
هـــفــته نــامه
اقتصاد نــوآورى
ســـــــال دوم 
ه  ر ـــــــما شـ
یکــــم و د هفتا
آبــــان هشتم 
1 4 0 1
32  صفــحـــه
30 هــزار تومان

10

گفت و گو با سپیده 
عظیمی که به جای 

تحصیل در رشته پزشکی 
به سمت شیرینی پزی 
حرفه ای حرکت کرده 

براییادگیری
Kهزینهکنید A R A N G

71

12 882

وقتیشمانمیتوانید
قراردادببندیدو

پولبگیرید،عمالً
دستوبالتانبسته

شدهوامکاندرآمدزایی
بینالمللیتاحدزیادی

ازبینرفتهاست

پایهاقتصاددیجیتال
اینترنتاست.
اقتصاددیجیتالدر
اکوسیستمتعریف
میشودووقتی
اینترنتنباشد،
اکوسیستمهم
بیمعنامیشود

گفتوگوباامیرمسعوداسکوییلرمدیرعاملایرانرایانهکهاعتقادداردباروند
فعلی،بازارنرمافزارکوچکشدهودرنهایتازدستخواهدرفت

اگر این اکوسیستم خراب شود... 
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نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

بســیاری می اندیشــند که ســاخت پلتفرم های 
داخلی یک »دکمــه« دارد. یا بدتر اینکه عده ای 
به اشتباه فکر می کنند اکوسیستم بسته داخلی 
داشــتن و رســیدن به مفهوم خودکفایی چیزی 
است که تنها به ذهن آنها خطور کرده و قبلی ها 
در ایــن اندیشــه ورزی هوشــمندانه حســابی 
کم کاری کرده اند! این خطای محاســباتی است 
که مــا را بــه مفاهیــم می رســاند و البتــه صنایع 
ورشکسته ای چون خودروسازی که سال هاست 
با دســت فرمان خودکفایی و بستن درها به روی 
جهان خارج به وضعی دچار شده 

که همه از آن آگاهیم.
حاال همیــن موقعیت گروتســک 
تکــرار در  و فضایــی در حــال 
اکوسیســتم آنالین کشــور است. 
از درودیــوار تزهایی نازل می شــود 
مبنــی بــر اینکــه ببندیــم و فیلتــر 
کنیم و همــه را تهدیــد بینگاریم و 
بچسبیم به تولید و نمونه داخلی. 
درســت در همیــن تزپراکنی هــای 
مشعشعانه اســت که خبر می رسد مسیریاب 
»داخلــی« بلــد بیانیــه داده کــه همیــن شــرایط 
گل و بلبلی که برای داخلی ها ســاخته اید، کارش 
را به جایی رسانده که هم نیرو تعدیل کرده و هم 
در مســیر تعطیلی قــرار گرفته اســت؛ شــاهدی 
دم دستی بر یک تز خام دستانه! کسب وکارهایی 
که ته کوچه های بن بســت سیاست گذاری برای 
اینترنت گیــر افتاده انــد و هرچه بیشــتر گاز هم 

بدهند، فایده ای جز درجا زدن برایشان ندارد.
 Best Practice آنها که بلد و نشــان را به عنوان
سیاست گذاری خود با انگشت نشان می دادند 

و می گفتنــد دیدیــد مــا بــا بســتن ویز چطــور به 
رشــد نمونه های داخلــی کمک کردیــم، احتماالً 
ایــن روزها بــا خــود بگویند مثــل اینکــه واقعا ته 
هــر بیراهــه ای، تنهــا چیــزی که انتظــار آدمــی را 
می کشــد، گمراهــی و گم گشــتگی اســت. ایــن 
مسیری که سیاســت گذار داخلی باز کرده با هر 
اســتدالل و با هر منفعت کوتاه مدتی نتیجه ای 
جز زمین خوردن کســب وکارهای واقعــی ندارد. 
چه دیجی کاال باشد، چه کافه بازار و چه باسالم؛ 
آنها که فکر می کنند با بســتن درهــای اینترنت 
کشــور به روی فضــای ارتباطی و نــوآوری دنیا در 
حــال خدمــت بــه ایــن کســب وکارها هســتند، 
باید بدانند که این سیاســت ها، دومینــو وار این 
اکوسیســتم را خراب خواهد کرد. البتــه اگر این 
سیاست گذاری ها برای کسب وکارهای غیرواقعی 
و رانتی و بودجه بگیر باشــد که دیگر حرفی باقی 
نمی مانــد و نیــازی بــه اســتدالل من و شــما هم 

نیست!
کشــیدن فــرش از زیــر پــای کســب وکارهایی 
کــه در ایــن اکوسیســتم بالیده انــد، زدن زیــر 
میــز اقتصــاد نــوآوری اســت. اگــر اینهــا کــه از 
گشــایش های چندســاله امــا محــدود دهــه 90 
بهره بردند و با امیدواری و نیروی کار ماهر »هنوز 
مهاجرت نکرده« شروع کردند، این گونه خشک 
شــوند و بر خاک بیفتند، شــک نکنید مدعیان 
ســاخت پلتفرم هــای تمام ایرانی ایــن روزها؛ جز 
حیف و میل مشــتی وام و بر جای گذاشتن چند 
پروپوزال و وب سایت مرده، میراثی از خود بر جای 
نخواهند گذاشت. از این روست که باید ترسید 
از نبــودن بلد و بلدهــا و دیگرانی کــه از ترس یک 

همه گیری مرگبار در حال خودکشی هستند.

INTROسرآغاز

ماجرای بلد نشان می دهد بحران جذب سرمایه و مهم تر از آن بحران 
»چشم انداز« دومینووار می تواند اکوسیستم استارتاپی را زمین گیر کند

گازخالیدادنتهکوچهبنبست!

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

خطای سیاست گذار در تشخیص اینترنت
بدون اتصال به جهان به عنوان فرصت

یککسبوکاردر۴۰کیلومتریرشت
 برخی تصــور می کننــد اینترنــت مجموعــه ای از 
خوبی ها و بدی ها را دارد. از نظر این گروه که قدرت 
تصمیم ســازی باالیی هــم دارند، ما می توانیــم خوبی های 
اینترنت را برداریم و بدی هایش را حذف کنیم. این گروه با 
ایده هایی مانند طرح صیانت، اینترنت پاک، اینترنت ملی 
و ده هــا ایــده دیگــر در ســال های گذشــته تــالش کرده انــد 

خوبی های اینترنت را به مردم هدیه بدهند و 
این کشــور و مردم را از شــر بدی های اینترنت 
مصون نگه دارند! از نظر این گروه اینترنت به 
دو بخش ملی و بین المللی تقسیم می شود. 
از نظــر آنهــا اینترنت ملــی می توانــد همه آن 
چیزهایی را که مــردم از اینترنت می خواهند، 
اســت  کافــی  صرفــاً  و  بدهــد  آنهــا  بــه 
زیرساخت های اینترنت ملی توسعه یابد، از 
طریــق وام و دســتور اپلیکیشــن های ملــی 
ســاخته شــود و در نهایــت مــردم به خوبــی و 
خوشــی از اینترنــت بهره منــد  شــوند؛ در این 

صورت آســیب های اینترنت بین المللی هم دیگر متوجه 
کسی نخواهد شد. این گروه در سال های گذشته به جای 
اینکه تالش کنند زیرساخت های رگوالتوری و تنظیم گری 
اثربخــش اینترنــت، فضــای مجــازی و فضــای ســایبری را 
بســازند، تالش کرده انــد بــا راه حل هــای زودبــازده تصویر 
ایده آل خــود از اینترنــت را خلق کنند، غافــل از اینکه این 

ایده اساساً پتانسیل واقعی شدن ندارد.

 بگذاریــد مثالــی بزنــم. ایــن روزها در روســتاهای 
گیالن و بسیاری از استان های دیگر پدیده ای رواج 
یافته بــه نام بوم گــردی. این پدیده تماماً وابســته به رشــد 
اینترنت در سال های گذشته در ایران بوده است. به عنوان 
نمونه بوم گردی ای را می شناسم که در فاصله 40 کیلومتری 
رشت در اســتان گیالن اســت و مؤســس آن هم پیرمردی 
اســت که معتمد آن محــل بوده اســت. این بوم گــردی در 
جایی قرار دارد که هر کسی که به آنجا می رود به احتمال 
بســیار زیاد از طریــق یکــی از اپلیکیشــن ها مانند شــب، 
جاجیگا و مشابه  آن این محل را پیدا کرده است. احتمال 
اینکه فردی به 40کیلومتری رشت برود و بدون استفاده از 
ایــن اپلیکیشــن ها بخواهد چنیــن جایی را انتخــاب کند، 
تقریباً صفر اســت. انتخاب جایی برای شــب ماندن تابع 
پارامترهای زیادی است که این اپلیکیشن ها به همه آنها 

پاسخ می دهند. 

 نکته جالب برای من این است که پیرمرد قصه ما 
که از مواهب اقتصاد دیجیتال بهره منده شــده، 
ممکــن اســت در زندگی اش حتــی  چیــزی از ایــن مفهوم 
نشنیده باشد و اینترنت را عامل اغتشاشات بداند و حتی 
موافق قطع اینترنت هم باشد. این فرد نمی داند چگونه از 
مواهــب اقتصــاد دیجیتــال بهره منــد شــده و اگــر قطــع و  
اختــالل در اینترنــت باعــث زمین گیــر شــدن اقتصــاد 
دیجیتــال شــود و در آینــده نزدیــک ایــن بوم گــردی رونــق 
خودش را از دست بدهد، شاید درک کند که چیزی تغییر 

کرده است.

 کسانی که اینترنت منهای ارتباط با جهان، کعبه 
آمال آنهاست، ممکن است بگویند در اینترنت 
ملی دسترســی به اپلیکیشــن ها ممکن اســت و بنابراین 
بــرای  ایــن فرصتــی  اتفاقــاً  و  نکــرده  چیــزی تغییــر 
کســب وکارهای ایرانی اســت. در دنیــای خیالــی آنها این 

اپلیکیشن های مفید می توانند کار کنند.

 چیــزی که آنهــا در نظــر نمی گیرند این اســت که 
کسانی که چنین اپلیکیشــن هایی را ساخته اند، 
این ایــده را از ارتباط بــا جهــان آزاد گرفته اند؛ اگر ســال ها 
پیش بــرای اینکه بدانیــم در جهان چــه تغییراتی در حال 
وقوع است، الزم بود به مسافرت های سنگین 
برویم و سیر انفس کنیم؛ امروز اما این اینترنت 
اســت که به ما کمــک می کند به ســرعت همه 
جــای جهــان را بگردیــم و ایده هــای گوناگون را 
رصد کنیم. به راستی تا قبل از اینکه موفقیت 
اپلیکیشــن هایی مانند ایربی ان بــی را ببینیم، 
چند نفــر به این ایــده فکر کرده بودنــد یا حتی 
موفق شــدن آن را بــاور داشــتند؟ در ســال های 
گذشته کســب وکارهای زیادی در جهان خلق 
شــدند و از بیــن رفتنــد؛ ما شــاهد رشــد برخی 
دیگر بودیم و اینترنت آن جهانی بوده که در آن 

گشت وگذار کرده  و ایده های خوب را شکار کرده ایم. 

 با توجه به اینکه ایده ارزش چندانی ندارد و برای 
پیاده سازی ایده ها به ابزارهای به روزی نیاز داریم 
امــروزه  اینترنــت هســتیم،  مدیــون  هــم  را  آن  کــه 
توسعه دهنده ای را نمی توانیم پیدا کنیم که بدون استفاده 
از ابزارهای متصل، کار توســعه و برنامه نویســی، ساخت 
اپلیکیشن و وب سرویس را انجام دهد. امروزه تمام مراحل 
توســعه نرم افــزاری از طریــق ابزارهــای گوناگونــی انجــام 
می شــود که مدام به روز می شــوند و هر چند سال یک بار 
هم ممکن است شاهد تغییرات گسترده در آنها باشیم. 
این تازه بخش کوچکی از این اکوسیستم است و در ادامه 
بخش هایــی ماننــد بازاریابــی داریــم. حتــی امــروز یــک 
وب ســایت خبــری وابســته بــه انــواع نرم افزارهــا و 
اپلیکیشــن های جهانی اســت که ســاده ترین آنها هسته 
وردپرس اســت. هســته وردپــرس و توســعه پیوســته آن و 
پالگین های ناتمامش به خیلی ها اجازه داده که با کمترین 
امکانــات بتواننــد قوی تریــن کارهــا را انجــام دهنــد. ایــن 

فهرست همین طور ادامه دارد.

 حاال وقتی از اینترنــت ملــی و اینترنتی صحبت 
می کنیم که به جهان متصل نیست، در واقعیت 
نه تنها در حال نابودی اقتصاد دیجیتال هستیم، بلکه در 
واقعیت در حال نابودی جامعه ای هستیم که در سال های 
گذشــته به واســطه رشــد ایــن بخــش رشــد کــرده  و لزوماً 

بخشی از اقتصاد دیجیتال نیستند.

 ایــن مســیری کــه برخــی در پیــش گرفته انــد، در 
دادن  بــاد  بــر  باعــث  نزدیــک  آینــده 
سرمایه گذاری های آن پیرمردی می شود که به واسطه رشد 
اقتصــاد دیجیتــال ایــن روزهــا نــوع دیگــری از زندگــی و 

کسب وکار را تجربه می کند.

 در پایان تأکید کنــم که هیــچ گاه از اینترنت رها 
دفاع نکــرده ام؛ معتقــدم ماننــد همان هایی که 
اینترنــت را خلــق کــرده و ســعی کردنــد بــا تنظیم گــری 
اثربخش آثار زیان بار آن را مدیریت کنند، ما هم چاره ای 
نداریم جز تنظیم گری صحیح. بســتن و اختالل نه تنها 
راه حــل نیســت؛ بلکــه بــه زودی خــودش بــه بخشــی از 

مسئله تبدیل می شود.
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نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

NEWSخبر

شناسایی روبیکا به عنوان بدافزار
گوگل پلی پس از اینکــه روبیکا را 
به عنوان اپلیکیشنی ناامن که با داده های 
شخصی افراد جاسوسی می کند، معرفی 

کرد، در ایران مسدود شد.

صدور 114 هزار مجوز
وزیــر اقتصاد با اشــاره بــه صدور 
114 هزار مجوز کســب وکار از طریق درگاه 
ملی مجوزها گفت دســتگاه متخلف هم 
اختیار صدور مجوز را از دست می دهد و 

هم مجازات می شود.

 

ابالغ قانون مدیریت داده ها
بر اساس قانون مدیریت داده ها 
و اطالعات ملی، داده هــا در زمره مالکیت 
معنوی بــوده و در اختیار نظــام جمهوری 

اسالمی قرار داده می شود.

اول کرونا، حاال اینترنت
 رئیس کمیســیون گردشــگری 
اتــاق تهــران گفتــه اول کرونــا بــه ایــن 
صنعت آسیب زده و حاال هم اختالالت 
اینترنت. او گفته است: »ارتباط امری 
دو ســویه اســت و مــا نمی توانیــم دور 

خودمان دیوار بکشیم.«

پشــوتن پورپزشــک، بنیا ن گــذار و مدیرعامــل پــادرو در 
گفت و گو با برنامه »تک شــاخ پالس« گفت: »بر اســاس 
آمارهــای اینســتاگرام در ســال 2022 بالغ بــر دو میلیارد 
کاربر از اینستاگرام اســتفاده می کنند که 10 درصد آنها 

کاربران دارای کسب و کار هستند.«
بــه گفتــه بنیان گــذار پــادرو، در ایــران حــدود 45 میلیون 
کاربر و 600 هزار فروشــگاه فعال روی اینستاگرام داریم. 
اگر هر کــدام از ایــن فروشــگاه ها روزانــه به طور متوســط 
1/1 ســفارش داشــته داشــته باشــند )بــرآورد ارزش هــر 
سفارش بین 160 تا 180 هزار تومان است(، ماهانه 3500 

میلیارد تومان فروش بر این بستر اتفاق می افتد. به گفته 
پورپزشک، تعیین بسته حمایتی دو هزار میلیارد تومانی 
می تواند عدد قابل توجهی به نظر بیاید، اما اگر آن را بین 
600 هزار فروشگاه فعال تقسیم کنیم، می بینیم رقمی به 
هر کسب و کار برای جبران خسارت نمی رسد. پورپزشک 
معتقد است حمایت دولت احتماالً برای فروشگاه های 
اینســتاگرامی غیر قابل اســتفاده خواهد بــود، چون این 
حمایت به صورت تبلیغ در صداوسیماست، در حالی که 
اساساً اسم بردن از اینستاگرام در برنامه های صداوسیما 

ممنوع است.

وی دربــاره میزان موفقیت مســئوالن در تشــویق فعاالن 
کســب و کار بــه مهاجرت بــه پلتفرم هــای داخلــی گفت: 
»اگر می خواهیم شبکه ای داشته باشیم که مورد پسند 
فروشندگان باشــد، ابتدا باید کاربران نهایی آن شبکه را 
بپسندند و تقدم حضور با کاربران نهایی است. در حال 
حاضر بســیاری از کسب وکارهای اینســتاگرامی منتظر 
رفــع فیلتر و بازگشــت شــرایط عادی کســب وکار بــه این 
بستر هستند و با ایجاد انحصار یا مجبور کردن فروشگاه 
بــه حضور در یــک پلتفــرم بومــی، لزوماً کــوچ کاربــران به 

شبکه دیگر اتفاق نخواهد افتاد.«

پشوتن پورپزشک، مدیرعامل 
پادرو از وضعیت کسب و کارهای 

اینستاگرامی گفت

ایجاد انحصار 
و اجبار  جواب 

نمی دهد

سازمان نصر کشور می گوید شرکت ها از حضور در این رویداد انصراف داده اند

الکامپبازهمبهتعویقافتاد

امیرحسین اسدی، مدیر کل دفتر خدمات کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

۹۰درصدازکسبوکارهایاینستاگرامدچارمشکلشدهاند

ســازمان نصــر کشــور در اطالعیــه ای اعــالم کــرد 
بیست و ششــمین نمایشــگاه بین المللــی الکترونیــک، 
کامپیوتر و تجارت الکترونیک )الکامپ( که قرار بود پس 
از دو ســال وقفه ناشی از شــرایط کرونایی کشــور، در بازه 
زمانی 19 تــا 22 آبــان 1401 در تهران برگزار شــود، به دلیل 
انصراف تعدادی از شرکت ها طی هفته های اخیر و طبق 
اعــالم پیمانــکار برگزارکننده نمایشــگاه به تعویــق افتاد. 

در اطالعیــه نصر کشــور تأکید شــده این مصوبــه تیرماه 
سازمان نصر کشور، با پیگیری و برنامه ریزی نصر استان 
تهران برای برگزاری هرچه باشکوه تر الکامپ، به استقبال 
چشــم گیر اعضای ســازمان در تهران و دیگر اســتان های 
کشور منجر شد و تعداد قابل توجهی از آنها آمادگی خود 
را برای حضور در بزرگ ترین جشنواره فناوری اطالعات و 
ارتباطات کشور اعالم و ثبت نام را نهایی کردند. با این حال 

به دلیل انصراف تعدادی از شرکت ها طی هفته های اخیر 
و طبق اعالم پیمانکار برگزار کننده نمایشــگاه، با شــرایط 

موجود امکان برگزاری الکامپ26 وجود ندارد. 
نصر کشــور اعــالم کــرد تصمیم گیــری دربــاره زمــان آتی 
برگزاری نمایشــگاه نیز منوط به دریافــت نظرات اعضای 
صنف و بررســی زمان مناســب اســت و متعاقبــاً اتخاذ و 

اطالع رسانی خواهد شد. 

