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بحران کرونا ،موتور محرکه ایجاد پاکستان دیجیتال
خبرنگار

در حالــی کــه پاندمــی کرونــا تأثیــر
مخربــی بــر جوامــع و اقتصــاد جهان
داشــته اســت اما در برخی کشورها که
پیــش از این ،رونــد دیجیتالی شــدن،
سرعت چندانی نداشت بهعنوان یک
موتور محرکه عمل کرد .پاکستان یکی
از این کشورهاســت که عمالً کووید،19
یک شــروع غیرمنتظــره را برای ایجاد
پاکســتان دیجیتــال رقــم زد و ایــن
موضوع بسیار جای تأمل دارد.
ëëموانع دیجیتالی شدن پاکستان
یکــی از اســتراتژیهای کشــورهای
جهــان در مقابلــه بــا شــیوع کرونــا،
ارائــه راهکارهــای دیجیتــال بــرای
فراگیــر شــدن ارتباطــات ،آمــوزش،
بهداشت و سالمت ،امور مالی و سایر
خدمات بوده اســت اما برای کشــوری
مانند پاکســتان کــه از لحــاظ فراگیری
اینترنــت ،رتبه آخر را در جنوب آســیا
بــه خــود اختصــاص داده و طی چهار
ســال گذشته در سه رده آخر قاره آسیا
قرار داشته ،ارائه این راهکارها چندان
آســان نبــوده و عزم جــدی دولت این
کشور را میطلبد.
در حــال حاضــر پاکســتان حدود
 61.34میلیــون کاربــر اینترنــت
دارد کــه ایــن رقــم نســبت بــه ســال
 2020رشــد 11درصــدی داشــته و
ضریب نفــوذ اینترنت در این کشــور
 224میلیــون نفــری ،حــدود 27.5
درصــد اســت .اگــر هــم بخواهیم به
شــبکههای اجتماعــی کــه بزرگترین
نقــش آفرینــان در دوران کرونــا
هســتند نگاهی بیندازیــم باید گفت
کــه تنهــا  20.6درصــد از جمعیــت
ایــن کشــور عضــو شــبکههای
اجتماعــی هســتند و تعــداد کاربران
ایــن اپلیکیشــنها امــروز بــه حــدود
 46میلیــون نفــر رســیده اســت .هــر
چند این رقم نســبت به ســال 2020
افزایــش  9میلیــون نفری داشــته اما
باید اذعــان کرد تعداد کاربران برای
تحقق پاکســتان دیجیتال اصالً کافی

از کیــف پــول دیجیتــال ،زنــان را بــه
شــبکههای مالی آنالین متصل کند تا
از این طریــق بتوانند پسانداز کنند یا
برداشت پول را انجام دهند.
عمــران خــان معتقــد اســت بــا
افزایــش تعــداد حســابهای بانکی
ایــن جامعه هــدف ،میتــوان میزان
فقــر را در کشــور کاهــش داد .وی
میگویــد :وقتی زنان را وارد سیســتم
مالــی میکنیــد ،آنهــا میتواننــد
پسانداز کنند ،شــغلی جدید دست
و پــا کــرده و زندگــی خــود را کنتــرل
کننــد .بــا توجــه بــه اینکــه تنهــا 18
درصــد از زنــان در پاکســتان صاحب
حســاب بانکــی هســتند ،ایــن طــرح
ابتــکاری بــا هــدف گســترش شــبکه
مالــی بــرای زنــان اجرا شــده اســت.
بــا ایــن حال دسترســی به کیــف پول
موبایلــی ،نیازمنــد دریافت خدمات
تلفن همراه و اینترنت اســت که باید
بــرای رفــع شــکاف جنســیتی در این
زمینــه هم تالشــی بیوقفه داشــت.
وی افزایــش تعــداد کیفهــای پــول
دیجیتــال بــرای زنــان را یــک وظیفه
بســیار بــزرگ و زیرســاختی میداند

نابغه هندی،ناجی «گوگل»

