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یادداشت
 گلسـا ماهیـان

رکورد خرید آنالین شکسته شد

واژه هایـی نظیـر فـروش، حراجـی و حتـی کسـب و کار در چنـد سـال اخیر و بـا افزایش 
فعالیـت کاربـران اینترنتـی، کامـال مفهـوم تـاز ه ای به خـود گرفته انـد. بسـیاری از افراد 
بـا اسـتفاده از جهـان مجـازی بـدون نیاز به داشـتن یـک فروشـگاه فیزیکی بـه فروش 
محصـوالت خـود بـه صـورت آنالیـن دسـت زده انـد. کاربـران اجنـاس را بـه صـورت 
مجـازی مشـاهده می کننـد و بـه همـان شـکل هـم خریـد خـود را انجـام می دهنـد و 
کاالی خـود را بـه صـورت فیزیکـی دریافـت می کننـد. فرهنگ خریـد آنالین یـا همان 
خریـد اینترنتـی، مدتهاسـت که در کشـور های پیشـرفته جـا افتـاده و در کشـور های در 
حـال توسـعه هـم این مفهوم مدتی اسـت مـورد توجه قرار گرفتـه و کاربرانی که دوسـت 
دارنـد مطابـق بـا پیشـرفت تکنولـوژی در جهـان حرکـت کنند، به این سـمت کشـیده و 
سـعی بر ایـن دارنـد تـا لـذت و راحتـی خریـد اینترنتـی را تجربه کننـد. وب سـایت هایی 
ماننـد آمـازون، ایبـی و علـی بابـا در حـال حاضـر بـه عنـوان بزرگتریـن و معتبرتریـن 
فروشـگاه های اینترنتـی در جهـان فعالیـت دارنـد و اگـر در عـرض هفته گذشـته سـری 
بـه ایـن دسـته از سـایت ها زده باشـید بـا تبلیغـات جالبـی مربوط بـه تخفیفـات «جمعه 
سـیاه» یـا همان بلـک فرایـدی مواجه شـده اید. خریـد اینترنتی خـودش به انـدازه کافی 
وسوسـه کننده اسـت زیـرا با حـذف واسـطه ها و هزینه های مربوط به داشـتن فروشـگاه 
فیزیکـی، قیمت کاالیـی که به صورت اینترنتی خریداری می شـود بسـیار پایینتر اسـت. 
حـال فـرض کنید که بـه همیـن کاال های خـوش قیمـت، تخفیفی بـاور نکردنـی تعلق 
بگیـرد. بـدون شـک در چنیـن شـرایطی کاربـران اینترنتی سـر از پـا نخواهند شـناخت. 
تعطیـالت عیـد شـکرگزاری و همیـن طـور تخفیف هـای ویژه جمعـه سـیاه باعث ثبت 
رکـورد تاریخـی 3,34 میلیـارد دالری در حـوزه خرید هـای آنالیـن شـد. تحـول مهمـی 
کـه خرید هـای آنالین جمعه سـیاه سـال جـاری را از سـال گذشـته متمایز کرده اسـت، 
افزایـش اسـتفاده مردم از گوشـی های همـراه و تبلت ها بـرای انجام خرید هـای اینترنتی 
اسـت. برآورد هـای شـرکت ادوبـی نشـان می دهـد تنهـا در روز شـکرگزاری خرید هایی 
بـه ارزش 3,34 میلیـارد دالر بـه طـور آنالین انجـام شـده و 1,2 میلیـارد دالر از این رقم 
مربـوط بـه خرید هـای موبایلـی بـوده اسـت. گـزارش مسـتقل ChannelAdvisor هم 
نشـان می دهـد که 6۸,2 درصـد از ترافیک خرید هـای آنالین در روز شـکرگزاری مربوط 
بـه گوشـی های هوشـمند بـوده اسـت. بـا احتسـاب تبلت هـا و دیگـر ابـزار الکترونیـک 
قابـل حمـل ایـن رقـم بـه 77,۸ درصـد ارتقـا می یابد. نکتـه جالـب دیگر پیشـی گرفتن 
سـفارش های آنالیـن موبایلـی از سـفارش های ثبـت شـده بـا اسـتفاده از رایانه هـای 
شـخصی بوده اسـت.53 درصـد از سـفارش های خرید با اسـتفاده از گوشـی ها و تبلت ها 
ثبـت شـده اند و لذا کاربـران رایانه هـای شـخصی از کاربـران تلفن های همـراه در حوزه 
خریـد اینترنتـی عقـب افتـاده انـد. ترافیـک موبایلـی سـایت های برخی فروشـگاه های 
زنجیـره ای نیـز در سـال جـاری رشـد بی سـابقه ای داشـته و بـه عنـوان مثـال در مـورد 
فروشـگاه وال مـارت بـه بیش از 70 درصـد افزایش یافته اسـت. تحول قابـل تامل دیگر 
در گـزارش ادوبـی بـه اسـتقبال گسـترده تـر مـردم از فروشـگاه های آنالیـن بـزرگ باز 
می گـردد، بـه گونـه ای کـه خریـد آنالیـن از ایـن سـایت ها دو برابـر سـایت های خرده 
فروشـی کوچـک بـوده اسـت.55 درصـد ترافیک سـایت های خرده فروشـی بـزرگ هم 
موبایلـی بـوده اسـت. همچنیـن هر کاربـر گوشـی های اندرویـدی به طور متوسـط 130 
دالر و هـر کاربـر گوشـی های iOS اپل به طور متوسـط 142 دالر خرید انجام داده اسـت. 
البتـه اگـر چه ترافیک موبایلـی بازدید از سـایت های تجارت الکترونیک بیـش از ترافیک 
مربـوط بـه رایانه هـای رومیـزی بـوده، اما سفارشـات نهایی ثبت شـده از ایـن طریق 37 

