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میترا جلیلی

خبرنگار

صحیح و دقیق درباره کووید  ،19انتخابات 2020
امریکا و ...بوده است .ما تالش کردیم تا کاربران
بتوانند به منابع اطالعاتی قابل اعتماد دسترسی
پیدا کنند .تالش ما برای ممانعت از انتشار اخبار
جعلــی نیــز در افزایش تعــداد کاربــران جدید و
افزایــش ســطح درآمــد ،تأثیرگــذار بوده اســت.
بسیاریازسیاستمداران،ورزشکاران،سلبریتیها
و ...در توئیتــر حضــور دارند و پیوســتن هریک از
آنها میتواند دلیلی برای افزایش تعداد کاربران
توئیترشود.
گفتنــی اســت« ،بــاراک اوبامــا» بــا 125میلیــون
فالوور بیشــترین تعداد فالــوور را در توئیتر دارد و
پس از آن خوانندگانی همچون«جاستین بیبر»،
«کیتــی پــری»« ،ریحانا» و «کریســتیانو رونالدو»
فوتبالیستبهترتیببا113میلیون109،میلیون،
99میلیــون و 89میلیون فالــوور در ردههای دوم
تا پنجم قــرار گرفتهاند« .دونالــد ترامپ» هم با
88میلیون فالوور در رده ششم جای گرفته است.
همچنین «دونالد ترامــپ» در جریان انتخابات
 2020امریــکا با توئیتهــای جنجالی اش موفق
شــد تعداد زیادی فالوور را بر بستر این پلتفرم با
خود همراه کند ،هرچند بســیاری از این فالوورها
حــاال دیگــر ســرخورده از برچســبگذاریهای
پســتهای توئیتری ترامپ ،درحال کــوچ از این
پلتفرم به شــبکه اجتماعــی «پارلر» هســتند .از
دیگر سیاســتمدارانی کــه نام آنهــا را میتوان در
بیــن  20اکانــت پرفالــوور توئیتــر مشــاهده کرد،
«نارندرا مودی» نخســتوزیر هندوســتان است
کــه با 63میلیــون فالــوور در جایــگاه پانزدهم از

نظر تعــداد فالوور ایســتاده اســت .همچنین در
ایــن گزارش آمده اســت در مــاه نوامبر ایموجی
خنده همراه با اشک ،بیشترین طرفدار را ازسوی
کاربران داشته است .این ایموجی 3.06میلیارد
بــار در توئیتهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه که
بیشترین استفاده آن در جریان انتخابات امریکا
و عدم پذیرش شکســت توســط دونالــد ترامپ
بوده است.
کمپانیهایمبتنیبرتجارتالکترونیک
آمــازون هم یکــی از غولهای فناوری اســت که
در ســه ماهــه  2020عملکــردی موفــق داشــته
است .این کمپانی مبتنی بر تجارت الکترونیک
از وضعیــت حاکــم بر جهــان در نتیجه شــیوع
جهانــی کوویــد 19بیشــترین ســود را بــرد .کل
درآمــد آمــازون بــا افزایــش 37.4درصــدی
نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته میالدی،
از 69.98میلیــارد دالر بــه 96.15میلیــارد دالر
رسیده است .اما اگر بخواهیم به درآمد خالص
ایــن کمپانــی نگاهــی بیندازیــم بایــد گفت که
گزارشها از درآمد خالــص 6.3میلیارد دالری
وEPSحــدود 12.37دالری در ســه ماهــه ســوم
 2020خبر میدهد این درحالی است که درآمد
خالــص آمازون در ســه ماهه ســوم ســال 2019
حــدود 2.1میلیــارد دالر بــا EPS4.23دالر بــود.
آمازون عالوه بر تجارت الکترونیک از ســرویس
محاسبات ابری خود یعنی  AWSنیز سود برده
است ،چراکه شاهد رشد درآمد این سرویس در
سه ماهه سوم 2020نیز بوده است .این سرویس
در ســه ماهه ســوم  2020درآمــدی 11.6میلیارد

