
علی صدیقیان

کارشناس تجارت الکترونیک

داده هــا ســرمایه اند. شــما یــک فیلــم را 
انتخــاب می کنیــد و چنــد روز بعد، پیشــنهادی 
تــازه بــرای تماشــای یک فیلــم مشــابه دریافت 
قابلیــِت  از  نمونــه  یــک  فقــط  ایــن  می کنیــد. 
رهگیــری رفتــار مــن و شــما به عنــوان مشــتری 
هــوش  اســت.  کســب وکار  یــا  یــک محصــول 
مصنوعی )AI( و برنامه ریزی کسب وکارها برای 
توســعه بــازار، بــه  طــور کامل متکــی بر تحلیل 
داده هاســت. داده ها سرمایه هایی هستند که 
می توان بر اساس شــان تصمیم گرفت و رفتار 

بازار را مدیریت، تحلیل و اصالح کرد.
در جهانی که به داده ها )Data( به  عنوان 
مهمتریــن ســرمایه و ابزارِ قدرت بهــا می دهند، 
ما با نقل قولی ســؤال برانگیز مواجه می شــویم: 
»صادقانــه بگویم که توان برخورد با این مقدار 
تخلــف گران فروشــی را نداریــم! چــه تضمینــی 
هســت کــه بعــد از رفتــن مامــوران مــا از یــک 

فروشگاه، باز هم گران فروشی نکنند.«

یک قرن پس از تهران مخوف
ایــن ســخنان مدیــرکل تعزیــرات اســتان 
تهــران نه در ســال ۱۳۰۰ و عصرِ تهران مخوف، 

که در همین ماه گذشته ایراد شده است.
پــس از گذشــت نزدیــک بــه یــک قــرن از 
خلق رمان تهران مخوف نوشتۀ مرتضی مشفق 
کاشــانی، جهــان و کشــور مــا چــه تغییرهایــی 
اینترنــت  توســعه  بابــت  امــروز  اســت؟  کــرده 

می بالیــم،  خــود  بــه  روســتاها  دورتریــن  بــه 
دســتاوردهای مهندســی را به عنوان یک افتخار 
بــه تیتر رســانه ها بدل می کنیــم و در زمانی که 
طراحــان بن مایه های تجارت بر پایه کالن دادها 
رفتارهــا،  داده  جمــع آوری  سیســتم های  و 
امکان های توســعه و به طــور کلی نبض تجارت 
را مدیریــت می کننــد، از ناتوانــی در پایان دادن 

به تخلف ها حرف می زنیم.

 سرمایه ای که پسماند 
حساب می شود

حتــی اگــر فــرض بگیریــم کــه تحقیــق و 
بــازار در جهــان  تحلیــل راهکارهــای مدیریــت 
نیســت،  کــه  اســت،  بعیــد  و  دســت نیافتنی 
تماشای یک فیلم فرنگی از تلویزیون وطنی هم 
بــه ما می گوید مــردم چگونه خرید می کنند. بر 
اســاس آمار رسمی اعالم شده از سوی سازمان 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی کشــور، 
ضریــب نفــوذ اینترنــت در کشــور مــا تــا پایــان 
ســه ماهه اول ســال ۱۳۹۹ بیــش از ۹۴ درصــد 

بوده است.
ایــن آمــار یعنــی بیــش از 
۷۸ میلیــون نفــر در نقش های 
از  اعــم  شــهروندی،  مختلــف 
کشــاورز، کارگر، مدیر، کاســب 
و... هــر روز و حیــن بهره گیــری 
از اینترنت در حال ارائه داده ها 
هســتند. زمانــی کــه از خدمات 
یک تاکســی اینترنتی اســتفاده 

می کنیــم در واقــع به او می گوییم چه مســیرها 
یــا ســاعت ها پرترددتــر اســت. بــه ایــن ترتیــب 
بــه مدیــران آن خدمات دهنــده امــکان تحلیــل 
داده هــا، برنامه ریــزی بر پایه داده ها و مدیریت 
ســرمایه ای  داده هــا  می دهیــم.  را  خدمــات 
نادیدنی انــد که در تنظیم بــازار، اعم از بازار ارز 