فرار مالیاتی «ایالن ماسک» و «جف بزوس»
فاش شد

گزارشی جدید نشان میدهد جف بزوس و ایالن ماسک با وجود ثروت
چند صد میلیاردی چند سال مالیات بردرآمد نپرداختهاند.
به گزارش مهر ،طبق گزارش جدید رســانه خبری  ،propublikaچند
میلیاردر امریکایی از جمله جف بزوس بنیانگذار آمازون و ایالن ماسک
بنیانگذار تسال ،چند سال از پرداخت مالیات بردرآمد اجتناب کردهاند.
رســانه پروپابلیــکا بــا اتــکا به اطالعــات مالیاتــی هــزاران ثروتمند
امریکایــی طــی  ۱۵ســال اخیر این خبر را منتشــر کرده اســت ،هرچند
این اطالعات در اختیار ســازمان خدمات درآمد داخلی ( )IRSاســت
امــا تاکنــون مشــخص نشــده  ProPunlicaچگونــه بــه آن دسترســی
یافته اســت .براساس گزارش منتشر شده ،ارزش ثروت بزوس ۱۹۱.۷
میلیــارد دالر ذکــر شــده ،امــا وی در  ۲۰۰۷یــا  ۲۰۱۱میــادی مالیــات
بردرآمد خود را پرداخت نکرده است .ثروت ایالن ماسک مدیر ارشد
اجرایی دو شرکت تسال و اسپیس ایکس  ۱۵۱میلیارد دالر است .او نیز
در سال  ۲۰۱۸میالدی مالیات بردرآمد نپرداخته استProPunlica .
در گزارش خود اشــاره میکند میلیاردرها در مقایســه با مردم عادی
امریــکا درصد بســیار پایینی از درآمد خــود را صرف پرداخت مالیات
کردهاند،البتــه اطالعــات مالــی شــهروندان محرمانه و ممکن اســت
کارمندان  IRSبرای اشــتراکگذاری ایــن اطالعات با اقدامات قانونی
روبهرو شــوند .در همین راســتا مقامات فدرال مشغول بررسی نشت
این اطالعات هستند.

طراحی داخلی خانه با یک کلیک
از نوع دیگر

نرم افزارآنالین

 ARCHLine XPیکی از نرم افزارهای قدرتمند در زمینه طراحی دکوراسیون
خانه هاســت و با اســتفاده از ویژگیهای این برنامه میتوانید ایدههای خود
را به آســانی طراحی و پیادهســازی کنید .همچنین در صــورت نیاز میتوانید
بخشهای جدیدی را به آنها اضافه یا ویرایش کنید.
ایــن نــرم افزار شــامل تمام وســایل مــورد نیــاز بــرای خانه هاســت که با
استفاده از این موارد میتوانید نحوه چیدمان وسایل را نیز بنا به سلیقه خود
انجام دهید .رابط کاربری ســاده برنامه باعث می شــود کــه بتوانید این کار و
تغییرات را با سرعت باال انجام دهید.
پیــش نمایش کامل طراحی از زاویههای مختلــف نیز میتواند اطالعات
خوبی را در اختیار شــما قرار دهد .گفتنی اســت که این نرم افزار از نقشههای
آمــاده گــوگل نیــز پشــتیبانی میکنــد و در این زمینــه میتوانیــد طرحهای 3
بعدی خود را به آســانی ویرایش کرده و براساس محل سکونت ،بخشهای
دیگری را به طرح خود اضافه کنید .ارائه یک کتابخانه قدرتمند و عظیم نیز
میتواند در زمینه طراحی دکوراســیون داخلی به شــما کمک فراوانی کند .از
سوی دیگر این برنامه امکان افزودن یا افزایش دادن مساحت خانهها را نیز
داراست که میتوانید براساس متراژ منزل خود طراحی آن را انجام دهید.
از ویژگیهــای برنامــه  ARCHLine XPمیتــوان بــه وجــود مدلهــای 3
بعدی از پیش طراحی شده اشاره کرد .پشتیبانی از وسایل مربوط به خانهها،

