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اقتصاد کشور آفالین شده است
قطع اینترنت و خاموشی چراغ کسب وکارهای آنالین

با فراگیری روزافزون شــبکه جهانی اینترنت، ارتباطات سایبر و 
فضــای مجازی تمام ابعاد مختلف زندگــی اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســی انســان را احاطه کرده و برخالف رقابت های 
فضایــی دهه های ۵۰ و ۶۰ میــالدی، در دوره ای که به عصر فضا 
نیز شهرت یافته، پوشش تمام نقاط جهان حتی مناطق دورافتاده 
روستایی به اینترنت ارزان و ُپرسرعت، به ویژه اینترنت ماهواره ای، 
اهمیت خارق العاده ای یافته اســت. اکنون بیــش از پنج میلیارد 
نفــر یعنــی ۶۳ درصد جمعیت جهــان از اینترنــت و دو میلیارد 
ســایت اســتفاده می کنند و این تعداد با نرخ رشــد ساالنه شش  
درصــد (روزانه بیش از ۷۰۰ هزار کاربــر جدید) همچنان در حال 
افزایش است. بیشــتر این کاربران (۹۳ درصد) با استفاده از تلفن 
همراه، به طور متوســط روزانه هفت ساعت و در مجموع بیش از 
دو تریلیون دقیقه آنالین هســتند. این آمار نشان می دهد هر کاربر 
حدود ۴۰ درصد از عمر خود را به صورت آنالین سپری می کند. این 
رقم روزبه روز در حال افزایش است؛ به طوری که نرخ رشد ساالنه 
کاربــران رســانه های اجتماعی از ۱۴ درصد عبور کــرده . هر کاربر 
رســانه  اجتماعی به طور متوســط ماهانه از ۶٫۶ پلتفرم اجتماعی 
مختلــف بازدید و روزانه دو ســاعت و ۲۴ دقیقه در شــبکه های 
اجتماعی وقت صرف می کند؛ این یعنی روزانه بیش از ۱۰ میلیارد 
ســاعت در جهان صرف استفاده از رسانه های اجتماعی می شود. 
اگر فقط جمعیت باالی ۱۳ ســال را در نظر بگیریم، تعداد کاربران 
شبکه های اجتماعی به سه چهارم جمعیت جهان  رسیده است. با 
وجود این، هنــوز ۳۷ درصد از جمعیت جهان، یعنی ۲.۹ میلیارد 
نفر از اینترنت بی بهره اند. جنوب آســیا بزرگ ترین جمعیت آفالین 
را در خــود جــای داده و بیش از یک ســوم از جمعیت بی ارتباط 
جهــان در این منطقــه زندگی می کنند. ۷۴۴ میلیــون نفر در هند 
آفالین هســتند که معادل بیش از نیمی از جمعیت این کشــور و 
حدود یک چهارم مردم بدون ارتباط جهان است. ۱۴۵ میلیون نفر 
در پاکســتان، ۱۱۴ میلیون نفر در بنــگالدش و ۴۱۵ میلیون نفر در 
چین آفالین هستند. ضریب نفوذ اینترنت در سه کشور کره شمالی، 
اریتره و کومور زیر ۱۰ درصد باقی  مانده و تنها یک چهارم جمعیت 
در ۱۸ کشور به اینترنت دسترسی دارند. از این تعداد، ۱۵ کشور در 
آفریقا واقع شــده اند. طبق گزارش بانک جهانی، در شــش کشور 
از ۱۸ کشــوری که ضریب نفوذ اینترنت کمتر از ۲۵ درصد اســت، 
فقط کمتر از نیمی از جمعیت به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 

