
عیسی زارع  پور می گوید برخالف عکس خندانش، از وضعیت فعلی اینترنت خوشحال 
نیست و پیگیر رفع محدودیت هاست، اما مدام تأکید می کند که کار چندانی از دستش 

ساخته نیست! چرا وقتی بحث نظارت و مجوزدهی برای آنالین ها می شود همه در صف 
مقدم اند، اما در روزهای تنگ اینترنت، کسی مسئولیت برعهده نمی گیرد؟

وزیر منفعل؟

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
ـــــــــماره شـ
شصتوهفتـــم
دهممـــهــــر
1 4 0 1
16صفــحـــه
۳0هــزارتومان
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تولید ناخالص 
متاورسی به جای تولید 

ناخالص داخلی

حاکم دوبی 
می خواهد این 
شهر را به مرکز 

وب 3 دنیا 
تبدیل کند
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اینترنت

در اغما

کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری، عواقب و تاثیرات وضعیت فعلی اینترنت 
بر کسبوکارها و اکوسیستم نوآوری کشور را بررسی کرده است

بسیاری از ارتباطات کسب وکاری مختل شده 
و هیچ کس به درستی نمی داند این وضعیت 
خاکستری در حوزه زیرساخت آی تی کشور

کی و چگونه برطرف می شود.

دو هفته گذشته یک شوک 
بی سابقه برای زیست آنالین 
ایرانی ها بوده است. 

زیرساخت ارتباطی بسیاری از 
کسب وکارهای کوچک و بزرگ روی 

واتس اپ تعریف شده است. 
چه دوست داشته باشیم، چه 
نه حیات صدهاهزار کسب وکار 
خرد به دسترسی به شبکه های 

اجتماعی مانند اینستاگرام وابسته 
است؛ از جمله بیش از 80 درصد 

کسب وکارهایی که اینماد گرفته اند. 

نصر تهران و انجمن تجارت الکترونیک در بیانیه های 
مجزایی از دولت مردان درخواست کردند وضعیت 

اینترنت و شبکه های اجتماعی را عادی کند.

گزارش تجارت الکترونیک سال 1401 
نشان می دهد تنها 30 درصد اقتصاد 
آنالین از طریق درگاه های پرداخت 

وب سایت ها انجام می شود. این یعنی 
70 درصد آن در بسترهای دیگر ازجمله 

شبکه های اجتماعی جاری است...
آیا می توان به کسب وکارهای بزرگی 

که میلیاردها تومان هزینه بازاریابی در 
شبکه های اجتماعی کرده اند ،گفت 

»اشتباه کردید!«

آمارهایی از تأثیر وضعیت اینترنت 
بر  شبکه پرداخت از زبان شش فعال 

اکوسیستم پرداخت 

وضعیت فعلی اینترنت و برخی سرویس های 
بین المللی به عنوان زیرساخت اقتصاد دیجیتال 

می تواند همه آنچه را در 15 سال گذشته به 
عنوان اقتصاد نوآوری ساخته ایم، بر باد دهد. 

هزاران کسب وکار خرد در خطرند:
ریزش 90 درصدی تجارت اجتماعی!

ریزش 50درصدی 
حجم تراکنش 
پرداخت یارها 

درخواست های 
صنفی برای رفع 

محدودیت ها

چه دوست داشته 
باشیم، چه نه...

8

شدنی نیست: 
اکوسیستم منهای 

اینستاگرام
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فارغ از سیاست گذاری های کالن کشوری، اکوسیستم نوآوری کشور 
در قبال مطالبات زنان چه مسئولیتی دارد؟

نقش حاکمیت و کسب وکارها  در پاسخ به مطالبات زنان

1
 مطالبات زنــان ویژگی بــارز اعتراضات چند هفته 
گذشته در کشور بود. این بار بر خاف گذشته زنان 
نقشی پررنگ تر در اعتراضات داشتند. مروری بر 
وضعیت زنان در کشور نشان می دهد که دیر یا زود 
باید منتظر مطالبات جدی زنان ایرانی می بودیم. 
در حالــی کــه طــی دهه هــای گذشــته زنــان ایرانی 
توانســته اند در شــاخص هایی فاصلــه خــود را بــا 
مردان کاهش دهند، هنوز هم در برخی شاخص ها 
مقاومتی بــرای بهبود وضعیــت زنان وجــود دارد. 
یکــی از ایــن شــاخص ها حضــور اقتصــادی زنــان 
اســت. وقتی میزان مشــارکت زنان در تحصیات 
دانشگاهی تقریباً با مردان برابری می کند، در حالی 
که نرخ مشــارکت اقتصادی زنان در کشور تنها 1۷ 
درصد اســت، نشــان از این دارد که یک جــای کار 

خیلی می لنگد.
در کنار مسائلی مانند تقاضای پایین برای زنان در 
بازار کار و نگاه فرهنگی که به مشارکت پایین زنان 
در اقتصاد منجر می شود، دولت ها نیز هیچ وقت 
تاشــی برای از بین بردن موانع حضور زنان در کار 
و اقتصــاد نکرده انــد. در حالــی کــه بهبود شــرایط 
زنــان یکــی از اولویت هــای اصلی در 
بزنگاه های انتخاباتی اســت، اما در 
عمل سیاســت ها و قوانیــن به نفع 
حذف این بخش از جامعه از فعالیت 
اقتصادی اســت. نگاهی به قوانین 
حمایــت از مــادران در محیــط کار و 
بخشــنامه های گاه و بیگاه دولت ها 
مبنــی بــر کاهــش ســاعات کار زنان 
نشــان از ایــن دارد کــه اولویــت اول 
حاکمیت برای زنان اداره امور خانواده 
است و هیچ گاه این بخش از جامعه به عنوان یک 