تعدد نهادهای نظارتی مانع کسب و کارهای مجازی
رضا الفت نسب

ابزارهــای کاربردی جهت ویرایش و اعمــال بخشهای جدید به طرح خود و
نیــز رابط کاربری ســاده و کاربرپســند هم از دیگر مزیتهای ایــن نرم افزار به
شــمار میرود .ازســوی دیگر میتوان گفت که این نرم افزار بهترین برنامه را
برای معماران و طراحان منازل و ادارات ارائه داده و پشــتیبانی از نورها برای
زیباسازی منازل هم بخشی دیگر از مزیتها و ویژگیهای آن به شمار میرود.
اگر شما هم عالقه مندید این نرمافزار را در اختیار داشته باشید میتوانید آن
را از وب سایت  P30world.comبهصورت رایگان بارگذاری کنید.

قاب فناوری

کاشت «گوجه» این بار در گلخانه «آیتی»

صهباملــک /ازآنجا که بخش عمدهای از ســرزمین
ژاپن تحت تأثیر طوفان قــرار دارد ،در برخی از جزایر
اینکشورعمالًکاشتسبزیجاتبامشکالتبسیاری
همــراه اســت .درهمین راســتا کمپانی پاناســونیک
در قالــب یــک پــروژه دولتــی با نــام  PFSقصــد دارد
گلخانههایی خاص و سازگار با چنین شرایطی ایجاد
کند.برایآغازاینراهنیزپاناسونیکجزیرهایشیگاکی
در جنــوب غــرب اوکینــاوا را انتخــاب کــرده اســت تا
ســبزیجات را در شــرایط خاص و ...تولید کند .در این
پــروژه وضعیتهــای مختلــف آب و هوایی ازجمله
گرمای زیاد ،هوای مه آلود ،بارش شــدید ،طوفان و...
در نظر گرفته شده است.
در مرحله آزمایشی ،کشت گوجه فرنگی در چنین
وضعیت آب و هوایی مدنظر قرار گرفته است چراکه
آب و هــوای ایــن جزیــره کامــاً مغایــر با رشــد گوجه
فرنگی اســت و نور ،دمای هوا و رطوبــت مورد نیاز آن
در حالــت عادی وجود نــدارد و همین موضوع تقریباً
کشــت آن را در ایــن منطقــه غیرممکــن میکنــد .در
همینراستااینشرکتیکگلخانههوشمنددرقالب
ی تی»
یک کارخانه تأســیس کرده که آن را گلخانه «آ 
مینامدکهازگلخانههایمعمولیکامالًمتمایزاست.
ی تی برای مقابله با بادهایی به سرعت
این گلخان ه آ 
180کیلومتر بر ساعت ،آمادگی دارد و در ساخت آن از
وسایلی خاص استفاده شده است که از آن میتوان به
پردهای بزرگ برای جــذب نور مادون قرمز(اینفرارد)
اشــاره کرد .بــا وجود ایــن پــرده ،دمــای درون گلخانه