امیرحســین اســدی، مدیر کل دفتر خدمات کسب وکار 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت از تخصیــص بســته 
حمایتــی دو هــزار میلیــارد تومانــی بــرای تبلیغــات 
کسب وکارهای متضرر از قطعی اینترنت در صداوسیما 

و شبکه های اجتماعی خبر داد. 
مدیر کل دفتر خدمات کسب وکار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با اشــاره به تصمیمات حمایتی ایــن وزارتخانه 
بــرای کســب وکارهای متضرر شــده از قطعــی اینترنــت 
گفت: »قرار اســت هزار میلیــارد تومان بســته تبلیغات 
ویژه صداوســیما و هــزار میلیــارد تومان بســته تبلیغات 
ویژه شبکه های اجتماعی برای حمایت از کسب وکارهای 
متضرر از قطعی اینترنت اختصــاص دهیم. به هر حال 
اگر فیلترینــگ برداشــته شــود، از ظرفیت بالگرهــا برای 

جبــران صدمــات آنها اســتفاده خواهیــم کــرد. بحث ما 
در ایــن مرحله شــبکه های اجتماعــی داخلــی و خارجی 
نیســت، بلکه مــا می خواهیم ایــن بودجــه را اختصاص 
دهیم تــا طبــق قوانین کشــور برای جبــران صدمــات این 

کسب وکارها اقدام شود.«
وی افزود: »ما قبول داریم قطعی اینترنت به کسب وکارها 
صدمــه می زنــد. اینترنــت شــاهراه اتصــال و ارتباطــات 
و زیرســاخت کســب وکار اســت. قبــول داریــم بســیاری 
از کســب وکارها در اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی و 
اینســتاگرام به دلیل فیلترینــگ و محدودیــت اینترنت 
دچار مشکالت زیادی از جنس تبلیغات، برندینگ یا از 

جنس فروش شده اند.«
او با اشــاره به تشــکیل کارگروهــی در وزارت صنعــت برای 

بررســی این مشــکالت ادامه داد: «هدف از این بررسی ها 
ایــن اســت کــه اوالً در دفعــات بعــدی ایــن اتفاقــات بــرای 
کســب وکارها رخ ندهــد و دوم اینکــه تصمیــم بگیریــم بــا 
کســب وکارهای متضــرر فعلی چه کنیــم. همچنیــن باید 
بررســی کنیم چــه کســب وکارهایی صدمــه دیده انــد و به 
راه هــای جایگزیــن فکــر کنیــم.« اســدی افــزود: »حــدود 
90 درصــد از کســب وکارهای حــوزه تبلیغــات در فضــای 
اینســتاگرام دچار مشکل شــده اند. کســب وکارهایی از 
جنــس بالگرهــا و تبلیغــات در این شــرایط تعدیــل نیرو 
داشته اند. کســب وکارهای خرد در اینستاگرام نیز قطعاً 
دچار مشکل شــده اند. متأســفانه مرجع آماری نداریم 
و از آنجــا کــه بســیاری از این کســب وکارها مجــوز محور 

نبوده اند، آمار دقیقی هم از آنها نداریم.«
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

اوضاعاینترنت
خوبنیست...
کاهش شاخص های 
کیفیت پهنای  باند

گزارش فصلی رگوالتوری نشــان می دهد کاهــش در میزان 
اســتفاده از پهنای باند ثابت در مقایسه با ســیار، تنها در 
شــاخص های زیرســاختی و  دسترســی پهنای باند دیده 
نمی شود. این کاهش در شاخص کیفیت پهنای  باند مانند 
شــاخص های نوســان تأخیــر )Jitter( و تأخیــر )RTT( هم 
به شــکل قابل توجهی نشــان داده شــده اســت. شاخص 
PLR یــا میزان اتــالف بســته ها در بخــش داخلــی از 0.39 
به 0.34 درصد در ســه ماهه دوم ســال رســیده که با رشــد 
13.04درصدی روبه رو بوده است. شاخص PLR در بخش 
بین الملل هــم از 0.583 بــه 0.44 درصد در ســه ماهه دوم 
سال رسیده و رشد 24.52درصدی داشته است. وضعیت 
کیفیت پهنای باند در زمینه شاخص نوسان تأخیر هم به 

آنچه بخش خصوصی از وعده های دولتی نصیبش می شود
نه شعارها که عملکرد مدیران است

روزهایتیرهاقتصاددیجیتال

POINT OF VIEWدیدگاه

راســتش در ایــن روزهــا نوشــتن در خصــوص 
کســب وکارهای حــوزه دیجیتــال و مفاهیمی 
مثل اقتصاد دیجیتال خیلی ســخت اســت؛ 
روزهایی که متولی دلســوزی که درک درستی 
از فضای کســب وکار و شــاخص های پیشبرد 
و توســعه اقتصــاد دیجیتــال داشــته باشــد، 

مشاهده نمی شود.
اما بــا وجــود ایــن صعوبت، یــک بــار دیگر در 
قالــب توضیح، مفاهیــم اســتاندارد این حوزه 
را تبیین می کنم، شــاید گوشــی برای شــنیدن 
ایــن امــر در میــان دغدغه هــای متولیــان امــر 

پیدا شود.
شــاخص های اصلــی در اقتصــاد دیجیتــال 

مشتمل بر محورهای کلیدی زیر است:
در  ســرمایه گذاری  میــزان   .1

اتصال پهنای باند پرسرعت؛
2. میــزان افزایــش پهنــای بانــد 

ابزارهای موبایل؛
3. افزایش و ســهولت دسترسی 

به بستر اینترنت؛
4. توسعه زیرساخت فرکانس و 
دسترسی برای ابزارهای اینترنت 

اشیا؛
5. زیرساخت مراکز داده؛

6. زیرســاخت بســترهای مراکــز 
داده ابــری و مهاجــرت محصــوالت بــه ایــن 

بسترها؛
 Fiber2Desk 7. ایجاد بسترهای به اصطالح
نقــاط  تــا  پرســرعت  ایجــاد دسترســی  و 

دسترسی؛
8. اقتصادی کردن دسترسی به اینترنت؛

9. توسعه استفاده از IT و ICT در مشاغل؛
10. بستر رایانش ابری؛

11. توســعه ارائــه خدمــات دیجیتــال بــه 
شهروندان؛

12. استقرار و توسعه اســتفاده از بستر کیف 
پول الکترونیکی به جای تراکنش های آنالین؛

13. گنجاندن و به روزرسانی آموزش های مورد 
نیاز عصر دیجیتال در برنامه درســی )فارغ از 

آموزش مهارت هایی نظیر ICDL(؛
14. میــزان ســرویس های ارزش افــزوده در 

صنایع مبتنی بر اطالعات؛
15. میــزان ســرمایه گذاری در حــوزه فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات در بخــش دولتــی و 

خصوصی؛
16. افزایــش نقــش محصــوالت دیجیتــال، 

.GDP به خصوص عرضه صادرات و
البتــه شــاخص های دیگــری هــم در ایــن 
خصــوص بــا ریزدانگی زیــاد وجــود دارد، ولی 
منشــاء مؤثر تمامــی مــوارد دیگــر را در همین 
شاخص های 16گانه می توان جست وجو کرد.
آنچه در این شــاخص ها در اقتصاد دیجیتال 

در  ثبــات  اینکــه  اســت  مشــاهده  قابــل 
وضعیــت کســب وکارها، امیــد در نیــروی کار 
آن و بســترهای دسترســی بــه شــبکه جهانی 
اینترنــت از مهم تریــن علــل عالقه منــدی بــه 
ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه بــرای بخــش 
خصوصی اســت و نــگاه ایجــاد یــک جزیره و 
پلتفرم های صرفاً با مخاطــب ملی به افزایش 
 GDP ســهم این صنعت پایه ای و محوری در
منجــر نمی شــود. به عنــوان مثــال در حــوزه 
صــادرات فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، 
کســب وکارها نمی تواننــد بــه کارفرمایــان 
بین المللــی خــود بگوینــد کــه از پیام رســان 
بومــی بخــش خصوصــی کشــور ما اســتفاده 
کننــد. در صنایــع دســتی و گردشــگری نیــز 
اســتفاده از پلتفرم هــای بین المللــی ماننــد 
اینســتاگرام نقــش بی بدیلــی دارد. افزایــش 
دامنــه فیلترینــگ بی ضابطــه و مبتنــی بــر 
محدودسازی حداکثری حتی در دسترسی به 
سایت های جست وجو در غیاب وجود موتور 
جست وجوی قابل اعتماد و به روز در مقایسه 
با گوگل که همه مردم دنیــا منهای چین و کره 
شمالی بدان دسترسی دارند، جز سرخوردگی 
کســب وکارها، کاهــش ســرمایه گذاری بخش 
خصوصــی در اقتصــاد دیجیتــال، مهاجــرت 
بــه کشــورهای همســایه و  کســب وکارها 
مهاجرت نیــروی کار ارزشــمند این کشــور که 
بســان ســونامی نیرومنــدی در ماه هــای اخیر 

شیوع پیدا کرده، نتیجه دیگری ندارد.
آنچه وزیــر محتــرم فنــاوری اطالعــات در بدو 
تصــدی خــود در خصــوص افزایــش ســهم 
اقتصاد دیجیتال بیــان کرده انــد، در مواجهه 
با رفتار و عملکرد ایشان، جز شعار و وعده ای 
محقق نشــدنی به نظر نمی رســد، زیرا مســیر 
اقتصــاد دیجیتــال و نقــش ایشــان به عنــوان 
وعده دهنــده و متولــی ایــن حــوزه یک مســیر 
اســت و مســیری که توسط ایشــان و سایرین 
با ســرعتی باورنک ردنی طی می شود، مسیری 

دیگر.

علیرضا 
بزرگمهری

رئیس انجمن
شرکت های پرداخت الکترونیکی

info
@karangweekly.ir

گزارش فصلی رگوالتوری که به تازگی منتشر شده به شکلی 
شفاف نشان می دهد با وجود همه وعده های وزیر ارتباطات 
دولت سیزدهم، وضعیت توسعه زیرساخت های مربوط به 

پهنای  بانــد و کیفیت اینترنت در شــرایط قابل 
قبولی قرار ندارد و شاخص ها در این زمینه حتی 
نسبت به ابتدای سال به شکل محسوسی افت 
داشته است. در حالی که وزیر ارتباطات از سال 
پیش و با شروع کارش تمرکز خود را روی توسعه 
اینترنت؛ مخصوصاً اینترنت ثابت گذاشــته و 
در این زمینه وعده های مختلفی برای گسترش 
اینترنت به واســطه فناوری فیبر نــوری داده، اما 
گزارش فصلی رگوالتوری تا شهریور 1401 نشان 
می دهد تا این لحظه وزارت ارتباطات نه تنها در 

بخش توسعه دسترسی پهنای باند اینترنت ثابت توفیقی 
نداشته که در بخش کیفیت اینترنت )چه ثابت و چه سیار( 
در سه ماهه دوم سال نســبت به ســه ماهه اول سال با یک 

سیر نزولی روبه رو بوده است.
برای نمونــه طبق ایــن گــزارش مشــترکان پهن بانــد ثابت از 
11 میلیون و 33 هزار و 642 اشــتراک در ســه  ماهه اول ســال 
به 10 میلیون و 979 میلیون و 119 اشــتراک در سه ماهه دوم 
سال رسیده که این مقایسه کاهش 0.49درصدی را نشان 
می دهد. از ســوی دیگر ضریب نفــوذ پهن باند ثابــت نیز از 

13.03 درصــد در ســه ماهه اول ســال بــه 12.96 درصــد در 
ســه  ماهه دوم رســیده؛ یعنی .054 درصد کاهــش در زمینه 
ضریب نفــوذ پهن باند ثابــت تنها در ســه ماه اتفــاق افتاده 

است.
این وضعیت نزولی در بخش کیفیت اینترنت 
شــبکه هــم دیــده می شــود. به طــور مثــال در 
شــاخص تأخیــر یــا RTT هــم، چــه در بخــش 
بین الملــل و چه در بخــش داخلــی، کیفیت در 
این زمینه بــا کاهش قابــل توجهی همــراه بوده 
اســت. در حالــی کــه شــاخص RTT بین الملل 
در سه ماهه اول سال 99.792 میلی ثانیه بوده، 
این میزان به جای بهبود در ســه ماهه دوم سال 
به 110.22 میلی ثانیه رســیده اســت. وضعیت 
 Jitter کیفیت پهنای باند در زمینه شاخص نوسان تأخیر
هم به شــکل محسوســی، چــه در بخــش داخلی و چــه در 
بخش بین الملل، کاهش داشــته اســت. در ادامه به شکل 
خالصه نگاهی به وضعیت ارتباطات کشور در سه ماهه دوم 

سال طبق گزارش فصلی رگوالتوری خواهیم داشت.

 آهنگ کند رشد توسعه ارتباطات تلفنی
این گــزارش که به شــکل مفصل وضعیت توســعه شــبکه 
ارتباطات ثابت و ســیار در ســه ماهه دوم ســال 1401 را مورد 

سونیتا سراب پور 

@Sonitasarabpour

وعده های محقق نشده 

آقای وزیر
 گزارش رگوالتوری از کاهش توسعه زیرساخت و کیفیت اینترنت

در سه ماهه دوم سال 1۴01 خبر می دهد

. گنجاندن و به روزرسانی آموزش های مورد 
نیاز عصر دیجیتال در برنامه درســی )فارغ از 

. میــزان ســرویس های ارزش افــزوده در 

. میــزان ســرمایه گذاری در حــوزه فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات در بخــش دولتــی و 

. افزایــش نقــش محصــوالت دیجیتــال، 

البتــه شــاخص های دیگــری هــم در ایــن 
خصــوص بــا ریزدانگی زیــاد وجــود دارد، ولی 
منشــاء مؤثر تمامــی مــوارد دیگــر را در همین 
گانه می توان جست وجو کرد.
آنچه در این شــاخص ها در اقتصاد دیجیتال 

دیگر.
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

 Jitter شکل محسوسی کاهش داشــته است. شــاخص
داخلی که در سه ماهه اول ســال 5.912 میلی ثانیه گزارش 
شــده بــود، در ســه ماهه دوم بــا 24.49 درصــد کاهــش بــه 
7.36 میلی ثانیه رسیده است. وضعیت کیفیت اینترنت 
بر اســاس شــاخص Jitter در بخش بین الملل هم بسیار 
بدتر از سه ماهه اول سال گزارش شده است. طبق گزارش 
اخیر رگوالتوری در حالی که شــاخص Jitter بین الملل در 
ســه ماهه اول ســال 6.413 میلی ثانیه بــوده، این میــزان با 
32.08 درصد کاهش به 8.47 میلی ثانیه رســیده اســت. 
آســتانه قطع شــدن خدمــت در بخــش شــاخص کیفیت 
Jitter طبق مصوبه هــای رگوالتــوری 10 میلی ثانیه گزارش 
شده است. همچنین این گزارش میزان سرعت انتقال داده 

مشترکان تلفن  همراه بر اساس فناوری 3G و 4G را مقایسه 
3G کرده که در این بین تنها سرعت انتقال داده مشترکان

همراه اول کاهش داشته اســت. کاهش وضعیت توسعه 
شبکه در بخش زیرساخت و دسترسی و کیفیت اینترنت 
از طریق گزارش اخیر رگوالتوری به شکل شفاف مشخص 
می کند با وجود همه شعارها و وعده های وزیر ارتباطات برای 
توســعه پهنای باند، به ویژه در بخش ثابــت، همچنان این 
بخش نه تنها رشدی نداشته که با کاهش در زمینه توسعه و 
کیفیت هم مواجه شده است. این آمارها از وضعیت افول 
بخش توســعه و کیفیت اینترنت در حالی منتشــر شــده 
که دربرگیرنده اطالعات شــبکه بعد از شروع فیلترینگ و 
محدودیت های اینترنتی از انتهای شهریور تاکنون نیست.

تحلیل قــرار داده، در بخش های مختلف تلفن ثابت، تلفن 
همــراه و اینترنــت ثابــت بــه ارائــه گزارشــی از شــرایط کلــی 

ارتباطات در کشور پرداخته است.
تعداد اشتراک های تلفن ثابت در ســه ماهه اول سال 1401 
برابر با 29 میلیون و 343 هــزار و 711 خط بوده که این میزان 
در سه ماهه دوم ســال به 29 میلیون و 364 هزار و 676 خط 
رسیده و 0.071 درصد رشد نشان می دهد. در همین زمینه 
ضریب نفوذ تلفن ثابت از 34.64 درصد در ســه ماهه اول 

ســال 1401 به 34.67 درصد در 
سه ماهه دوم رسیده است.

در بخــش تلفــن همــراه، تعــداد 
خطوط واگذارشــده تلفن همراه 
در ســه ماهه دوم ســال 1401 
نســبت بــه ســه ماهه اول ســال 
کاهــش 0.12درصــدی را نشــان 
می دهــد. در حالــی کــه تعــداد 
خطوط واگذارشــده تلفن  همراه 
در سه ماهه اول سال 1400 برابر 
بــا 2.7 میلیــون و 987 هــزار و 
209 خــط بــوده و ایــن میــزان در 
ســه ماهه دوم بــه 207 میلیون و 

726 هزار و 189 خط رسیده است.
اما تعداد خطوط فعال تلفن همراه از 141میلیون و 444 هزار 
و 988 میلیون خط سه ماهه اول به 143 میلیون و 574 هزار 

و 905 خط رسیده؛ یعنی 1.5 درصد رشد.
همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه در ســه ماهه دوم ســال 
1401 به 169.51 درصد رسیده و نسبت به سه ماهه اول 1401 

که 167 درصد بوده با رشد 1.50درصدی روبه رو بوده است.

 کاهــش در بخش شــاخص های پهنای باند 
ثابت

از نکات بــارز ایــن گــزارش، ترســیم وضعیــت نه چندان 
مطلــوب توســعه شــبکه اینترنت در کشــور اســت. این 
گزارش نشان می دهد در سه ماهه دوم سال 1401 میزان 
رشــد زیرســاخت های توســعه و دسترســی به پهن باند 
در کشــور و همچنیــن کیفیــت پهن بانــد به شــکل قابل 

توجهی کاهش داشته است.
این کاهــش به شــکل چشــم گیری در بخش مشــترکان 
پهن بانــد ثابــت، ضریــب  نفــوذ پهن بانــد ثابــت، ســهم 
اشتراک خانگی از پهن باند ثابت و سهم اشتراک تجاری 

از پهن باند ثابت دیده می شود.
طبق این گزارش، مشــترکان پهن باند ثابت از 11 میلیون 
و 33 هــزار و 642 اشــتراک در ســه ماهه اول ســال به 10 
میلیــون و 979 میلیــون و 119 اشــتراک در ســه ماهه دوم 
سال رسیده که این مقایســه کاهش رشد 49درصدی را 

نشان می دهد.

ضریــب نفــوذ پهن بانــد ثابــت نیــز از 13.03 درصــد در 
ســه ماهه اول ســال بــه 12.96 درصــد در ســه ماهه دوم 
رســیده؛ یعنــی 0.54 درصــد کاهــش در زمینــه ضریب 

نفوذ پهن باند ثابت تنها در سه ماه اتفاق افتاده است.
در همین زمینه سهم اشتراک خانگی از پهن باند ثابت 
با کاهش اندک نسبت به سه ماهه اول سال مواجه بوده 
اســت. در حالی که ســهم اشــتراک خانگــی از پهن باند 
ثابــت در ســه ماهه اول ســال 89.81 درصــد بــوده، ایــن 
میزان با کاهش 0.07درصدی 
به 89.87 درصد در ســه ماهه 

دوم سال رسیده است.
جالــب اینکه ســهم اشــتراک 
تجــاری از پهن بانــد ثابــت در 
ســه ماهه دوم ســال نســبت 
به ســه ماهه اول ســال کاهش 
0.59درصــدی داشــته؛ یعنی 
از  تجــاری  اشــتراک  ســهم 
پهن باند ثابت که در سه ماهه 
اول سال 10.19 درصد گزارش 
شده بود، در ســه ماهه دوم به 
10.13 درصد رسیده است. در 
مقابل این کاهش در شــاخص زیرســاخت و دسترسی 
پهن باند ثابت، وضعیت ضریــب نفوذ در بخش پهنای 

باند ثابت با رشد همراه بوده است.
تعــداد مشــترکان پهن بانــد ســیار از 97 میلیــون و 839 
هــزار و 831 نفر در ســه ماهه اول ســال بــه 101 میلیون و 
651 هــزار و 526 نفــر در ســه ماهه دوم ســال رســیده که 
رشــد 3.90درصــدی در این زمینه گزارش شــده اســت. 
همچنیــن ضریــب نفــوذ پهنــای بانــد ســیار هــم رشــد 
3.90درصدی در مقایســه با ســه ماهه اول سال داشته 
است. ضریب نفوذ پهن باند سیار در سه ماهه دوم سال 
120.01 درصد گزارش شــده کــه این میزان در ســه ماهه 
اول سال 115.51 درصد اعالم شده بود. مقایسه دیتای 
مصرفــی اینترنــت ثابت و ســیار هــم نشــان می دهد در 
سه ماهه دوم سال میزان مصرف دیتا در اینترنت ثابت 

با کاهش روبه رو بوده است.
در حالی که دیتــای مصرفی اینترنت ثابت در ســه ماهه 
اول ســال 1.099.580.799گیگابیت بوده، در سه ماهه 
دوم ســال به 1.084.701.628 گیگابیت رســیده؛ یعنی 
1.35 درصد کاهش میزان مصرف در این سه ماه اتفاق 
افتاده اســت. در مقابل مقایســه میزان دیتای مصرفی 
اینترنــت ثابت در ســه ماهه دوم ســال با ســه ماهه اول، 
نشان از رشد 2.32درصدی دارد. میزان دیتای مصرفی 
اینترنت سیار در سه ماهه دوم سال به 3.422.179.600 
گیگابیت رسیده است. این میزان در سه ماهه اول سال 

3.363.133.505 گیگابیت گزارش شده بود.