فعال اقتصادی جدی گرفته نشده است.
متأســفانه شــیوه پاســخگویی بــه مطالبــات زنان 
نیز نه تنها نتوانســته نتایج مثبتی داشــته باشــد 
و به بهبود شــرایط بانــوان بینجامــد؛ بلکه مانعی 
جدید بر سر راه توسعه اقتصادی زنان بوده است. 
محدودیت اینترنت در هفته های اخیر، فیلترینگ 
اینســتاگرام و واتــس اپ نه تنهــا در کوتاه مــدت و 
به صــورت ســطحی نتیجــه ای نــدارد، بلکــه در 
بلندمدت نیز نتایج منفی آن بیشــتر خواهد بود. 
گرچه کاربران ایرانی طی این ســال ها یاد گرفته اند 
چگونه از ســد فیلترینگ ابزارهــای ارتباطی عبور 
کنند، اما همان طور که عددهای منتشرشده توسط 
کسب وکارهای تجارت اجتماعی و پرداخت یارها 
نشان می دهد، در این مدت محدودیت ها ضربه 
جدی به اقتصاد دیجیتال زده اند. همین ضربه به 
اقتصاد دیجیتال که پتانســیل افزایش مشارکت 
اقتصــادی زنــان را دارد، خــود بــه کاهــش ســهم 
اقتصادی زنــان و ســرخوردگی بیشــتر آنها منجر 
خواهد شد و این یعنی تقویت یکی از عواملی که 

به شــکل گیری ایــن روزهــا و اتفاقــات متعاقب آن 
انجامیده اســت. وقتی به دالیل گوناگون شــرایط 
حضور بیشتر زنان در محیط کار توسط حاکمیت 
و کسب وکارهای مختلف تعریف یا مساعد نشده 
است، چرا باید بستری چون اینستاگرام که امکان 
مشــارکت اقتصادی زنــان را در ســال های اخیر به 
شکلی خیره کننده افزایش داده این چنین محدود 
شــود؟! آیــا چنیــن رویکــردی در قبال یک شــبکه 
اجتماعی که کارآفرینی و اشــتغال زایی زنــان را در 
غیــاب مشــوق ها بــرای حضــور پررنگ تر زنــان در 
عرصه اقتصاد بهبود داده، بــه افزایش نارضایتی 

این بخش از جامعه منجر نخواهد شد؟

2
در اعتراضات اخیر شــاهد واکنش هایی از سمت 
کســب وکارهای اقتصــاد دیجیتال کشــور بودیم. 
ابراز همدردی و انتشار بیانیه های متعدد شرکت ها 
و نهادهــای صنفــی، واکنش هــای رســمی آنها به 
وقایع اخیر بود. گرچه این کســب وکارها در پاسخ 
به انتظــاری که مــردم از آنهــا دارنــد، واکنش هایی 
نشــان دادند، امــا با توجــه بــه روح اعتراضــات که 
تمرکز آن بر مطالبات زنان اســت، بــه نظرم یکی از 
مؤثرترین اقدامات کسب وکارها می تواند کمک به 
بهبود شرایط زنان در محیط کار باشد. این سال ها 
برخی کسب وکارها با اتهاماتی از جنس تبعیض 
جنســیتی و آزار جنســی در محیــط کار مواجــه 
بوده انــد و شــاید فــارغ از توقعاتی کــه از حاکمیت 
برای دادن پاســخ درســت و در پیــش گرفتن تدبیر 
عقانی در این برهه از زمان وجــود دارد، این روزها 
فرصتی مناسب برای شنیدن مطالبات زنان و پاسخ 
مثبت دادن به صدای آنها از ســوی کســب وکارها 
هــم باشــد. گرچــه در ایــن ایــام گفتمان حملــه به 
کسب وکارها صدایی بلند داشت و در این فضا که 
منطق کمرنگ شــده، ممکن است کســب وکارها 
بــا اولویت های دیگــری مواجه باشــند، امــا انتظار 
منطقی از کسب وکارها این است که در عمل نشان 

دهند خواسته های زنان برای آنها اهمیت دارد.

3
مرور تجربه های گذشته در جهان نشان می دهد 
که با گذشــت زمان واکنش کســب وکارهای بزرگ 
در برابــر حــوادث تحلیل خواهــد شــد؛ همان طور 
که در جنبــش »زندگی ســیاهان مهم اســت« در 
آمریکا اتفاق افتاد. با اینکه آمــازون و گوگل از این 
جنبش حمایت کردند، منتقدان در سیلیکون ولی 
می گفتنــد درون ایــن شــرکت ها تبعیــض نــژادی 
وحشــتناکی وجــود دارد. بنابرایــن آنچــه از 
کسب وکارها برمی آید این است که بیش از گذشته 
به بهبود شرایط کار زنان و پررنگ شدن نقش آنها 

کمک کنند.

ANALYSISتحلیل

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

روزهای آخر تابســتان امســال در پــی اعتراضــات مردمی 
به مرگ مهســا امینی و بعد از گذشــت دو ســال و اندی از 
قطعی گســترده اینترنــت در آبــان 13۹۸، اینترنــت دوباره 
بــا محدودیت هایی مواجه شــد. در پی ایــن محدودیت ها 
اپلیکیشــن هایی نظیر واتــس اپ، اینســتاگرام، لینکدین، 
اســکایپ، وایبــر وiMessage  فیلتــر و از دســترس خــارج 
شدند. عاوه بر اینها از روز پنجشنبه پروژه طرح صیانت که 
از مدت ها پیش زمزمه اجرایی شدن آن به گوش می رسید، 
در ســاعات مشــخصی از روز اجرایی شــده و در این روزها 
به غیر از وب سایت ها و اپلیکیشــن های داخلی هیچ گونه 
ارتباطــی بــا فضــای بین المللــی امکان پذیــر نیســت. ایــن 
وضعیت به غیــر از ایجــاد محدودیــت در ارتباطــات آزاد، 
کابــوس همیشــگی کســب وکارهای کوچــک و متوســطی 
بــود کــه »اینترنــت« شــریان اصلــی تنفــس آنهاســت. 
کســب وکارهایی که حتــی در بدتریــن شــرایط اقتصادی، 
تجارت الکترونیک را راهی بــرای ادامه حیات یا حتی تولد 
خود دیــده بودند، چند روزی اســت که از پا افتــادن خود را 
به نظاره نشســته اند و در ازای مطالبات خود این پاســخ را 

از عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات گرفتند: »اغتشاشگران 
باید پاسخگوی خسارت کسب وکارهای مجازی باشند.«

  خسارت 50 میلیون  تومانی به هر فروشگاه 
اینترنتی در هفته گذشته

در همین راستا در ادامه این گزارش به آماری که کم وبیش از 
کسب وکارهای این حوزه منتشر می شود، پرداخته ایم. به 
گفته پشوتن پورپزشــک، مدیرعامل پادرو، از زمان شروع 
قطعی هــا و فیلترینگ، مجمــوع فــروش 1۰ فروشــگاه اول 
پادروشاپ که زیرســاخت فروش آناین برای فروشندگان 
شبکه های اجتماعی را ایجاد می کند، با ۸۷ درصد کاهش 
روبه رو بوده و هر یک از این فروشگاه ها تنها طی یک هفته 
گذشــته دچار دســت کم ۵۰ میلیون تومان خســارت مالی 

شده اند.
پورپزشــک در پاســخ به خبرنگار راه پرداخت توضیح داد: 
»طی دو روز )آخرین پنجشنبه و جمعه شهریورماه یعنی 
زمانی که محدودیت دسترسی روی این شبکه ایجاد شد(، 
بازدید از فروشــگاه های اینســتاگرامی فعال در پادروشاپ 

محدودیت دسترسی به اینستاگرام، صدهاهزار 
کسب وکار خرد را در خطر نابودی قرار داده است

ریزش 90 درصدی 
تجارت اجتماعی!

