ﭼﺮا ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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دﯾﺮوز ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم
اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻔﺎﻓﯽ اراﺋﻪ ﻧﺪادهاﻧﺪ .اﻣﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽاش از ﺑﺎزار
ﻣﺪرن ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾﻦ
ﻧﯿﺰ ﺟﺰو دﻻﯾﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
»ﻫﺎدی ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎدی« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺎب وﯾﮋن از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻤﯿﻠﯽ از ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﺮاﯾﻢ
راﯾﺎﻧﻪای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ و ﺑﺮﺧﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ
از ارﺳﺎل اﯾﻦ اﺧﻄﺎر ،ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﻧﻬﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .او ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﺟﺎب وﯾﮋن و رﺑﻂ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ آن
ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ
ﻫﻢ ﺳﺎزش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻣﺸﺮوط و ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺎ اﺧﺬ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺠﻮز و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﻢ از ﺳﻮی ﻣﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات را دﯾﺪ«.

او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ داﺷﺘﻪ و ﻣﺜﻞ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺑﺎزار اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﮐﺸﻮر رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
از ﺳﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﭼﻮن ای-ﻧﻤﺎد و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ دﭼﺎر اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺷﺪهاﻧﺪ .وی ﺧﺒﺮ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم و ﮔﺬر
ﻣﺮاﺣﻞ اداری آن ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽدﻫﺪ و اﻣﯿﺪ دارد ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣﻞ
دوﺳﻮﯾﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ وزارت ﮐﺎر و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد:

»ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﺨﺪام در ﻗﺎﻧﻮن
ﻓﻌﻠﯽ وزارت ﮐﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻣﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ زودﺗﺮ ﺻﻮرت
ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﺎ ،ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻟﻄﻤﻪ ﻧﺨﻮرد«.
»ﻣﯿﻼد ﺑﺨﺘﯽ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻨﺖ ﯾﺎب ﮐﻪ ﺟﺰو ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد از درﺧﻮاﺳﺖ

اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﯾﺎﺑﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و آن را ﺑﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻧﻘﺶ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .او اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،رﺷﺪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻗﺎرچ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﻫﻮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺨﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ از روش ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪای و…
اﺳﺘﺨﺪام از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﻫﻢ آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﺟﺬب ﻧﯿﺮو از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ وارد ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺪود
ﻣﯽﺳﺎزد«.

ﺑﺨﺘﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ در اﯾﻦ
ﺣﯿﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻏﺬی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ و اﯾﻦ اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن را ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ازای ﻣﻘﺪاری ﻫﺰﯾﻨﻪ آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد را در ﺟﺮاﯾﺪ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل آﮔﻬﯽدﻫﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ .آﮔﻬﯽ ﺟﺬب ﻧﯿﺮو ﺣﺘﯽ در
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ دﯾﻮار و ﺷﯿﭙﻮر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ
آﮔﻬﯽﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﺮاﯾﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﯽﻫﻮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن آﮔﻬﯽ
دﻫﻨﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ رزوﻣﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ از داﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎر دارای ﻟﻮﮔﻮ و ﺟﺰﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﺰان اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن آﮔﻬﯽﻫﺎ را ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﯽﺑﺮد«.
ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ و ﺷﻔﺎف درﺑﺎره ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺎزی اﻇﻬﺎر

ﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وزارت ﮐﺎر در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ،ﺳﻌﯽ در
ﻧﻈﻢ دادن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ دارد ﺗﺎ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻧﺎﻗﺺ در اﯾﻦ راه ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﺰوم ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻫﺮ ﺑﺎزاری ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