درصـد کل سفارشـات را تشـکیل می دهد.

در  تـا  شـده اند  زاده  کـه  هسـتند  انسـان ها  از  بعضـی 
اطرافشـان تحـول ایجـاد کننـد و بـا روحیـه ریسـک 
پذیـری بـاالی خـود، نـوآوری و خالقیـت را بـه جهان 
اطـراف خـود تزریـق کننـد. یکـی از ایـن افـراد کـه 
مـارک  آقـای  اسـت،  شـده  شـنیده  بسـیار کم  نامـش 
اندریسـن اسـت کـه سـرمایه گذار، مهنـدس و طـراح 
نرم افـزار موزاییـک و موسـس شـرکت نـت اسـکیپ 
اسـت. در شـماره های اولیه بایـت، او را به شـما معرفی 
کردیـم امـا مدتهاسـت کـه در رابطـه بـا او کـه یکی از 
خوش بین تریـن و متعهدتریـن افـراد در دره سـیلیکون 
اسـت، صحبتـی نشـده اسـت. در شـرایطی کـه جهان 
درگیـر وقایع سیاسـی و بحران های اقتصـادی مختلف 
اسـت، او هیـچ گاه اتـالف وقت نکـرده و همیشـه همه 
حواسـش متوجـه کارش بوده اسـت. آقای اندریسـن تا 
قبـل از مـاه سـپتامبر، یـک اکانـت توئیتـر بسـیار فعال 
داشـت و از ایـن حسـاب کاربـری خـود بـرای اعـالم 
خبر هـای مختلـف جهان اقتصـاد و تکنولوژی اسـتفاده 
می کـرد اما بـه یک بـاره از ماه سـپتامبر بسـیار کم کار 
شـد و رسـما از تاریخ 24 سـپتامبر از توئیتـر خداحافظی 
کـرد و اعـالم کـرد که به یـک زنـگ تفریـح احتیاجی 
دارد. او بـدون هیـچ گونـه توضیحی تمـام توییت های 
گذشـته خـود را هـم حـذف کـرد. در ظاهـر جایگاهش 
در هیئـت مدیـره فیسـبوک، با مشـکالتی مواجه شـده 
و همیـن ماجـرا باعـث شـده تا تصمیـم بگیـرد کمی از 
جهـان مجـازی فاصله بگیـرد. به تازگـی مصاحبه ای با 
او انجـام شـده اسـت که شـاید خوانـدن بخشـی از آن 

برای شـما هـم جالب باشـد.

 این اواخر چه چیزی دلیل
 خوش بینی شما شده است؟

خیلـی چیزهـا. واقعا سـخت اسـت در این حرفه باشـی 
طـی  تقریبـا  نباشـی.ما  امیـدوار  و  اندیـش  مثبـت  و 
یـک سـال دوهـزار بنیانگـذار اسـتارتاپ را بـه صورت 
حضـوری می پذیریـم کـه روی این صندلی می نشـینند 
خـود  بکـر  و  جدیـد  ایده هـای  فکر هـا،  طرح هـا،  از  و 
بـرای مـا می گوینـد. اگـر ایـن افـراد مثبـت و خـوش 
بیـن نبودنـد، هرگـز پایشـان بـه اینجـا بـاز نمی شـد و 

فکرهایشـان. و  ایده هـا  همین طـور 

روند تغییر شرایط زندگی تا 10 سال آینده 
را چگونه با گذشته مقایسه می کنید؟

اتفـاق بزرگـی کـه در دنیـا در حـال وقـوع اسـت ایـن 
اسـت کـه اقتصـاد دو قسـمت شـده اسـت. قسـمتی از 
آن شـاهد رشـد سـریع تکنولـوژی و بهـره وری بـاال و 
افزایـش کیفیـت محصـوالت ا سـت. ایـن قسـمت از 
اقتصاد شـامل پیشـرفت در حـوزه صدا و تصویر اسـت، 
پادکسـت در مقابـل رادیو نمونه روشـنی از تغییر سـریع 
 ( Streaming Video) تکنولوژی اسـت، رسـانه جاری
و تلویزیون هـای سـنتی نمونـه دیگر این قضیه اسـت. 
اگـر دقـت کـرده باشـید، قیمـت تلویزیون هـا طـی 10 
سـال اخیـر بـه شـدت کاهـش پیـدا کـرده اسـت، این 
قضیـه در مـورد خودرو هـا هم صـدق می کنـد. صنعت 
خودرو سـازی در حـال حاضـر بـا نـرخ بهـره وری باال و 