اکوسيستم
E C O S Y S T E M
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عیسی زارع  پور می گوید بر خالف عکس خندانی 
که از او در جلسه هیئت دولت منتشر شده، از 

وضعیت فعلی اینترنت خوشحال نیست و پیگیر 
رفع محدودیت هاست، اما مدام تأکید می کند که 

کار چندانی از دستش ساخته نیست! اما کارشناسان 
تأکید دارند وزیر ارتباطات باید نسبت به محدودیت 

اینترنت وخسارت به کسب وکارها پاسخگو باشد

وزیـــــــر
منفعل؟

استمرار فیلترینگ و توسعه استفاده از فیلترشکن ها توسط مردم 
و خصوصاً نسل پدران و مادران مان، خطر بزرگ فراگیری بدافزارها را 

در سطح ملی در پی خواهد داشت

بدافزارها در کمین کاربران
بیــش از ۱0 روز از قطعی و اختــالل در اینترنت 
و فیلترینگ بســیاری از شــبکه های اجتماعی 
از جملــه اینســتاگرام و واتــس اپ می گــذرد؛ 
شــبکه های اجتماعــی فراگیــر و پرکاربــری کــه 
عموم مردم در کشور از آنها استفاده می کنند 
و کاربــرد ایــن دو پلتفــرم در زندگــی روزمــره و 
کســب وکار عده  زیــادی آن قــدر زیــاد و پررنگ 
شــده کــه اســتفاده از آنهــا را معادل اســتفاده 
از اینترنت می داننــد و حاال بــا فیلترینگ های 
ایــن روزهــا، بــه عقیــده ایــن دســته از افــراد، 
اینترنــت به کل قطع شــده و در دســترس بودن 
ســرویس هایی کــه در داخــل کشــور میزبانــی 
می شــوند، برایشــان بــه معنــی متصل بــودن 

بخشی از اینترنت نیست.
ایــن نســل، اینترنــت را معــادل اینســتاگرام 
و  پــدران  نســل  می داننــد؛  واتــس اپ  و 
مادران مان. قطعــی اینترنــت در کشــور اتفــاق 
جدید و غیرمنتظره ای نیســت؛ اواخر آبان ماه 
۱۳۹۸ هــم کشــور ایــن اتفــاق را تجربــه کــرد و 
اینترنــت بیــش از یــک هفتــه 
قطــع شــد و بســیاری را با شــوک 
مواجــه کــرد، امــا در آن زمــان، 
فیلترینگ شــبکه های اجتماعی 
به گونــه ای کــه ایــن روزهــا آن را 
شــاهد هســتیم، اتفــاق نیفتــاد. 
در پــی قطعــی اینترنــت ایــن 
 روزها، فیلترینگ پیام رســان ها و 
شبکه های اجتماعی ای را شاهد 
هســتیم کــه راه ارتباطــی روزمــره 
بخــش بزرگــی از مــردم را بــه کل 
مختل کرده اســت؛ دســته ای از افــراد که کمتر 
درباره آنها صحبت می شود، افرادی که ماه ها و 
سال ها طول کشیده تا با این مسیرهای جدید 
ارتباطی ارتبــاط بگیرنــد و به آن عــادت کنند و 
حاال که به آن عــادت کرده اند، دسترسی شــان 

قطع شده است. 
نســلی کــه شکســتن عــادت برایــش یکــی از 
سخت ترین کارهاست و تمام نظم زندگی شان 
را بر هــم خواهــد زد و برایــش »تغییــر« عادت 
موضــوع ســختی اســت؛ چراکــه بــر خــالف 
نســل های جوان تــر، آمادگــی، تــوان و دانــش 
کافی برای استفاده از ســرویس های جایگزین 
را ندارنــد و طبیعــی اســت کــه ایــن نســل کــه 
عمدتاً نســل پــدران و مــادران مــا هســتند، به 
تغییــر روی خــوش نشــان ندهنــد و بــه جــای 
مهاجــرت بــه راهکارهــای جایگزیــن به دنبــال 
ابزارهایــی بــرای شکســتن فیلترینگ باشــند. 
تجربه فیلترشدن تلگرام نشان داد که کاربران 
ایرانی حتی با وجود فیلترشــدن تلگرام نه تنها 
بــه ســمت اســتفاده از پیام رســان های داخلی 
حرکــت نکردنــد، بلکــه شــروع بــه اســتفاده از 

فیلترشکن ها کردند. حاال این روزها فیلترینگ 
واتــس اپ و اینســتاگرام کــه پرکاربرتریــن 
شبکه های اجتماعی در بین ایرانیان هستند، 
بــه ایــن جریــانِ در جســت وجوی فیلترشــکن 
بــودن دامــن زده و کار بــه جایــی رســیده کــه از 
بســیاری می شــنویم کــه بزرگ ترهــای خانواده 
یا فامیل آشــکارا از آنها طلب معرفی یا نصب 
یــک فیلترشــکن خــوب را دارنــد. از طرفــی بــر 
هیچ کس پوشــیده نیســت کــه نصــب و ترویج 
فیلترشکن ها، آن هم با این گستردگی خطرات 
امنیتی جدی ای را برای کاربران به همراه خواهد 
داشــت؛ چراکــه فرصــت بزرگــی بــرای توســعه 
بدافزار و به واسطه آن سرقت اطالعات هویتی 