گوگل تســلیم فشار رقیبان شــد و به آنها اجازه خواهد داد برای اینکه موتور
ت وجوی پیــش فرض در دســتگاههای اندرویــدی در اروپا باشــند ،به
جســ 
رایگان رقابت کنند.
به گزارش ایســنا ،این اقدام از ســوی گوگل که بزرگترین موتور جســت
وجوی جهان اســت درحالی انجــام میگیرد که اتحادیه اروپــا در نظر دارد
سال میالدی آینده مقرراتی را وضع کند که گوگل ،آمازون ،اپل و فیسبوک
را وادار میکنــد شــرایط فعالیت برابــری را برای رقیبانشــان تضمین کنند.
سیســتم عامــل اندروید گــوگل درحدود چهــار پنجم تلفنهای هوشــمند
جهــان وجــود دارد .این غــول فنــاوری امریکایــی در ســال  ۲۰۱۹اعالم کرد
رقیبــان بایــد از طریق یک مناقصه پول پرداخت کننــد تا بتوانند در صفحه
انتخابــی ظاهــر شــوند و کاربــران از طریــق آن موتــور جســتوجوی مــورد
عالقهشان را انتخاب کنند.
گــوگل پــس از ایــن که بهدلیــل اســتفاده غیرمنصفانــه از اندرویــد برای
تحکیــم برتــری موتور جســتوجوی خود با جریمــه  ۴.۲۴میلیــارد یورویی
( ۵.۱۶میلیارد دالری) کمیسیون اروپا در سال  ۲۰۱۸روبهرو شد ،تغییر رویه
داد .اولیویه بثل ،یکی از مدیران گوگل در یک پست وبالگ نوشت :ما اکنون
تغییــرات نهایی را در قســمت  Choice Screenانجام میدهیم که شــامل
رایــگان بودن مشــارکت برای انتخاب شــدن بهعنوان موتور جســتوجوی
منتخــب کاربــران اســت .مــا همچنــان شــمار موتورهــای جســتوجوی
پیشــنهادی در این قســمت را افزایش میدهیم .این تغییرات در ســپتامبر
اجرایی خواهد شــد .گــوگل اعالم کرد پنج موتور جســتوجوی محبوب در
اتحادیه اروپا بنابر آمار اســتات کانتر که شــامل خود گوگل هم میشــود ،به
ترتیــب تصادفــی در باالی صفحــه انتخاب موتورهای جســتوجو نمایش
داده میشــوند و هفــت موتــور جســتوجوی دیگــر در پاییــن صفحــه قرار
خواهند گرفت .براســاس گزارش رویترز ،گــوگل پیش از این به چهار رقیب
کــه در مناقصههــای جداگانه برای هر یک از کشــورهای عضو اتحادیه اروپا
انتخاب شده بودند ،اجازه میداد در صفحه اندروید نمایش داده شوند.