دالری داشــته که رشــد7.4درصدی نســبت به
ســه ماهه دوم  2020و رشــد 29درصدی نسبت
به مدت مشــابه سال گذشــته را نشان میدهد.
آمــازون همچنیــن افزایــش درآمــدی بین 28
تــا 38درصــد را بــرای ســه ماهه چهــارم 2020
پیشبینیکردهاست.
 EBayنیــز یکــی دیگــر از کمپانیهای فعــال در
بخــش تجارت الکترونیک اســت که درآمد ســه
ماهه ســوم آن از رقم پیشبینی شده فراتر رفته
اســت .این کمپانی درآمدی 2.6میلیــارد دالری
داشــته که نســبت به مدت مشابه ســال گذشته
رشــدی 25درصــدی نشــان میدهــد .درآمــد
خالــص ایــن کمپانــی در ســه ماهه ســوم 2020
حــدود 621میلیــون دالر با 88 EPSســنتی بوده
اســت .انتظار میرود درآمد این کمپانی در ســه
ماهه چهــارم  2020به 2.64تــا 2.71میلیارد دالر
برسد.
ازآلفابتتایوتیوب
«آلفابــت» شــرکت مادرتخصصــی گــوگل نیــز
درآمد ســه ماهه سوم  2020خود را 46.2میلیارد
دالر بــا 16.40 EPSدالری عنوان کرده اســت .این
درحالی است که تحلیلگران وال استریت ،برای
ســه ماهــه ســوم  2020ایــن کمپانــی ،درآمــدی
42.88میلیــارد دالری بــا 11.21 EPSدالری
پیشبینیکردهبودند.
درآمــد تبلیغاتی یوتیــوب یکــی از بزرگترین
پلتفرمهای ویدیویی آنالین جهان نیز در ســه
ماهــه ســوم 2020بــه 5.04میلیارد دالر رســید
درحالــی کــه این رقم در ســه ماهه ســوم 2019
حدود3.8میلیارد دالر و در ســه ماهه نخست
امسال 4میلیارد دالر بود .گفتنی است که پیش
از ایــن درآمــد ســه ماهــه ســوم  2020یوتیــوب
4.52میلیارد دالر تخمین زده شده بود«.روت
پورات» مدیر ارشــد مالــی گوگل(کمپانی مادر
یوتیــوب) بــا اعالم ایــن خبر گفت :بــا توجه به
پاندمــی کرونــا ،کاربــران ســاعات بیشــتری در
یوتیــوب بــه تماشــای فیلــم و ...میپردازنــد و
همیــن موضــوع نــگاه کمپانیهــا و کســب و
کارهــای کوچــک و بــزرگ را به یوتیــوب جلب
کــرد تــا آگهیهای آنهــا راه خــود را از تلویزیون
به ســوی یوتیوب کج کنند .بــه هرحال پاندمی
کرونا به اقتصاد و درآمد شــرکت ما کمک کرد
و امیدواریم این روند در سه ماهه چهارم 2020
نیز ادامه داشته باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با توجه به شرایط ویژه همهگیری بیماری کرونا و لزوم
همدلی و همکاری برای پیشگیری از گسترش بیش از حد این بیماری ،کمیته ویژهای را
مأمور پیگیری مسائل مربوط به این بیماری در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کشور
کــرد .بــه گزارش «ایران» ،از آنجایی که با آمار روزافــزون مبتالیان به ویروس کرونا و در
پی آن از دست دادن تعدادی از هموطنان عزیزمان روبهرو هستیم و با توجه به شرایط
حســاس حاکم بر کشــور و نیاز به همافزایی ،مشــارکت و هماهنگی هرچه بیشــتر برای
مبارزه با این بیماری با استفاده از ظرفیتهای حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات در حکمی دســتور تشــکیل «کمیته ویژه مبارزه با بیماری
کرونا» را صادر کرد .بر اساس این حکم تأکید شده از تمامی ظرفیت و ابزارهای موجود
شبکه داخلی و شبکه مخابراتی ،زیرساختهای لجستیکی و اطالعاتی ،توانمندیهای
حــوزه فنــاوری اطالعــات و فضای مجازی بــرای پایــش ،مراقبت الکترونیکــی افراد در
قرنطینــه و کنتــرل اضطراری و آنی بیماران ،آموزش و اطالعرســانی هوشــمند و دقیق
هموطنــان ،حمایت از کســب و کارهای در معرض و عرضــه الکترونیکی محصوالت و
خدمات سازمانهای صنعتی و کسب و کارها بهرهگیری شود.
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شیوع کرونا بر بیشتر صنایع جهان تأثیرگذار بوده
و بســیاری از آنها با کاهش درآمد ســاالنه مواجه
شــدهاند کــه این ضــرر و زیان تعدیل نیــرو را نیز
بهدنبال داشــته اســت اما این ســکه برای برخی
کمپانیهــا از جمله کمپانــی های فنــاوری روی
دیگری دارد .برخی از این کمپانیها در سه ماهه
سوم سال  2020از نظر میزان درآمد حتی از ارقام
پیشبینی شــده توســط تحلیلگران مؤسســات
پژوهشی و ناظران وال استریت نیز فراتر رفتند و
البته بعضی هم بهدلیل افزایش میزان استقبال
مردم از شبکههای اجتماعی و اینترنت در دوران
پاندمی کرونا ،از نظر تعداد کاربر هم به موفقیتی
بزرگ دست یافتند.
فیسبوک با 2.7میلیارد کاربر ماهانه
یکیازشبکههایاجتماعیموفقدردورانکرونا،
فیسبوکاستکهبسیارفراترازحدانتظارعمل
کــرد .فیسبوک هــم از نظر درآمــد و هم از نظر
تعداد کاربران در سه ماه سوم سال  2020خوش
درخشــید .این شبکه اجتماعی در ماه منتهی به
سپتامبر درآمدی 21.47میلیاردی و  EPSحدود
2.71دالر داشــت EPS(.یــا همــان Earnings
 Per Shareیکــی از مهمتریــن مفاهیمی اســت
که بهصورت مســتقیم و غیرمستقیم بر قیمت
سهام شرکتها در بورس تأثیر میگذارد .درواقع
 EPSیک شــرکت برابر اســت با میزان سودی که
در آن شــرکت به ازای هر یک عدد سهم شرکت
به دست میآید .برای مثال فرض کنید شرکتی
توانسته است در پایان یک سال  ۱۰۰میلیون ریال
سود کسب کند و تعداد سهام آن شرکت نیز یک
میلیون ســهم اســت .در نتیجه  EPSآن شرکت
برابــر با 100ریال خواهد بــود) .این ارقام درحالی
اعــام میشــود کــه قبــاً بــرای ســه ماهه ســوم
 2020فیسبــوک ،درآمــدی 19.8میلیارد دالری
با  EPSحدود 1.90دالری پیشبینی شــده بود .با
توجه به بحران کرونا انتظار میرفت درآمد این
کمپانی از میزان پیشبینی شده نیز کمتر شود اما
گزارشها نشان میدهد اوضاع به گونهای دیگر
رقم خورده است.
نگاهیبهتعدادکاربرانفعالروزانهوماهانهاین
شبکهاجتماعیهمنشانازموفقیتاینپلتفرم
دارد .تعــداد کاربــران فعــال روزانــه فیس بوک
در ســه ماهه ســوم  2020بــه 1.82میلیــارد نفر و