و مالی افراد است. 
در ایــن بیــن بزرگ تریــن نســلی کــه می توانند 
آسیب ببینند، همان نسل پدران و مادران مان 
هستند؛ نسلی که اینترنت ملی برایشان معنی 
ندارد و صرف اینکــه بتوانند از طریق واتس اپ 
با دوســتان و خانواده خود در ارتباط باشــند یا 
در اینســتاگرام از روزمرگی هــای خــود بگوینــد 
یــا از روزمرگی هــای دیگــران ببیننــد، معــادل 
داشتن اینترنت اســت. حاال با فیلترشدن این 
دو پلتفــرم، اینترنــت نیــز طبق همیــن تعریف 
برایشــان بــه کل قطع شــده و ایــن روزهــا مدام 
در پی فیلترشــکنی هســتند کــه بتواننــد برای 
دقایقــی به قول خودشــان بــه اینترنت متصل 

شوند. 
تمامی این اوضاع در حالی است که در پدیده 
توســعه و فراگیــری فیلترشــکن ها بــا فضــای 
ســیاهی طرف هســتیم کــه به شــدت می تواند 
خطرناک و ناامن باشــد. در جریان مشــابهی، 
در دی مــاه ۱۳۹۸ بانک مرکزی اســتفاده از رمز 
دوم پویا را برای عموم مردم اجباری کرد تا موانع 
متعددی از جمله کالهبرداری و فیشینگ را از 

سر راه کاربران بردارد. 
این اتفاق در ابتدا تا حد زیادی اثرگذاری جدی 
در بحــث کاهــش جرائم رایانــه ای داشــت، اما 
رفته رفتــه کالهبــرداران نیــز خــود را بــا شــرایط 
وفــق دادنــد و راه هــای دور زدن رمــز دوم پویــا را 
نیز ایجاد کردنــد و این بــار پیچیده تــر و خیلی 
خطرناک تــر از گذشــته؛ راه هایــی کــه روزبه روز 
نیز فراگیرتر می شوند. تا پیش از اجباری شدن 
اســتفاده از رمــز دوم پویــا، مــردم صرفــاً بایــد 
توجیه می شــدند که رمــز دوم کارت خــود را به 
کســی نگویند، پژواک رمز نداشــته باشند و از 
فیشینگ شدن شــان مراقبت کنند که هرچند 
باز هم بــا شــیوه هایی، مــورد کالهبــرداری قرار 
می گرفتنــد، ولی نســل پــدران و مادران مان که 
یک موضوع ســاده یعنی نگفتن رمز دوم خود 

را به سختی انجام می دادند.
ادامه در صفحه 10
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ادامه از صفحه 8

 بدافزارها 
در کمین کاربران

بعد از راه اندازی رمز دوم پویا و اســتفاده 
از اپلیکیشن های رمزساز و پیامک شدن 
رمز برایشان، بیشــتر هدف کالهبرداری 
و فیشــینگ قــرار گرفتنــد و قربانــی این 
تصمیم نادرســت شــدند، بــدون اینکه 
خودشــان بداننــد یــا بخواهنــد؛ چراکــه 
این بــار کالهبــرداران، تمرکزشــان را روی 
توســعه بدافزارهــا گذاشــتند.  هر عقل 
ســلیمی می داند که هیــچ فــرد عاقلی با 
قصــد نصــب یــک بدافــزار آن را نصــب 
نمی کند و کالهبرداران هم این را به خوبی 
می داننــد. در نتیجــه بدافزارهــا ممکــن 
اســت در قالــب یــک بــازی موبایلــی، 
یــک اپلیکیشــن آموزشــی یــا حتی یک 
فیلترشکن روی موبایل ما نصب شوند. 
بدافزارهایــی کــه بــدون اینکــه فــرد خبر 
داشته باشد، از آنها دسترسی خوانش 
پیامک و مواردی از این دست را می گیرد 
و در زمان مناسب رمز پویای ارسال شده 
بــرای فــرد را خوانــش و بــدون اینکــه فرد 
مطلع شود، آن را از طریق بدافزار برای فرد 
کالهبردار ارســال می کند. همین پدران 
و مــادران ما که تــا دیــروز از یک رمــز دوم 
نمی توانستند با خیال آسوده محافظت 
کننــد، حــاال بایــد بــه توانایــی شــناخت 
انواع بدافزارها مسلط می شدند تا مبادا 
حساب شان بدون اینکه خودشان خبر 
داشــته باشــند، خالــی شــود؛ توقعی که 
غیرمنطقی به نظر می آیــد. البته به این 
موضوع هم توجه داشته باشید که درباره 
صنعت مالی و بانکی صحبت می کنیم 
که افراد به راحتی و روشنی مسیر درست 
دریافت اپلیکیشن های بانکی و پرداختی 
را در دســترس دارند. اما اکنون در پدیده 
فراگیرشــدن فیلترشــکن ها، بــا فضــای 
بســیار خطرناک تــری روبــه رو هســتیم؛ 
چراکه دیگر از همــان ابتدا همــه در یک 
فضای تیره و تاریک و غیررسمی به دنبال 
نصب یک فیلترشکن هستند تا کارشان 
راه بیفتــد و بــدون داشــتن کوچک ترین 
دانشــی، هــر اپلیکیشــنی را کــه کســی 
تحت عنوان فیلترشــکن به آنها معرفی 
کند، نصــب می کنند؛ فضایی به شــدت 
ترســناک کــه فرصــت بــرای توســعه و 
فراگیری بدافزارها در قالب فیلترشکن ها 
را به راحتــی ایجــاد کــرده و ایــن موضوع، 
یکی از خطرناک ترین اتفاقاتی است که 
می تواند پیش روی عموم جامعه ایرانی 
باشــد که در صورت تداوم فیلترینگ ها 
شــاهد افزایــش تصاعــدی ایــن پدیــده 

خواهیم بود.
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11 روز اســت که اینترنــت ایران با هــدف کنتــرل اعتراضات 
خیابانی و قطع دسترسی به پلتفرم هایی چون اینستاگرام 
که گفته می شود حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی 
از آن استفاده می کنند، به شدت محدود شده است. تبعات 
ایــن محدودیت هــا ابعــاد گوناگونــی دارد، امــا مهم تریــن و 
تأثیرگذارتریــن بُعد آن ســقوط حوزه تجــارت الکترونیکی و 

ازدست رفتن درآمد کسب وکارهای خرد است. 
برای روشن  شــدن تبعات ملی شدن اینترنت با 
شرکت های پرداخت یار درباره حجم تراکنش ها 
قبــل از قطــع اینترنــت و بعــد از آن گفت وگــو 

کردیم.