 ضریب نفوذ پهن باند 
سیار در سه ماهه دوم 
سال 120/01 درصد 
گزارش شده که این 

میزان در سه ماهه اول 
سال 115/51 درصد 

اعالم شده بود
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چگونه حمله چین به تایوان باعث توقف تولید طیف گسترده ای از وسایل خانگی می شود؟

در یک جزیره کوچک در سواحل چین، شرکتی وجود 
دارد کــه محصــول مــورد نیــاز بســیاری از شــرکت های 
فناوری و البتــه در یک کالم بیشــتر مردم دنیــا را تولید 
می کنــد. ایــن محصــول در طیــف وســیعی از وســایل 
خانگی از کامپیوتر های شــخصی گرفته تا ماشین های 
لباس شــویی کاربــرد دارد، امــا کاری کــه در ایــن جزیره 
انجــام می شــود، متأثــر از وقایعــی اســت که در ســطح 
بین المللی اتفاق می افتند. اخیراً هم این جزیره تحت 
تأثیر روابط اقتصادی چین و آمریکا قرار گرفته اســت. 
شرکت صنایع نیمه  رسانای تایوان )TSMC(، بزرگ ترین 
تولیدکننده  مســتقل محصوالت نیمه رسانا در جهان 
محسوب می شود که مرکز فعالیت آن در تایوان و پارک 

علوم و صنعت شهر سینچو قرار دارد.
با توجه به ایــن واقعیت کــه هیچ شــرکت دیگری چنین 
تراشه های پیشرفته ای را با این حجم باال تولید نمی کند،  

تشدید اختالف بین ایاالت  متحده و چین بر سر تایوان 
می تواند اقتصاد جهانی را به رکود بکشاند. حتی برخی 
معتقدند اگر TSMC از کار بایســتد، احتمــاالً تولید هر 
چیزی در دنیا؛ از خودرو گرفته تا گوشی های همراه آیفون 
متوقف می شــود. »گلن اودانل«، معــاون رئیس و مدیر 
تحقیقات فورستر در این رابطه گفته است: »حمله چین 
به تایــوان )در صورت وقــوع( اقتصاد جهانی را به شــکل 
بی سابقه ای تحت تأثیر قرار خواهد داد. این واقعه حتی 

از اتفاقات سال 1929 بدتر می شود.«

 چــرا این شــرکت تایوانی اهمیتــی جهانی 
دارد؟

شــاید شــما تابه حال نامی از TSMC نشــنیده باشید، 
امــا بــدون شــک از محصــوالت آن اســتفاده می کنید. 
ممکــن اســت حتــی در موبایلــی کــه اکنــون در دســت 

داشــته باشــید، از تراشــه های ایــن شــرکت اســتفاده  
شــده باشــد. این شــرکت بیش از نیمی از بازار جهانی 
صنایع نیمه رســانا را در اختیار دارد و وقتی صحبت از 
پردازنده های پیشرفته به میان می آید، این تعداد طبق 
برخی برآوردها بــه 90 درصــد می رســد. در واقع، حتی 
بهترین تراشــه های تولیدشــده در برترین شــرکت های 
نیمه رسانای چین مثل شرکت SMIC، حدود پنج سال 

از TSMC عقب تر هستند.
TSMC اپــل را بزرگ تریــن مشــتری خــود می دانــد و 
تراشه های آیفون ها را تأمین می کند. بر اساس گزارش 
وال اســتریت ژورنــال، تقریبــاً 1.4 میلیــارد پردازنــده 
گوشی های هوشــمند در جهان یعنی تقریباً 60 درصد 
آنهــا، توســط TSMC تولیــد می شــوند. محصــوالت 
نیمه رســانای  TSMC کارایی و ســرعت پردازش باالیی 
دارند که این شــرکت را از نظــر نهادهای دولتی بســیار 

سپر سیلیکونی تایوان
در برابر تهاجم چین

 مدیر ارشد فناوری والمارت 
نقش صنعت نوپای کریپتو 

را بررسی می کند

چشموالمارتبه
بازارهاینوظهور

 »ســورش کومــار«، مدیر ارشــد 
فناوری بزرگ تریــن خرده فروش 
جهان  فکر می کند کریپتو ســه حــوزه از 
تحــوالت فنــاوری را پوشــش می دهــد؛ 
کشف محصول، پرداخت و تحویل. او در 
اجــالس یاهــو فایننــس در اکتبــر 2021 
می گویــد: »والمــارت کامــالً از روندهــای 
فناوری در صنعت خرده فروشی و راه های 
بالقوه ای که وب3 ممکن اســت از طریق 
آن بر نحوه خرید مشتریان در آینده تأثیر 

بگذارد، آگاه است.«

 او ادامه می دهد: »می خواهیم 
از متــاورس به عنوان یــک روش 
جدید بهره ببریم تا مشتریان با استفاده 
از آن بتواننــد راحت تــر محصــوالت را 
ببینند و خرید کنند. به عالوه ما در حال 
برنامه ریزی برای ایجــاد راه های پرداخت 
جدید هستیم. من فکر می کنم بسیاری 
از تحوالت با افزودن گزینه های مختلف 
پرداخت رقم خواهند خــورد که رمزارزها 
نقش مهمی را در این مسیر ایفا می کنند. 
واقعیت این است که رمزارزها به بخش 
مهمــی از تراکنش های روزانه مشــتریان 
تبدیل خواهند شد. ما مطمئن می شویم 
که مشــتریان والمارت هم بتوانند از این 

گ زینه استفاده کنند.« 

قبــل  از  والمــارت  البتــه   
فعالیت هــای خــود را در زمینــه 
رمزارزهــا آغــاز کــرده اســت. ایــن غــول 
خرده فروشــی مدت هاســت افرادی را به 
هیئت مدیــره خود اضافــه می کند که در 
دنیــای رمزارزهــا فعــال هســتند. »تــام 
هورتــون«، مدیــر مســتقل هیئت مدیره 
والمــارت، عضــو هیئت مدیــره بالکچین 
دات کام نیــز هســت. او می گویــد: »مــن 
فنــاوری بالکچیــن را یکــی دیگــر از 
فناوری هــای بــزرگ همچــون اینترنــت 

می دانم.« 

MARKETبازار

تأثیر روابط اقتصادی چین و آمریکا قرار گرفته اســت. 

تولیدکننده  مســتقل محصوالت نیمه رسانا در جهان 

تراشه های پیشرفته ای را با این حجم باال تولید نمی کند،  
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ارزشمند می کند. به گفته »ویلیام آلن راینش«، مشاور 
ارشــد مرکــز مطالعــات اســتراتژیک و بین المللــی یــک 
اندیشــکده امنیت ملی؛ TSMC با هدف ســلطه بر این 
صنعــت و در انحصــار گرفتــن آن رشــد کــرده اســت. او 
می افزاید: »ورود به یک تجارت بسیار پیچیده و دشوار 
که موانعی بسیاری در مسیرش قرار دارد، آسان نیست. 
کســی با تصمیم عجوالنه و بــدون فکــر وارد این تجارت 
نمی شود. مگر دم کردن چایی است که یکباره برای انجام 

آن تصمیم گرفت.«

 TSMC چگونه ما تا این حد به تراشه های 
وابسته شدیم؟

صنعت نیمه رســانا در ایــاالت  متحده ریشــه دارد، زیرا 
بســیاری از تحقیقــات و توســعه ها در این خــاک انجام 
می شــود. ســایر شــرکت ها و کشــورها فقط صادرکننده 
مجوز برای ایــن فناوری ساخته شــده در ایــاالت  متحده 
هســتند. »دیــالن پاتــل«، تحلیلگــر ارشــد در شــرکت 
مشاوره و تحقیقات صنایع نیمه رسانای سمی آنااللیز، 
با اشاره به شرکت هلندی اِی اس ام ال هلدینگ می گوید: 
»ASML تجهیزاتی برای ســاخت تراشــه های پیشرفته 
تولیــد می کنــد، امــا جالــب اســت بدانیــد کــه یکــی از 
فناوری های مشــهور همین شــرکت در آزمایشــگاه های 

ملی ایاالت  متحده اختراع شده است.«
طبق گفته راینش در حدود 30 سال گذشته، سازندگان 
در کشــورهای توســعه یافته بــه ایــن نتیجــه رســیدند 

که به نفع آنهاســت کــه تولید 
تراشه ها را برون سپاری کنند. 
یــک  »آنهــا  می افزایــد:  او 
کارخانــه بــزرگ در یک کشــور 
غیراتحادیه ای می ســازند و در 
آنجــا هــزاران نیرو با دســتمزد 
پاییــن اســتخدام می کننــد. 
الزامات محیط زیســتی را هم 
رعایــت نمی کننــد. امــا دانش 
و فنــاوری را بــرای خــود نگــه 
می دارنــد و فــروش و بازاریابی 
و خدمات را هم در کشور خود 
انجــام می دهنــد. بــه همیــن 
راحتی پول درمی آورند. همین 
رویکــرد باعــث رشــد شــرکتی 
مثــل TSMC و کاهــش تولیــد 

در خاک آمریکا شده اســت. چنانچه طبق گزارش سال 
2021 انجمن صنعت نیمه رســانا، در ســال 1990 ایاالت 
 متحده 37 درصد از تراشــه های جهان را تولید می کرد، 
اما این روزها، تنها مسئول 12 درصد از تولید تراشه های 

جهانی است.

 مشکل فعلی چیپ ست چیست؟
همه گیــری ویــروس کرونــا و جنــگ در اوکرایــن نشــان 
دادند که اتکای بیش  از حد به برخی کشــورها می تواند 
زنجیره های تأمین را در صورت بروز یک مشــکل به کلی 
مختــل کنــد. بــه همیــن دلیــل بســیاری از شــرکت های 
آمریکایــی در حــال کاوش در »انشــورینگ« و انتقــال 
بخشــی از تولیــدات خود بــه ایــاالت  متحده هســتند تا 
زنجیره های تأمیــن خــود را انعطاف پذیرتر کننــد. با این 
 TSMC حال، دسترســی ایــاالت  متحــده به تراشــه های 
هر لحظه ممکن است با مشکل روبه رو شود؛ زیرا چین 
خودمختاری تایوان را نمی پذیرد و مدام تایوان را تهدید 

به حمله می کند.
»آنتونــی بلینکــن«، وزیــر امــور خارجــه ایــاالت  متحده 
پیش بینــی می کنــد که چیــن بــه زودی اقداماتــی را برای 
الحــاق تایــوان انجــام خواهــد داد و حتــی ممکن اســت 
این امر زودتــر از تصور ما اتفــاق بیفتد. بــه همین دلیل 
دولت ایاالت  متحده در حال اجرای سناریوهای جنگی 

و آماده شــدن بــرای عواقــب این موضــوع اســت. در این 
راستا، ایاالت  متحده قصد دارد در صورت تهاجم چین 
بــه تایــوان، مهندســان ماهــر TSMC را از تایــوان خارج 
کند. به عــالوه، قوانیــن صادراتی که اخیــراً دولت ایاالت  
متحــده بــه چیــن تحمیــل کــرده، به شــدت بــر تایــوان و 
صنعت نیمه رسانا متمرکز هستند. این مقررات فروش 
محصــوالت نیمه رســانای ساخته  شــده بــا اســتفاده از 
فناوری ایاالت  متحــده را محدود می کنــد. هدف ایاالت 
متحده محدود کردن توانایی چین برای توسعه فناوری 

پیشرفته است.

 اگر چین به تایــوان حمله کند، چه اتفاقی 
می افتد؟

تایوان امیدوار اســت تجارت صنایع نیمه رسانا از آن در 
برابر تهاجم چیــن محافظت کند. رهبــران دولت تایوان 
این صنعــت را یک »ســپر ســیلیکونی« در برابر تهاجم 
چین نامیده اند. اودانل از شرکت فورستر می گوید: »اگر 
چین به تایوان حمله کرد و دسترسی جهان به تراشه ها 
را مختــل کــرد، کل اقتصــاد جهانــی متوقــف می شــود. 
صنایع نیمه رســانا تقریباً شــبیه اکســیژن برای اقتصاد 

جهانی شده اند.« 
»مارتین راســر«، افســر ارشــد ســابق اطالعاتی در ســیا 
نیز معتقد اســت اثرات چنین توقفی از نظــر اقتصادی 
ویرانگــر خواهــد بــود و اقتصــاد جهانــی تریلیون ها دالر 
ضرر خواهد کرد. وزیــر بازرگانی ایــاالت  متحده هم باور 
دارد کــه اگــر کســب وکارهای 
آمریکایــی بــه ایــن تراشــه ها 
دسترســی نداشــته باشــند، 
ایاالت  متحده با »رکود عمیق 

و فوری« مواجه خواهد شد.
برخی کارشناســان هــم حدس 
می زنند که در صــورت تهاجم، 
تأسیســات تولید تراشــه عمداً 
نابود می شــوند تا چیــن نتواند 
به آنها دسترسی داشته باشد. 
در مقالــه ای در ژورنــال ارتــش 
ایاالت  متحده که در ماه دسامبر 
منتشر شد، »جارد مک کینی«، 
ایــن اســتراتژی را شــبیه یــک 
»النه شکسته« توصیف کرد. 
او می گویــد: »منظــور از النــه 
شکســته ایــن اســت کــه نابــودی تأسیســات بــه تخریب 
دوجانبه منجر می شــود و هر دو طرف از این اتفاق متضرر 
خواهنــد شــد.« او می افزایــد: »تخریــب این امکانــات، یا 
ناتوانی در دسترسی به تراشه های آنها، می تواند پیامدهای 

مهمی برای امنیت ملی در پی داشته باشد.«

 راه حل چیست؟
در راســتای پیشــگیری از مشــکالت، ایــاالت  متحــده 
اقداماتی را برای کاهش وابســتگی خود به تایوان انجام 
داده است. برای مثال، در ماه ژوئیه، کنگره آمریکا قانون 
تراشــه ها )CHIPS( را تصویب کرد. ذیل این قانون برای 
شــرکت های تولید تراشــه در آمریــکا حدوداً شــامل 53 
میلیارد دالر یارانه و معافیت های مالیاتی در نظر گرفته 
 شــده و هدف از این امر تالش برای تقویت تولید تراشــه 

در ایاالت  متحده است.
T SMC نیــز در حال ســاخت یک مرکــز جدیــد در ژاپن 
اســت. این مرکز قرار اســت تراشــه های کمتر پیشــرفته 
مورد نیاز در صنعت خودرو را تولید کند. مقامات ژاپنی 
اعالم کرده اند که به گسترش حضور TSMC عالقه مند 
هســتند و از ایــن شــرکت می خواهنــد ظرفیــت تولیــد 
تراشــه های پیشــرفته در ژاپن را افزایش دهــد. اقدامات 
ژاپــن نشــانه دیگــری از نگرانی هــای قدرت هــای جهانی 

نسبت به خطر ژئوپلیتیکی برای تایوان است.

 همه گیری ویروس 
کرونا و جنگ در 

اوکراین نشان دادند 
که اتکای بیش  از حد 

به برخی کشورها 
می تواند زنجیره های 

تامین را در صورت بروز 
یک مشکل به کلی

مختل کند

 ک�اب
 OAuth 2.0 

م��شر  شد

ک�ا�ی جذاب و قا�ل توجه که به افراد 
در  که  عظیمی  ��روهای  درک  �رای 
آن  در  ما  که  ه��ند  جهانی  تغ��ر  حال 
می کند. کمک  می ک�یم،  زندگی 

جیم کال�نز نو��نده ک�اب از خوب به عالی
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گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

اوضاع این روزهای اینترنت، فریلنسرهای داخلی  
را هم به شدت نگران کرده است

تحریمداخلی
همدستباتحریمخارجی

POINT OF VIEWدیدگاه

بــه  توجه شــان  بســیاری  شــاید 
فریلنسرهایی باشــد که با شرکت های 
خارجی کار می کنند و درآمدهــای دالری دارند. 
درست است که آنها بخش مهمی از اقتصاد و 
اشــتغال دیجیتــال کشــورند و معمــوالً بــا 
درآمدهایی که دارند، یک تیم بزرگ را اداره و برای 
تعــداد زیــادی اشــتغال زایی می کننــد، امــا 
فریلنســرهای داخلی که به شــکل فردی و روی 
پروژه هــای کوچکــی هماننــد اداره یــک صفحه 
اینســتاگرامی یا تولیــد محتوا بــرای یک وبالگ 
تمرکز دارند هم بخش مهمی از اشتغال آنالین 
کشــور هســتند که این روزهــا اوضاع مناســبی 

ندارند.

مهم ترین آســیبی کــه از اوضــاع اخیر 
متوجه فریلنسرها شده، کاهش شدید 
درآمدهاســت. پروژه هایــی کــه شــرکت های 
اســتارتاپی به ما می ســپردند، متوقف شده، به 
همین نسبت سفارش  کار هم کمتر شده است.  
اگــر هــم کاری ادامــه دارد بــا اصــالح قــرارداد و 
کاهــش دســتمزد همــراه بــوده 

است.

خــود مــن در 15 روز اول 
مهرمــاه 50 درصــد از 
درآمــدم را از دســت داده ام؛ 
درآمدهایــی کــه عمومــاً از تولیــد 
محتوا در اینستاگرام یا از مشاوره 
صفحــات  مدیریــت  بــرای 
اینستاگرامی حاصل می شد. این 
اتفاق برای کسی که شش سال است در فضای 
اینســتاگرامی توانســته بــه یــک درآمد نســبی 

برسد، اصالً اتفاق مبارکی نیست.

بــه  لطمــه  بعــدی  مهــم  آســیب 
پرسونال برندینگ است. یک فریلنسر 
از ابتــدا بایــد روی پــای خــودش بایســتد. بایــد 
زحمــت بکشــد و بــا شبکه ســازی و ارائــه کار 
با کیفیــت و خــوب بتوانــد پروژه هــای متعــدد 
بگیرد. وقتی چنین اتفاقاتــی می افتد، تمام آن 
زحمات به باد می رود؛ اکوسیستم یک موجود 
زنده اســت. هر نقصی در هر جای اکوسیستم 
به سایر جاها آسیب وارد می کند.  وقتی ارتباط 
و اتصال فریلنسر به فضای اکوسیستم از بین 
برود، تقریباً می شــود گفت تمام آن سوابق هم 
از بیــن مــی رود. چالــش مهــم بعــدی مســئله 
آموزش اســت. یک فریلنســر نمی توانــد به روز 
نباشــد. الگوریتم هــا مــدام در حــال تغییرنــد. 
آنالیتیکس ها امکانات جدید اضافه می کنند. 
رقابت در همین موضوع هم بســیار باالســت. 

به روز بودن برای هر فریلنســری اهمیت خیلی 
زیادی دارد و محدودیت در بستر آنالین باعث 
عــدم دسترســی بــه دانــش و داده هــای جدیــد 

می شود.

اگــر  حالــت  خوش بینانه تریــن  در 
فریلنســری همچنان مشــغول بــه کار 
باشــد و پروژه هــای در دســت داشــته باشــد، با 
اطمینان می گویم که راندمان کارش قطعاً پایین 
آمده اســت. مثالً اگر یک کار روتیــن معادل 20 
دقیقه در روز بوده اســت، االن به یک ســاعت و 
45 دقیقــه افزایش پیدا کــرده؛ آن هــم به خاطر 

اختالل و محدودیت اینترنت.

بازکــردن یک پنــل ادمیــن ســایت این 
روزهــا بســیار کنــد شــده اســت؛ حتی 
همــان ســایت هایی کــه روی ســرورهای داخلی 
میزبانی می شود. از آنجا که هم از بیرون و هم از 
داخل تحریم شده ایم به ابزارهای مهمی مانند 
گوگل آنالیتیکس هم دسترسی نداریم. تا پیش 
از ایــن الاقــل بــا یــک پروکســی می شــد تحریم 
خارجی را دور زد، امــا اکنون تحریم های داخلی 
هم داســتان بــا تحریم هــای خارجــی نفــس 
کســب وکارهای آنالیــن را گرفتــه اســت. این در 
حالی است که هیچ جایگزین داخلی هم وجود 

ندارد که کارآمد باشد. 

ما فریلنسر تولید محتوا هستم و عمالً 
فرقی نمی کند که خروجی کارم روی چه 
پلتفرمی منتشــر شــود؛ اما در مورد استفاده از 
پلتفرم هــای داخلــی حداقــل می توانــم بگویــم 
شــرکت ها و اســتارتاپ هایی که با آنها همکاری 
دارم، اصــالً چنیــن قصــدی ندارنــد، چــون 
نتوانسته اند ساده ترین و پایه ای ترین مواردی را 
که باید برای حضور کاربر در پلتفرم شــان ایجاد 
کنند، بسازند. مهم ترین آن اعتماد سازی است.

هیچ خالقیت و امــکان جدید و مزیت 
رقابتــی در پلتفرم هــای داخلــی وجــود 
ندارد که حتی بتواند به عنــوان گزینه دوم به آن 
فکــر کــرد. پلتفرم هــای داخلــی نســخه های 
کپی شده و ناقص از پلتفرم های جهانی هستند. 
ســاده ترین گزارش هــا را هــم نمی شــود از آنهــا 
گرفت. بــا تمــام ابهاماتی کــه برای آینده شــغل 
وجــود دارد، مــن هنــوز هــم امیــدوارم؛ چراکــه 
اکوسیستم در سال های اخیر توانسته به بلوغ 
نسبی برسد و آدم های تأثیرگذار زیادی در خود 
دارد و به محض بهبود این شرایط دوباره پر توان 
تمام نقص های ایــن مدت جبران خواهد شــد. 

امیدوارم!

امروز تولید کنندگان، فروشندگان، تجار، خرده فروشان و...، 
شــکل جدیدی از ارائــه محصول و خدمــات را 
درک کرده اند. افزایش تقاضا در بســتر آنالین 
و حضــور در شــبکه های اجتماعــی و ایجــاد 
پلتفرم های فروش و ارتباط با مشــتری اشکال 
جدید اشــتغال را فراهم کــرده و متخصصان و 
کاربلد ان این حوزه شــکل جدیدی از اشــتغال 

را رقم زده اند. 
برنامه نویسان، تولید کنندگان محتوا، عکاسان، 
فیلم سازان، طراحان گرافیک، وب مستر ها و... 
به جــای کارمنــدی، عنوانی بــا نام فریلنســر یا 
آزادکاری را برگزیده انــد تا بهره وری از تخصص 

خود را با حفظ استقالل در همکاری با مشتریان مختلف 
در سراسر دنیا افزایش دهند. حاال دیگر پیدا کردن نیروی 

متخصــص در فضــای بین المللــی اقتصــاد فنــاوری کار 
پیچیده ای نیست. 