یا محصول، به آن بی اعتنایی می کنیم.
مــا چــه می گوینــد؟ داده هــا  بــه  داده هــا 
می توانند اســرار بســیاری را برای تصمیم سازانِ 

یــک دولــت، یــک صنــف تجــاری یــا کســب وکار 
روشن کنند:

چــه  بــازار  می گوینــد  مــا  بــه  داده هــا   -
نیــازی دارد )بــر اســاس متغیرهــای متنوعــی 
مثل جغرافیا، فرهنگ، قشــر اقتصادی، ســن، 

ترجیحات خرید و…(
- داده هــا بــه مــا می گویند بــازار به کدام 

محصول چقدر نیاز دارد.
- داده ها به ما می گویند چه چیزی مازاد 

نیاز بازار است
- داده هــا به طــور دقیــق بــه مــا می گویند 

بازار در حال چه تغییری  است.
- داده هــا ظرفیت هــای توســعه و نقایص 

را عیان می کنند.
داده ها اطالعاتی حیاتی در زمینه افزایش 
بهــره وری و نــرخ بازگشــت مشــتری بــه دســت 

می دهند.

 ما تخلف را پذیرفته ایم

کافی ست به ده واحد صنفی در ده نقطه 
شــهر مراجعه کنید و قیمت یک 
واقعیــت  بپرســید.  را  محصــول 
قیمــت  چنــد  شــنیدن  بــا  تلــخ 
کاالی  بــا  مواجهــه  یــا  متفــاوت 
قالبی برایتان عیان می شــود. ما 
به  عنوان خریدار )مصرف کننده( 
اغلــب نمی دانیــم قیمت مصوب 
یــا  اســت  چقــدر  سراســری  و 
نمی توانیــم مطمئــن شــویم کاال 

اصل است یا نه.
ایــن واقعیــت تلــخ یک رویــه دیدنــی دارد 
و یــک هســتۀ نادیدنی. رویــۀ دیدنی اش همین 
افسارگســیختگی  از  ناراحتــی  و  ســردرگمی 
قیمت هاســت که در هر محله و مغازه ای ســاز 
خودش را می زند. اما در جهانِ علت و معلول، 
بــه  جــای حمله به معلــول )مراجعۀ حضوری به 
واحد صنفی و جریمه و پلمپ( می باید تدبیری 

دوراندیشانه تر پیش گرفت.

و  بی ســامانی  علــت  چیســت؟  علــت 
رهاشــدگی داده هاســت. ماده 5 قانون حمایت 
»کلیــه  می گویــد:  مصرف کننــدگان  حقــوق  از 
بــا  مکلف انــد  خدمــات  و  کاال  عرضه کننــدگان 
الصــاق برچســب روی کاال یــا نصــب تابلــو در 
محــل کســب یــا حرفــه، قیمــت واحــد کاال یــا 
دســتمزد خدمــت را بــه طــور روشــن و مکتــوب 
بــه گونــه ای که برای همگان قابل رؤیت باشــد، 
اعــالم نمایند«؛ با این حال، همیشــه گرانی در 
قیمــت محصــول لمــس می شــود و هیچوقــت 

اشاره ای به قیمت خدمات نمی شود.
اما اگر کســی تخلف کند چه؟ قانون گذار 
در پاســخ بــه ایــن ســؤال دریافــت »جریمه« را 
ضمانــت اجــرای قانون قرار داده اســت. به این 
ترتیــب بــه  جای رفــع علت و زمینۀ شــکل گیری 
قانون شــکنیِ  ایــن  کــه  پذیرفته ایــم  مــا  علــت، 
آشــکار یــک رخــداد طبیعی ســت و »جریمــه« 
واکنشــی ا ســت به آن؛ یعنی به تخلف وجه ای 