دسترسی دارند.
تحقیقات جدید مؤسســه GWI نشــان می دهد دسترســی به 
اطالعات و اخبار، ارتباط  با دوســتان و خانواده و تماشــای ویدئو، 
همچنان انگیزه اصلی و محبوب کاربران برای آنالین شــدن است. 
یوتیوب با حدود ۵۰ میلیارد جلســه بازدید، پربازدیدترین وب سایت 
در فوریه ۲۰۲۲ شناخته شــد و در اتفاقی نادر، Google.com رتبه 
نخســت خود را از دســت داد. پس از یوتیوب، گــوگل، فیس بوک، 
ویکی پدیــا و آمازون به ترتیب پربازدیدترین ســایت ها در سراســر 
جهان هســتند. واتس اپ، اینســتاگرام، فیس بوک، تیک تاک، توییتر، 
تلگرام، پینترَســت و دیســکورد به ترتیب هشت رســانه محبوب 
کاربران سراسر دنیا محسوب می شوند. فیس بوک دو میلیارد و ۹۱۰ 
میلیون، یوتیــوب دو میلیارد و ۵۶۲ میلیون، واتــس اپ دو میلیارد، 
اینستاگرام یک میلیارد و ۴۷۸ میلیون، تیک تاک یک میلیارد، لینکدین 
۸۳۰ میلیون، تلگرام ۵۵۰ میلیون، پینترَســت ۴۴۴ میلیون و توییتر 

۴۳۶ میلیون مشترک دارند.
در ایــران ۸۵میلیون نفری، تعداد کاربران اینترنت از ۷۲ میلیون 
نفر عبــور کرده و بیــش از ۵۵ درصد در شــبکه های اجتماعی و 
پیام رســان ها فعالیت دارند که نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد 
رشــد داشته اســت. اینســتاگرام با ۴۸ میلیون کاربر و واتس اپ با 

حدود ۵۲ میلیون کاربر، به ترتیب محبوب ترین شــبکه اجتماعی و 
پیام رســان در ایران محسوب می شوند. تلگرام نیز ۵۰ میلیون کاربر 

ایرانی دارد.
حضــور این میزان کاربر در رســانه های اجتماعی، زمینه انجام 
بســیاری از تعامــالت اقتصــادی و اجتماعــی به ویــژه تجارت و 
کسب وکار را در فضای مجازی فراهم کرده است. کسب وکار آنالین 
برخالف نوع ســنتی، به  ســهولت در هر مکان و زمانی امکان پذیر 
است. شروع این نوع کســب وکار به کارفرما، سرمایه کالن، مدرک، 
فروشگاه، بازاریابی میدانی، تبلیغات حرفه ای، ارتباط غیرمستقیم، 
فروش مستقیم و باواسطه، قیمت مقطوع، تشریفات و حتی شرایط 
سنی نیاز ندارد. درآمد این نوع کسب وکار، به ویژه در خرده فروشی، 
اکنون به بیش از دو تریلیون دالر رســیده است. در آمریکا بیش از 
۸۰ درصد مشــاغل مورد نیاز از طریق فضای مجازی اطالع رسانی 
می شــود و اغلب کارفرمایان، نیروی کار خود را از این فضا انتخاب 
و تأمیــن می کنند. اطالعات مرتبط با ســرمایه گذاری نیز به صورت 
گســترده در فضــای مجازی ارائــه می شــود و در نتیجه موفقیت 
ســرمایه گذاری تا حــدود زیادی به آگاهی و دانــش افراد از نحوه 
حضور در شــبکه های مجازی وابســته و فضای مجازی به قلمرو 
گسترده ای از کسب وکارهای جدید مبدل  شده است که با خالقیت 
و ایده پردازی پیوند خورده اند. مبادالت اقتصادی نیز بر پایه فضای 
مجازی از روند بسیار ســریعی برخودار شده و امکان بهره گیری از 
فضای مجازی و شــبکه اینترنت در روند توسعه مبادالت و تجارت 
بین الملل، گسترش فعالیت های مالی و اقتصادی و تولید درآمد و 

منابع اقتصادی را در پی دارد.
پیش بینی  شــده است تا ســال ۲۰۲۵ بیش از ۹۵ درصد مردم 
کشورهای توســعه یافته و حدود ۶۹ درصد اقتصادهای نوظهور از 
اینترنت استفاده خواهند کرد؛ بنابراین وابستگی به اینترنت نه تنها 
یک مفهوم، بلکه واقعیتی جدید است. تأثیرگذاری فضای مجازی 
در اقتصاد به حدی رسیده که اکنون اقتصاد دیجیتال سهم درخور 
توجهی از اقتصاد کشــورهای توســعه یافته را به خود اختصاص 
داده اســت و کشــورهای درحال توســعه نیز برنامه هایــی در این 
راستا تدوین کرده اند. سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای اتحادیه 
اروپا و گروه ۲۰ به ۱۰ درصد نزدیک شــده است. در این مدت، نرخ 
رشــد اقتصاد اینترنتی کشــورهای درحال توســعه به سرعت چند 
برابر شده و برخی از کشورها، ســرمایه گذاری های کالنی در زمینه 