پس از بــروز همه گیــری کرونــا و ایجاد شــرایط 
قرنطینه، این شکل از کار رونق بیشتری گرفت 
و عرصه هــای جدیــدی را فتــح کــرد. در ایــران 
کســب وکارهایی کــه محصوالت شــان را در 
فضای آنالین عرضه می کردند، کمترین آسیب 
را دیدند و کاربران هم در یک چرخش تاریخی 
موج جدیدی از تقاضا را در فضای آنالین ایجاد 

کردند.
فریلنسرها هم گروهی بودند که به واسطه رشد 
کســب وکارهای آنالین پیشــرفت خوبــی را در 
این دوره تجربه کردنــد؛ ابزارهای جدیــدی هم برای تعامل 
بیشتر فریلنســرها با کارفرمایان طراحی شــد؛ از ابزارهای 

جزیره تنهایی
دسترسی به ابزارها و راه های ارتباطی بین المللی، مشکل 

در استفاده از وی پی ان ها و فضای ناامیدکننده داخلی 
اشتغال فریلنسری در کشور را تهدید می کند

هر روز بیشتر از دیروز:  ریسک فریلنسرهای ایرانی
برای خارجی ها

عباس عینعلی 

abbas.einali
@gmail.com

ساینا 
نجم الدین

متخصص تولید محتوا

 
info@karangweekly.ir
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گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

کتاب »بزونومیکس« با حمایت هلدینگ فناوری اطالعات راهبرد 
هوشمند شهر و فروشگاه شهروند منتشر شد

بزونومیکسوآیندهخردهفروشی

INTRODUCTIONمعرفی

در دهــه اخیــر کســب و کارها بــه دو دســته قبــال 
تقسیم بندی هستند؛ دسته اول آنهایی که کارها 
را به روال سابق پیش می برند و دسته دوم کسانی 
که همگام با عصر نو، با کسب مهارت های فناوری 
مبتنــی بــر هــوش مصنوعی مــدل کســب و کاری 

خودشان را نو می کنند.
»برایــان دومیــن«، روزنامه نــگار تحسین شــده، 
از دبیــران مجلــه فورچــون و مؤســس شــرکتی 
رسانه ای، بر این باور است که برنده میدان رقابت 
کسب وکاری آتی، دسته   دومی ها هستند. او این 
مدل کسب وکاری برنده را »بزونومیکس« می نامد 
و بر این باور است که این مدل جدید طرز فکر ما را 
درباره کسب وکار دگرگون می کند و انعطاف پذیری 
گسترده آن در سال های پیش رو تأثیری عمیق بر 

جامعه بر جای می گذارد.
به هر حال، در مدل بزونومیکس می توان با هوش 
مصنوعی به جزئیات فراوانی درباره خواسته های 
مشــتریان، عالیــق و مشــغولیات کاربران دســت 
یافت و آینده نگــری دقیق تــری داشــت. علی بابا، 
اپــل، فیس بــوک و تنســنت از همیــن مــدل 
استفاده می کنند و کســب وکارهایی مانند اوبر و 
بانکــداری مارکــوس به اتخــاذ الگوی آمــازون برای 

کسب وکارشان اذعان داشته اند.
این روزنامه نگار برجسته در کتاب »بزونومیکس« 
از پشــت صحنه لبخندی پرده برمی دارد که روی 
جعبه های ارســال کاالی آمازون نشسته و دلیلی 
بر اهمیت رضایت مشتری در این شرکت است. 
او نشــان می دهــد کــه چگونــه »جــف بــزوس«، 
یکی از ثروتمندترین مردان جهان یا شــاید هنوز 
ثروتمندترین مرد جهان، با تکیه بر فناوری هوش 
مصنوعی توانسته کاراترین ماشین خلق ثروت در 
تاریخ را بســازد و در افق انتظار مشتری، تعامالت 
اجتماعی ما و اقتصادی جهانی، تغییراتی عظیم 
پدیــد آورد. امــروز، ترجمــه فارســی ایــن کتــاب با 
حمایــت هلدینــگ فنــاوری اطالعــات راهبــرد 
هوشــمند شــهر و فروشــگاه شــهروند و به همت 

انتشارات راه پرداخت منتشر شده است.
حسام حبیب هللا، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
هلدینگ فناوری اطالعات راهبرد هوشمند شهر، 
در بخشی از یادداشــت خود بر این کتاب نوشته 
اســت: »بزوس معنــای جدیدی به مفهــوم چرخ 

فلک بخشیده و در مقایســه با رقبا نوعی مزیت 
رقابتی دســت نیافتنی به شــرکت داده اســت. او 
شــرکتی ســاخته که متعلق به نســل بعد است. 
بزوس در حال حاضر با استفاده زیرکانه از هوش 
مصنوعی، یادگیری ماشــین و بیگ دیتا ســرعت 
چرخ فلک خودش را افزایش داده است. تابهحال 
هیچ شــرکتی بــه انــدازه آمــازون، ایــن اقدامــات را 
بــا موفقیت به انجــام نرســانده؛ البته بســیاری از 
مدیران  عامل با هوش مصنوعــی موافقت کرده و 
تعداد زیــادی دانشــمند داده اســتخدام کرده اند 

تا این فناوری را وارد مدل کسب وکارشان کنند.
داود قربانیــان، مدیرعامــل شــرکت شــهروند در 
یادداشــت خــود بــرای ایــن کتاب نوشــته اســت: 
»افزایــش پیچیدگی هــا و ســرعت تغییــرات در 
جهــان، فرصت هایــی کســب وکاری پیــش روی 
کارآفرینان قرار می دهد که باید در زمان مناســب 
ســراغ آن برونــد. ویژگــی کســب وکارهای پیشــرو 
جهان جدید این است که به اندازه کافی پیچیده 
هستند که بتوانند مسائل پیچیده را با روش های 
ساده حل کنند. این دستاورد مهم کسب وکارهای 
اقتصــاد نــوآوری جهــان امــروز اســت. در میــان 
تمام کســب وکارهای پیشــرو اقتصــاد دیجیتال، 

کسب وکار آمازون جایگاهی افسانه ای دارد.«
او در بخش دیگری از این یادداشــت می نویسد: 
»جــف بــزوس فقــط کارآفریــن نبــود و آمــازون 
هــم صرفــاً کســب وکاری معمولــی نیســت. این 
کسب وکاری است که توانسته بر فرهنگ کار در 
جهان تأثیری چشم گیر بگذارد. در اینکه این تأثیر 
چقدر مثبت یا منفی بوده، بحث و نظرهای زیادی 
وجــود دارد، ولــی آنچــه بدیهــی به نظر می رســد 
ایــن اســت کــه نمی تــوان تأثیــر آمــازون را نادیده 
گرفت. اهمیــت این تأثیــر به حدی جدی اســت 
که نویســنده این کتــاب مفهــوم »بزونومیکس« 
را بــرای عنوان کتابش ابــداع کرده کــه مخاطب را 
متوجه ترکیب های مشابهی مانند ویکینومیکس 

و فریکونومیکس می کند.«
کتــاب »بزونومیکــس« در 312 صفحــه منتشــر 
شــده و به همت انتشــارات راه پرداخت با قیمت 
150 هزار تومان راهی بازار کتاب شــده اســت. این 
کتاب هم اکنون در فروشگاه اینترنتی راه پرداخت 

به آدرس w2pshop.ir در دسترس است.

ارتباطی برای برگزاری جلســات تا ابزارهــای مانیتورینگ و 
مدیریت پروژه.

اما ایــن روزها کــه اینترنــت در ایــران بدترین روزهــای خود 
را پشــت ســر می گذارد و قلب تپنــده اقتصــاد آنالین کُند 
می زند، عرصه بر فریلنسرها هم تنگ شده است. بسیاری 
از آنها می گویند پروژه هایی که با کارفرمایان خارجی دارند، 
تحت تأثیر کندی و قطعی اینترنت یا مشکل در اتصال به 
وی پی ان ها که از ابزارهای کار آنهاســت، قرار گرفته اســت. 
با دو فریلنســر که در حوزه های مختلف مشغول فعالیت 
هســتند گفت وگویی کردیم تا بحران هــا و چالش های این 

روزها را از زبان خودشان بشنویم. 
 

محمدرضا نیکخواه
 مدیرمحصول نرم افزاری

در حسرت یک روز کاری عادی!
مشــکالتی که گریبان گیر ما شده، 
مشــکل امروز و هفته گذشته و ماه 
گذشته نیست. به بسیار قبل تر از 
اینهــا مربــوط می شــود؛ زمانــی کــه 
تحریم هایی علیه ایران آغاز شــد و 
بســیاری از ســرویس ها و ابزارهای ما روی آی پی های ایران 
بسته شــد. اما چرا این روزها این مشکل بیشتر به چشم 
می آید؟ به دلیل تحریم های داخلی! تا پیــش از این با یک 
وی پی ان ساده هم می شد به این ابزارها دسترسی داشت، 
یعنی فقط با یک تغییر آی پی می توانستیم به سرور یا ابزار 
یا کتابخانه مورد نظر خودمان متصل شویم، اما امروز دیگر 
مسئله این است که هیچ راهی برای ما باقی نمانده است. از 
صبح که شروع به کار می کنیم، کارمان شده آزمایش کردن، 
نصب کردن و راه اندازی وی پی ان های مختلف برای آغاز یک 

روز کاری عادی.
من روزانه از طریق دیسکورد جلسه هایم را با تیم می گذارم، 
با زِن هاب مدیریت پروژه می کنم، با ورسل و نتلیفای تست 
می کنم، مجبورم برای تســت و بیزینس به کیف  پول های 
 Infura وب3 متصل شوم، در حالی که مهم ترین نود آنها

ما را تحریم کرده است.
تیم توســعه ما هزار جور پکیج آماده در کد اســتفاده کرده 
اســت؛ یکی برای مدیریت فرم، یکی برای آپلود فایــل و...، 
همه اینها یا از ایران بســته اند یا آنها ما را تحریم کرده اند. 
برای طراحــی بــه adobe XD و فیگما نیاز داریــم که فیلتر 

است و تحریم.  
دوســتان دولوپر و  دوواپس بهتر می توانند از رنج هایشــان 
برای نگهداری و توسعه صحبت کنند. این محدودیت ها 
نمی گذارد به پچ ها و بسته های امنیتی سیستم های  عامل  
دسترسی داشته باشیم. همین امر خطر حمله  سایبری را 

در سراسر کشور افزایش می دهد.
با این اوصاف من اگر وی پی ان نداشته باشم، چطور می توانم 
کار کنم؟ باور کنید بعد از بسته شدن وی پی ان ها، سه نفر از 
اعضای تیم در ترکیه خانه گرفته اند، یعنی حاضر شده اند 
خانه و زندگی شان را رها کنند و با هزینه باالتر در یک کشور 

دیگر خانه اجاره کنند تا بتوانند کارشان را حفظ کنند. 
جالب اینجاســت که حتــی اگر قرار باشــد مــا پلتفرم های 
داخلی را توســعه دهیم، باز هم به اینترنت بین الملل نیاز 
داریم، به دسترســی هایی نیــاز داریم تا بتوانیــم پکیج ها و 
ابزارهایمان را دانلود کنیم. اینکه آقایان اصرار دارند همه از 
پلتفرم های داخلی استفاده کنند، آیا به توسعه آن هم فکر 
کرده اند یا به منابعی که ما برای توسعه همین محصوالت 
نیاز داریم؟ اصالً مگر می شود بدون ارتباط با منابع اصلی 

توسعه نرم افزار، چیزی تولید کرد؟
مشــکل اینجاســت کــه هنــوز درک نکرده انــد کار تولیــد 
نرم افــزار یعنــی صــادرات! یعنــی ارزآوری. نمی دانم شــاید 
اینترنت بــرای کســانی کــه پلتفرم هــای معــروف داخلی را 
توسعه می دهند، وصل باشد و مایی که کوچک تر هستیم، 
چنین دسترســی ای نداریم. البته خودشان هم به چالش 
خوردند که بحث اینترنت طبقاتی را وســط کشیدند، اما 

این نوع برخورد و این شکل از بســتر آنالین، آن هم به این 
نحو، نه معقول است، نه ناکارآمد. تا پیش از این اختالالت، 
فریلنســرها،  توســعه دهندگان و طراحــان نرم افــزار ایــران 
در خــارج از کشــور اقبال خوبــی داشــتند و جــزء نیروهای 
بااستعداد متعهد و ارزان قیمت به حساب می آمدند. چه 
چیز برای شرکت های خارجی از این بهتر؟ این فرصتی بود 
که هر کس اگر مهارتی برای ارائه داشــت، می توانست کار 
کند. شکلی از کار و شغل بود که ارزآور بود، حاال به واسطه 
این اتفاقــات ریســک همــکاری بــا ایرانی هــا بــرای تمامی 

شرکت های خارجی باال رفته است.
 

 علی اقدم
 توسعه دهنده

حال هیچ کس خوب نیست
واقعیت تلخ این است که ما برای این 
شرایط آماده بودیم. درس هایی که از 
آبان 1398 گرفتیم، امــروز به درد ما 
خورد. ما ایــن شــرایط را پیش بینی 
کرده بودیم و برای آن آماده بودیم. به 
همین دلیل هم کمترین آسیب را دیدیم. اگر کسب وکارها 
بــرای چنیــن روزی برنامــه ای نداشــته اند، بایــد کمــی هــم 
خودشــان را مقصر بدانند، چون وقتی این شرایط یک بار 
اتفاق افتاده، ممکن است دوباره هم اتفاق بیفتد. پس باید 

برای آن روز سخت آماده بود.
ابزارهای مورد نیازمــان را فراهم کردیم. هر آنچــه باید برای 
این روزها برمی داشتیم، با خود برداشتیم. حتی در بعضی 
از شــاخص ها هم می توانم بگویم رشــد داشــتیم. روزهای 
بدتر از ایــن را هم تصــور کردیم و برایــش راه حــل و چاره ای 
اندیشــیده ایم. بازار هدف و مخاطب مان را تغییر دادیم تا 
در صورت تکرار موقعیت هایی شبیه آبان 1398 کانال های 

باثبات تری داشته باشیم.
ما بعد از آبان 1398 اســتراتژی های خود را آهسته آهسته 
تغییر دادیم، تا در شرایط این چنینی بتوانیم دوام بیاوریم و 
حداقل تیم مان را حفظ کنیم، اما مسئله اصلی جای دیگری 
است. مشکل اینجاست که حال هیچ کس خوب نیست. 
هیچ کس دست و دلش به کار نمی رود. صحبت هایی هم 
که از حاکمیت شنیده می شود، این حس را القا می کند که 

انگار قرار نیست این شرایط درست شود.
شکل فیلترینگی نیز که این بار اتفاق افتاده، متفاوت با سال 
1398 است. اینترنت را نمی توانند کامالً مسدود کنند. به 
همین خاطر هم راه هایی برای کســب وکارها وجــود دارد تا 
به ابزارهای مورد نیازشان برسند. هرچند سخت و زمان بر 
اســت، اما شــدنی اســت. این روند معلــوم نیســت تا چه 
زمانی بخواهد ادامه پیدا کند. کسانی که حرف از اینترنت 
طبقاتی می زنند، دانســته یا نادانسته کشــور را به سمت 
تباهی می برند. محدودسازی اینترنت باعث می شود دانش 
به روز در جریان نباشــد. االن اگر ما چیزی یاد گرفته ایم به 
خاطر این است که دسترسی به منابع علمی خوب و به روز 
داشتیم. سرعت تغییر در دنیا بسیار زیاد است. اینترنت 
محدود باعث جلوگیری از گردش آزاد اطالعات می شود و 
این موضوع رفته رفته عقب ماندگی به وجود می آورد. یعنی 
ما نیروی متخصــص کمتری خواهیم داشــت. جبران این 
عقب ماندگی نیز هم به زمان زیادی نیاز دارد و هم هزینه و 

انرژی زیادی برای آن صرف می شود.
اخبار مختلفی از کسب وکار های بزرگ به گوش می رسد که 
دست به تعدیل نیرو زده اند. همچنین حرف از تعدیل های 
دیگر در آینده نزدیک می زنند. ما تمام تالش مان را کردیم 
تا هم تیمی هایمان را حفظ کنیم. برای حفظ روحیه بچه ها 
جلســات مختلفی را برگزار می کنیــم. با توجه بــه اینکه از 
قبل آماده این شــرایط بودیــم، به آنها اطمینــان می دهیم 
کــه شــرایط کاری پایــداری خواهند داشــت، امــا وقتی این 
خبرها را در شبکه های اجتماعی می بینیم چه حالی پیدا 
می کنیم. ما هم اوضاع این روزها را می بینیم، اوضاع جامعه 

را می بینیم. حال هیچ کس خوب نیست.
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درباره اما والمزلی

اولینمدیرعاملزن
یکشرکتدارویی

»امــا والمزلــی«، مدیرعامــل »گالکســو 
اســمیت کالیــن«، یکــی از بزرگتریــن 
شــرکتهای دارویی جهان اســت و در طول 
مسیر حرفه ای خود تحوالت عظیمی را در 
کســب وکارها ایجاد کرده  اســت. والمزلی 
در ژوئــن 1969 در لنــکاوی انگلســتان بــه 
دنیا آمد. پدر او دریاســاالر و مادرش نیز از 

خانواده متمولی بود.
مســیر شــغلی اِمــا از شــرکت آرایشــی و 
بهداشــتی لورئال شــروع شــد. او 17 سال 
در الیه های مختلف این شــرکت کار کرد و 
اکثر مســئولیت های او در زمینه بازاریابی 
محصــوالت و رهبــری تیم هــای بازاریابــی 
بود. از سال 2007 به شانگهای رفت و مدیر 
تجارت محصــول چند برنــد جهانی مثل 
لورئــال و میبیلیــن و گارنیر شــد. او در این 
مسئولیت ها بسیار درخشــان ظاهر شد 
و حجــم فــروش محصــوالت و همچنیــن 
گســترش تیــم بازاریابــی را بهصــورت 
شــگفت انگیزی باال برد. اِما در سال 2010 
 GSK پیشــنهاد کاری باالتــری از شــرکت
)گالکســو اســمیت کالیــن( بــرای نقــش 

مدیریت ارشد بین المللی دریافت کرد.
او تصمیمش را گرفــت و وارد این شــرکت 
شــد. به واســطه تجربه خوبش در بخش 
محصــوالت مراقبت هــای پوســت و مــو، 
مدیــر ارشــد بین المللــی بخش پوســت و 
مو شــد. حضــور او و خلــق اهداف روشــن 
در بخش فروش گالکســو اسمیت کالین 
باعث شــد تیم تحــت مدیریت او بســیار 
رشــد کرده و بتواند برندهای بزرگ دیگری 
را نیز خلــق کند. پــس از هفت ســال، تیم 
تحــت مدیریــت اِما به قدری وســیع شــد 
که یکچهارم درآمد شرکت فقط از بخش 
تحت رهبــری او تأمین میشــد. قابل ذکر 
است که این شرکت دارویی جزء 10 شرکت 

برتر بورس انگلستان است.
در ســال 2017 او مدیرعامــل گالکســو 
اســمیت کالین شــد و اولیــن زن دنیــا بود 
که مدیرعامل یک شــرکت دارویــی به این 

وسعت شده است.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با سپیده عظیمی که به جای تحصیل در رشته پزشکی، به سمت شیرینی پزی 
حرفه ای حرکت کرده و هنرجویان بسیاری دارد

برای یادگیری هزینه کنید
زبان آشپزی یک زبان بین المللی است که بازار این صنعت 
را به قدر همه  دنیا گسترده می کند، فعاالن این رشته همواره 
در حــال یادگیــری و خلــق مزه هــا و شــکل های جدیــد ی از 
خوراکی ها هســتند و از آموزه هــا و آزمون وخطاهای یکدیگر 
مطلع می شوند و دنیای آشپزی همواره و هرروزه شاهد خلق 

محصوالت و مزه های جدید است.
در این شــماره بــا یکــی از کســب و کارهای فعال حــوزه کیک 
دکوراتیو آشنا می شویم که عالوه بر تولید کیک های متنوع 
مجلسی، آموزش های گسترده ای نیز در سراسر ایران دارد و 
همچنین پکیج های آموزشی شیرینی پزی را به عالقه مندان 

عرضه کرده است.
ســپیده عظیمی متولد فروردین 1371 بــا وجود اینکه دیپلم 
تجربی دارد و خانواده اش اصرار داشته اند او در رشته پزشکی 

ادامه تحصیل دهد، اما مسیر مورد عالقه  خود را ادامه داده 
و در رشته آشپزی حرفه ای مدرک کاردانی و در شاخه  آشپزی 

ملل مدرک کارشناسی اخذ کرده است. او پس 
از آشــنایی حرفــه ای بــا دنیای آشــپزی نیــز وارد 
تخصص کیک و دسر شده اســت. عظیمی در 
گفت و گوی پیش رو از کســب و کارش و مسیری 

که طی کرده، می گوید.

دربــاره  کمــی  لطفــاً 
کسب وکارتان توضیح دهید.

من کار کیک و دسر را به صورت تخصصی در سه 
بخش مختلف انجــام می دهم. پخــت و تزئین 

کیک های مجلسی، آموزش های حضوری پخت و دکور کیک 

و ارائــه آموزش هــای غیرحضوری بــه هنرجویانی کــه امکان 
حضــور در ورک شــاپ ها را ندارند. ورک شــاپ های من عالوه  
بر تهران در اصفهان، شــیراز، مشــهد و یزد نیز 

برگزار می شود.
پنج سال اســت که کســب وکارم را آغاز کرده ام و 
شاگردان زیادی را آموزش داده ام. البته عالوه  بر 
آموزش کیک و دکور  کیک، آموخته های تجربی 
خودم پیرامون راه اندازی کسب و کار مربوط به این 

رشته را نیز به هنرجویانم ارائه می دهم.

از چــه زمانی فعالیــت خود را شــروع 
کردید؟ سرمایه اولیه را از کجا به دست آوردید؟ 

همان طور که گفتم، من در رشته  آشپزی تحصیل می کردم و 

نو�ن،  فناوری های  با  �لف�ق  در  چه  و  آن  ��تی  شکل  در  چه  �یمه،  صنعت 
در  یک  سو  از  که  صنعتی  می رود؛  شمار  به  �ول ساز  و  مهم  صنا�ع  از  یکی 
را  مالی  ا�تفاع  دیگر  سو�ی  از  و  اوست  �یازهای  رفع  و  نها�ی  کار�ر  خدمت 
�یمه دیج��ال و ورود  صاحبان کسب و کارها در �ی دارد. اما صنعت  �رای 
که  آن طور  ا�ران  در  مخ�لف  دال�ل  به  آن،  در  نوآورانه  راهکارهای  و  روش ها 
باید و شاید رشد نکرده است. شاید مهم تر�ن دل�ل آن را می توان وزن �نگ�ن 
دست و پای  گاه  که  دا�ست  �نظیم گری  موانع  �رخی  و  رگوالتوری 
را  د�یا  روز  فناوری های  با  شدن  همگام  اجازه  و  می �ندد  را  کسب و کارها 
و  سو  یک  از  حوزه  ا�ن  به  نوآور  و  م�نوع  کسب و کارهای  ورود  نمی دهد. 
مشکالت آنها از سوی دیگر و همچ��ن اهمیت حوزه ا��شورتک، ما را �ر آن 
داشت که دوهفته نامه ای با عنوان «�یمه دیج��ال» را ضمیمه هفته نامه 
کارنگ ک�یم و نگاهی عم�ق تر و تخصصی تر به ا�ن بخش دا�ته با�یم.