عادی بخشیده ایم.
بــه گفتــه معــاون بازرســی و رســیدگی به 
تخلفــات ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان 
هشــتم  کــه  اظهارنظــری  در  تولیدکننــدگان  و 
تیــر گذشــته از او منتشــر شــد، اکنــون جریمــه 
تخلــف عــدم درج قیمــت کاال ۹۶ هــزار تومــان 
اســت. کــه ایــن جریمه بــا میــزان ارزش تخلف 
نســبتی نــدارد؛ یعنــی اگــر کاالیــی یــک میلیون 
تومان ارزش داشته باشد و فروشنده آن را یک 
میلیون و هشتصد هزارتومان عرضه کند، فقط 

۹۶ هزار تومان جریمه خواهد شد.

تجربه جهانی چه می گوید
بــه  لطف ضریــب نفــوذ اینترنــت می توان 
در  یــا  توســعه یافته  کشــورهای  تجربــه  بــه 
حــال توســعه در ایــن زمینــه دســت پیــدا کــرد. 
خوشــبختانه در یــک جهــان تهــی از تجربــه و 
تعقــل زندگــی نمی کنیــم و می توانیــم مدیریت 

بازار بر پایه داده ها را ببینیم.
ادامه در صفحه 5

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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 فهرست به روز شده مشاغل مجاز 

به فعالیت در دوره شیوع کرونا
عقب نشینی آمریکا از بازگرداندن 
تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل
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هوالرزاق

کتی وود در نقش 
»درخت پول« برای 

سرمایه گذاران کره جنوبی
فقط در سال 2021، سرمایه گذاران مبلغ 
11 میلیارد دالر در شرکت های منتخب 

کتی وود سرمایه گذاری کردند
فاطمه موسی زاده

جنوبــی،  درکــره 
سرمایه گذاران به مدیر 
قابــل  صنــدوق  یــک 
معامله به نام کتی وود 
پــول«  »درخــت  لقــب 
داده انــد. بــا نگاهــی به 
انبوهــی از پول نقد که 
 ARK  اکنــون صنــدوق

Investment Management مدیریت می کند، به سادگی 
می شود فهمید که چه اتفاقی افتاده است.

میــزان دارایی هــای تحــت مدیریــت صنــدوق آرک این 
هفته از 5۰ میلیارد دالر عبور کرده است، در حالی که سال 
گذشــته در ایــن زمــان تنهــا ۳.۶ میلیــارد دالر بوده اســت؛ 
بر اساس اطالعات جمع آوری شده بلومبرگ، فقط در سال 
2۰2۱، سرمایه گذاران تقریباً ۱۱ میلیارد دالر در شرکت های 
منتخــب وود ســرمایه گذاری کرده انــد. این رکــورد جدید در 
سرازیر شدن پول به محصوالت موضوعی و سرمایه گذاری 
در مباحثی مانند ژنومیک و فین تک نشــان می دهد تاکید 
بر بازدهی و سود خوب است تا آنجا که چشم ها از حدقه 
بیــرون زده اســت؛ البتــه کــه  شــخصیت دوســتانه او تاثیر 

بسزایی در جذب سرمایه گذاران تازه کار دارد.
تــاد روز نبلــوث، مدیــر تحقیقــات صندوق هــای قابل 
معامله )ETF( در این باره می گوید: » این یک نقطه عطف 
کلیدی است و نشانه این است که تجارت ETF فقط تحت 
کنترل شاخص های ردیابی شرکت ها نیست؛ بلکه با توجه 
بــه تمرکــز ســرمایه گذاران بر روی ســرمایه گذاری موضوعی 
طوالنی مــدت، فضــای رشــد بیشــتری بــرای آرک  و ســایر 