زیرساخت های پهنای باند انجام داده اند.
اقتصــاد دیجیتال (Digital Economy)، اقتصاد آنالین، اقتصاد 
جدید، اقتصاد وب و اینترنت اقتصاد که با اقتصاد سنتی درآمیخته، 
نوعی اقتصاد مبتنی بر فناوری محاســبات دیجیتال نظیر واقعیت 
افزوده و واقعیت مجازی، بالک چین و ارزهای دیجیتال، مدل سازی 
ســه بعدی، هوش مصنوعی، انســان های دیجیتال و IoE است که 
از طریق بازارهای مبتنی بر اینترنت، جهان را به ســمت عصر تازه 

متاورس هدایت  کرده است.
مفهوم اقتصاد دیجیتال نخســتین  بار در کتاب اقتصاد دیجیتال 
(Digital Economy) اثر دان تاپســکات، بنیان گذار مجمع جهانی 
اقتصاد (اجالس داووس) که در ســال ۱۹۹۶ منتشــر شــد، به کار 
رفت. او گرچه زودتر از ســایر اقتصاددانان، ظهور اقتصاد دیجیتال 
را با گســترش فناوری اطالعات مطرح کرد، امــا درباره چارچوب 
آن تعریــف خاصــی ارائــه نکرد. کالوس شــواب ایــن اقتصاد را 
 (The fourth industrial revolution) انقالب صنعتــی چهــارم
 نامید. با توســعه و ارزان شــدن ابزارهای دیجیتــال نظیر موبایل، 
سنســورها، هوش مصنوعی و فراگیری انقالب دیجیتال در بســتر 
یک پلتفرم جهانی، موج دیگری آغاز شــد که از آن به عنوان عصر 
دوم ماشینی شــدن (Second Machine Age) نام برده می شــود. 
براســاس نظریه شواب، انقالب صنعتی اول در قرن های ۱۸ و ۱۹ و 
بین سال های ۱۷۶۰ تا ۱۸۴۰ شکل گرفت. ساخت راه آهن و اختراع 
موتور بخار، نماد ها و محرک های اصلی اولین انقالب صنعتی بود. 
در این موج، کارخانه ها شــکل گرفتند و نیروی مکانیکی به کمک 
نیروی انســانی آمد تا حجم تولید افزایــش یابد. موج دوم انقالب 
صنعتی در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ شکل گرفت. اختراع برق، 