تعداد کاربــران فعال ماهانه ایــن پلتفرم نیز به
2.74میلیارد نفر رسیده است که این رقم نشان
از رشد 12درصدی نسبت به سه ماهه دوم 2020
دارد .ارقام پیشبینی شــده برای تعداد کاربران
فعــال روزانــه و ماهانه این شــبکه اجتماعی نیز
به ترتیب 1.793میلیــارد و 2.705میلیارد کاربر
بود که نتایجی متفاوت حاصل شد .البته گفتنی
است فیسبوک در زمینه درآمدهای تبلیغاتی،
موفقیت چندانی کســب نکرد وگرنه درآمد این
شبکه اجتماعی ازاین رقم نیز فراتر میرفت.
توئیتر،اینشبکهمحبوبجهان
توئیتر هم یکی از شــبکههای اجتماعی محبوب
جهان اســت که در سه ماهه ســوم  2020با وجود
کرونــا ،هــم از نظــر میــزان درآمــد و هــم از نظر
تعداد کاربر از ارقام پیشبینی شــده تحلیلگران
آماری ،موفقتر عمل کرد .این شــبکه اجتماعی
با قابلیتهایی همچون هشــتگها ،موفق شده
نــگاه برندهــای زیــادی را بــه ســوی خــود جلب
کند .ازســوی دیگــر این پلتفرم یک ابزار رســمی
بــا نــام  Tweetdeckدراختیــار کســب و کارهــا،
برندهــا و کمپانیهای کوچک و بــزرگ قرار داده
اســت تا بتوانند به نظــارت و بررســی توئیتها،
ریتوئیتهــا ،میــزان اســتقبال از هشــتگها و...
خــود بپردازنــد و روند کار تبلیغاتی خــود را روی
ایــن پلتفرم تنظیــم کنند .آمــار نشــان میدهد
66درصــد از برندهــای دارای 100نیــروی کار بــه
باال ،از توئیتر بهعنــوان ابزار بازاریابی و تبلیغاتی
بهره میگیرند که آمار بســیار مناســبی برای این
شبکهاجتماعیبهشمارمیرود.سخنگویتوئیتر
یــادآور شــد :سیاســتهای تبلیغی ایــن پلتفرم
سبب شده تا میزان سرمایهگذاری توئیتر در این
زمینــه افزایش یابــد و به این ترتیــب ،تبلیغات
تعداد بیشــتری از شــرکتها و کســب و کارها و...
به ســوی توئیتر ســرازیر شــود .وی افــزود :درآمد
سه ماهه سوم  2020این پلتفرم به 936میلیون
دالر بــا 19 EPSســنتی رســید درحالی که پیشــتر
ایــن ارقام به ترتیب 777میلیون دالر و 6ســنت
پیشبینی شده بود .توئیتر همچنین اعالم کرده
اســت درحالی کــه تعــداد کاربران فعــال روزانه
این سرویس ،ساالنه رشدی 29درصدی معادل
187میلیــون نفــر داشــته ،امســال و در جریــان
بحران کرونا این رقم به رشد 34درصدی رسیده
است .توئیتر اعالم کرده است این رشد درنتیجه
فاکتورهای بیرونی ازجمله افزایش اطالعرسانی