مدیران فعال وجود دارد.«
در کره جنوبی، سرمایه گذاران برای خرید محصوالت 
موضوعــی هجــوم آورده انــد و بــه همین علت کتــی وود به 
یک شــخصیت مشــهور تبدیل شــده اســت.  در پست های 
رســانه های اجتماعــی آنهــا از او بــا لقبی یــاد می کنند ، که 
تقریباً به معنی »درخت پول« است. صندوق قابل معامله 

تحت مدیریت او امسال  ۱۹ درصد رشد داشته است.
در واقــع، به دلیل تقاضای عمومی و محبوبیت زیاد، 
آرک اخیــراً یــک خــط تولید محصول راه اندازی کرده اســت. 
پیشنهادها شامل تی شرت هایی است که روی آنها نوشته 
شــده اســت: » حقیقت برنده می شه« یا بر روی کاله های 
بیس بال » نوآور باشــید« و حتی روی یک لباس بچه  با 

عنوان »در آینده سرمایه گذاری کنید«
وقتی  شرکت GameStop  تیتر اخبار روزنامه ها را به 
خــود اختصــاص داد، صنــدوق آرک به میزان کمی جذابیت 
خــود را از دســت داد و صنــدوق اصلــی ARKK چهــار روز 
ورودی نداشت.  منتقدان هشدار می دهند که آرک ممکن 
است با گرد و غباربیشتری روبرو شود؛ سهام شرکت ها به 
دلیل همه گیری، بیشتر درگیر سرمایه گذاری های مرتبط با 
فناوری ارتباطات از قبیل آمازون هستند؛ اما پس از کنترل 
و پایــان همه گیــری شــرکت هایی مثــل هتل هــا و خطــوط 
هوایی شــروع به کار خواهندکرد و چرخش گســترده بازار 

ممکن است سهام فن آوری ها را با ضرر روبه رو کند. 
هنــوز هــم، شــهرت وود درحــال رشــد اســت و مهــر 
تایید او برای جابه جایی قیمت سهام کافی است. موهیت 
باجاج، مدیر ETF می گوید: » ارائه درست باعث پول آوری 
می شــود.« او اضافــه می کنــد: »ســرمایه آنها بســیار خوب 
عمــل کــرده اســت بــه طوری کــه ســود بســیار هنگفتــی به 
صندوق ســرازیر شده اســت. سرمایه گذاران هنوز به مدیر 

منبع: بلومبرگصندوق اعتقاد دارند.«

اپل برای طراحی فناوری 
۶G آگهی استخدام داد

شــرکت اپل که چند ماه پیش نخستین مدل های 
آیفــون مجهــز بــه فنــاوری بی ســیم 5G را عرضــه کرد، 
اکنون به دنبال شــروع کار روی اتصال ســلوالری نسل 

ششم یا ۶G است.
بــه گــزارش ایســنا، این شــرکت فنــاوری آمریکایی 
زمینــه  در  مهندســان  اســتخدام  آگهــی  جــاری  هفتــه 
پژوهش سیســتم بی ســیم برای شــبکه های نسل فعلی 
و آینــده را منتشــر کــرد. آگهی هــا بــرای موقعیت هــای 
اپــل در ســیلیکون ولی و ســن دیه گو  شــغلی در دفاتــر 
اســت کــه ایــن شــرکت در آنجا روی توســعه فناوری بی 
ســیم و طراحی تراشــه کار می کند. بر اساس این آگهی 
اســتخدام، افــرادی کــه برای ایــن موقعیت ها اســتخدام 
خواهند شد، به تحقیق و طراحی در زمینه سیستم های 
ارتباطی بی سیم نسل جدید برای شبکه های دسترسی 
و  آکادمیــک  در مجامــع  و  پرداخــت  رادیویــی خواهنــد 

صنعتی در خصوص فناوری ۶G شرکت خواهند کرد. 
ناظــران صنعــت انتظــار ندارنــد ۶G تــا حدود ســال 
2۰۳۰ عرضــه شــود؛ امــا ایــن آگهــی اســتخدام نشــان 
می دهد که اپل می خواهد در مراحل نخســتین طراحی 
فنــاوری جدیــد، حضور جدی داشــته باشــد. بــا این حال 