اشــاعه تولید انبوه، درک مفهوم خط تولید و اشاعه تقسیم کار در 
کارخانه ها شاخص این انقالب بود. انقالب صنعتی سوم به انقالب 
دیجیتال یا انقالب کامپیوترها شــهرت یافت؛ جریانی که با اختراع 
نیمه رساناها، ارزان شــدن هزینه تولید، کاهش ابعاد ترانزیستورها 
و ســاخت کامپیوترها شــکل گرفت و رفته رفته با کوچک ترشــدن 
کامپیوترهــا و اختراع اینترنت و موبایل رشــد کــرد. ارزش اقتصاد 
دیجیتال اکنون به ســه تریلیون دالر رســیده است. این رقم حدود 
۳۰ درصد از شــش برابر کســری تجاری ســاالنه ایاالت متحده و 
تولید ناخالص داخلی انگلیس بیشــتر است. در ایران، با گسترش 
اکوسیستم استارت آپی، ســهم اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص 
داخلــی به حدود ۷٫۲ درصد رســیده اســت. این رقــم در برخی 
کشورها از ۳۰ درصد فراتر رفته است. اقتصاد دیجیتالی در ۱۵ سال 
گذشــته ۲٫۵ برابر ســریع تر از تولید ناخالص داخلی جهانی رشد 
کرده است. قطع اینترنت و فیلترینگ فضای مجازی نه تنها زندگی 
ساده و فعالیت های روزمره به ویژه روابط اجتماعی را مختل کرده 
بلکه خســارت های زیادی بر اقتصاد و چرخه تولید کشور تحمیل 
کرده اســت. امــروزه اینترنت مانند انــرژی بــرق و گاز، آب، راه و 
حمل ونقل و سایر زیرساخت های اساسی توسعه، یک ابزار ضروری 
برای کسب وکار شده است. در شرایطی که تأکید دولت و حاکمیت 
بر توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و دیجیتالی شدن بخش هایی 
مانند صنعت و معدن است، اینترنت که اصلی ترین بازوی توسعه 
و روغن تســهیلگر صنایع محسوب می شود، در روزهای اخیر دچار 
قطعی، ُکندی سرعت، اختالل و فیلترینگ شده و بسیاری از بنگاه ها 
و فعــاالن اقتصادی را بــا چالش های جدی مواجه کرده اســت. 
بخش قابل توجهی از کسب وکارهای کشور بر بستر فضای مجازی 
متمرکز شده و قطعی اینترنت و شــبکه های اجتماعی حتی برای 
یک  ساعت، خسارات سنگین و جبران ناپذیری به صنعت و تجارت 
تحمیل می کند؛ به ویژه در شــرایط امروز که هیچ پلتفرم جایگزین 
داخلی که همگانی شــده باشــد نیز وجود ندارد و به نوعی اقتصاد 
کشــور آفالین شده است. طبق آمار نت بالکس (سازمان غیردولتی 
ناظر بر اینترنت در جهان)، خســارت ناشــی از قطعی اینترنت در 
ایران، اکنون حدود ۱٫۵میلیون دالر برای هر ســاعت (روزانه حدود 

۳۶ میلیون دالر) برآورد شده است.
این اختــالل، تولید را در نیمی از بخش هــای اقتصادی به طور 
چشمگیری کاهش داده، به طوری که اگر این محدودیت ها استمرار 
داشته باشد، ضربه جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد شد. تبعات 
قطع اینترنت بر واحدهای صنعتی بســیار متنوع و پیچیده است و 
در هر رشــته فعالیت یا واحد صنعتی، عمق و دامنه متفاوتی دارد. 
فعاالن اقتصادی، خسارات قطع اینترنت بر واحدهای تولیدی را از 
سه  بعد بررسی می کنند: از یک بعد، قطع اینترنت موجب می شود 
محصوِل در جریان ســاخت و تولید مختل شود. این چالش اغلب 
در صنایعی نظیر نســاجی که دســتگاه   های ریسندگی از طرح   های 
خاصی برای تولید پارچه استفاده می کند، در صنایع لبنیات به ویژه 
تولید شــیر که نیازمند پایش بسیار دقیق است، در صنایع فوالد که 
محصول نهایی باید به سطح مشخصی از مقاومت برسد و صنعت 
دارو که هم زمان در خط تولید، نظارت هوشمند بر محصول نهایی 
بســیار حیاتی است، بیشتر دیده می شود. در روند تولید محصوالت 
کشــاورزی که سم پاشــی مزرعه با پهپاد انجام می شود یا فعالیت 
معدنی که ســنجش و اکتشــاف هوایــی در آن پیوســته صورت 
می گیــرد نیز از قطعــی اینترنت خســارت دیده   انــد. از ُبعد دیگر، 
قطعــی اینترنت تمام فرایندهای خــارج از کارخانه، اعم از تأمین، 
توزیع، فروش و ســفارش، ترخیص کاال، قطعــات و مواد از گمرک 
و نیز مســائل ارزی در بانک  مرکزی را با مشــکل مواجه و موجب 
ناامنی ســرمایه گذاری شده  است. ســومین ضربه قطعی اینترنت 
کــه به طور قطع اثــرات مخربی نظیر افزایش بــی کاری و کاهش 
رفــاه ملی را در پــی دارد، ُافت تقاضا و کاهــش تولید در ماه   های 
آتی اســت؛ موضوعی که اکنون در صنعت غذا نمایان شده است. 
تولیدکنندگان صنایع سرمایشی و گرمایشی، قطعه و مجموعه   های 
خودرویی، مواد غذایی و نوشــیدنی، لوازم  خانگی، صنعت روغن، 
ماشــین آالت صنایع فرش و پارچه و صنعت سیم و کابل نیز چون 