 30 تــا 60 درصــد تراکنش هــا از 
دست رفته اند

 بــه گفتــه مدیرعامــل 
زیبــال،  پرداخت یــار 

اختالل در وب سایت های ایرانی، عدم 
امکان برقراری ارتباط با خارج از کشور 
و عدم دسترسی مشتریان )مردم( به 
اینترنــت، تراکنش های این شــرکت را با ریــزش 55درصدی 
روبه رو کرده اســت. مدیــر مارکتینگ زرین پال هــم از ریزش 
6۰درصدی تراکنش های این پلتفرم واسط که هم از عملکرد 
مشتری و هم از ضرر کسب وکار آسیب می بیند، خبر داد. 
مدیرعامل پرداخت یار وندار تصریح کرده که قطعی اینترنت 
باعث توقف توسعه در این شرکت شده و تراکنش هایش را 
۴۰ تا6۰ کاهش داده است. بنا بر اعالم مدیرعامل جیبیت، 
حجم تراکنش های این شرکت هم یک سوم تقلیل پیدا کرده 
و کمپین های تبلیغاتی تجارت الکترونیک رایبد ایرانیان با 
وجود صرف هزینه های سنگین به دلیل در دسترس نبودن 

شبکه های اجتماعی هدر رفته اند.
به گفته محمدمهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبــال، از زمان 
قطعی سراســری اینترنت تراکنش هــای زیبال بیــش از 55 
درصد، ریزش داشته اند. او ضمن بیان اینکه منشاء عمده 
آسیب های کسب وکارها از قطعی اینترنت است، نه اختالل 
آن گفت: »بســیاری از کســب وکارهای ایرانی بر ســرورهای 
خارجی هلند و آلمان و... مســتقر شــده اند، وب سایت این 
کســب وکارها در ایــام قطعــی اینترنــت بــه درگاه پرداخــت 
دریافتی شان متصل نمی شــود، ســرورهای ایرانی هم برای 
ســرورهای اصلی قابل مشــاهده نیســتند، حتــی صاحب 
کســب وکار نمی توانــد پرتــال مدیریتــی وب ســایت خــود را 

مشاهده کند یا به آن دسترسی داشته باشد.« 

او ادامــه داد: »در فرضــی محال، اگــر فردی موفــق به خرید 
از وب ســایت و انتقال بــه درگاه پرداخت شــود هم صاحب 
کسب وکار متوجه این ثبت نمی شود.« به گفته او، مشکل 
دیگر کسب وکارهای مستقر بر سرورهای خارجی این است 
که نمی توانند در کاالهای خاص تغییر قیمت اعمال کنند و 

مشتری کاالها با قیمت قدیمی خریداری می کند.
او صراحتــاً عنــوان کــرد کــه تعــدادی از ایــن 
کسب وکارها، به دلیل دسترسی نداشتن به پنل 
مدیریتی خود، درگاه پرداخت شــان را متوقف و 

لغو کرده اند.
فاطمیان ادامه داد: »دسته دیگری از مشتریان 
هســتند  داخلــی  کســب وکارهای  زیبــال 
کــه فعالیت شــان بــه ســرویس های مبتنــی بــر 
اســتعالم های خارجی وابسته اســت و در حال 
حاضــر وب سایت شــان غیرفعال شــده اســت. 
کســب وکارهای کوچک هم که با جست وجوی 
مردم در گوگل دیده می شــدند و روزانه دو الی ســه سفارش 

ثبت می کردند، تراکنش هایشان به صفر رسیده است.«
به اعتقاد او، اختالل در وب ســایت های ایرانی، عدم امکان 
برقراری ارتباط با خارج از کشور و عدم دسترسی مشتریان 
)مردم( به اینترنت عوامل ریزش تراکنش های کسب وکارها 

و کاهش درآمد زیبال هستند.

 کاهش 60درصدی تراکنش های زرین پال
 به گفته مدیر مارکتینگ زرین پال، بر 
اساس مقایسه ای از پنج  روز ابتدایی 
قطعــی اینترنــت نســبت به پنــج  روز 
تعــداد  حجــم  قطعــی،  از  پیــش 
تراکنش هــا در تمام دســته بندی های 
تجــارت الکترونیــک، از اپلیکیشــن و وب ســایت گرفتــه تــا 

شبکه های اجتماعی 6۰ درصد ریزش کرده است. 
حسین رستمی با اشاره به افت تراکنش های کسب وکارها 
گفت: »شبکه های اجتماعی 6۰ درصد، دسته پوشاک 7۰ 
درصد، شبکه های آنالین 75 درصد، خدمات وب سایت 68 
درصد و خدمات آموزشی 56 درصد کاهش داشته اند.« او 
ادامــه داد: »در همین بازه، تراکنش های دســته مذهبی 59 
درصد و خدمات گردشــگری 57 درصد رشــد داشــته اند.« 

به گفته او، گزارش ماه شاپرک گواه این آمارها خواهد بود.
رستمی با بیان اینکه قطعی اینترنت کسب وکارها را به سه 
دسته تقسیم کرده، توضیح داد: »کسب وکارهایی هستند 
که تراکنش هایشان به عدد صفر رسیده و کسب وکارهایی 

هم دسترس پذیری به مشتریان شــان را از دســت  داده اند. 
دسته دیگر  از کسب وکارها هم با وجود فعال بودن وب سایت 
و راه های ارتباطی از کاهش رغبت مشتریان به خرید، لطمه 
خورده انــد.« او در خصــوص تأثیــر کاهــش تراکنش هــای 
کســب وکارها بــر زرین پــال گفــت: »کســب وکار زرین پــال، 
کســب وکاری واســط میان خریــدار و فروشــنده اســت، هر 
آســیبی از ســمت فروشــنده و خریدار اتفاق بیفتــد، رابطه 