I N T E R V I E W

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com
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برای دوره کارورزی به آشپزخانه  هتل الله رفتم. روز اول وقتی 
وارد آشپزخانه شدم، از جدیت کار و حضور پررنگ آشپزان 
مرد خیلی شوکه شدم. ترسیده بودم و این ترس در چهره ام 
مشهود بود؛ دختر کم ســنی که در میان شلوغی آشپزخانه  
یک هتل پرکار، قرار اســت مشــغول به کار شــود. سرآشــپز 
متوجه نگاه ترسیده  من شد و برای اینکه کمک کرده باشد، 
به من گفت اگر دوست داری برو به بخش قنادی و به قنادها 
کمک کن. همین اتفاق باعث شد من به کارگاه قنادی بروم و 
از آن نقطه، مسیرم کامالً تغییر کرد. روز اول کاری من روز تولد 
حضرت معصومه بود و عالوه بر کیک عقد، 50 کیک دیگر نیز 
باید آماده می شد. با خودم حس کردم این همان کاری است 

که من دوست دارم تا آخر عمر ادامه دهم.
پس از آن در چندین دوره آموزشــی شــرکت کــردم و خودم را 
ارتقا دادم، سپس با تولید نمونه کار و عکاسی از محصوالت، 
کانال اینســتاگرامی ام را راه اندازی کــردم و کم کم آموزش ها و 
سفارش ها آغاز شــد. ســرمایه اولیه کارم پنج میلیون تومان 
بود که از اقوام قرض کردم و هزینه  آموزش خودم کردم. همه 
وسایل کار را با پول سفارش ها یا تدریس می خریدم تا وسایلم 
تکمیــل شــد. اوایــل کار هنرجویانــم را در خانــه و به صــورت 
انفرادی آموزش می دادم، ولی بعدها توانستم با آموزشگاه ها 

همکاری کرده و ورک شاپ برگزار کنم.

اندازه  بازار این حوزه چقدر اســت و چطور 
می توان سهم بیشتری از این بازار را در اختیار گرفت؟
بازار خوراکی جــات یک بازار جهانی اســت و بالطبع آموزش 
آشــپزی، کیک و دســر نیز در تمام جهان متقاضیانی دارد، 
مخصوصــاً که ایــن آموزش هــا تجربه محــور هســتند و نوع 
آموزش ربطی به فرهنگ و حتی زبان کشورها ندارد. همین 
امر باعث می شود اســتادان حوزه  آشپزی بازار بسیار بزرگی 
پیش  رو داشته باشــند. من با چندین آموزشگاه آشپزی در 
دوبی نیز مذاکره کرده ام تا آموزش هایم را در سطح بین المللی 
نیز گســترش دهم. نوع کیــک و شــیرینی هایی کــه در ایران 
تولید می شود برای کشورهای همسایه بسیار جذاب است. 
البته از ســهم بازار خودم اطالعی نــدارم، اما ورک شــاپ ها و 
هنرجویان آنالین زیاد هستند. به لحاظ در آمدی نیز درآمد 
شخص من باالتر از کسانی است که در رشته من شغل ثابت 

و استخدامی دارند.

مزیت رقابتی و نوآوری شما در این صنعت 
چیست؟

من ســعی می کنم نســبت به ســایر اســتادان به هنرجویان 
نزدیک تر باشم. بسیاری از استادان معتقد ند که باید فاصله  
زیادی بین اســتاد و شــاگرد باشــد، اما من این فاصله را الزم 
نمی دانم و فکر می کنم حال خوب هنرجو در خلق محصول 

خوشــمزه تر و زیبا تــر مؤثر اســت. نکتــه بعد اینکــه معموالً 
آشــپزان از خطاهای خود چیــزی نمی گویند، امــا من عادت 
دارم آزمون وخطاهای خودم را نیز به هنرجویان انتقال دهم 
تا نتیجه بهتر شود. پشتیبانی مادام العمر و همچنین امکان 
حضور رایگان هنرجویان قبلی در دوره ها، به منظور یادآوری از 

خدمات مجموعه  ماست.

چه چشم اندازی برای کسب وکارتان دارید 
و چه مشکالتی در این مسیر وجود دارد؟

دوست دارم کسب و کارم جهانی شود. به  دلیلی که پیش تر 
گفتم، مطمئن هســتم که می توانــم کســب وکارم را جهانی 
کنم و ایــن آموزش ها را به تمــام افــراد در دنیا ارائــه دهم. من 
برای آموزش دیدن خودم و به روز نگه داشــتن ســرفصل های 
آموزشی ام، از طریق شبکه های اجتماعی با استادان مطرح 
دنیا در ارتباط هســتم و می دانم این کسب و کار به راحتی در 
سطح جهان قابل توسعه است. استقبال مخاطبان و زمینه  
رشد این کار در جهان بسیار زیاد است و منع بین المللی برای 
ورود به بازار جهانی وجود ندارد، اما مشــکل اصلی رسیدن 
بــه ایــن چشــم انداز درون خــود کشــور اســت. فیلترینگ و 
محدودیت های شــبکه اجتماعی نه تنها فروش محصول و 
خدمات را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه گردش اطالعات 
مفید و آموزش های به روز و طرح سؤاالت و ارتباطات کاری با 
استادان مطرح جهان را نیز از بین می برد و همه برندسازی که 
سال ها برای آن زحمت کشــیده بودیم نیز بالاستفاده شده 
اســت. بماند که از ابتدای طرح فیلتر شبکه های اجتماعی، 

من حتی هزار تومان درآمد نداشته ام.

آیــا تاکنــون جــذب ســرمایه داشــته اید یا 
برنامه ای برای جذب سرمایه دارید؟

من تاکنون جذب سرمایه نداشته ام. گاهی اوقات قرض کرده  ام 
و معموالً با وام گرفتن کارم را پیش  برده ام و برنامه ای برای این 
کار نداشته ام، ولی اگر سرمایه گذار خوبی در مسیر کارم قرار 

گیرد، برای همکاری بی تمایل نیستم.

چه توصیــه ای بــرای خانم هایــی دارید که 
می خواهند کسب و کار خود را راه بیندازند؟

اولین توصیه  من این اســت که برای آموزش خودتان هزینه 
کنید، به ویژه در حرفه  ما، آموزش های رایگان همیشه ناقص 
هستند. بنابراین از آموزش دیدن غافل نشوید. توصیه بعدی 
اینکه منتظر تشویق و حمایت کسی نباشید، متکی به نفس 
خودتان باشید، چون در شکست و موفقیت تنها هستید. 
در نهایت اینکه منتظر نباشید همه چیز آماده و ایده آل باشد 
تا کارتــان را آغاز کنید. شــروع کنیــد. در مســیر نقصان ها و 

کمبودها را تصحیح و جبران خواهید کرد.

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

پروشات کیوان می گوید که محصوالت او در اینستاگرام
برای بچه ها بوده و این روزها به شدت نگران آنهاست

عواقبتصمیماتنسنجیده

REVIEWبررسی

در ایــن روزهایــی کــه حــال جامعــه   
مســاعد نیســت و اینترنــت اختــالل 
دارد، حواس مان به بچه ها باشــد. بســیاری از 
کسب و کارها این روزها فعالیت خود را متوقف 
کرده انــد و فروشــی ندارنــد. هر کســب و کار دو 
بخش مجزای عرضه کننده و مشــتری دارد که 
در صــورت اختالل در کســب وکار، هر دو طرف 

در این فرایند با مشکل مواجه می شوند. 

»پروشــات کیــوان« کــه پیش تــر از 
کســب وکارش در زمینه تهیه و عرضه 
جعبه هــای شــیرینی پزی بــرای کــودکان گفتــه 
بودیم، رســالتش را ایجاد حال خــوب  و تقویت 
مهــارت دســت ورزی در کــودکان می دانــد و 
می گویــد: »مــن این روز هــا، فروشــی نــدارم، اما 
خیلی نگران مشتریانم هســتم. مشتریان من 
کــودکان بی گناهی هســتند کــه این روزهــا باید 
برایشان باکیفیت سپری شــود. شاید مشتری 
یک مانتوفروشی اگر تا دو سال بعد مانتو نخرد، 
دچار مشــکل نشــود، اما مخاطب من کودکان 
بودند؛ کودکانی که با باکس های شــیرینی پزی، 
یــک ســاعِت باکیفیــت را در کنــار خانــواده یــا 
هم ساالن شان می گذراندند، اکنون از این تفریح 
محــروم شــده اند و به واســطه  حــال پرتب وتاب 
جامعه، ساعت های مهم و ارزشــمند کودکی را 

بدون تفریحات مؤثر از دست  می دهند.«

او از دوراهی کســب وکارهای اینترنتی 
می گوید و معتقد است کسب وکارها و 
صاحبان آن تالش دارنــد که عالوه بر مدیریت 
هزینه هــای کار و جلوگیــری از هدر رفــت 
زحمات چندین و چندساله شان، به همه اعالم 
کننــد کــه شــرایط عــادی نیســت و در میــان 
اطالع رســانی های الزم، بــه فــروش محصــول 
نمی پردازند. اما از طرفی برخی کســب و کارها، 

مخصوصاً فعاالن حوزه کودک می دانند که این 
ســکوت و تعطیلی که به یکبــاره رخ داده، برای 

بچه ها موجب شوک و ضربه شدید می شود.

او معتقد است مخاطب کسب وکارهایی 
که به بزرگ ترها خدمات ارائه می دهند 
نیز حال وهوای خریدکــردن ندارند، اما بچه ها 
در این روزها به توجه بیشتری نیاز دارند، چون 
بسیاری از فعالیت ها و تفریحات کنسل شده 

و جایگزینی نیز برای آن تعریف نشده  است.

از طرفی وضعیت اقتصادی خانواده ها 
بــه نحــوی اســت کــه بســیاری از 
رســتوران گردی ها و شــهربازی رفتن ها تعطیــل 
شــده و از طرفــی تفریحــات ارزانــی مثــل 
باکس هــای شــیرینی پزی کــه قیمــت زیــادی 
ندارند و فقط قابل ارائه در شبکه های اجتماعی 
بودند )چون اگر در فروشگاه عرضه شود قیمت 
آن باال مــی رود و دیگــر بــرای همه اقشــار قابل 
پرداخت نیســت( نیز دیگر در دسترس عموم 
نیستند. اجناس و خدمات مربوط به کودکان 
نباید در این میان ضربه بخــورد، چون روزهای 

کودکی بسیار کوتاه و مهم هستند.

فعالیت و شغل هایی که در شبکه های 
اجتماعــی حضــور داشــتند، لزومــاً به 
خریدوفــروش و تبــادل یــک کاالی مصرفــی 
نمی پرداختنــد و بســیاری از ایــن خدمــات در 
حوزه  کیفیت زندگی بودند که اکنون متأسفانه 
آنها نیز تعطیل شده اند و این موضوع کیفیت 
زندگی افراد را نیز تحت تأثیر قــرار می دهد. او 
آرزو می کنــد مســئوالن امــر نــگاه جامع تــری 
نســبت به عواقب تصمیمات غیرکارشناســی 
داشــته باشــند و جوانب و الیه های پنهان این 

تصمیمات را بیشتر مورد توجه قرار دهند.
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سالمت
H E A L T H

حوزه سالمت از جمله حوزه های پرسروصدا در سال های اخیر 
بوده است. پاندمی کرونا و چالش هایی که برای سالمت افراد 
به وجود آورد، فرصت های مناسبی را برای اقتصاد سالمت رقم 
زد. سرمایه گذاری های خوبی هم به واسطه افزایش تقاضا در 
بازار سالمت آنالین انجام شد. پس از واکسیناسیون عمومی 
و فروکش کــردن تب و تاب کرونا، نگاه ســرمایه گذاران به حوزه 

سالمت، خصوصاً حوزه های نوآور سالمت مثبت شد.
پیوند سالمت با دیگر حوزه های اقتصادی گفتمان جدیدی از 
خلق محصول و برآوردن نیازهای چندگانه مرتبط با سالمت 
ایجاد کــرد. همین موضــوع باعث شــد ایده هــای نوآورانه ای 
در فضای اقتصاد ســالمت شــکل بگیــرد و مفهومی بــه نام 
ســالمت دیجیتال را با اقتصاد پیوند بزند؛ از اســتارتاپ های 
ســاده که صرفاً می تــوان با آنها نوبــت آنالین دریافــت کرد تا 
کسب و کار های بالکچینی و مبتنی بر وب3 که رؤیاهای بزرگی 
در سر دارند. اما عقب ماندگی رگوالتوری و لَختی و سنگینی 
قانون گذار، پای دویدنِ پایاپای با این ایده ها و کسب و کارها را 
هرگز نداشــته و چوب الی چرخ نوآوران حوزه ســالمت شــده 

است.
فــارغ از تمــام آنچــه دســت انداز و ســد راه این کســب و کارها 
بوده، این روزها به واسطه اتفاقات و حوادث ناگوار هفته های 
گذشته و محدودیت های گسترده و اختالالت مداوم در بستر 
اینترنت، باری اضافه بر دوش کسب وکارها افتاده و مشکالت 

و چالش های زیــادی برای کســب و کارهای حوزه ســالمت به 
وجود آورده است؛ از اختالل در سرویس ها گرفته تا از دست  
دادن ارتباط با مخاطبــان در صفحات اینســتاگرام، از تزریق 
ناامیدی گرفته تا بازار داغ مهاجرت. به همین بهانه به سراغ 
چند کسب و کار آنالین حوزه سالمت رفتیم و از وضعیت آنها 

در این روزها پرسیدیم.
 
 

سعید طاهری
مدیرعامل دکتر نکست

مهم ترین اتفاق تغییر رفتار کاربر است
وقتی شــما فضای اینترنــت را محــدود می کنیــد، مهم ترین 
اتفاقی که می افتد »تغییر رفتار کاربر« است. چه از نظر روانی، 
چه از منظر کاربری و چه از لحاظ زمانی، یعنی مقدار زمانی که 
کاربر در فضای مجازی مشغول فعالیت است. در کسب و کار 

فعاالن حوزه سالمت می گویند محدودیت های اینترنت 
در این روزها، خساراتی به مراتب بیشتر از خسارت ها و 

آسیب های دوران کرونا بر جای خواهد گذاشت 

کـرونـا نتوانست اما 
فیلترینگ چرا

نباید کاری کرد که کارآفرینان چیزی برای از دست دادن
نداشته باشند!

قدمزدندرعدمقطعیتمحض

POINT OF VIEWدیدگاه

آســیب محدودیت هــای اخیــر گریبــان همــه 
کسب و کار ها را خواهد گرفت؛ چه در کوتاه مدت و 
چه بلند مدت. همه از این موضوع آسیب خواهند 
دید، مــا هــم از ایــن فضــا جــدا نیســتیم. در یک 
مــاه اخیر روزهــای پرچالشــی را تجربــه کردیم. ما 
هــم از ایــن فضــا آســیب دیدیــم، امــا بااطمینــان 
می گویم آسیب هایی که کسب و کارهای دیگر مثل 
آنالین شــاپ ها در این مدت تجربه کردند، بسیار 

بیشتر از حوزه سالمت است. 
حوزه سالمت از آن دست خدماتی است که تقریباً 
در هر شرایطی می تواند به بقای خود ادامه دهد، 
چون بحــث ســالمت انســان در میان اســت. اگر 
بعضی از کســب و کارهای شــبیه مــا، ویژگی هایی 
را در خود داشته باشند، می توانند در این شرایط 

دوام بیاورند. 
اگر بخواهیم آینده را این طور ببینیم 
که ما محدودتر می شویم، استفاده 
از شــبکه های اجتماعی محدودتر 
و سخت تر می شود و اینترنت آزاد 
در دسترس نیست؛ ریسک بزرگی 
را به حــوزه ســالمت، خصوصــاً در 
وضعیتی کــه در حال آنالک شــدن 

است، تحمیل می کنیم.
گشــایش  بــازار حــوزه ســالمت 
مســتلزم ورود کاربــران جدیــد از 
طریق زیرساخت های آنالین است 

تا بتوانند با این سرویس ها آشنا شوند. 
250 هزار فالوور صفحه اینســتاگرام دکتر ســاینا 
حاصل سه  سال تولید محتوای مستمر و باکیفیت 
توســط یک تیــم پنج نفره اســت. گمــان نمی کنم 
کســی در حــوزه ســالمت بــه انــدازه دکتــر ســاینا 
فالوور داشته باشد. هزینه بســیار زیادی شد و تا 
همین جا هم بســیار ضرر کرده ایــم. ضمن اینکه 
هیچ جایگزین مناســبی هم پیدا نکردیم. ما باید 
جایی حضور داشــته باشــیم کــه افــراد بتوانند با 

سرویس های ما آشنا شوند.
کســب و کار ها جایی می رونــد که کاربــران حضور 
حداکثــری داشــته باشــند. تــا رســانه یــا یــک 

شــبکه اجتماعی اقبال عمومی پیــدا نکند اصالً 
عقالنی نیســت کــه بخواهیــم وقــت و انرژی مان 
را در آنجــا صرف کنیم. نمی شــود به این ســادگی 
زحمات چندســاله مردم به باد برود. اگــر قرار بود 
اینستاگرام فیلتر شــود، همان شــش سال پیش 
باید فیلتر می شــد، نه اینکه بعد از کلــی هزینه و 
ســرمایه گذاری یک شــبه اعالم کنند اینستاگرام 

فیلتر می شود.
اتفاقات سال های اخیر به ما این درس را داده که در 
تدوین استراتژی این نکته را در نظر داشته باشیم 
که عــدم قطعیت در این فضا بســیار زیاد اســت. 
این عدم قطعیت باعث می شــود در »داینامیک 
استراتژی« نگاه های کوتاه مدت تری داشته باشیم، 
یعنی نتوانیم افق های باالتر از سه  ماه و شش  ماه را 
ببینیم و مدام در حال تغییر مسیر باشیم که این 
بسیار آسیب زاست. کسب و کاری که نتواند برای 
یک  ســال آینده خود برنامه و اســتراتژی درستی 
تدوین کند، چطور می خواهد سرمایه گذار جذب 
کند؟ چطور می تواند به فازهای توسعه فکر کند؟ 
چطور می تواند اهداف سازمانی خود را پیش ببرد؟ 
چالش بزرگ و جهانی کرونا نتوانست این حجم از 
یأس و ناامیدی و بالتکلیفی را به کسب وکارهای ما 
تزریق کند. امیدوارم قوه عاقله حاکمیت در برخورد 
با ایــن موضوعات بــه کار بیفتد و با دیــد بلندتری 

نسبت به تصمیماتی که می گیرد، نگاه کند.
قطعاً در تمام کشــورها موضوع امنیت ملی مهم 
اســت. حاال که زحمــت می کشــند و امنیت ملی 
ما را تأمین می کنند، خوب است این را هم لحاظ 
کنند که یکی از بزرگ ترین مؤلفه های امنیت ملی 
سرمایه اجتماعی است که قدرت بازدارندگی برای 

هر حکومتی ایجاد می کند.
اتخاذ تصمیم اشتباه، اصرار به انجام عمل اشتباه 
یا عــدم اتخــاذ تصمیــم به موقــع باعث می شــود 
ســرمایه اجتماعی فــدای امنیت ملی بــا تعریف 
خودشــان شــود. تبدیــل کســانی کــه کارآفریــن 
هستند یا شغلی دارند و از راهی ارتزاق می کنند، 
به افرادی که هیچ چیز برای از دست دادن ندارند، 

مصداق بارز به خطر افتادن امنیت ملی است.

مهدی 
خدادادی 

مدیرعامل دکتر ساینا

Info
@karangweekly.ir
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سالمت
H E A L T H

خودمان ما شاهد این تغییر رفتار هم از سمت بیمار و هم از 
سمت پزشک هستیم. این تغییر رفتار می تواند به دلیل کندی 
زیرساخت اینترنت باشد، می تواند به دلیل ترس و ابهام وضع 
موجود باشد، ممکن است به خاطر ناامیدی و بی انگیزگی یا 
به دلیل کاهش زمان حضور در فضای مجازی باشد یا می تواند 
هزاران دلیل دیگر داشته باشــد. هرچه هست، مجموع این 
دالیل تغییر رفتار کاربــر را به همراه داشــته و نمودارها نزولی 

شده است.
موضــوع محدودیــت اینترنــت فقــط محدودیــت اینترنــت 
بین الملل را شامل نمی شــود. بسیاری از ســرویس ها وجود 
دارند کــه روی همیــن ســرور های داخلی مشــغول بــه کارند، 
اما بــا ابزار های مهمی از جملــه آنالیتیکــس و ابزارهای رصد 

مارکتینگ و APIهای مختلف در ارتباط اند.
با وجود اینکه گفته می شود زیرساخت های داخلی آسیبی 
نمی بینند، می بینیم که بسیاری از آنها دچار اختالل اند. در 
موارد بسیاری آی پی های داخلی بالک و زیرساخت ها دچار 

اختالالت گسترده می شوند.
ما از ابتدا با توجه به حساسیت موضوع فعالیت مان، یعنی 
پرونــده الکترونیک ســالمت، فعالیت مان را روی ســرور های 
داخلــی آغــاز کردیــم، امــا اختــالالت و ناپایداری ها بــه ما هم 

سرایت کرده و باعث نارضایتی شده است.
عــدم پایــداری و دسترســی باکیفیــت به ســرویس، آســیب 
کانال هــای مارکتینگــی  و بــه تبــع آن کاهــش ورودی کاربــران 

جملــه  از  درآمــد  کاهــش  و 
و  محدودیــت  آســیب های 
اختــالل اینترنــت در هفته هــای 
نه تنهــا  اســت.  بــوده  اخیــر 
کســب وکارهای  بلکــه  مــا، 
آنالیــن، قریب به اتفــاق، قربانــی 
محدودیت هــای به وجودآمــده 
کســی  چــه  حــاال  شــده اند. 
شــرکت های  پاســخگوی 
خصوصی است که در این مدت 
دچار ضررهای سنگین شده اند؟ 
نه فقط در این مدت، بلکه مسیر 
رشد آینده آنها نیز دچار آسیب 

شده است.
تجربه به مــن ثابت کــرده هر جا 

انحصار به وجود بیاید، جلوی رشد و توسعه گرفته می شود. 
ما این تجربه را در صنعت خودروسازی مان می بینیم. تجربه 
فیلترینگ تلگرام را هم داشتیم. برای پیام رسان های داخلی 
چه اتفاقی افتاد؟ آیا توانستند از نظر دقت، سرعت، کیفیت 

و اعتماد سازی نیاز مخاطب را برآورده کنند؟
پلتفرمــی مانند اینســتاگرام بــرای کســب و کارها موجودیت 
دیگــری دارد. ابزارهــای مارکتینگــی، متریک هــا و گزارش ها، 
الگوریتم ها و مسیرهای شناخته شــده ای که در اینستاگرام 
وجود دارد، در کنار  کامیونیتی و اقبال عمومی، در هیچ پلتفرم 

داخلی وجود ندارد.
چطور می شود به کسب وکاری که هزاران فالوور دارد، بگوییم 
بیا در پلتفرم داخلی و از صفر شــروع کــن؟ این حرف ابلهانه 

ا ست. مگر مسئله به این سادگی هاست؟
ولی مــا یاد گرفته ایم که پوســت کلفت باشــیم. طی دو ســال 
گذشته به انحای مختلف از ارگان ها و رگوالتور آزار دیده ایم؛ اما 
دوام آوردیم و جلو رفتیم و خواهیم رفت. اگر بگویند همین آش 
است و همین کاســه، باز هم ادامه می دهیم. به قول معروف 
یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت. کسانی که یاد 
گرفته اند بجنگند و پوست کلفت باشند، در این مسیر دوام 
می آورند، ولی متأسفانه خیلی ها ترجیح می دهند این انرژی 
را در جــای دیگــری صرف کننــد و همیــن امر باعث می شــود 
نخبگان مهاجرت کنند. خروج نخبه یعنی خروج DNA افراد 
دارای آی کیو باال که از ایران مهاجرت و در جای دیگری زادوولد 
می کنند. اکنون اگر در منطقه از لحاظ بهره هوشی رتبه خوبی 
داریم، به شما قول می دهم در صورت ادامه این روند، 30  سال 

دیگر در کشور کودن ها زندگی خواهیم کرد.