نمی داننــد چه زمــان اینترنت قطــع و وصل می شــود، با بحران 
مواجه اند؛ حتی اگر اینترنت به طورکامل قطع شود، زیان آنها کمتر 
است؛ چراکه تعطیلی خط از هرگونه زیان ورود مواد اولیه به خط 
تولید جلوگیری می کند. ســرعت ارائــه خدمات در بخش خدمات 
به ویژه در صنعت حمل ونقل و گردشگری نیز به دلیل اختالالت در 

اینترنت ُکند شده است.
طبق بــرآورد مرکز پژوهش های اتاق ایــران، اختالل اینترنت و 
فیلترینــگ شــبکه های اجتماعی که طی بیش از یک  ماه گذشــته 
تاکنون در جریان اســت، معیشت حدود ۹ میلیون خانوار ایرانی را 

به خطر انداخته است.
نااطمینانی  در دسترسی به اینترنت و سرویس های مبتنی بر آن، 
صنعت آی ســی تی را نیز دچار بحران کرده است. به گفته فعاالن 
صنعت لــوازم  خانگی، قطعی و ُکندی اینترنــت، موجب افزایش 
هزینه ارتباط، اختالل در تأمین و مشکالت در سفارش   گیری بخِش 

تأمین صنعت لوازم  خانگی شده است.
در یــک نظرســنجی از ۴۰ فعــال اقتصــادی، ۹۷٫۵ درصد از 
پاســخ دهندگان عنوان کرده اند کــه کسب وکارشــان از اختالالت 
اینترنت آسیب  دیده  است. همچنین نیمی از پاسخ دهندگان برآورد 
کرده اند که خســارات ناشی از این محدودیت بین یک تا ۳۰  درصد 

است.
انجمــن تجــارت الکترونیک تهــران نیز اعالم کرده خســارات 
سنگین قطع اینترنت به بیش از ۴۰۰ هزار کسب وکار خانگی، امرار 
معاش بیشتر از یک میلیون کاربر را با مشکالت جدی مواجه کرده 
است. طبق آمار مرکز پژوهشــی بتا و نوین هاب، یک میلیون و ۷۰۰ 
هزار کســب وکار در بســتر اینســتاگرام فعالیت می کنند که نزدیک 
۱۰میلیون کســب وکار ُخرد و خانگی را شــامل می شود. اغلب این 
کســب وکارها متعلق به زنان است. طبق  گزارش وب سایت پادرو، 
گردش مالی این بازار، ساالنه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است. 
شــورای فضای مجازی کشــور نیز آمار بیــش از دو میلیون و ۴۰۰ 
هزار کســب وکار را در حوزه فروش و تبلیغات در بســتر اینستاگرام 
اعالم کرده است. هرچند قطعی اینترنت و فیلترینگ فقط محدود 
به اینســتاگرام و واتس اپ نیست و کســب وکارهای بستر لینکدین، 
گوگل پلی و اپ اســتور و ســایت اســتارلینک هم فیلتر شــده اند و 

خسارت دیده اند.
کمیســیون تجارت الکترونیکی ســازمان نظام صنفی رایانه ای 
تهــران نیز گزارشــی از برآورد میزان خســارت های واردشــده به 
کســب و کارهای اینترنتی منتشر کرده اســت. براساس این گزارش، 
تعداد کل تراکنش  های انجام شده در درگاه های پرداخت اینترنتی و 
موبایلی در دو روز اوِل قطعی اینترنت کاهش بسیار شدیدی داشته 
اســت. همچنین گزارش ساالنه مرکز توســعه تجارت الکترونیکی 
وزارت صنعــت،  معدن و تجارت نشــان می دهد حجم کل گردش 
مالِی تجارت الکترونیکی کشــور در سال گذشته ۲۰۸ هزار میلیارد 
تومان یا به عبارتی روزانه حدود ۵۷۰ میلیارد تومان بوده اســت. با 
احتســاب کاهش تعداد تراکنش ها در روزهای گذشته که اینترنت 
قطــع بوده، گردش مالی روزانه این حوزه با کاهش ۲۹۳ میلیاردی 