مستقیمی با ضرر زرین پال دارد.«

 توقف توسعه به همراه ریزش 60درصدی
 بــه گفتــه عبــادی مدیرعامــل ونــدار، 
میزان تراکنش های ونــدار  در اصناف 
مختلف بین ۴۰ تــا 6۰ درصد کاهش 
داشته اســت. تمام اصناف از قطعی 
اینترنــت آســیب دیده اند، اما بخش 
حمل ونقل و صنعــت VOD بــا 5۰ درصد کاهــش در صدر 
ضربــه از قطعــی اینترنــت قــرار دارنــد. او ادامــه داد: 
»کسب وکارهای کریپتویی نســبت به سایر بخش ها کمتر 
آســیب  دیده اند.« او با بیــان اینکه با قطعــی اینترنت روند 
توســعه ونــدار متوقــف می شــود، توضیــح داد: »توســعه، 
مهم ترین عملیات روزمره شرکت های نرم افزاری مانند وندار 
است که به سایر کســب وکارها ســرویس ارائه می دهند. با 
توجــه  بــه وابســتگی شــرکت بــه منابــع خارجی و ســختی 
دسترسی به سرویس های خارجی، روند توسعه کُند و به طور 

شفاف تر توسعه متوقف می شود.« 

 تقلیل تراکنش های جیبیت به یک سوم 
 مهــدی شــریعتمدار، مدیرعامــل 
جیبیــت کــه عمومــاً مشــتریان آن 
شــرکت های بــزرگ هســتند هــم در 
حجــم  کــه  کــرد  اعــالم  این بــاره 
تراکنش های مالی جیبیت به یک سوم 
تقلیل پیدا کرده است. به اعتقاد او، این کاهش به دو دلیل 
قطع شــدن اینترنــت در بــازه زمانــی مشــخص و کاهــش 
فعالیت های اقتصادی توسط عامه مردم در زمینه های خرید، 
سرمایه گذاری، رمزارز و... رخ داده است. او تأکید کرد: »یکی 
دیگر از حوزه های فعالیت جیبیت ســرویس اســتعالمی و 
احراز هویت است که تحت تأثیر محدودیت های این روزها 
قرار گرفته و در دوران قطعی اینترنت تا 3۰ درصد هم ریزش 

داشته است.«
ادامه در صفحه 11
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 مرگ تدریجی

یک رؤیا
ایمپرفکت فود ز زیرمجموعه بازار میسفیتز خواهد شد

ایمپرفکــت فــودز )Imperfect foods( یا شــرکت غذاهای 
ناقص، زیرمجموعه بازار میسفیتز )Misfits Market( قرار 
خواهد گرفت. به گزارش اینسایدر این شرکت تالش می کند 
مأموریــت  زیســت محیطی خــود را همچنان حفظ کــرده و 
به ترکیــب مدیران ارشــد خود دســت نزند. بازار میســفیتز 
اعالم کرد که شــرکت ایمپرفکت فودز را بــه مبلغی که هنوز 
 Abhi( تعیین نشــده، خریداری خواهد کــرد. آبهی رامــش
Ramesh(، رهبری این شرکت را بر عهده خواهد داشت. او 
انتظار دارد که ایمپرفکت فودز تا ســال 2۰2۴ به فروش یک 
میلیارد دالری برسد و سوددهی قابل توجهی داشته باشد. 
بعضی از مدیران ایمپرفکت فودز به تیم راهبری میسفیتز 

خواهند پیوست.

 راهی که گم شد
ایمپرفکت مانند بسیاری دیگر از استارتاپ هایی که در زمینه 
تحویل مواد غذایــی فعالیت می کننــد، در ابتــدای پاندمی 
فروش خوبی داشــت. چون خریــداران به دنبــال راهی برای 
خرید غذا از خانه بودند. شــرکت ایمپرفکت در سال 2۰15 
به عنوان یک اســتارتاپ راه اندازی شد و مأموریتش کاهش 
ضایعات مــواد غذایی بــود، اما پــس از اینکه این شــرکت با 
موفقیت اولیه ای روبه رو شــد، از این هدف اصلی دور افتاد. 
طی یک سال گذشته، هفت کارمند این شرکت را ترک کردند 

و گفتند که این شرکت شــش ســال پس از راه اندازی و با در 
اختیار داشتن بودجه 239 میلیون دالری، راه خود را گم کرده 
است. ایمپرفکت دو مدیرعامل و نیمی از تیم مدیران ارشد 
خود را از دست داده و فروش آن در دوره همه گیری با کاهش 
مواجه شــده اســت. بنیان گذاران ایمپرفکت فودز کار خود 
را با فروش میوه ها و ســبزیجاتی آغاز کردند که با استاندارد 
سوپرمارکت ها مطابقت نداشــت؛ برای مثال میوه هایی که 
کوچک بودند یا رنگ شان تغییر کرده بود. عرضه محصوالت 
در ایمپرفکت بسته به موجودی تأمین کنندگان شان متفاوت 
بود.  یکی از کارمندانی که زیر نظر سایمون به عضویت درآمد 
و اخیراً شرکت را ترک کرد، گفت: »افرادی جذب ایمپرفکت 
شــدند که به چیزهای پایدار عالقه مند بودند.« مشــتریان 
و کارمندان احســاس خوبی داشــتند که این میــزان از مواد 

غذایی را از تبدیل شدن به زباله  نجات دهند.

 ایمپرفکت اولویت مشتریان شد؟
در سال 2۰19 که سایمون به دالیل سالمتی از سمت خود 
کناره گیری کــرد، »فیلیــپ بهــن« )Philip Behn( که قبالً 
در والمــارت  و مک کنــزی کار می کرد، جایگزین ســایمون 
به عنــوان مدیرعامــل شــد. »چســلر« )Chesler( نیــز تــا 
ســال 2۰2۰ به عنــوان مدیــر ارشــد نــوآوری خدمــت کرد و 
در هیئت مدیــره شــرکت باقــی ماند. بهــن در مقایســه با 

بنیان گذاران شرکت جسورتر و جاه طلب تر بود. او در ابتدای 
مدیریتش به کارمندان گفت که قصــد دارد ایمپرفکت را 
به اولویت مشــتریان تبدیل کند. آن زمان ایمپرفکت 57 
میلیون دالر ســرمایه جذب کــرده بود. در ســپتامبر 2۰19 
نام شرکت تغییر کرد و کلمه تولید یا produce جایگزین 
غذاها یــا  foods شــد. این تغییر نام اشــاره به انــواع مواد 
غذایی داشت که شــرکت می خواست به وب سایت خود 
اضافــه کنــد؛ از جمله شــیر و تخم مــرغ. بنابرایــن تصویر 
میوه هــای بدشــکلی کــه روی آنها چشــم های عروســکی 
چسبانده شده بود و در وب سایت و تبلیغات ایمپرفکت 
بســیار ســرگرم کننده بــود، حــذف شــدند و بــه جــای آنها 
عکس های سوسیس و پنیر گیاهی و کنگر فرنگی برشته با 

یک پس زمینه پاستلی گذاشته شد.
 )Trader Joe’s( ایمپرفکت همچنین از آمازون و تریدر جوز

نیروهای بااستعدادی را استخدام کرد.