با وجود ثروت چند صد میلیاردی

نگاه

علیرضــا احمــدی « /گــوگل» ،ایــن غول دنیــای فنــاوری در ســال  2004با
مشــکالتی دســت و پنجــه نــرم میکــرد و «لری پیــج» و «ســرگیی برین»
بهعنوان بنیانگذاران این کمپانی به این نتیجه رسیده بودند که باید برای
تغییر وضعیت گوگل بهدنبال خالقیتی تازه باشــند؛ چراکه در این جهان
در حال تغییر و باوجود رقبای قدرتمند ،به نظر میرســید که ستاره اقبال
گــوگل روبــه افول میرود .اینجا بود که «ســاندار پیچای» توانســت خود را
بهعنــوان ناجــی گوگل به جهــان معرفی کنــد و در نهایت هم بــه یکی از
مهمترین و مشهورترین چهرههای گوگل تبدیل شد.
وی که ابتدا در کمپانی  McKinseyفعالیت داشت ،همزمان در زمینه
فروش هم به شرکت گوگل مشاوره میداد و با توجه به استعداد ویژهاش
در این زمینه ،مورد توجه مؤسسان گوگل قرار گرفت و تصمیم گرفتند در
ســال  2004از وی دعوت بــه همکاری در زمینه فروش کننــد البته این بار
وی نه در پســت مشــاور که بهعنوان یکی از کارمندان کلیدی این شــرکت
جــذب گوگل شــد .تنها چند ســال تالش و حضــور کافی بود تــا این نابغه
هنــدی بــه جمع مدیــران برتر گــوگل بپیوندد و ســرانجام در ســال 2015
همزمان با بازنشســتگی «لــری پیج» بهعنوان مدیرعامــل گوگل انتخاب
شد.
ازآنجا که وی یک هندی -امریکایی محســوب میشــود برای بسیاری،
این انتخاب از ســوی مؤسســان گــوگل کمی عجیب بهنظر میرســید ولی
نگاهی به تالشها و موفقیتهای «ســاندار
پیچــای» در طــول همــکاری بــا گــوگل ،راه
هرگونــه حــرف و حدیــث را بســت .وی در
طــول فعالیــت خــود پیــش از تصاحــب
پســت مدیر عاملــی ،نوارابزارهــای گوگل را
گســترش داد و درنتیجــه گــوگل کــروم را در
اختیار کاربران قــرار داد که این موفقیت در
نوع خود بینظیر بود.
البتــه بایــد گفــت کــه وی در ایــن مســیر
با ســختیهای بســیاری نیز دســت و پنجه نرم کرد بهعنوان مثال «اریک
اشــمیت» مدیر عامــل وقت گوگل هرگــز موافق وجود یــک مرورگر برای
گــوگل نبــود .از نــگاه وی دلیــل نداشــت که یک شــرکت نوپا ماننــد گوگل
وارد جنــگ بیپایان مرورگرها شــود و همه ســرمایه و اعتبــار این کمپانی
را بهخطــر بیندازد اما پیچای با طــرح بینقصی که به وی ارائه داد موفق
شــد موافقتــش را جلــب کنــد و حــاال دیگر گــوگل کــروم در زمــره برترین
مرورگرهای جهان فعالیت دارد.
گفتنــی اســت کــه ســاندار پیچــای تــا ســال  2012مدیــر ارشــد گوگل
کــروم باقــی مانــد و بــرای توســعه آن تالشهای زیــادی داشــت.البته
موفقیتهای«ســاندار پیچــای» بــه همیــن جــا ختــم نشــد و وی در
ســال  2019عــاوه بــر مدیرعاملــی گــوگل موفــق شــد ســکان کمپانــی
مادرتخصصــی گــوگل را نیز به دســت گرفتــه و در قامــت مدیریت این
شرکت نقش آفرینی کند.
گفته میشــود مدیرعامل گوگل در کودکی خانواده ثروتمندی نداشت
و داشــتن بســیاری از وســایل مــورد عالقــه وی در گرو تــاش بیوقفهاش
بــود .وی  12ژوئــن ســال  ۱۹۷۲در چنای نادو هند متولد شــد و پدرش هم
بهعنوان مهندس برق در شرکت  GECکنگلومرای بریتانیا مشغول بهکار
بود .وی تحصیالتش را در هند به پایان رساند ولی هوش باالی وی بویژه
در زمینــه فناوری همــه را متعجب کرده بود .یکی از برترین شــانسهای
وی ،کسب بورسیه از دانشگاه استنفورد بود که راه وی به سوی موفقیت را
بسیار هموار کرد و درنهایت حکمرانی گوگل را به دست آورد.

و با اشــاره به وجود شــکاف جنسیتی
 38درصــدی در شــاخص مالکیــت
تلفنهــای همراه در پاکســتان گفت:
ایــن رقــم باالترین میــزان در جنوب
آســیا محســوب میشــود و اصــاً
مطلــوب نیســت بنابرایــن باید برای
این موضوع فکری کرد .به گفته وی،
وضعیــت اتصــال بــه اینترنــت هــم
چندان بهتر نیســت و شــاهد شکاف
جنســیتی  49درصــدی در اســتفاده
از اینترنــت هســتیم بــه ایــن معنــا
کــه تعــداد کمتــری از زنان پاکســتان
در مقایســه بــا مــردان بــه اینترنــت
دسترســی دارند.ایــن درحالی اســت
که آمار نشان میدهد کاهش شکاف
دیجیتال در زمینه دسترسی به تلفن
همراه میتواند رشــد درآمد ســاالنه
 54درصدی صنعت موبایل معادل
 130میلیــون دالر را در این کشــور به
همراه داشته باشد.
وی همچنیــن بــه آمــوزش آنالین
در دوران کرونا اشــاره کرد و یادآور شد
ما تالش فراوانی داشــتیم که با وجود
اعمــال قرنطینــه ،ارتباطــات برقــرار
باشــد و از نمونههــای قابــل توجــه در

