیتــال دوران طفولیــت خــود
را پشتســر گذاشــته و بــه انــدازهای بــزرگ و معتبر
شــدهاند کــه در حــال جســتوجوی درهــای ورودی
بــورس هســتند تــا بــرای اولیــن بــار در تاریــخ بــازار
سرمایه کشور ،شاهد عرضه اولیه سهام شرکتهایی
باشــیم که نه تنهــا تفاوتهای جدی با شــرکتهای
تولیــدی و صنعتــی دارنــد ،بلکــه بــا شــرکتهای
نرمافزاری عرضه شــده در بــورس نیز از همه جهت
متفاوت هستند.
آنهــا صرفــاً از نرمافــزار و اینترنــت بــرای تولیــد
محصــوالت نرمافــزاری یــا ارائــه خدمــت بهــره
ب وکاری جدیدی را
نمیبرنــد ،بلکــه مدلهای کســ 
خلق کردهاند که پیش از این تولد آنها ،مقدور نبوده
اســت .امروز شــاهد آژانسهای اینترنتی ای هستیم
کــه حتی یــک ماشــین را در تملــک خــود ندارند اما
میلیونها سفر روزانه را مدیریت می کنند.
پلتفرمهای تماشــا و اکران آنالین فیلم را شــاهد
هســتیم کــه بــدون مالکیت یــک فیلم یــا حتی یک
صندلی در ســالن ســینما ،صدها هزار ســاعت فیلم
و محتــوا را روانــه منزلمــان کردهانــد .بــا شــبکههای
توزیــع و فــروش بازارچــه ای بهصــورت دیجیتــال
روبــهرو هســتیم کــه بخــش اعظمــی از فــروش
اینترنتــی کاال در کشــور برعهــده دارنــد .پلتفرمهای
عرضــه نرمافزاری را بــه نظاره نشســتهایم که بدون
مالکیــت یک نرمافزار ،تنها بــا ایجاد اعتماد و نقطه
اتصال صحیــح ،روزانه صدها هــزار نرمافزار را روی
گوشیهای هوشمندمان جای میدهند و....
حــال نوبــت بــه ورود ایــن بازیگــران بــه بــازار
دوم فرابــورس رســیده اســت و در تابســتان امســال
پیشبینی میشــود که آنها دور میز بازیگران بورسی
قــرار گیرند و سهامشــان در دســتان مردم دســت به
دســت شــود؛ آنها به خاطــر ذات و روحیــه متفاوتی

اخبـــــار

مرگ  50میلیون شغل با همدستی کرونا و روباتها

حســین فالح جوشقانی رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
(رگوالتــوری) در توئیتــر نوشــت :دو روز قبــل ،دادگاه رســیدگی بــه تخلــف
گرانفروشــی اپراتورهــای تلفن همــراه ،در تعزیــرات حکومتی ،برگزار شــد و
منتظر صدور حکم هســتیم .به گــزارش «ایران» ،معاون وزیــر ارتباطات در
ادامه این توئیت نوشــت :طبق روال پروانه ،اخطار دوم هم برای اپراتورهای
متخلف صادر شــده و در صورت ادامه تخلف ،کاهش مدت پروانه را اعمال
خواهیم کرد.
گفتنی اســت هفته گذشــته رئیس رگوالتــوری از ابالغ جریمــه  ۲میلیارد
تومانی به اپراتورها (ایرانسل و همراه اول) خبر داد و به ایرنا گفت :به دلیل
برنگشــتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از ســوی اپراتورها و تداوم تخلفی
که صورت گرفته اســت ،جریمه دو میلیارد تومانی را به دو اپراتور ایرانسل و
همراه اول ابالغ کردیم .جریمه نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف است
و در صورت اســتمرار این مســأله ،قطعاً روالهای دیگر را در پیش خواهیم
گرفــت .وی اضافه کرد :تعلیق ،کاهش مدت اعتبــار پروانه و مواردی از این
دســت ،مصوبههای قانونی اســت که میتوانیم با اســتناد به آنها تخلفات
را پیگیری کنیم.

که دارند چندین رفتار متفاوت در بازار بورس شاهد
خواهنــد بود .برخــی از نوجویان و ســرمایهگذاران با
جسارت ،به آنها لبخندی شیرین زده و در صفهای
عرضه اولیهشــان میایســتند؛ این گروه میدانند که
ب وکارهای
تجربه عرضه صحیح ســهام چنین کســ 
دیجیتالــی ،منجر به ثروتمند شــدن شــمار عظیمی
از ســرمایهگذاران در بورسهای مطرح جهان شــده
است.
گروهی دیگر که سرمایهگذاران معتقد به تحلیل
بنیادین ســنتی هســتند ،بــه خاطر نبــود داراییهای
فیزیکی و مشــهود قابل توجه در ترازنامه این کســب
وکارها ،لقــب «حباب» را نثار ایشــان میکنند؛ لقبی
که برخی از ســرمایهگذاران در بورسهای مطرح نیز
در اوایل قرن حاضر به چنین کسب وکارهایی دادند
و گرچــه کــه در برخــی از عرضههــای اولیــه ناموفق،
ضــرر نکردنــد اما از کســب ســود در اکثریت ســودده
ایــن بازار نیــز جاماندند و پس از چند ســال ،بتدریج
و بدون ادای توضیحی به پیروان خود ،ســهام کسب
و کارهــای دیجیتــال را در ســکوت در ســبدهای خود
جای دادند .گروه آخر نیز در بالتکلیفی بین پذیرش
حرفهای گروه اول و دوم ،فرصتهای عرضه اولیه
و ســوددهیها را نظــاره گر بودهانــد و در مقطعی به
گروه اول و در مقاطعی به گروه دوم پیوستهاند.
فــارغ از آنکــه رفتــار اولیــه بــازار ســرمایه بــا ایــن
بازیگــران تــازه وارد چگونــه باشــد ،ایــن بازیگــران،
کالس جدیــدی از خود بــروز خواهند داد و در مقابل
برخــی از بحرانهــای اقتصــادی نظیــر تحریمهــا،
صــادرات ،انــرژی و ،....متفــاوت از دیگــران عمــل
خواهنــد کرد .آنها در شــرایط کنونــی ،برطرفکننده
نیاز داخلی هســتند و اگر مجــرای تنفس آنها (یعنی
اینترنت) بسته نشود همچنان و در نبود سایه رقبای