به حدود ۲۷۷ میلیارد تومان ُافت کرده است.
ســطح متفاوت خســارت های واردشــده به کســب وکارهای 
اینترنتــی از محل کاهِش فــروش نیز حائز اهمیت اســت. بر این 

اســاس ، تخمین  زده می شــود کســب و کارهای متوسط و کوچک 
بــا کاهش فروش بیــش از ۸۰ درصدی در روزهــای قطعی کامل 
اینترنت مواجه شــدند. این حوزه بیشــترین تعداد کسب و کارهایی 
را شــامل می شــود کــه اصلی ترین کانال فــروش آنها در بســتر 
شبکه های اجتماعی است. این در حالی است که خسارات حاصل 
از کاهش فروش، فقط یکی از خســارت های مستقیِم واردشده به 
کسب و کارهای تجارت الکترونیکی اســت و خسارت های ناشی از 
تحمیل هزینه های اجاره زیرســاخت ها و سرویس های الزم، نیروی 
انسانی بی کار، توقف کمپین ها و برنامه های بازاریابی، از دست دادن 
جایــگاه در موتورهای جســت وجوی اینترنتی، عــدم امکان ارائه 
سرویس به مشتریان خارج از کشور، ازدست دادن اعتماد مشتریان 
و... را نیز باید در نظر داشــت. مجموع این خســارت  ها بیش از ۱۰ 
برابر خســارت اولیه حاصل از کاهش فروش تخمین  زده می شود. 
به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایِی فروشگاه های 
اینترنتــی شــهر تهران، در هفته نخســت قطعــی اینترنت، میزان 
خسارت واردشده به کسب و کارهای فضای مجازی معادل حقوق 
صدهزار نفر تخمین  زده  شــده اســت. هرچند امکان برآورد دقیق 
خسارات به کسب وکارهای اینترنتی در مدتی که اینترنت قطع بود، 
وجود ندارد اما به طور قطع، اشــتغال حــدود ۴۰۰هزار نفر به طور 
مستقیم و غیرمســتقیم به اینترنت وابسته اســت که اگر میانگین 
حقوق آنها را حتی دو میلیون تومان در نظر بگیریم،  میزان خسارت 
جبران ناپذیر اســت. پیش از این نیز فیلترینــِگ تلگرام، حدود ۲۰۰ 

هزار شغل را از بین برد.
طبق گزارش ســازمان امــور مالیاتــی، ارزش کل گردش مالی 
تجارت الکترونیکی در ایران در سال ۹۹ نزدیک به ۱۱۰۰هزار میلیارد 
تومان بود. این رقم نشان می دهد که قطعی اینترنت در ایران بدون 
محاســبه تورم سه سال اخیر، روزانه حدود سه هزار میلیارد تومان 
خسارت به کسب وکارهای کشور تحمیل می کند. این در حالی است 
که «شامخ» مردادماه نشان داد که بخش تولید و صنعت از اواسط 
تابستان گذشته به ورطه رکود افتاد. موضوعی که شامخ اقتصاد را 
نیز به زیر نمره ۵۰ کشاند. براساس داده های گزارش جدید مدیران 
خرید، قطعی های برق، تعطیالت تابســتان و کاهش تقاضا، علت 
رکود صنعت در دومین ماه تابســتان بوده اســت؛ به طوری که هر 
چهار بخش اقتصاد شامل خدمات، کشاورزی،  صنعت و مسکن در 