آموزش و پرورش میتوان به استفاده
دانشآموزان از سیستمهای آنالین و
اپلیکیشــنهای ارتباطــی مانند زوم و
همچنین طرحهــای ابتکاری آموزش
مجــازی همچــون  Taleem Gharو
 TeleTaleemاشــاره کــرد .هرچنــد
موفقیتهایــی در ایــن زمینــه کســب
کردیم اما مشــکل اینجاست که موفق
نشــدیم این آموزش آنالین و مجازی
را بهصورت یکپارچه ارائه بدهیم.
بــا اینکــه در پاکســتان بیــش از
نیمــی از جمعیت کشــور دارای تلفن
همراه هســتند اما بیشــتر این کاربران
در ایالتهــای بــزرگ ســکونت دارند
بــه همیــن دلیــل هــم حــدود 22.7
میلیــون دانشآمــوز موفق نشــدند از
فرصــت آمــوزش آنالیــن در دوران
کرونــا هیــچ بهــرهای ببرنــد .بههمین
دلیــل هــم موضــوع افزایــش ضریب
نفوذ اینترنت و تلفن همراه در دستور
کار قــرار دارد و برنامههایــی جــدی
برای تحقق ایــن موضوع اجرا خواهد
شد چراکه زیرســاخت مورد نیاز برای
تحقــق پاکســتان دیجیتــال بــه شــمار
میرود.

ëëلــزوم ســرمایهگذاری در ســواد
دیجیتال
نخســتوزیر پاکســتان ،مــردم
ایــن کشــور را شایســته یــک پاکســتان
دیجیتالــی فراگیــر ،کارآمــد و ابتکاری
دانســت و البتــه یادآور شــد که تحقق
ایــن امــر نیــاز به یــک اســتراتژی ویژه
دارد .وی نخســتین گام را دسترســی
به اینترنت و تعامل دیجیتال دانست
و یــادآور شــد کــه ســرمایهگذاری در
ســواد دیجیتــال میتوانــد افــق دید و
فرصتهــا را بــرای کاربران گســترش
دهــد .وی بــر دیجیتالیســازی بخش
دولتی نیــز تأکید فراوانــی دارد چراکه
میتواند فرصتهایــی را برای بخش
خصوصــی فراهم کند تا در پروژههای
بــزرگ حضــور یابنــد .نخســتوزیر
پاکســتان یکــی دیگــر از اهــداف ایجاد
پاکســتان دیجیتــال را تحقــق اقتصاد
دیجیتــال دانســت و خاطرنشــان کرد
در ایــن راه بایــد از شــرکتهای نوپــا و
کوچک نیز بیشترین بهره را گرفت.
وی یــادآور شــد :اگــر مــا بالفاصله
و قاطعانــه عمــل نکنیــم ،پاکســتان
در رقابــت بــرای دســتیابی بــه ارتباط
جهانــی عقــب خواهــد ماند .مــا باید
توازن مناسب دادهها و خدمات مورد
نیــاز آنهــا را فراتــر از اتصــال ســاده به
مصرف کنندگان ارائه دهیم ،فقط در
این صورت اســت کــه از منفعت های
اقتصادی اینترنــت بهرهمند خواهیم
شد.
البته برخی نیز معتقدند پاکســتان
منتظــر اســت تــا در مســیر دیجیتالی
شــدن خود از قابلیتهای پروژههایی
ماننــد  Starlinkاســتفاده کنــد.
اســتارلینک یکی از پروژههــای «ایالن
ماســک» بنیانگذار شــرکت «تســا» و
«اسپیس ایکس» است که تالش دارد
تــا در زمینه اتصال جهان به اینترنت،
تغییــر دهنــده بازی باشــد .حــال باید
منتظــر مانــد و دیــد پاکســتان چگونه
میخواهــد تهدیــد کرونــا را بــه یــک
فرصــت تبدیل کــرده و یک پاکســتان
دیجیتال را رقم بزند.