 
احمد طاهرخانی

مدیرعامل پلتفرم هومکا

ایــن کرکــره را بدهیــد پاییــن و بروید ســراغ یک 
شغل آبرومند دیگر!

هومــکا به عنــوان یــک کســب وکار آنالیــن از شــرایط اخیــر 
مســتثنی نبوده و با چالش هــای زیادی روبه رو شــده اســت. 
برنامه هایی که از قبل داشــتیم که عمدتاً آنالیــن بوده، لغو یا 
متوقف شده اند یا با سرعت بســیار کمتری به آنها پرداخته 
می شــود. همچنیــن به دلیــل طوالنی شــدن محدودیت هــا، 
استراتژی های بلند مدت ما هم تحت تأثیر قرار گرفته است. 
مجبور شدیم یک بازنگری کلی در استراتژی ها و برنامه های 
کسب وکاری مان داشته باشیم که اصالً قابل پیش بینی نبود.
تکــرار ایــن اتفاقــات کــه از ســال 1396 شــروع شــد، باعث 
می شود اوضاع بغرنج شود. هم کارآفرینان از این وضعیت 
آزرده می شوند و هم سرمایه گذاران عقب نشینی می کنند. 
کارآفرینــان به دلیــل صــرف انــرژی و وقــت و اســتفاده 
و  پتانســیل ها  از  حداکثــری 
اســتراتژی  ظرفیت هایشــان 
کســب و کار  برنامه هــای 
میان مــدت و بلند مــدت خود را 
طراحی می کنند، امــا تکرار این 
محدودیت ها تمام نقشــه های 
آنهــا را نقــش بــر آب می کنــد. 
ایــن تصمیم گیری هــای یکبــاره 
باعــث می شــود تمــام رؤیاهــا و 
اهــداف کارآفرینــان یک شــبه 
نابــود شــود. وقتــی هم کــه این 
مســئله تکــرار می شــود، دیگــر 
انگیزه ای بــرای کارآفرینان باقی 
نمی مانــد. ســرمایه گذاران هــم 
به عنــوان بازیگــران مهم فضای 
کسب وکاری در این شــرایط سرمایه هایشــان را به جاهای 
دیگــر کــوچ می دهنــد. بــرای هیچ کــس باور پذیــر نبــود کــه 
اینســتاگرامی کــه میلیون هــا نفــر از آن ارتــزاق می کننــد، 
بســته شــود، ولــی دیدیــد کــه ایــن کار به ســادگی اتفــاق 
افتــاد؛ تصمیــم عجیبــی کــه حاصــل آن عــدم اطمینــان 
کارآفرینــان و ســرمایه گذاران بــه فضــای کســب وکاری 

خصوصاً کسب و کارهای آنالین است.
رشــد فضای آنالین مهارت های مختلفی را به بازار عرضه 
می کند، همچنین اشــکال مختلــف کار را. طــی این مدت 
افراد زیادی در تخصص های مرتبط با حوزه ســئو، طراحی 
گرافیک، طراحی سایت، تولید محتوا، دیجیتال مارکتینگ 
و تبلیغات مهارت کســب کرده و مشــغول کار بودند. حاال 
با ایــن تصمیمــات غیر معقــول عمالً ایــن فضــا را خاموش 
می کنیم. ایــن افراد حــاال باید چــه کار کننــد، باید بــه آنها 
بگوییم این کرکره را بدهید پایین و بروید ســراغ یک شغل 

آبرومند دیگر؟
مخاطبــان مــا در اینســتاگرام از محتــوای مــا اســتفاده 
می کردنــد، اخبــار مــا را رصــد می کردند و بــا مــا در تعامل 
بودند. این ارتباط به طور کلی قطع شد. در کانال های دیگر 

هم در مجموع دچار 50 درصد ریزش مخاطب شدیم.
تصمیمــات اخیر مــا را شــوکه کــرده؛ چراکه این مســئله با 
معیشت بسیاری از مردم به طور مستقیم در ارتباط است، 
اما ظاهراً برای بسیاری از مســئوالن معیشت، رفاه، شغل 
و آرامش مــردم اهمیت نــدارد. امیدوارم صــدای اعتراض 
ما کسب وکارها در کنار هم جمع شــود تا صدای بلندتری 

باشد، بلکه بشنوند و دوستان در بندمان را آزاد کنند.

 ابزارهای مارکتینگی، 
متریک ها و گزارش ها، 

الگوریتم ها و مسیرهای 
شناخته شده ای که در 

اینستاگرام وجود دارد، 
در کنار  کامیونیتی و 

اقبال عمومی، در هیچ 
پلتفرم داخلی وجود 

ندارد

کارخانهنوآوریرسانهراهکار
راهکار
w a y 2 w o r k . i r

رسانه فناوری های مال� ایران
w a y 2 p a y . i r

رسانه اقتصاد نوآوری ایران
k a ra n g w e e k l y . i r

 رسانه آموزش� نوآوری و فناوری
k e t a b e r a h k a r . i r

رسانه دارایی دیجیتال ایران
ramzarz.karangweekly.ir

 دورهمی کسب وکار های اقتصاد نوآوری

انتشارات

w a y 2 p a y . p r e s s

فروشگاه
w a y 2 p a y . s h o p

رسانه مدیران فناوری های مال�
asretarakonesh. i r

رسانه بیمه و اینشورتک ایران
b i m ey e d i g i t a l . i r

ا�ن راه و ا�ن کار 

ادامه دارد...
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لجستيک
L O G I S T I C

مسئله ای به نام پیش پرداخت 
در حمل ونقل کامیونی

 KOBO360مسیر
طیدوسالگذشته

 قبــل از اینکــه فین تک هــا بــه 
برجسته ترین اکوسیستم فناوری 
آفریقا تبدیــل شــوند، این اســتارتاپ های 
لجستیکی بودند که در فضای حمل ونقل 
آنالیــن در آفریقــا فعالیــت می کردنــد تــا 
درخواســت ها را بــرای جابه جایــی افــراد و 
کاالهــا در سراســر ایــن قــاره بــه ســرانجام 
برسانند. در فضای لجستیک آنالین، درک 
اینکــه چــرا ســرمایه گذاران بــه ایــن بــازار 
عالقه مندنــد، چندان دشــوار نیســت. در 
آفریقا ساالنه بیش از 180 میلیارد دالر برای 
حمل ونقــل هزینــه می شــود. اپراتورهــای 
لجســتیک ایــاالت متحــده در آفریقــا از 
مشــکالت مختلفــی رنــج می برنــد، از 
قیمت گذاری ناهماهنگ گرفته که از بازار 
ازهم گســیخته عرضــه و تقاضــا ناشــی 
می شود تا اسناد کاغذی و دسترسی کم یا 

عدم دسترسی به منابع مالی.

 بازارهای حمل ونقل و لجستیک 
بر اساس تقاضا این مشکالت را 
حــل می کننــد و هزینه هــا را بــا اتصــال 
فرستنده ها به حمل ونقل، کمک به آنها در 
جابه جایی محموله، گسترش تسهیالت 
ســرمایه در گــردش و تهیــه اپلیکیشــن و 
نرم افزارهــا بــرای مدیریــت عملیــات آنهــا 
کاهش می دهند. ســال 2019 بــرای چنین 
صنعتی در آفریقا یک سال خوب بود. برای 
نمونــه شــرکت KOBO360 بــه مرحلــه 
انطباق محصول خود با بازار رســیده بود و 
کســب وکارش بــا یــک ســرمایه گذاری 30 
میلیــون دالری گلدمــن ســاکس و ســایر 
سرمایه گذاران به سرعت در حال رشد بود.

مــدل  یــک   KOBO360  
دارد؛  ســاده  کســب وکاری 
تولیدکنندگان و شرکت های تجاری که قصد 
دارنــد محمولــه ارســال کننــد، ســفارش 
می دهند و از طریق این اپلیکیشن به راننده 
کامیونی کــه می توانــد کاال را تحویل دهد، 
متصل می شــوند. امــا بازار لجســتیک به 
گونه ای اســت کــه بازارهــای حمل ونقل بر 
حســب تقاضا باید حین ســوار کردن بار، 
حــدود 50 درصــد یــا بیشــتر مبلــغ کل را 
به صــورت پیش پرداخــت بــه صاحبــان 
کامیــون بپردازنــد و باقــی کرایــه را پــس از 
تحویــل پرداخــت کننــد. از ســوی دیگــر، 
شــرکت های  ماننــد  تولیدکنندگانــی 
چندملیتــی یونیلــور، نســتله و الفــارژ بــه 

پرداخت های دیرهنگام عالقه دارند.

INTRODUCTIONمعرفی

مجید موسوی، مدیرعامل الوپیک می گوید هنوز 10 درصد 
بازار تهران در دست آنهاست

تقاضای جابه جایی مرسوالت کاهش

 40 درصدی 
داشته است

تاریخ تأســیس الوپیــک به اواخــر ســال 1395 برمی گردد؛ 
زمانی که مهــدی نایبی، بنیان گذار الوپیک با بررســی های 
زیادی که بــرای راه انــدازی یــک اســتارتاپ در ایــران انجام 
می دهــد، کســب وکار لجســتیکی را نیــاز بــازار ایــران 
تشــخیص می دهــد؛ بنابرایــن زندگــی و کار را در خــارج از 
ایران رهــا می کند و الوپیــک را با همراهی مرصاد پزشــک، 
هم بنیان گــذار خــود و تیــم 20نفــره اش و بــا الگوبــرداری از 
ســرویس گوجک در آســیای شــرقی )اندونــزی( راه اندازی 
می کنــد. مجیــد موســوی کــه از همــان ابتــدای کار در تیم 
حضور داشــت، ســال 1400 به عنــوان مدیرعامــل الوپیک 
در تیم انتخاب و مشــغول به کار می شود. موسوی از ابتدا 
در جریان راه اندازی سرویس های مختلف در الوپیک بود، 
بنابراین در گفت وگو با کارنگ، دربــاره چگونگی راه اندازی 
هر یک از سرویس های فعال یا در دســت بررسی الوپیک 
و وضعیت فعلی این استارتاپ لجستیکی و البته آخرین 
تغییــر و تحــوالت الوپیک کــه طی یکی، دو ســال گذشــته 

فرازوفرود زیادی داشته، صحبت کرده است.

 الوپیــک بــا بومی ســازی و الهــام  از یک 
ســرویس خارجی راه اندازی شــد. ایــن کار چگونه 

پیاده سازی شد؟
بنیان گــذاران الوپیــک در ابتــدا بــا بررســی هایی کــه انجام 
دادند، ســرویس هایی همچون گوجک را برای الگوبرداری 
انتخاب کردند، اما بعد از گذشــت چند ماه از شــروع کار، 
ترجیح دادیم برای توسعه سرویس های الوپیک به نیازهای 
مشــتریان خود بیشــتر توجــه کــرده و ســرویس هایی را بر 
اســاس نیاز مشــتریان راه اندازی کنیم. برخی سرویس ها 
در مجموعه تعریف و اجرا شد. به عنوان مثال، درخواست 
نیاز به تاکســی موتور )جابه جایی فرد با موتور( سرویســی 
بود که اوایل سال 1396 بر اساس همین نیاز شکل گرفت.

بعــد از آن، ایــن نیــاز دیــده شــد کــه مرســوله های بزرگ تر 
جابه جا شوند؛ بنابراین سرویس وانت بار به تفکیک وانت 

سبک و وانت سنگین شکل گرفت.
بعــد از آن ســرویس الوپســت شــکل گرفــت. بــا امضــای 
تفاهم نامــه و قــرارداد بــا شــرکت پســت، ایــن ســرویس 
راه اندازی شد. به این صورت که ارسال های خارج از تهران، 
به صــورت مشــترک بــا همــکاری الوپیــک و پســت انجــام 
می شــود. در ایــن ســرویس از طریــق اپلیکیشــن الوپیک، 
درخواســت مشــتری از طرف نزدیک ترین راننــده به مبدأ 
)ســفارش دهنده( پذیرفته می شــود و بســته را از مشــتری 
تحویــل می گیــرد و بــه نزدیک تریــن دفتــر پســت تحویــل 

می دهد و ارسال از طریق پست انجام می شود.
بعد از سرویس الوپست، سرویس دیگری به نام الوفروش 
راه اندازی شد. این سرویس پوشش دهنده درخواست های 
 Cash on Delivery مخفف کلمات COD .اســت COD
اســت. ســرویس هایی که نیاز دارند پرداخت مبلغ )ارزش 
مرســوله جابه جاشــده( یا ســفارش در مقصد یــا از طریق 

دستگاه کارت خوان یا نقدی انجام شود.
در این ســرویس، تأیید پایان سفر توســط راننده منوط به 
این اســت که مشــتری مقصد از طریق درگاه پرداختی که 
به صورت پیامک دریافت می کند، اقدام به پرداخت ارزش 
مرسوله کرده  باشد. سفارش دهنده )مشــتری الوپیک( از 
طریق دسترســی به پنل می تواند مبلغ فروش را به صورت 

آنی دریافت کند.
البتــه بخــش عمــده مشــتریان الوفــروش فروشــگاه های 
اینســتاگرامی بودند که اکنون بــا توجه به اینکه اســتفاده 
از اینســتاگرام ســخت و تقریبــاً ناممکن شــده، ســرویس 

الوفروش ما نیز تحت الشعاع قرار گرفته  است.
حدود هفت ماه پیش نیز سرویس دیگری به نام »سفارش 
انبوه« راه انــدازی کردیم. در این ســرویس، مشــتریانی که 
روزانه بیش از 20 ارسال دارند، این 20 مقصد را به صورت 
فایل اکسل در نرم افزار و پنل )سفارش انبوه( الوپیک آپلود 
می کنند. بعد از آپلــود، در بهینه ترین حالــت ممکن برای 
آنها مســیربندی می شــود تا قیمــت تمام شــده پایین تری 
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داشته  باشــند. این ســرویس بیشتر برای کســب وکارهای 
بزرگ بــا تیراژ ســفارش باال مناســب اســت، زیرا بــه اندازه 
یک ســوم قیمت ســرویس های بر اســاس تقاضاســت و از 
این حیث برای آنها به صرفه تر اســت. البته این ســرویس 
در مرحله آزمایشی است و هنوز درصدد رفع ایرادات این 
ســرویس هســتیم، به همین دلیل چنــدان روی آن تبلیغ 

نشده  است.
در پنل سفارش انبوه روزانه بین 20 تا 2000 ارسال می توان 
آپلــود کــرد و به صــورت لحظــه ای فراینــد ارســال آن انجام 

می شود.

 برنامه های آتی الوپیک برای توسعه کار 
چیست؟

ســرویس های Same Day و Next Day نیــز در همیــن 
ســرویس ســفارش انبوه تعریف شــده که جزء برنامه های 
آتی الوپیک محســوب می شــود و امیدواریم تا پایان سال 

بتوانیم آن را راه اندازی کنیم.
در این سرویس، محموله ها جمع آوری شده و به مرکز هاب 
یا توزیع وارد شــده و در دو زمان مختلف )همــان روز یا روز 
بعد( مرسوالت برای مشــتریان توزیع می شــود. البته این 
کار جزء برنامه های آینده الوپیک و در دست بررسی است 
و بــه زودی انبارهــای مورد نیــاز و موتورســواران اجــاره ای یا 

ثابت را به کار می گیریم.

 برای راه اندازی ســرویس های بر اساس 
تقاضا برنامه ای دارید؟

شــامل  تقاضــا  اســاس  بــر  ســرویس های 
ســرویس های الوفــروش، تاکســی موتــور و 
الوپســت ما می شــود کــه در حــال حاضــر نیز 
الوپیــک در حــال ارائــه آن اســت. ســرویس 
ســفارش انبــوه نیز می تواند مشــابه ســرویس 
Same Day باشــد، زیرا همــان روز جمع آوری 
و ارســال می شــود. با ایــن تفــاوت کــه در هاب 
خود مشــتری کار جمــع آوری انجــام می گیرد. 
به این صورت کــه پنل در اختیار مشــتری قرار 
می گیــرد و مقاصــد آپلــود می شــود و راننــده 

در مکان خودتــان حضور می یابــد و مســیریابی 10تایی یا 
20 تایــی صورت می گیــرد و بــرای توزیع آماده می شــود. در 
این صــورت، قیمــت تمام شــده ارســال ها برای مشــتریان 

مقرون به صرفه تر خواهد بود.

 با چه تعداد نیروی انسانی و ناوگان کار 
را پیش می برید؟

در حــال حاضر حــدود 150 هــزار راننــده ثبت نامــی موتور 
و وانت بــا ما همــکاری دارنــد و این تعــداد روزانــه از طریق 
ثبت نام در پنل آن بوردینــگ)safir.alopeyk.com(  یا از 
طریق آفالین توســط 30 نفر از بازاریابان میدانی در سطح 
شهر، کار اســتخدامی آنها در حال انجام و آمارشان رو به 

افزایش است.
راننده ها به صورت فریلنسری کار را پیش می برند و هر روز 
که بتوانند، در سیســتم آنالین می شــوند. البته کار اصلی 
حدود 60 درصد از راننده ها این اســت، اما 40 درصدشان 
شــغل دیگری دارند و به صــورت پاره وقت همــکاری دارند. 
حدود پنج تا شــش میلیون کاربر نیز از مشــتریان الوپیک 
هســتند و ثبت ســفارش انجام می دهند. پرسنل ستادی 

شرکت نیز حدود 100 نفر هستند.

 روزانــه چــه تعــداد مرســوله را جابه جــا 
می کنید؟

در حــال حاضر بــا توجه بــه فیلترشــدن فضاهــای مجازی 
مانند اینستاگرام و محدودیت استفاده از اینترنت، بین 20 
تا 25 هزار مرسوله در روز توسط الوپیک جابه جا می شود، 
امــا قبــل از فیلترشــدن، ایــن رقــم 40 درصــد باالتــر بــود و 
به راحتی به حدود 30 تا 35 هزار سفارش در روز می رسید.

 کل نیاز بازار تهران برای ارسال مرسوله 
با پیک، چه میزان برآورد شده  است؟

بر اســاس آخریــن برآوردهایی کــه انجــام شــده، در تهران 
روزانــه 500 تــا 600 هــزار ســفارش بــرای ارســال های

Same Day و Next Day از طریــق ارســال پســت، زمینی 
و حتی هوایــی از تهران به تهــران و از تهران به شهرســتان 

)مبداء تهران( در حال انجام است.
همچنیــن بــرآورد شــده در بــازار بر اســاس تقاضــا، حدود 
200 هزار ارسال در روز در تهران جابه جا می شود و در این 
تعداد، هم ارســال های تندمصرف و هم ارســال های همان 
روز انجــام می شــود و بر اســاس این آمــار، الوپیــک به طور 

متوسط حدود یک دهم بازار تهران را پوشش می دهد.

 برای تجهیز موتورسواران به فناوری روز 
چه تمهیداتی اندیشیده اید؟

شرکت برای تجهیز موتورسواران به فناوری روز، تسهیالتی 
از قبیل اعطای وام برای خرید گوشــی تلفــن همراه در نظر 
گرفته  تا بتواننــد به راحتی از نســخه های جدید نرم افزاری 

استفاده کنند. 
همچنین اگر موتورســواران الوپیــک موتورهای فرســوده و 
پرمصرف داشته  باشند، برایشــان وام خرید موتور در نظر 

گرفته ایم.

 برای مشــتریان چه خدماتــی مطابق با 
فناوری روز ارائه داده اید؟

به منظــور رفاه حال مشــتریان نیز ســرویس هایی همچون 
API را بــه زبان هــای مختلــف در اختیــار 
فروشگاه های اینترنتی قرار داده ایم، همچنین 
الوفــروش را بــرای اینســتاگرامی ها راه انــدازی 
کرده ایــم و... کــه هــر روز در حــال ارتقــای آنها 

هستیم.

 وضعیــت فعلــی کســب وکارهای 
لجستیکی را چگونه برآورد می کنید؟

در شــرایط فعلی حتی نوســان قیمت دالر نیز 
روی خریــد مــردم تأثیــر دارد و از طرفی قطعی 
اینترنت و فیلترشــدن فضاهای مجازی مانند اینستاگرام 
و واتــس اپ روی خریــد مــردم از فروشــگاه های اینترنتــی 
تأثیر گذاشــته  اســت. برآوردی که از آینده این کسب وکار 
می شــود، با توجه بــه آیتم هــای متغیــر و تأثیرگــذار بر آن، 
مبهم اســت، اما با توجه بــه شــرایط بی ثباتی کــه در حال 
حاضــر بــر کســب وکارهای اینترنتــی حاکــم شــده، وقتــی 
درآمدهــا بــه یکبــاره کاهــش می یابــد، گردانــدن کار نیز با 
ســختی های زیادی مواجه خواهد بود، چه رســد به اینکه 

بخواهیم به فکر توسعه کار باشیم.
این شــرایط تقریباً بــرای تمام کســب وکارهایی که به نوعی 
نوآور شده اند و با اینترنت ســروکار دارند، سخت و دشوار 

شده و فعالً راه گریزی از آن وجود ندارد.
البتــه ممکــن اســت فعالیت هــای فروشــگاه هایی کــه از 
طریق ســایت و فضاهای مجازی و بازارهایی مانند باســالم 
و... فعالیــت می کردنــد، اندکــی کاهــش یافتــه  باشــد، امــا 
کســب وکارهای خانگــی و کوچک کــه از طریق اینســتاگرام 
امرار معاش می کردند، بیشترین ضربه را خورده اند. فعالً نیز 
فضایی مشابه اینستاگرام وجود ندارد که این کسب وکارها و 

مردم به جایگزین کردن آن عالقه مند باشند.