تشکیل کمیته مبارزه با کرونا در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات

خبــــر

افزایش ثروت کمپانی های فناوری در سایه «کرونا»

با حکم آذری جهرمی صورت گرفت

شرکت تاکسی آنالین تپسی،
نخستین اســتارتاپ پذیرش
شــده ایران در فرابورس شد.
بــه گزارش«ایــران» ســورنا
ســتاری ،معــاون علمــی و
فنــاوری رئیسجمهــوری بــا
اعالم پذیرش اولیه شرکت تپسی در بازار بورس ،گفت« :این موضوع یک اتفاق خوش
یمن و مبارک برای زیستبوم فناوری و نوآوری کشور است؛ این که یکی از شرکتهای
استارتاپی به بازار بورس رسیده و بدنه اصلی اقتصاد ،حضور آن را پذیرفته است نشان از
توانمندیدانشیوتخصصیجوانانکشورمانکهبهعرصهفعالیتهایاقتصادیکشور
وارد شدهاند ،دارد» .رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین یادآور شد« :ورود تپسی به بازار
بورس قدم اول است .این اتفاق میتواند شروعی برای ورود شرکتهای دانشبنیان و
استارتاپهای توانمند دیگر به این بازار سرمایه باشد تا با این کار شاهد حضور و اثرگذاری
سرمایههای دانشی فرزندان کشور در جامعه باشیم ».مسعود خوانساری ،رئیس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران نیز در این باره در صفحه شــخصی توئیتر
خــود اعالم کرد« :پــساز چند ماه مذاکره از ســوی اتاق بازرگانی تهران ،با تســهیلگری
وزارت اقتصاد و سازمان بورس ،یکی از استارتاپهای پیشرو کشور در فرابورس پذیرفته
شد« .تپسی» نخستین شرکت از چهار استارتاپی است که برای ورودشان به بازار سهام
تــاش کردیم و بزودی نمادش در تابلوی فرابورس جای میگیرد» .میالد منشــیپور،
مدیرعامل تپسی نیز در واکنش به پذیرش این شرکت در فرابورس ،در توئیتی نوشت:
«این جمله ملکه ذهنمه« :شکست کشنده نیست ،موفقیت هم پایان کار نیست؛ این
شــجاعت ادامه راهه که تعیینکننده اســت» .خوشــحالم که با وجود همه سختیهای
یــک ســال اخیر ،ادامه دادیم و امروز تونســتیم مســیر جدیدی رو ایجــاد کنیم .نه فقط
برای تپســی ،بلکه احتماالً برای کل اکوسیستم استارتاپی کشور» .گفتنی است تعدادی
از استارتاپ های بزرگ و پیش روی کشور ،از چندی پیش تالش خود برای ورود به بازار
سرمایه را آغاز کرده بودند .تابستان امسال نیز وزیر اقتصاد کشور ،با برگزاری جلسهای،
موانع پیش روی اســتارتاپها برای ورود به بازار ســرمایه را بررســی کرد و خواســتار حل
مسائل شرکتهای این حوزه به بازار سرمایه شده بود.