اخـــــــــبار

میترا جلیلی

نیســت .همچنیــن گفتنــی اســت که
در این کشــور واتــس اپ ،فیسبوک
و فیسبــوک مســنجر بیــش از همه
مورد توجه کاربران قرار دارد.
البتــه وقتــی نوبــت بــه ارتبــاط و
پوشــش تلفــن همــراه میرســد بایــد
گفت که پاکســتان در وضعیت بهتری
نســبت به ســایر شــاخصها قرار دارد
چــرا که  77.7درصد جمعیت کشــور
زیرپوشش تلفن همراه قرار گرفتهاند.
در حال حاضر  173.2میلیون اتصال
شبکه تلفن همراه در این کشور وجود
دارد کــه رشــد  6.9میلیونی را نســبت
بــه  2020نشــان میدهــد .ایــن رشــد
در نتیجــه تــاش دولت بــرای تحقق
پاکستان دیجیتال رقم خورده است.
یکــی دیگــر از موانــع دیجیتالــی
شــدن پاکســتان ،وجــود یک شــکاف
دیجیتال عظیم در این کشــور است.
بــا وجــودی کــه تنهــا  37.3درصــد
جمعیــت ایــن کشــور در شــهرها
زندگی میکنند و عمالً  62.7درصد
مــردم در روســتاها ســکونت دارنــد
ولــی  55.1درصد تلفنهــای همراه
در اختیــار شهرنشــینان قــرار دارد
کــه در ایــن میان زنان بســیار کمتر از
مردان به وسایل دیجیتال دسترسی
دارند که این موضوع نشان از شکاف
جنســیتی بســیار زیــاد در این کشــور
است.
ëëزنان در کانون دنیای دیجیتال
با توجه به این که بســیاری ،شکاف
دیجیتالــی را یکی از بزرگترین موانع
تحقــق پاکســتان دیجیتــال میداننــد
حــاال نخســتوزیر ایــن کشــور همیــن
موضــوع را دســتاویز قــرار داده و
همزمــان بــا شــیوع کرونــا در جهــان،
عمالً تالشهایش را بــرای دیجیتالی
شدن پاکستان کلید زده است.
«عمــران خــان» نخســتوزیر
پاکســتان زنــان را در کانــون توجه قرار
داده و بتازگــی از یــک طــرح ابتــکاری
در اســام آباد با نــام Ehsaas Saving
 Walletsرونمایــی کــرده اســت؛
برنامــهای کــه میتوانــد بــا اســتفاده

گوگل رقیبان کوچکترش را به اندروید راه داد

تنظیم میشــود .همچنین در این گلخانه هوشــمند،
سنسورهاییبرایاندازهگیریمیزانرطوبتبهکاررفته
است و سایر سنسورها نیز میزان فتوسنتز گیاه را بدون
هیچگونه دخالت دست اندازهگیری میکنند .در این
گلخانه همچنین سیستم خنک کننده و مه پاشهای
هوشمند و همچنین سنسورهای حساس به باد ب ه کار
رفته اســت تا شرایط برای کشت و تولید گوجه فرنگی
کامالًمهیاشود.مرحلهآزمایشیاینطرحباموفقیت
به پایان رســیده و با وجود وقوع طوفان در این جزیره،
پــس از 3مــاه گوجه فرنگیهــا قابل برداشــت بودند.
اطالعات مربوط به این گلخانه هوشــمند در سیستم

ابــری هوشــمند  Smart Saienذخیــره میشــود و این
گلخانــه میتواند از کیلومترها دورتر کنترل شــود .این
گلخانه همچنین به سیستم هوشــمند Cultivation
 Naviمجهز است بنابراین کشاورزان میتوانند تنها با
استفاده از یک اپلیکیشن ،از راه دور بر رشد محصوالت
خود کنترل داشــته باشند .قرار است سایر محصوالت
نیزدراینگلخانهبهصورتآزمایشیکشتشودچراکه
هم هزینههای حمل محصوالت به این جزیره پایین
میآیــد و هم در شــرایطی همچون کرونــا که بهدلیل
قرنطینــه توزیــع محصــوالت چندان راحت نیســت،
ساکناناینجزیرهکمتربامشکلمواجهمیشوند.