 صرفاً چیزهای زشــت زیادی وجــود دارد که 
می توانید بخرید

در ابتدای پاندمی که قفسه فروشگاه ها خالی شد و فروش 
آنالین افزایش یافت، ایمپرفکت به فروش باالیی رسید، اما 
نتوانســت به مأموریت قبلی خود ادامه دهد، چه برسد به 
آنکه به فروش باالتر برســد. کارمندان ســابق ایمپرفکت به 
اینسایدر گفتند که فروش مواد غذایی اضافی و معیوب برای 
اداره یک خواربارفروشی کامل کافی نیست. یکی از کارمندان 
به زمانی اشاره کرد که ایمپرفکت حتی قادر به تأمین هویج 
نبود کــه یکــی از اقــالم اصلی غذایــی اســت.  یکی دیگــر از 
کارمندان پیشین گفت: »در ایمپرفکت تنها چیزهای زشتی 
وجود دارند که می توانید آنها را بخرید .«  نرخ سفارش هایی 
که بــدون ایــراد به دســت مشــتری می رســید، یعنــی بدون 
آســیب و بــدون مفقــودی، 8۰ درصد بــود. یعنــی از هر پنج 
سفارش یک سفارش مشکل داشت. اقالمی که به مشتری 
تحویل داده می شــدند، شکسته و آســیب دیده و کپک زده 
بودند. به همین دلیل این شرکت نتوانست تجربه ای واقعی 
در بازار انبوه داشــته باشــد. با وجود ایــن ایمپرفکت دامنه 
محصوالتــش را گســترش داد. کارمندان پیشــین شــرکت 
گفته اند که در واقعیت از اینکه این محصوالت به ضایعات 
تبدیل نشوند، جلوگیری نشد. کارمند سابق شرکت گفت: 
»بهن و تیمش در تالش بودند مشکالت مربوط به افزایش 
مقیاس را که به  دلیل پاندمی به وجود آمده بود، حل وفصل 
کنند، اما این شرکت برای زمانی که پاندمی به پایان می رسد، 
راهبردی در نظر نداشــت و ســرانجام مردم دوبــاره به خرید 

حضوری در فروشگاه روی آوردند.«
 

 جاه طلبی  برای بــازار انبوه، ســرمایه گذاران را 
جذب می کند

یافته های اینســایدر نشــان می دهد که تا پایان سال 2۰2۰، 
میزان فروش شرکت به بیش از ۴۰۰ میلیون دالر رسیده بود، 
اما حجم فروش و سفارش در سه ماهه سوم آن سال سیری 
نزولی یافت. در اکتبر 2۰2۰، مدیران خبر از برنامه خود برای 
افزودن الکل، غذاهای منجمد و غذاهــای آماده دادند. نوع 
مشتریانی نیز که این شــرکت قصد جذب شــان را داشت، 
تغییر کرد و هدفش تبدیل شــدن به یــک بــازار انبوه تر بود. 
جاه طلبی های ایمپرفکت درباره بازار انبوه، ســرمایه گذاران 
بزرگی را جذب می کرد.  در می 2۰2۰، ایمپرفکت سرمایه  ای 
72 میلیارد دالری جذب کرد. این جذب سرمایه در یک دور 
ســرمایه گذاری ســری C، تحت هدایت شــرکت اینســایت 
پارتنــرز اتفــاق افتــاد )ســرمایه گذاری ســری C مربــوط بــه 
اســتارتاپ هایی اســت کــه موفقیــت و ثبــات خود را نشــان 
داده باشــند (. در ماه فوریه امســال، ایمپرفکت دور دیگری 
از جذب ســرمایه را آغاز کرد که باز هم تحت نظارت شرکت 
اینسایت بود؛ سرمایه گذاری ســری D به ارزش 11۰ میلیون 
دالر که ارزش شرکت را به 7۰۰ میلیون دالر می رساند . شرکت 
ایمپرفکت گفته که از بودجه جدید برای سرعت بخشیدن 

به رشد خود استفاده می کند.
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ریزش 
50درصدی...

حمیدرضا ترابیان، 
رئیس هیئت مدیره 
تجارت الکترونیک 
رایبــد ایرانیــان نیز 
کیفــی  به صــورت 
پیامدهای قطعی اینترنت بر این شرکت 
را توضیــح داد. بــه گفتــه او، بســیاری از 
مشــتریان تجــارت الکترونیــک رایبــد 
ایرانیان از اختالالت اینترنت و تأثیر آن بر 
کسب وکارها آگاه نیستند و موضوع را به 
عملکــرد نادرســت ســامانه نســبت 
می دهنــد. او اظهــار کــرد کــه نارضایتــی 
مشــتریان افزایــش پیــدا کــرده و حجــم 
تماس هــای پشــتیبانی چندبرابر شــده 
اســت، امــا پاســخگویی های تلفنی هم 
دچــار مشــکل اند. او ادامــه داد: »در 
شــبکه های اجتماعــی کمپین هایــی بــا 
هزینه های قابل  توجه برقرار شد و حاال که 
زمان نتیجه است، اینترنت قطع و هزینه 
و زمان هدر رفته اســت.« به گفتــه او، در 
کنــار اختــالالت اینترنــت، شــایعات 
ملی شــدن اینترنــت و قطعــی شــبکه از 
جنبه ای دیگر به کسب وکارها لطمه وارد 

می کند.