 این روزها خبــری از بنیان گــذاران اولیه 
الوپیک نیست و حتی مدتی صحبت از این بود که 
این کسب وکار رها شده اند. در حال حاضر اوضاع 

مدیریتی الوپیک به چه شکل است؟
این گونه نیســت. در حــال حاضر مهــدی نایبــی و مرصاد 
پزشــک هر دو از اعضــای هیئت مدیره الوپیک هســتند و 
علــی فیاض بخش هم ریاســت هیئت مدیــره الوپیک را بر 

عهده دارد. 

رویکرد زیرکانه یک استارتاپ لجستیکی 
در تجارت الکترونیک پاکستان

سرمایهگذاریآرشفردوسیرویرایدر

REPORTگزارش

اســتارتاپ رایدر که مأموریت دارد تا به خریداران 
 Next Day Delivery آنالین در پاکستان، خدمات
یا همان تحویل روز بعد را درســت مشابه آمازون 
ارائــه دهد، اخیراً جذب ســرمایه کرده اســت. این 
شــرکت مســتقر در کراچــی اعــالم کــرد کــه 3/1 
میلیــون دالر بودجــه جدیــد از شــرکت هایی 
چــون »وای کامبینیتــورو فلکس پورت« ســرمایه 
دریافت کــرده اســت. در ایــن دور ســرمایه گذاری 
آرش فردوسی، بنیان گذار دراپ باکس هم حضور 
داشته است. به این ترتیب مجموع سرمایه های 
جذب شــده اســتارتاپ رایــدر از ســپتامبر 2021 

تاکنون به 5/4 میلیون دالر رسیده  است.
رایدر که در سال 2019 توسط »سلمان آالنا«، مدیر 
سابق شرکت UPS پاکستان تأسیس شد، در حال 
ساخت شبکه ای از هاب های مرتب سازی، مراکز 
تحویل و ناوگان دیجیتالی در صنعت لجستیک 
است. این پلتفرم فروشــندگان را قادر می سازد تا 
خدمات »تحویل روز بعد« را با بهینه سازی مسیر، 
ردیابــی زنــده و زمان بنــدی دقیق بــرای خریــداران 
ارائــه دهنــد. این شــرکت ادعــا می کند کــه بعد از 
دور ســرمایه گذاری اولیه خود در ســپتامبر 2021، 
درآمدش ماهانه  110 درصد افزایش یافته  و تعداد 
مشــتریان خود را دوبرابر کرده و به 650 فروشنده 
آنالین رســانده اســت. رایدر تاکنون ســه میلیون 
بســته را در 60 شــهر پاکســتان تحویــل داده و در 
حال حاضر شبکه ای متشــکل از 16 هاب را اداره 

می کند.  
آالنا به سایت تک کرانچ گفته است: »اگر چیزی را 
آنالین سفارش دادید، ریسک بزرگی را پذیرفته اید، 
زیــرا ممکن اســت هرگز به دســت تان نرســد.« او 
زمانی که برای تحصیــل در رشــته MBA به لندن 
نقل مکان کرده بود، با مشاهده سرویس دلیوری 
آمازون وسوســه شــد کــه وارد این صنعت شــود. 
او می گوید: »آن زمــان با خودم فکــر کردم چگونه 
می توان سفارشــی را که در نیمه شب ثبت کردم، 
صبــح روز بعد در مقابل خود داشــته باشــم. فکر 
می کردم فرصت بزرگی بــرای ارائه این خدمات به 
فروشندگان آنالین در پاکستان و ریشه کن کردن 
»اضطراب بسته ها« برای همه خریداران آنالین در 

پاکستان - از جمله خودم - وجود دارد.«
آالنا پس از کســب MBA خود در UPS پاکستان 

به عنوان رئیس استراتژی و توسعه تجارت شروع 
به کار کرد. او چالش هایی را که متصدیان تدارکات 
بــا آن مواجــه هســتند، از جملــه ســفارش های 
ازدست رفته را رؤیت کرده بود؛ از جمله خریدارانی 
که تمایلــی بــه ســفارش مجــدد آنالیــن ندارند یا 
فروشندگان آنالینی که با دردسرهایی مانند تحویل 
نقدی حضوری مواجه بودند. این چالش ها برای 
یک میلیون شــرکت کوچک و متوسط پاکستان 
که برای دسترسی به مشتریان خود به اینستاگرام 

و فیس بوک متکی هستند، مسئله بزرگی بود. 
آالنــا می گوید: »مــن فهمیــدم کــه ارائه دهندگان 
تحویــل ســنتی بــرای خدمات رســانی در حــوزه 
خرده فروشی آنالین راه اندازی یا مجهز نشده اند 
و از این رو تغییر در این صنعت آن  هم از داخل این 
صنعت آهسته و پرهزینه خواهد بود. همه گیری 
کووید 19 یک تغییر عظیم و غیر قابل برگشت برای 
خرید آنالین در سراسر پاکســتان بود. من به این 
نتیجه رسیدم که فقط یک استارتاپ دارای هدف 
روشن، پویا و متمرکز بر رشــد می تواند به موقع از 

این فرصت استفاده کند.«
لجستیک برای بسیاری از کسب وکارهای آنالین 
یــک بخــش بدنــام  و پول ســوز شــده اســت. آالنا 
اعتقاد دارد که شــبکه مراکز تحویلی کــه رایدر در 
حال ساخت آنهاست، چیزی نیست که معموالً 
تصــور می شــود، بلکــه شــامل انبارهای ســیار )یا 
ون هــای از پیش سازمان دهی شــده( هســتند که 
مشکالت فعلی لجستیک کسب وکارها را برطرف 

خواهند کرد.
بــا این حرکــت روبه جلــو، رایــدر می خواهــد مراکز 
دلیوری خود را در فروشگاه های زنجیره ای راه اندازی 
کند. این بدان معناست که مراکز تحویل به اندازه 
کافــی انعطاف پذیــر هســتند تا بــا تغییــر مناطق 
تجارت الکترونیکی با حجم باال موقعیت خود را 

جابه جا کنند. 
او می گوید: »ما اساساً روی »لجستیک شهری« 
کار می کنیــم؛ بنابراین بــه مراکز و فضاهــای بزرگ 
مرتب سازی نیاز نداریم. شبکه ما متشکل از مراکز 
تحویل کوچک متعددی اســت که به طور عمدی 
برای پوشش مراکز تجارت الکترونیک با حجم باال 
طراحی شده اند و در نهایت با تغییر این مناطق در 

برابر جابه جایی انعطاف پذیر هستند.«
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گفت و گو با امیرمسعود اسکویی لر، مدیرعامل 16
ایران رایانه که اعتقاد دارد با روند فعلی، بازار نرم افزار 

کوچک شده و در نهایت از دست خواهد رفت
تولید نرم افزار در دنیا سال هاست روندی روبه رشد داشته و شرکت های کوچک و بزرگ بسیاری روی این بازار در حال 

گسترش سرمایه گذاری و فعالیت کرده اند. در واقع می توان گفت هر صنعتی فارغ از پیشرو یا سنتی بودن آن به صنعت 
نرم افزار وابسته است. ایران رایانه یکی از قدیمی ترین شرکت های تولیدکننده نرم افزار در ایران است که با وجود مشکالت 
ریز و درشتی که بر سر راه صادرات نرم افزار وجود دارد، توانسته پروژه هایی را در کشورهای مختلف دنیا اجرا کند و در عمان 

پایگاهی قوی برای خود بسازد.  امیرمسعود اسکویی لر، مدیرعامل ایران رایانه در گفت و گوی پیش رو از مسیری که این شرکت 
برای صادرات طی کرده، سخن می گوید. او که معتقد است پیشرفت اقتصاد دیجیتال و به تبع آن صنعت تولید نرم افزار در 
گرو اینترنت آزاد و ارتباط مداوم با سراسر جهان است، می گوید چنانچه فرصت انقالب صنعتی چهارم را از دست بدهیم، 

فاصله مان با دنیا روبه روز بیشتر می شود.  

اگر این 
اکوسیستم 
خراب شود

چراایرانرایانه؟
 هرچند تولیــد نرم افــزار در ایران 
نسبت به سایر حوزه های فناورانه 
قدمت بیشتری دارد و شرکت های کوچک 
و بــزرگ متعــددی در ایــن زمینــه فعــال 
هســتند، اما ایــران تا بــه امروز نتوانســته 
آن طور کــه باید و شــاید خــود را در عرصه 
جهانی محک بزند و محصوالت خود را به 
سایر نقاط دنیا عرضه کند.اما ایران رایانه 
به عنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین 
شرکت های تولیدکننده نرم افزار، توانسته 
بــا وجــود محدودیت هــای بســیار کار 
صادراتی خود را پیش ببرد. امیرمســعود 
اسکویی لر، مدیرعامل این شرکت می گوید 
یکی از علل عدم حضور شرکت های ایرانی 
در عرصــه جهانــی، کوچــک بــودن ایــن 
شرکت ها و نداشتن سرمایه الزم برای این 
کار اســت. او افزایــش تحریم هــا طــی 
ســال های اخیر را نیز عامل بسیار مؤثری 
می دانــد کــه باعــث شــده بســیاری از 
شــرکت های ایرانی امکان حضور در اکثر 

کشورها را نداشته باشند. 

 اسکویی لر معتقد است نه تنها 
افزایــش تحریم هــای خارجی به 
این صنعت لطمه زده و شرکت های ایرانی 
را از رقبای خارجی عقب نگه داشته است، 
بلکــه برخــی اقدامــات حاکمیــت ماننــد 
لطمــه  نیــز  اینترنــت  محدودســازی 
جبران ناپذیری به این بخش خواهد زد. او 
می گوید حیات اقتصاد دیجیتال و رشد آن 
در هــر کشــوری مســتلزم قــرار گرفتــن در 
اکوسیســتم جهانی اســت و نمی تــوان با 
جدا کردن بخشی از این اکوسیستم، برای 
خود فضایــی جداگانــه ســاخت و انتظار 

رشد و توسعه پایدار داشت.

 وی معتقــد اســت تحریم ها از 
محدودیت هــای  و  یک ســو 
داخلــی از دیگرســو ســبب می شــوند 
نیروهای متخصص و بعضاً شرکت ها از 
کار در فضای کشور دل ســرد شوند و به 
کشــورهایی مهاجــرت کننــد کــه ارزش 
می تواننــد  و  می داننــد  را  کارشــان 
درآمدهــای بســیار باالتــری نســبت بــه 
ایران داشته باشند. اسکویی لر می گوید 
اینترنــت آن قــدر بــه ابــزاری حیاتــی و 
پایه ای تبدیل شــده کــه تصــور زندگی و 
کســب وکار منهــای آن ممکن نیســت. 
چنانچه به این مسئله و حفظ شرکت ها 
و نیروهــای متخصــص خــود بی توجــه 
باشــیم، فرصــت شــکوفایی در دوران 
انقــالب صنعتــی چهــارم را از دســت 
می دهیــم و ایــن مســئله قابل جبــران و 

برگشت پذیر نخواهد بود.
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 ایران رایانه از چه سالی کار خود را آغاز کرده 
و چه مسیری را تا به امروز طی کرده است؟

ایــن شــرکت در ســال 1364 تأســیس شــد. مــا پنــج نفــر 
فارغ التحصیل دانشگاه شریف بودیم که دل مان می خواست 
بــرای خودمــان کار کنیــم. آن زمــان بــه انــدازه امروز شــرکت 
کامپیوتری وجود نداشــت کــه بخواهد کار نرم افــزاری انجام 
دهد. از همان ابتــدا نیز به دلیل چیزی که یــاد گرفته بودیم، 
اعتقــاد داشــتیم نرم افــزار حــوزه بســیار مهمــی اســت کــه 
پیشــرفت می کند. ایــن شــرکت نرم افــزاری در حالــی ایجاد 
شد که بعضی ها درس مان تمام نشــده بود یا حتی سربازی 

نرفته بودیم. حدود ســال 1370 کامالً نرم افزاری 
شده بودیم و روی سیســتم های MIS آن زمان و 
اتوماسیون اداری متمرکز بودیم و در کنار آن کار 
صــادرات نرم افزاری نیــز انجام می دادیــم، چون 
عالقه مند بودیم که از همان زمــان کار صادراتی 
را نیز کنار کارهای داخلی مان داشته باشیم. در 
حال حاضر تمرکز ما روی اتوماسیون اداری است. 
در واقع آرشیو و مدیریت مستندات و دبیرخانه 
و چیزهایی از این دست که به اتوماسیون اداری 
مربوط می شود. در کنار این، پروژه هایی را هم که 
بتوانیم از خارج از کشور بگیریم، انجام می دهیم. 

مثالً  در نروژ دوســتانی داشــتیم که پروژه هایی داشــتند و از 
ما خواســتند برایشــان انجام دهیم. همچنین در استرالیا و 
کانادا نیز پروژه هایی را انجام داده ایم. پروژه های فرامرزی مان 

پراکنــده بود. مثــالً  این طــور نبود کــه 10 پــروژه در نــروژ انجام 
دهیم و به اعتبار همان پروژه هــای جدید بگیریم. در نتیجه 
نمی توانســتیم یک برنــد معتبر در این کشــورها بــرای خود 

بسازیم. فقط از هرکدام تجربه ای کسب می کردیم.

 مســیر صــادرات نرم افــزار شــرکت شــما 
چگونه طی شد؟ گویا در عمان فعالیت های بیشتری 

دارید؛ چطور توانستید وارد بازار این کشور شوید؟
مــا در ســال 1998 بــه دوبی رفتیــم تــا در آنجــا کار کنیــم، اما 
شــرایط این کشــور بیشــتر برای فعالیت های بازرگانی مهیا 
بود تا تولیــد نرم افــزار. آنها عالقه منــد بودند که 
از کشــورهایی مانند آمریکا و انگلیــس نرم افزار 
بخرنــد، زیــرا مــا هیــچ برنــد نرم افــزاری در ایــران 
نداشتیم که بخواهیم اعتماد مشتری را جلب 
کنیــم. در بــازار رقابــت نرم افــزار هــم هندی ها از 
ایرانی هــا وضعیت بهتــری داشــتند. به همین 
دلیل شــرکتی که در دوبی ایجاد کرده بودیم، به 
سمت خدمات تجارت رفت و عمالً نتوانستیم 
پروژه های نرم افزاری اجرایی کنیم. در سال 1393 
به عمان رفتیــم، زیرا کانالی پیدا کــرده بودیم که 
می گفت اینجا به تولیدات نرم افزاری نیاز دارند 
و بازار بسیار خوبی هم دارد. بعد از بررسی های اولیه شرکتی 
تأسیس کردیم و کارمان آغاز شــد. بازار عمان برای ما بسیار 
خوب بود، زیرا فضایی قابل رقابت وجود داشت. به طوری که 

برای گرفتن یک پروژه IBM هم سر همان میز نشسته بود و  
با ما رقابت می کرد. بسیاری از امور اجرایی را خود عمانی ها 
انجام می دهند و مثل دوبی نیســت که خارجی ها اداره اش 
کنند. در نتیجه وقتی می خواهید پروژه ای انجام دهید، شما 
با عمانی ها طرف هستید و سر یک میز می نشینید و مذاکره 
می کنید. به عالوه اینکه عمانی ها به ایرانی ها عالقه ای تاریخی 
دارند. حتی به چند مورد برخورد کردم کــه با ایرانی ها خوب 
هستند ولی با هندی ها کمتر. در حالی که هندی ها بومی های 
قدیمی هستند و همسایه محسوب می شوند و یک اقیانوس 
هند بین شــان فاصله انداخته اســت. به هر جهــت به نظر 

می رسید که فضا برای همکاری با عمانی ها آماده است. 
به خاطر دارم که یک بار به دیوان یا همان وزارت دربار رفتیم. 
آن زمان سلطان قابوس هنوز در قید حیات بود. مدیر آی تی 
دیوان در جلســه حاضر شــد و گفت ما دو قسمت هستیم 
که می خواهیم ادغام شــویم. یکی از قســمت ها از فایل نت 
IBM اســتفاده می کنــد. فایل نت سیســتم بســیار بــزرگ و 
کاملی است. همان کاری را که ما انجام می دهیم، به شکلی 
مفصل تــر و کامل تر انجــام می دهــد. این شــخص گفت ما 
توقع داریم شما همان قابلیت ها و ویژگی ها را داشته باشید 
و حاال به ما بگویید که چه چیزهای بیشتری می توانید ارائه 
دهید؟ ما ویژگی های فایل نت را نداشتیم. به او جواب دادم که 
فایل نت بسیار انتخاب خوب و کاملی است و در دنیا رتبه یک 
را دارد، اما به درد شما نمی خورد؛ زیرا بسیاری از قابلیت ها را 
استفاده نمی کنید و نیازی به آنها ندارید. مضاف بر اینها، اگر 
بخواهید کسی از ســمت فایل نت به عمان بیاید، مکاتبات 
فراوان می خواهد و در زمان خاصی به اینجا می آید. هزینه ای 
که به شما تحمیل می شود نیز زیاد است. آنها الیسنس را 
ساالنه تمدید می کنند، اما قراردادی که ما با شما می بندیم 
و الیسنسی که ارائه می دهیم، مادام العمر است. ما فقط با 
شــما قرارداد پشــتیبانی و نگهداری می بندیم. آنها نرم افزار 
خــود را بر مبنای نیاز شــما تغییــر نمی دهنــد و می گویند ما

Best Practice دنیا هســتیم و شــما خودتــان را با ما تغییر 
دهید، در حالی که ما محدودیتی نداریم و هر تغییری که شما 
بخواهید، بر مبنای نیازها و خواسته هایتان انجام می دهیم. 
خیلی از این مســئله خوشــش آمده بود، چون می دانســتم 
مشکل آنها چیست. منظورم از این خاطره این بود که با وجود 
اینکه خارجی بودیم و رقیبی چون IBM داشتیم، توانستیم 

چنین قراری بگذاریم.
نکتــه ای در مورد عمانی هــا وجــود دارد کــه نمی توانم بگویم 
خوب است یا بد؛ کسانی که در عمان مسئولیتی دارند، لزوماً 
دانش و آگاهی کاملی در آن حــوزه ندارند، امــا اگر بتوانید با 
آنها دوست شوید، به شــما اعتماد می کنند و از شما خرید 
می کننــد. در صورتی کــه کارتان را به درســتی انجــام دهید و 
اعتمادشان را خراب نکنید، این رابطه ادامه پیدا می کند و از 
شما خدمات بیشتری می گیرند. در حالی که در نروژ کسی که 
سر جلسه حاضر می شود، کامالً سر وقت می آید و همین را از 
شما هم انتظار دارد. او قیمت بازار و سابقه کار شما را می داند 
و اطالعاتی را که ارائــه داده اید، به دقت مطالعه کرده اســت. 
می داند می خواهد با شما قرارداد ببندد یا نه. جلسه درباره 
شرایط قرارداد است و سر موقع هم جلسه تمام می شود و در 
همان بازه زمانی قرارداد می بندید یا نمی بندید. آنها کامالً به 
کاری که انجام می دهند و بازارشان مسلط هستند، ولی در 
عمان و سایر کشورهای عربی این طور نیست. همین برای ما 

فرصتی ایجاد می کند تا بتوانیم ارتباط برقرار کنیم.

 اگــر موضــوع تــا ایــن حــد قابل دســترس 
اســت، چــرا ســایر شــرکت ها وارد بخــش صــادرات 

نرم افزار نمی شوند؟
مشکلی که شــرکت ها دارند، مسئله هزینه هاست. ممکن 
است تا زمانی که وارد شوید، چند کار انجام بدهید و حتی در 
چند مورد سرتان کاله برود و چند جا پول اضافه خرج کنید و 
به جایی برسید که درآمد داشته باشید، سرمایه تان تمام شود 
یا خسته شوید. بیشــتر شــرکت های نرم افزاری نیز کوچک 
هستند و آن توان مالی را ندارند. راهکاری که به شرکت های 



کوچک پیشنهاد می کنم این است که گروهی عمل کنند و مثالً 10، 20 
شرکت در همکاری با هم به فضای صادراتی وارد شوند. در این صورت 
هزینه ها به یک دهم یا یک بیستم کاهش پیدا می کند و همه می توانند 
از شرکتی که در آنجا هست به عنوان هاب استفاده کنند. آن شرکت هم 
شــرکتی قدرتمند خواهد بود که همه این 10، 20 شرکت در آن شریک 
هستند و آن شرکت به جای یک محصول، 20 محصول دارد. هرکدام از 
این محصوالت که به فروش برسد، شرکت سود می برد و به همه آن شرکا 
نیز ســود می رســاند. در نتیجه می توان از این طریق یک شرکت بزرگ 
ایجاد کرد و از سرمایه استفاده بهینه کرد و از یکدیگر برای بخش های 
مختلف کمک گرفت. منتها این کار مســتلزم فراغتی برای فکر کردن 
است. من همیشــه می گویم که کارهای فوری کارهای مهم  را به تعویق 
می اندازند. شرکت های ما درگیر انجام کارهای فوری فراوانی هستند که 

نمی گذارد به امور مهم بپردازند و به این ترتیب از فناوری جا می مانیم.