عضو هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

در ســال «تولید ،پشــتیبانیها و مانع زداییها» ،کســب و کارهای آنالین
میتواننــد در کنــار تولید ،برای توســعه بازار ایران کمــک کننده و مکمل
خوبی باشند.
بــرای اینکــه کســب و کارهــای مجــازی مکمــل خوبــی بــرای
تولیدکنندههای ساخت داخل باشند و نقش خوبی را در فضای مجازی
بــرای فــروش محصــوالت آنها و عرضه به بــازار ایفا کنند ،بــه طور قطع
بایــد موانــع کاری ایــن بخش هم نــه تنها رفع شــود ،بلکه بدرســتی نیز
پشتیبانی شوند.
مهمتریــن مانعی که کســب و کارهای مجــازی و آنالین با آن مواجه
هســتند ،وجــود نهادهای بی شــمار و با کارکردهای موازی اســت .تقریباً
 16نهــاد روی کســب و کارهــای اینترنتــی نظــارت میکنند .ایــن  16نهاد
نظارتــی دســتورالعمل و ضوابط را برای بخش کســب و کارهای آنالین
مینویســند .بــاز همچنــان میبینیم بــا اینکــه  16نهــاد در کار نظارتی و
نوشــتن دســتورالعملها نقش دارند اما وقتی کســب و کارهای مجازی
بــا مشــکل مواجه میشــوند ،هیچ کــدام از این نهادها از بخش کســب و
کارهای مجازی حمایت نمیکنند.
در ســال تولید ،پشتیبانیها و مانع
زداییهــا بایــد تعــداد نهادهــای
نظارتی حاکمیتی و دولتی کاهش
یابــد و ایــن کاهــش میتوانــد بــه
کسب و کارهای مجازی کمک کند
تــا فعالیــت آنها ســرعت بگیرد تا
بتواننــد به بخــش تولید داخــل و بخشهای دیگر کمــک کنند و مکمل
خوبی در بحث عرضه به بازار باشند.
موضوع دیگری که باید در سالجاری در حوزه کسب و کارهای مجازی
بــه آن توجــه شــود ،دانش فنی اســت؛ دانــش فنــی را تحصیلکردههای
ایــن حوزه ماننــد برنامه نویسهــا و ...تأمین میکنند که باید شــرایط را
برای فعالیت آنها فراهم کرد و بهبود بخشــید .متأســفانه در ســالهای
گذشــته شاهد مهاجرت تعداد زیادی از برنامه نویسان کشورمان بودیم
و عــده دیگــری هم به فکر مهاجرت هســتند و فکــر میکنند در خارج از
کشــور میتواننــد کارهای بهتــری را با محدودیت کمتــری انجام دهند و
دســتمزد بیشــتری دریافت کنند .باید این بخش از نیروی انسانی کشور
تأمین شــود و اجازه فعالیت گســترده به آنها در داخل کشــور داده شود
چــون اگــر مهاجرت نیروهای انســانی با دانش فنی ادامــه یابد از نیروی
انسانی و فنی در داخل کشور تهی میشویم و این خود نیز باعث خواهد
شــد که وابســتگی ما به تیمهای فنی خارج از کشــور بیشتر شود .از سوی
دیگر هرچقدر تیمهای فنی داخل کشــورمان تقویت و حمایت شوند ما
نیز میتوانیم محصوالت خوبی در این حوزه برای عرضه داشته باشیم.
از آنجایــی کــه یکــی از دغدغههــای حاکمیــت ،داشــتن خدمــات
پایــه بومــی ماننــد پیــام رســانها ،موتــور جســتوجو و غیــره و داشــتن
اپلیکیشــنهای خدمــات داخلی اســت ،راهاندازی تمام ایــن بخشها،
نیاز به نیروی انســانی فنی دارد بنابراین بدون توجه به نیروی انســانی،
رسیدن به این اهداف ممکن نخواهد بود و مجبور خواهیم شد همچنان
از پلتفرمهــای خارجی اســتفاده کنیم بنابراین نبایــد از این بخش مهم
غفلت کنیم و اجازه دهیم از کشور خارج شوند.