 ۷۵ درصد تراکنش ها کاهش 
پیدا کرده است

 احمـــــــــــــدرضـــــــــــا 
منصــوری، رئیــس 
ن  کمیسیــــــــــــــــــــو
پرداخت یاری نصر 
تهران و مدیرعامل 
پی پینگ نیــز فیلترشــدن اینســتاگرام، 
توقف فعالیت کسب  وکارهای خانگی و 
اینترنتــی و کاهش درصــد تراکنش های 
شبانه ناشی از قطعی اینترنت را از جمله 
عواملــی می داند کــه بــه از دســت رفتن  
پویایــی مشــاغل و ســقوط چشــم گیر 
اقتصاد کشور منجر می شوند. به گفته 
منصوری، آمارهای فعلی نشان می دهد 
در این مدت تعداد تراکنش ها 75 درصد 
و درآمدهــا 8۰ درصــد کاهش پیــدا کرده  
اســت. به گفته او در این شرایط محدود 
هیچ فردی از خارج کشــور هم نمی تواند 
پرداخت ها و خریدهای خود را انجام دهد 
و در نتیجــه در ایــن بخــش  هــم شــاهد 
پســرفت خواهیم بــود. او تأکید می کند 
شرایط فعلی اینترنت حتی میل به خرید 
را هم کاهش داده است. او معتقد است 
تداوم عوامل مذکور، می تواند به تعطیلی 
کسب وکارهای پرداختی هم منجر شود.
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تمام موقعیت های شغلی که از متقاضیان دعوت به ارسال رزومه 
می کنندواقعی نیستند؛ چرا چنین اتفاقی در حال وقوع است؟

بر سر دوراهی  استخدام و اخراج

کارمندان قدیمی آمازون 
از صرفه جویی های 

بزوس گفته اند

خساست و حماقت
در ایمیلی که به یوجین کیم از اینسایدر 
با موضوع »کار در آمازون« ارســال شــد، 
بیــش از دوجیــن کارمنــد ســابق آمــازون 
که اکنون در گــوگل کار می کنند، از اینکه 
کارفرمای سابق شان چقدر مقتصد بوده 

است، شکایت کرده اند.
در یکی از این ایمیل ها، یکی از کارمندان 
ســابق آمازون که در ســال 2۰2۰ شــرکت 
را تــرک کــرد، گفــت کــه مدیــران پــروژه 
»لپ تاپ هــای تحــت وینــدوز« دریافــت 
کرده  بودند و می بایست ثابت می کردند 
برای کار به مک بوک های اپل نیاز دارند تا 

دستگاه ها را دریافت کنند.
اجبــار کارمنــدان آمــازون به درخواســت 
دستگاه های کاری با کیفیت باالتر، مثالی 
برای ساختن اصطالح »فروپیدیتی« شد 
که در سراسر دفاتر آمازون گسترش یافته 
است. اتان ایوانز، مدیر ســابق آمازون در 
یــک پســت وبــالگ توضیــح داد کــه این 
اصطالح ترکیبی از کلمات »خساست« 
و »حماقــت« اســت. صرفه جویــی در 
فرهنگ آمــازون یکــی از 16 اصــل رهبری 
این شرکت برای تصمیم گیری های تجاری 

است.
یکــی دیگــر از کارمنــدان ســابق کــه در 
ســال 2۰2۰ آنجا را تــرک کــرد، در ایمیلی 
گفــت کــه تیــم او فقــط یــک مانیتــور 
کامپیوتر داشــت. بــرای داشــتن مانیتور 
دوم، کارمنــدان آمــازون کارآموزانــی برای 
تابســتان اســتخدام می کردند تــا او یک 
مانیتور دریافت کند. بعد از رفتن کارآموز، 
کارکنان از آن مانیتور استفاده می کردند. 
او گفــت قــرار بــود مانیتورهــای کارآمــوز 
تابستانی بازگردانده شوند، اما ما این کار 
را نمی کردیم. برخی از کارمندان گفته اند 
که با سایر کارمندانی که مسئولیت لوازم 
اداری را بر عهده دارند، دوست می شدند 
تــا بتواننــد یــک شــارژر لپ تــاپ اضافی 
قرض کننــد و تــا زمان تــرک شــرکت آنها 
را نگه دارند. شــدت صرفه جویــی فراتر از 
دســتگاه های کار بــود. غــالت صبحانه از 
آشپزخانه دفتر دو کارمند سابق حذف و 
به آنها گفته شد غالت صبحانه مطابق با 
طرز تفکر مقتصدانه نیســت. طبق یک 
ایمیل، آمازون حتی نودل هــای فوری را با 
قیمتی باالتــر از یک فروشــگاه نزدیک به 
دفتــر می فروخت. همچنین گفته شــده 
دو کارمند در جلسه ای مجبور شدند یک 
شیرینی را تقسیم کنند، زیرا بودجه برای 

سفارش بیشتر کافی نبود.
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به گزارش ایندیپندنت، کارمندان متا از برنامه های این 
شــرکت برای معرفی میزهــای داغ در دفاتر خــود انتقاد 

کرده اند.
بر اســاس این گزارش، مالــک فیس بوک و اینســتاگرام 
گفت تجربه جدیــدی را در محــل کار آزمایش خواهند 
کرد. بر این اساس کارمندان باید قبل از رسیدن به دفتر، 
میزهای خود را رزرو کنند. کارمندان متا به طرح میز کار 
داغ در شــبکه اجتماعــی داخلی خــود اعتــراض کرده و 
فــردی آن را »مضحــک« خوانده اســت. ســایر کارکنان 
گفته اند اجرا کردن این ایده به عنوان یک تجربه جدید 

متقلبانه است.
بسیاری از شرکت های بزرگ برای صرفه جویی در فضای 

اداری و هزینه ها از طرح میز داغ استفاده می کنند، اما 
اجــرای این طــرح به معنــی نبــود ایســتگاه کاری دائمی 
برای اکثر کارکنان است. به گزارش ایندیپندنت، یکی از 
کارمندان متا نوشــت: »آیا می توانیم اعضای بدن خود 
را قطع کنیم و آن را کاهش هزینه بنامیم؟« »هیچ کس 
این طرح را یــک تجربه جدیــد نمی دانــد.« برخی دیگر 
گفته اند آنها با نوع بیان تصمیم خود مانند کودکان با ما 
)کارکنان( رفتار کرده اند. برخی از کارکنان اظهار کرده اند 
که کمتر به دفتــر می  آیند، زیــرا باید یک میــز رزرو کرده 
و آن را تنظیم کنند. یکــی از کارکنان گفــت برنامه ریزی 
برای این حرکت نشــان می دهد که مدیریــت رابطه اش 
را با واقعیــت به صورت کامل و مطلق قطع کرده اســت. 

 طرح جدید متا
برای کاهش هزینه ها

این یک تجربه 
جدید نیست