خارجــی ،بازار داخلی را تغذیــه و دائماً نوآوریهای
جدیــدی را روانه بــازار خواهند کرد کــه ارزش آنها را
تقویت خواهد کرد.
حضور ایــن بازیگران در آینده ،ســبب قوت قلب
کارآفرینان و متخصصان نوآوری برای شــروع کسب
وکارهــای دیجیتالــی شــده و زیســت بــوم نــوآوری
کشــور را ترغیب به زایش بیشــتر و ســرمایهگذاران را
ترغیب به ســرمایهگذاری بیشتر خواهند کرد .تجربه
کشــورهای مختلــف نظیــر ایــاالت متحــده امریــکا و
ســنگاپور نشــان میدهــد کــه در ابتدای عرضــه این
شــرکتها ،هیجانــات احساســی گریبانگیــر اهالــی
بازار ســرمایه و کارآفرینان شــده و منجــر به افزایش
هیجانی قیمتها میشــود اما پس از طی شدن این
دوره از اغراقها ،آرامش حکمفرما شــده و عملکرد
آنهــا بــر مبنــای عقــل ،ســنجیده خواهــد شــد .حال
بورس ایران با حدود 20ســال فاصلــه از این تجارب
جهانی ،فرصت مناسبی دارد تا با اتخاذ تصمیمات
و شــیوههای عقالنی ،مانــع از بروز مشــکالت مذکور
شده و این بازیگران را در کسب جایگاه واقعی خود،
هادی باشد.
یادمان باشــد زمانی که این بازیگران وارد عرصه
فعالیــت در جامعــه شــدند ،ابتــدا آنهــا را نادیــده
گرفتنــد ،ســپس بــا آنهــا مخالفــت کردنــد ،بــا آنهــا
بهصــورت جــدی برخورد کردنــد و امــروز همگان از
آنهــا اســتفاده و لذت میبرنــد؛ این موضــوع نیز در
آینــدهای نه چنــدان دور درخصوص ســهام ایشــان
میتواند رخ دهد اما نکته مهم اینجاســت که هرقدر
هم کــه سرناســازگاری در مخالفت با آنهــا برداریم،
آنهــا میآینــد و رد میشــوند ،پــس بهتــر اســت کــه
عاقالنه در مقابل موجهای جدید نایســتیم و با موج
سواری ،از آن بهرهمند شویم.

چگونه در واتس اپ استیکر بارگذاری کنیم

واتساپ یکی از محبوبترین برنامههای پیامرســان موبایل است .اما با
اینکه کار با واتساپ بســیار ســاده بهنظر میرسد ،گاهی برخی از فعالیتها
مثل دانلود کردن استیکرها بسیار سخت به نظر میرسد .بهگزارش انتخاب،
شما میتوانید براحتی برای دانلود و استفاده از استیکرها در واتساپ عمل
کنید .این کار براحتی قابل انجام است .واتساپ اجازه میدهد تا کاربر متن،
پیامهای صوتی ،فیلم ،استیکرها ،گیفها و ایموجیها را ارسال کند .اگر کاربر
اندروید هستید ،میتوانید مراحل زیر را برای بارگیری و استفاده از استیکرها
در واتس اپ دنبال کنید:
مرحله  :۱ابتدا واتساپ را در دستگاه اندروید خود باز کنید.
مرحله  :۲در مرحله بعد ،روی یک چت فردی یا گروهی ضربه بزنید.
مرحله  :۳برای اضافه کردن یک استیکر ،باید روی گوشه سمت راست روی
نماد  )+( Emoji> Stickers> Add plusضربه بزنید .با این کار قسمت Sticker
 packباز میشود.
مرحله  :۴روی بارگیری در کنار بســته اســتیکر مورد نظر برای دانلود ضربه
بزنید.
مرحله  :۵پس از اتمام بارگیری ،به عقب برگردید.
حــال بــه بخــش اســتیکر برگردیــد ،میتوانیــد بســته جدیــدی را در کنــار
اســتیکرهای اخیراً اســتفاده شده مشــاهده کنید .روی هر استیکر ضربه بزنید.
کاربران آیفون میتوانند مراحل زیر را برای بارگیری و اســتفاده از استیکرها در
واتس اپ دنبال کنند.
مرحله  :۱ابتدا واتس اپ را روی آیفون خود باز کنید.
مرحله  :۲در مرحله بعد ،یک گپ شخصی یا گروهی را باز کنید.
مرحله  :۳برای اضافه کردن بســتههای اســتیکر ،باید روی نماد اســتیکر>
ضربهبزنید.
مرحله  :۴روی نماد بارگیری در کنار استیکر بستهای که میخواهید بارگیری
کنید،ضربهبزنید.
توجه :پس از بارگیری ،فلش رو به پایین را تیک بزنید.
حال ،دقیقاً مانند اندروید ،باید در بخش اســتیکرها به عقب برگردید
و بتوانید در کنار اســتیکرهای اخیراً استفاده شده ،بسته جدید را مشاهده
کنید.