افزایـش کیفیـت و افـت قیمت روبه روسـت.
قسـمت  مخالـف  نقطـه  دقیقـا  اقتصـاد  دوم  قسـمت 

می کنـد  پیـدا  افزایـش  قیمت هـا  یعنـی  اسـت  اول 
درحالی کـه کیفیـت تغییـر خاصـی نمی کنـد. درسـت 
ماننـد خدمـات درمانـی کـه هـر سـال مبلغ بیشـتری 
بـرای آن می پردازیـد امـا در مقابـل افزایـش قیمـت، 
مشـاهده  شـده  ارائـه  خدمـات  در  چشـم گیری  تغییـر 
نمی کنیـد. ایـن قضیه در مـورد آموزش و پـرورش هم 
صـدق می کنـد، خیلی جالب اسـت که تمـام آیتم ها در 
حـوزه مدیـا با کاهـش قیمت روبه روسـت بـه جز کتب 
درسـی. هـم کتـب درسـی و هـم شـهریه دانشـگاه ها 
تکنولـوژی  اسـت. صنعت  یافتـه  افزایـش  مـدارس  و 
وارد  اقتصـاد  اول  قسـمت  حیطـه  بـه  توانسـته  تنهـا 
شـود. تکنولـوژی در حـوزه خریـد و فـروش، معامالت 
و تجـارت، در حـوزه رسـانه ها و خبرگذاری ها، وسـایل 
حوزه هـای  در  امـا  دارد  پررنگـی  حضـور  الکتریکـی، 
خدمـات  پـرورش،  و  آمـوزش  درمانـی،  خدمـات 
سـاختمانی، مراقبـت از خردسـاالن و کهنسـاالن کـه 
هزینه هـای گزاف تـری در دنیـای امـروز در پـی دارد، 
نتوانسـته حضـور چنـدان چشـم گیری داشـته باشـد.

ایده ورود تکنولوژی به دسته دوم از اقتصاد 
چقدر عملی است؟

جـدی  بسـیار  سـیلیکون،  دره  در  مـا  حاضـر  حـال  در 
در تالشـیم تـا شـرکت های مربـوط بـه دسـته دوم را 
بازگشـایی کنیـم و مـن مطمئنم بـا شـروع ایـن رونـد، 
اسـتارتاپ های زیـادی بـه ایـن حیطـه جـذب خواهند 
شـد بـه خصـوص در حیطه هایـی همچـون خدمـات 
متنـوع  افزار هـای  نـرم  و  بیوتکنولـوژی  درمانـی، 

مربوطـه، حتمـا شـاهد ایـن موضـوع خواهیـم بـود.

 جایگاه روبات ها، به خصوص روبات هایی که شما
 استفاده می کنید، در یک خانه کجا خواهد بود؟

باشـد.  چـه  روبـات  از  منظورتـان  کـه  دارد  بسـتگی 
ترموسـتات هم از نظـر مـن یـک روبـات اسـت قبـال 
ترموسـتات ها آنالـوگ بودند اما االن دیجیتال هسـتند. 
نکتـه ای که مـردم بـه آن زیاد توجـه ندارند این اسـت 
کـه بـه تمـام شـرکت های موجـود در این حـوزه نگاه 
شـرکت،  ایـن  از  کـدام  می گوینـد: «هیـچ  می کننـد و 
شـرکت  «ایـن  نیسـت.»،  جدیـد  رایانـه ای  شـرکت 
«ایـن  می کنـد.»،  تولیـد  راننـده  بـدون  خودرو هـای 
شـرکت هدسـت های واقعیت افـزوده تولیـد می کند.»، 
«ایـن شـرکت روبـات رومیزی تولیـد می کنـد.»، انگار 
کـه تمـام ایـن محصـوالت تفـاوت چشـم گیری باهم 
دارنـد درحالی کـه ایـن طـور نیسـت. البته شـاید ظاهر 
محصـوالت تولید شـده و کاربـرد آن ها متفاوت باشـد 
امـا اصـل مشـترک همـه آن هـا ایـن اسـت کـه تمام 
آن هـا زیرمجموعـه یـک تقسـیم بندی هسـتند که در 

قالب هـای مختلـف ارائـه می شـوند.

 اندروسون هورویتز، یکی از تاثیرگذارترین
 مردان جهان فناوری است

مردی در قلب دره سیلیکون