وضعیت رکودی به سر می برند.
گزارش اتــاق ایــران در مردادماه امســال نشــان می دهد که 
شاخص صنعت به ســطح کم   ســابقه ۴۸/۴۵ واحد سقوط کرده 
اســت. سقوط ۵/۵ واحدی شاخص مدیران خرید صنعت در میانه 
تابســتان، انقباض بخش تولید را در کشــور تأیید می کند؛ کاهشی 
که از ماه   ها قبل آغاز شــده و حاال به نقطه بحرانی رســیده است. 
طبق این گزارش، صنایع کشــور در مردادماه گذشته به دلیل ُافت 
هم زمان تولید و کاهش موجودی مواد اولیه، میزان ســفارش های 
جدید، صادرات کاال، فروش، مصرف انرژی و استخدام نیروی کار را 
با وضعیت بسیار ســختی مواجه کرده است. در این شرایط دشوار 
که تولید، ســقوِط بی ســابقه ای داشته اســت، کاهش ۱۰واحدی 
ســفارش   های جدید مشتریان در کنار ســقوط ۹واحدی موجودی 
مــواد اولیه و اکنون قطعی اینترنــت و فیلترینگ، زنگ خطر تداوم 

رکود در ماه   های آینده را به صدا درآورده است.

پنجشنبه
۵ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۰۵

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

کامپیوتــر- نقل حدیث- همیشــه ۱۰- شــهر ارگ در 
اســتان کرمان- حشــره ای با چشــم مرکــب و بدون 
ریه- ورزشــی رزمی- بوی رطوبــت ۱۱- نوعی اجاق 
برقی- صمغ برخی درختان- اعتیادآور ۱۲- آشــکار- 

از لوازم التحریر ۱۳- پول مشــتری در حســاب بانکی- 
حالت قانونی پیداکردن- بیماری ســبزی و آب آلوده 
۱۴- وسیله نخ ریســی- خأل- بازار ۱۵- دارای سالمت 

روحی و نشاط- رادار- میوه خوب افقی: 
داالن   -۲ یک ششــم  چــاق-  ســزاوار-   -۱ 
دیــر  زود  ناگهــان چقــدر  زیرزمینــی- ســراینده 
می شود ۳- ســر بریده- مهم تر- مقدمه اندیشیدن
 ۴- عضو رونده- میوه ای شیرین و آب دار- مقصود 
و منظور ۵- نوعی دوخت در خیاطی- شریان- قوم 
حضرت موســی(ع) ۶- خردمند- درختی برگ ریز 
کــه به نــام رازدار هم معروف اســت- حرف ربط 
۷- نیم سال تحصیلی- پایان و آخر- مربوط به هنر 
۸- هر بخش از اوســتا- از الفبا- درخت تســبیح- 
مجلس شادی ۹- طباخ- از مطهرات- یاری دهنده
 ۱۰- خــودم- نامناســب- ندادهنــده ۱۱- مبادا- 
عایــدی- نظــر مجتهــد در احکام شــرعی فرعی
 ۱۲- ماه نو- پشیمانی- از دست خسیس نمی چکد 
۱۳- جعبــه مقوایــی- زنــان عــرب- بیرون رفتن
 ۱۴- کارگــردان مجموعــه نوســتالژیک مدرســه 
موش ها- درخور و مناســب ۱۵- پرنده ای از راسته 

شکاریان- نوعی انرژی- استخوان فک 
عمودی: 

۱- ســنگ ریزه- برادر اســفندیار در شــاهنامه- 
رســیدگی بــه اتهــام کســی ۲- شــانس- هادی 
الکتریسیته- باغ دیدنی شــیراز ۳- دارای اخالق و 
رفتار خشک- قاتل- شهرستانی در استان اصفهان 
۴- زرانــدود- خطایــی در فوتبــال ۵- تــالش و 
کوشش- دشنام- ایشــان ۶- ضمیر مؤنث عربی- 
شــفاهی- کشــمکش لفظــی- خدای ســاختگی
 ۷- شــکیبا- قوی جثه- لطیــف ۸- ادب آموخته- 
ملیــت ویکتور هوگــو ۹- حافظه فقــط خواندنی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۳۴۸      طراح: بیژن گورانی

خت
و س

دوک
 سو

حل
   

۳۳
۴۳

وکو 
سود

حل 
   

  حل جدول ۴۳۴۷

   سودوکو سخت ۳۳۴۴

   سودوکو ساده ۳۳۴۴

استاد دانشگاه
امیرحسام اسحاقی