سخنگوی این شرکت در این باره اظهارنظر نکرد.
کــه   5G مودمهــای  از  آیفــون  فعلــی  مدل هــای   
شرکت کوالکام طراحی شده  است، استفاده می کنند. 
در حالــی کــه اپــل نخســتین گوشــی های 5G خــود را به 
بــازار عرضــه کرده اســت، این شــرکت وابســتگی زیادی 
بــه محصــوالت شــرکت کوالــکام بــرای اتصــال به شــبکه 
بی ســیم جدیــد دارد کــه بــه طــرز چشــمگیری میــزان و 
ســرعتی را کــه مصرف کننــدگان می توانند دانلــود کنند، 

افزایش می دهد.
بــه گروهــی از شــرکت هایی  اپــل، ســال گذشــته 
ســایر  و   ۶G بــرای  اســتانداردهایی  روی  کــه  پیوســت 
می کننــد.  کار   جدیــد  نســل  ســلوالری  فناوری هــای 
اســتانداردها و زمــان عرضــه ۶G هنــوز بــه طــور قطعــی 
تعریف نشــده اســت؛ اما برخی از تحلیلگران می گویند 
برابــر  از ۱۰۰  بیــش  را  فنــاوری می توانــد ســرعت  ایــن 

سریعتر از 5G امکان پذیر کند.
 این آگهی استخدام نشانه دیگری از ادامه تالش 
اپل برای طراحی داخلی فناوری های بیشــتر اســت. این 
شــرکت پردازنده هایــی بــرای آیفــون و آی پــد را طراحــی 
کــرده اســت و ســال گذشــته تالش هــا در ایــن زمینــه را 
به طراحی پردازنده مک توســعه داد. همچنین کار روی 
نمایشگرهای سفارشی، فناوری های دوربین و همچنین 

تراشه های بی سیم برای اپل واچ را تقویت کرده است.

اپل سال گذشته طراحی نخستین مودم سفارشی 
خــود را کــه بــه تلفن هــا امــکان می دهــد به شــبکه های 
بی ســیم متصل شــوند، آغاز کرد. مدیر تراشــه و فناوری 
سفارشــی اپــل در دیــداری بــا کارمنــدان این شــرکت در 
دسامبر )آذر گذشته( اظهار کرده بود سرمایه گذاری های 
از  مهمــی  بخــش  اینهــا  نظیــر  بلندمــدت  اســتراتژیک 
توانمندســازی محصــوالت اپــل بــوده و تضمیــن می کنــد 
این شرکت خط تولید غنی از فناوری های نوآورانه برای 

آینده اش خواهد داشت.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ، اگرچه اپــل در حال 
زمینه ســازی بــرای ایفــای نقــش کلیــدی در ۶G اســت، 
کارهــای زیــادی در فنــاوری 5G پیــش رو دارد تــا از ایــن 
فنــاوری کــه در دوران ابتدایــی خــود قــرار دارد، بــه طور 
کامــل بهــره بگیــرد. ایــن شــرکت 5G را به دســتگاه های 
دیگر مانند اپل واچ و آی پد توسعه نداده است و شماری 
از مدل هــای آیفونــی کــه اکنــون می فروشــد از فنــاوری 
نخســتین  احتمــاال  می کننــد.  اســتفاده   ۴G قدیمیتــر 

مودمی که اپل می سازد برای اتصال 5G خواهد بود.

اگر به جای رهاکردن داده های مرتبط با کاال به مثابه یک پسماند،  سامانه ای یکپارچه برای درج بارکد و اتصال آن 
به یک پایگاه  داده جامع راه اندازی شود و کنترل قیمت و کیفیت به مردم سپرده شود، بسیار بسیار کم  هزینه تر  
از مخارج ستادی، اجرایی و تبلیغاتی دستگاه هایی  خواهد بود که تا به امروز توفیقی در مدیریت بازار نداشته اند
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