ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻻﻧﺪر اپ :ادﻏﺎم ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﺑﺎﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺣﻮزه ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ درﺑﺎره ادﻏﺎم اﯾﻦ اﺳﺘﺎرت آﭘﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ؛
ﻋﺪهای از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ادﻏﺎم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻋﺪهای ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت روﯾﮑﺮد ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺖ.

»ﻃﺎﻫﺮه ذواﻟﻔﻘﺎری« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻻﻧﺪراپ از آن دﺳﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ادﻏﺎم
دارد و آن را ﯾﮏ اﻫﺮم ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزار ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ادﻏﺎم

ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ و ﺑﺠﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .او در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»از اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺬا
و ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺑﯿﻦ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ از
ﻗﺪﯾﻢ آﻧﭽﻨﺎن در اﯾﺮان راﯾﺞ ﻧﺒﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺧﻮدﺷﺎن را
در ﺑﺎزار ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار زﯾﺎدی دارﯾﻢ«.

ذواﻟﻔﻘﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ در اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﺪه ﮐﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .او در

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزار ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ رﺷﺪ  ۱۴درﺻﺪی را
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۶ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮددﻫﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺮف اول را در ﺑﺎزار ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽزﻧﯿﻢ«.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻻﻧﺪراپ از ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ آﭼﺎره و اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ
ﺗﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری آﻣﺎده اﺳﺖ .او ادﻏﺎم را ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﺎ در ﻻﻧﺪراپ ﺗﯿﻢ ﮐﺎﻣﻠﯽ دارﯾﻢ وﻟﯿﮑﻦ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ادﻏﺎم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻫﻢ
اﻓﺰاﯾﯽ را اﻧﺠﺎم داد و از دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ ﻣﺎ ﺑﻪ
زودی ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﻮﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ ﻫﺮ ﺗﯿﻤﯽ در ﻫﺮ ﺣﻮزهای در ﺣﺎل ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺧﺮوج از ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﭽﯿﻨﺪ و ﺑﺎزار را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ«.

ذواﻟﻔﻘﺎری در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺧﺸﮑﻮﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻪ ﺗﺎﺪ و ﻧﻪ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ روی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ در ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺑﻌﺪ ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد«.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻻﻧﺪر اپ ادﻏﺎم ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺑﺎور دارد اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﺑﺎﯾﺪ راه ﺧﻮدش را اداﻣﻪ دﻫﺪ اﻣﺎ ادﻏﺎم را ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد در ﺷﺮاﯾﻂ درﺳﺖ و ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻗﻮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﺳﺎزی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