 این شرکت ها نمی توانند با قیمت پایین تر برای خود 
مزیت رقابتی ایجاد کنند؟

گفته می شــود با توجــه به تفــاوت دســتمزدی کــه وجــود دارد و تــورم، 
می توانیم با قیمت پایین تــر کار صــادرات را انجام دهیــم، ولی این طور 
نیست. برای اینکه وقتی شرکتی می خواهد کار صادراتی انجام دهد، 
طبیعتاً هزینه هایش هم باال می رود. ممکن است فکر کنید در کشور 
هزینه هایتان پایین اســت، پس در کشــور نرم افزار را تولید کرده و بعد 
صادر می کنید؛ چنین چیزی ممکن نیســت. شــما نمی توانید داخل 
کشور بنشینید و صادرات کنید. باید حتماً در کشور مقصد تشکیالتی 
داشته باشید و گروهی به عنوان نماینده شرکت در آنجا مستقر باشند. 
عالوه بر اینکه این افراد در کشور مقصد کارهای بازاریابی و فروش را پیش 
می برند، امور پشتیبانی پس از فروش را نیز انجام می دهند. زیرا وقتی 
می خواهید نرم افزاری را به شرکتی در خارج از کشور بفروشید، از شما 
می پرسند که این نرم افزار را در چه جاهایی نصب کرده اید و چه تعداد 
بوده و در نهایت هم چنانچه بخرند، چطور به آنها خدمات پشتیبانی 
می دهید؟ پشتیبانی شاید از اصل کار هم مهم تر باشد. در نتیجه وقتی 
می خواهید کار صادراتی انجام دهید، همین تأسیس دفتر و خدمات 
پشتیبانی در آن کشور خارجی، هزینه ها را افزایش می دهد. یعنی شما 
حتماً باید درآمد خارجی داشته باشید تا بتوانید آن هزینه ها را بپردازید. 

 در حــال حاضــر کــدام 
مســائل کــه حــل آنهــا از عهــده 
شــرکت ها خــارج اســت، مانــع 
صادرات گسترده نرم افزار می شود؟
معتقــدم چنانچــه ثبــات وجــود داشــته 
باشد، چه در داخل و چه در خارج از کشور 
راحت تــر می تــوان کار کــرد. فــرض کنیــد 
مناقصه ای در خارج از کشــور شرکت کرده 
و در آن برنده شده اید. بعد از اینکه قرارداد 
بســتید، بایــد نیروهایتــان را تجهیــز کرده 
و کار را آغــاز کنید. امــا در حــال حاضر این 
ریسک وجود دارد که نیروی شما مهاجرت 

کند. متخصصان دیگر هم می روند، اما مهندســان نرم افــزار راحت تر 
به مهاجرت کاری اقــدام می کنند، چون همان کاری را که اینجا پشــت 
میزشان انجام می دهند، می توانند با فاصله چند هزار کیلومتری پشت 
میز دیگری بنشــینند و همان کار را به همان زبان انجــام دهند و نیازی 
نیست چیز جدیدی یاد بگیرند. متوسط درآمدشان هم باالست. همین 
مورد جذابیت ایجاد می کند. از سویی دیگر برای شرکت های خارجی نیز 
جذاب است که از ایران یا کشــورهای خارجی دیگر نیروی کار بگیرند، 
زیرا تعداد متخصصان و میزان تخصص آنها محدود است و انتظارات 

نیروهای مهاجر پایین تر است. 
بگذریم؛ چنانچه قرارداد ببندیم و نیروهایمان فرار باشند، فایده ای ندارد، 
زیرا نمی توانیــم پروژه را به پایان برســانیم. در نتیجــه ترجیح می دهیم 
قرارداد نبندیم تا اینکه ببندیــم و نیروی الزم برای انجامش را نداشــته 
باشــیم. به هر حال صادرات نرم افزار چند مزیــت دارد، هرچند انجام 
کار در خارج از مرزها نسبت به داخل کشور سخت تر است. اوالً جنبه 
آموزشی دارد و شما یاد می گیرید که چطور استانداردها را رعایت کنید 
و می بینید ســایرین چطور در حال انجام کار هســتند. ارتباط با سایر 
سیستم ها و سامانه ها را درک می کنید. وقتی ما در جزیره ای هستیم، 
خودمان درست می کنیم و خودمان هم استفاده می کنیم. اما به ادغام 

سیستم ها و استفاده از سایر راه حل های آماده دسترسی نداریم و در 
نتیجه بلد نیستیم. آنجا شما را ملزم به این کار می کنند. مثالً در عمان 
اگر بخواهید به سازمان های دولتی نرم افزاری را بفروشید، لیستی به شما 
می دهند و بایستی یکسری شرایط را داشته باشید و اگر نداشته باشید، 
اجازه این کار را ندارید. شــرطی که ما معموالً در آن ضعیف هســتیم، 
ارتباط با سیستم های دیگر است. در آنجا به جای اینکه هر بار همه چیز 
را از ابتدا بنویسند، یکسری از موارد پایه ای وجود دارد. شما یک سیستم 
دارید و من سیستمی دیگر، با هم چک می کنیم و دیتا ردوبدل می کنیم 
و شما از سیستم من استفاده می کنید و من از سیستم شما. در نتیجه 
شبکه ای از سیستم ها خیلی سریع به یکدیگر وصل می شوند و خیلی 
راحت با هم ارتباط برقرار می کنند و یک سیستم سازمانی خیلی بزرگ 
به وجود می آید. به این شکل هزینه ها کمتر می شــود و سرعت باالتر 

می رود. ما باید اینها را یاد بگیریم.

 مشکلی که در مورد مهاجرت نیروهای متخصص 
گفتید، در حال حاضر گریبان گیر شــرکت های بســیاری شده 
است که دالیل مختلفی نیز دارد. شما علت مهم این اتفاق را 

چه می دانید؟
ببینید، بزرگ ترین کارفرمای شرکت های نرم افزاری، سازمان های دولتی 
هستند. آنها پروژه تعریف می کنند و شرکت ها کار می کنند. قیمت ها 
باال رفته ولی هنوز قیمت های جدید جا نیفتاده است. به عنوان مثال 
باید در نظر بگیریم که الزم است برای نیروی متخصص نرم افزاری هزار 
دالر حقوق پرداخت شــود که با سربار حدود ســه هزار دالر می شود. 
شرکت این رقم را حســاب می کند و بر مبنای آن کار می گیرد و انجام 
می دهد. در ایران و با رقم قراردادهای موجود نمی توان چنین حقوقی 
به نیروی متخصص پرداخت، در حالی که در کشورهای دیگر حقوق 
خیلی بیشتر از این حرف هاست. در صورت تعریف پروژه های جدید و 
افزایش رقم قراردادهاست که می توانید با درآمدی که کسب می کنید، 
نیروهایتان را نگه دارید و با اطالعات و استانداردهایی که شناخته اید، 

در ایران همان فاکتورهای جهانی را پیاده سازی کنید. 
ما همکاری داشــتیم که می گفت 10 ســال پیش که هنوز درسم تمام 
نشــده بود و کارآمــوز بــودم، معــادل هــزار دالر درآمد داشــتم. هرچه 
گذشت و من تجربه ام بیشتر شد، کارهای بهتری گرفتم و تمام وقت 
مشــغول به کار شــدم، اما دیگــر مجموع 
دریافتی ام دیگر به هزار دالر نرســید. این 
فــرد بســیار نیــروی متخصــص باارزشــی 
بود، ولی از ایران رفت. برای اینکه می دید 
همه چیــز برعکس اتفــاق می افتد؛ ســواد 
و تجربــه اش زیاد می شــود، ولی حقوقش 
به ظاهــر اضافــه شــده امــا ارزش آن کمتر 
شده است. این نشــان می دهد که حقوق 
هنوز کــم هســتند، از این جهــت قابلیت 
رقابت نداریم و بعضاً کار کردن و کار نکردن 
تفاوتی با یکدیگر ندارد. عده ای می گویند 

کار نکنم، به صرفه تر است. 
باید بپذیریم که دستمزدها باال برود، ولی 
از آن طرف هم پروژه گران تر درمی آید. اگر زودتر قیمت های جدید جا 
نیفتند، بازار نرم افزاری ایران کوچک و کوچک تر می شود. کمااینکه تا 
همین االن هم شده اســت. بازار که کوچک شود، نیروهای خوبی که 
در آن فعال هستند، خارج می شوند. در نتیجه کیفیت پایین می آید و 
کم کم این بازار از بین می رود. اگر بازار نابود شود، جایگزین کردن آن به 
این سادگی ها نیست، زیرا فقط مسئله آدم ها نیستند، بلکه شبکه ای 
است که ظرف این ســال ها به وجود آمده و زحمت بســیاری برای آن 
کشیده شده تا تبدیل به یک اکوسیستم شــود. اگر این اکوسیستم 
خراب شــود، چنانچه قرار باشد یک ســازمان دولتی پروژه بزرگ ملی 
انجام دهد، کسی نیست. باید از خارج خریداری شود. اگر این کار را 
بکنند، باید قیمت های خیلی باالتر را بپردازند. زمانی که مجبور شدند 
نرم افزار مورد نیازشــان را به قیمت روز بازار خریــداری کنند، آن وقت 
تغییر قیمت جا می افتد و کم کم شرکت ها جان تازه می گیرند. اما این 
وسط یک دوره طالیی اقتصاد دیجیتال را از دست می دهیم؛ هر آنچه 
که در انقالب صنعتی چهارم همه به دنبالش هســتند. نیروهایمان 
را هم که به دیگــران داده ایم و فاصله مان با کشــورهای دیگر روز به روز 

بیشتر می شود. 
ادامه در صفحه 25

اگر بازار نابود شود، 
جایگزین کردن آن به 
این سادگی ها نیست، 
زیرا فقط مسئله آدم ها 
نیستند، بلکه شبکه ای 

است که ظرف این 
سال ها به وجود آمده

   عکس:  حامد کریم زاده
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ابالغیه بانک مرکزی 
درخصوص حساب 
مشتریان و ضامن ها

برداشتآنیبدهی
بانکیسررسیدشده
 بانک مرکزی در بخشــنامه ای 
کــرده  ابــالغ  بانک هــا  بــه 
قراردادهای تسهیالت بانکی به صورتی 
تنظیم شــود که به بانک هــا این اختیار 
داده شــود در صــورت سررســید و 
پرداخت نشــدن مطالبــات مســتقیم 
از  بدهــی  مشــتری،  توســط  بانــک 
حســاب های انفرادی، اموال و اسناد او 

و ضامنش نزد بانک برداشت شود.

 بررسی ها نشــان می دهد بانک 
مرکزی به تازگی در بخشنامه ای 
بــه بانک هــا اعــالم کــرده از ایــن پــس، 
قراردادهــای اعطای تســهیالت بانکی را 
به گونــه ای منعقــد کننــد کــه مشــتری 
جاعــل،  مســتأجر،  مــورد  )حســب 
فروشــنده، عامل( و ضامن یا ضامنان با 
شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به 
مؤسســه اعتباری اختیار دهند هرگونه 
مطالبــات مســتقیم خــود را پــس از 
سررسید و در صورت پرداخت نشدن، از 
موجــودی قابــل برداشــت هــر یــک از 
حساب های انفرادی مشتری یا ضامنان 
)ریالــی و ارزی(، اموال و اســناد آنــان نزد 
مؤسســه اعتبــاری رأســاً و بدون نیــاز به 
حکم قضایی یا اجرایی برداشــت کرده و 

به حساب بدهی مشتری منظور کنند.

 در ادامــه این بخشــنامه آمده 
اســت: »مشــتری، ضامــن و 
ضامنــان در صــورت اقــدام مؤسســه 
اعتباری به شــرح یادشــده حق هرگونه 
اعتــراض و طرح دعوی را از خود ســلب 
می کنند.«   گفتنی است این تغییر در 
قراردادهــای تســهیالت بانکــی بــه 
دادنامــه قطعــی دیــوان عدالــت اداری 
درباره مفــاد آیین نامه وصول مطالبات 
غیرجاری مؤسســات اعتباری )ریالی و 

ارزی( برمی گردد.

NEWSخبر

بررسی تأثیر اختالالت اینترنت بر لندتک ها

کاهش ۷0درصدی 
درخواست ها

بیــش از یــک مــاه اســت کــه برخــی عناصــر اقتصادی 
جامعه ایران، اعم از کسب وکارهای کوچک و متوسط، 
کسب وکارهای اینترنتی و مردم با چالش های ناشی از 
قطع عمدی اینترنت مواجه شــده اند. کســب وکارهای 
اکوسیستم تجارت الکترونیک کشور، سهم بازارشان 
را از دســت  داده انــد و مــردم نــه توانایــی و نــه رغبتــی 
بــرای خریــد دارنــد و چــرخ اقتصــاد کندتر از همیشــه 

می چرخد.
رکود اقتصادی برای کشورهای در حال  توسعه موضوع 
جدیــدی نیســت و مــردم ایــران در دوره هــای متفــاوت 
طیف های گوناگونی از ناتوانی اقتصادی و از دست دادن 
قــدرت خریــد را تجربــه کــرده بودنــد. در آن شــرایط، 
شرکت های لندتکی به کمک مردم آمدند و با اعتماد به 
رفتار مالی آنها، اعتبار خرید در اختیارشان گذاشتند 
و ریسک نکول را برای فرهنگ سازی خرید اعتباری در 

ایران پذیرفتند.
حدود یک ماه قبل اینترنت ایران محــدود و در مراتب 
بعــدی قطــع شــد و شــرکت های ارائه دهنــده اعتبــار 
کــه بــا درخواســت های مــردم معنــا پیــدا می کننــد و 
مأموریت شــان افزایــش تــوان خریــد مــردم اســت، بــا 
ریزش  70درصــدی مواجه شــدند. این شــرایط نه فقط 
به لندتک هــا و اعتباردهنــدگان لطمــه زده، بلکه مردم 
آســیب پذیر را نیز از دریافت اعتبار خــرد محروم کرده 

است.
ازکی وام یکی از شرکت های ارائه دهنده تسهیالت است 
که در چهار مرحلــه غیرحضوری بــه افــراد اعتبار خرد 
می دهــد و از جملــه لندتک های پرمخاطب محســوب 
می شــود. درخواســت های ازکی وام در یک ماه گذشته 
70درصــد کاهــش داشــته و بــه گفتــه مدیرعامــل ایــن 
شــرکت، کاربران به پرداخــت وام و اعتبارشــان تمایلی 
ندارند و ازکی وام شــاهد از بین رفتن ابزارهای بازاریابی 

دیجیتال خود است.
تالــی هــم کــه از فعــاالن حــوزه BNPL اســت و بــا 
فروشــگاه های زنجیــره ای، آنالیــن و فیزیکــی قــرارداد 
دارد، در نتیجــه قطعــی اینترنــت بــا افــت 50درصــدی 
درخواســت ها مواجــه شــده اســت. مدیــر توســعه 
کســب وکار آپســان می گویــد تــا زمــان رفع نشــدن 

اختالل ها، آماری از نرخ نکول مان نخواهیم داشت.
مســئول کارگروه لندتک کمیســیون فین تک ســازمان 
نصــر تهــران معتقــد اســت اختــالالت اینترنــت و 
مشکالت ارسال پیامک، روند اعتبارسنجی لندتک ها 
را مختل می کند و لندتکی که نتواند اولین مرحله ارائه 
ســرویس خود را که اعتبارســنجی اســت انجــام دهد، 

بی شک در ادامه هم موفق نخواهد بود.

I N T E R V I E W

رسانه فناوری های مال� ایران
راه پرداخت، به عنوان پایگاه خبری کارخانه نوآوری رسانه راه کار، فعالیت 
خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده و هم اکنون در حوزه های بانک، بورس و 

بیمه به فعالیت می پردازد. 
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 کاهش درخواست های ازکی وام
 به گفته مهدی مؤمنی، مدیرعامل 
ازکــی وام، درخواســت های ایــن 
شــرکت از زمان قطــع اینترنت 70 
درصــد کاهــش داشــته و میــزان 
اقســاط پرداخت نشده نسبت به 
گذشته بیشتر شده است. مؤمنی می گوید: »در شرایط 
پرریســک کنونی، افراد تمایلی به پرداخــت وام و اعتبار 
ندارند و پرداخت اقســاط نیز با مشــکل مواجه شــده و 
میزان اقساط پرداخت نشده افزایش پیدا کرده است.«
او درباره تأثیــر قطعی اینترنــت بر لندتک ها کــه یکی از 
اولویت هایشــان تســهیل فرایند دریافت اعتبار است، 
توضیح داد: »قطعاً در این شــرایط افراد تمایل بیشتری 
برای دریافت وام نقدی دارند؛ اعتباری که ما در ازکی وام 
ارائه می دهیم برای خرید کاالها و خدماتی مانند کاالی 
دیجیتال، لوازم  خانگی، ســفر و... اســت کــه به افزایش 
رفاه افراد کمک می کنــد؛ بنابراین در این شــرایط اعتبار 
خردی که ارائه می دهیم، کاهش پیدا کرده، اما احتماالً 
به دلیل باالرفتن ریسک ها و آســیب هایی که به زندگی 
مــردم وارد می شــود، درخواســت وام نقــدی از بانک هــا 

افزایش داشته است.«
مؤمنی ادامه داد: »مهم تر از آن تمایل مردم برای خرید 
نیز بــه دلیــل وضعیــت روحــی ای کــه در جامعــه ایجاد 
شــده، کاهش پیدا کــرده اســت. تمامــی ایــن عوامل در 

کنار افزایــش ریســک احتمــال بازپرداخت 
اقســاط و مهاجرت نیروهای فنــی و غیرفنی 
باعث آســیب چشــم گیر به فضــای لندتک 

شده است.«
او صراحتاً اعالم کرد که ازکــی وام مانند تمام 
کســب وکارهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتال، 
یابــی  شــاهد ازبین رفتــن ابزارهــای بازار

دیجیتال خود است.

 درخواست های تالی نصف شد
 مصطفــی ابراهیــم زاده، مدیــر 
توسعه کســب وکار آپســان اعالم 
کرده که درخواست اعتبار تالی در 
ماهی که گذشت حدود 40 الی 50 

درصد کاهش داشته است.
او با تأکید بر اینکه قطعی اینترنت، تعداد تراکنش های 
ناموفــق را افزایــش داده، اعــالم کــرد کــه هنــوز بــه دلیل 
شــفاف نبودن نرخ نکــول، میزان خســارات واردشــده به 
شرکت مشــخص نیســت؛ »در نتیجه برخی اختالالت 
اینترنتــی، تراکنش هــای بــاز و پرداخت هــای ناموفــق در 

ســطح کلی افزایش پیــدا کــرد؛ بنابراین در حــال حاضر 
نمی توانم به طور دقیق افزایش نرخ نکــول را اعالم کنم. 
تمام نشــدن پرداخت هــا و ناقص ماندن آنها، شــفافیت 
این بخش را کاهش داده و تا زمانی که اختالل ها به طور 

کامل رفع نشود، گزارش دقیقی در دست نداریم.«
ابرهیم زاده درباره تأثیــر قطع اینترنت بــر لندتک ها نیز 
گفــت: »با توجــه  بــه اینکــه بیشــتر لندتک ها بر بســتر 
فضای مجازی فعالیت می کنند، طبیعتاً دریافت اعتبار 
دیجیتال کارکــرد ویژه ای بــرای کاربران نخواهد داشــت. 
آمــار و ارقام آپســان گویــای همیــن موضوع اســت.« به 
تصور او، ســایر رقبا نیز بر اســاس نوع و اشــتراک کاری، 

تجربه متفاوتی ندارند.

تأمین منابع؛ دغدغه دیگر لندتک ها
 محمدصــادق آزادانــی، مســئول 
کمیســیون  لندتــک  کارگــروه 
فین تک سازمان نصر تهران درباره 
بــر  اینترنــت  اختــالالت  تأثیــر 
لندتک ها گفت: »اعتبارســنجی 
اســاس فرایندهــای اعطــای اعتبــار اســت کــه عمدتــاً 
به صورت غیرحضوری و آنالین انجام می شود. اختالالت 
اینترنت رونــد اعتبارســنجی را مختل می کنــد. آخرین 
نمونــه آن هم موضــوع متوقف شــدن فعالیــت پنل های 

پیامک های خدماتی است.«
او ادامــه داد: »لندتکــی کــه نتوانــد اولیــن 
مرحله سرویس خود، اعتبارسنجی را انجام 
دهــد، بی شــک در ادامه هــم موفــق نخواهد 

بود.«
آزادانی در ادامــه عنوان کرد کــه فضای عدم 
قطعیت، تأمین کنندگان مالی را برای حضور 
در فضــا محتاط تــر می کنــد و در نتیجــه این 
اتفاق، لندتک ها با مشکل تأمین منابع هم 

روبه رو می شوند.
او با بیان اینکــه لندتک ها از ســمت کاربران 
هــم متضــرر خواهنــد شــد، توضیــح داد: »در شــرایط 
بحرانی و ناگهانی تعهدات طرفین تغییر می کند و ممکن 
اســت کاربران نه به عمــد، بلکه واقعــاً تــوان بازپرداخت 

اعتبار دریافتی شان را نداشته باشند.«
آزادانــی تصریــح کــرد کــه اختــالالت اینترنت بــه طور 
مســتقیم موضــوع تجــارت الکترونیک را تحــت  تأثیر 
و ایــن اکوسیســتم را در شــرایطی مخاطره آمیــز قــرار 
می دهــد و اســتمرار آن بــه افزایــش نــرخ نکول شــبکه 
بانکی و به تبع آن افزایش نــرخ نکول لندتک ها منجر 

خواهد شد.

شروع یک فصل جدید برای توسعه فعالیت های نوآورانه
و تعامل بیشتر با اکوسیستم فناوری  و نوآوری کشور

درپیپیوندبانکداریدیجیتالوکشاورزی
دیجیتالهستیم

POINT OF VIEWدیدگاه

شرکت گسترش فناوری های نوین در واقع شرکت 
ابزاری بانک کشاورزی در زمینه فناوری  اطالعات 
اســت کــه اکثــر موضوعــات اساســی و اجرایــی 
بانک در این زمینه را دنبال می کند. این شــرکت 
کــه بــازوی اجرایی طــرح تحــول دیجیتــال بانک 
کشــاورزی اســت، چشــم اندازش تبدیل شــدن 
بــه برترین شــرکت فناوری هــای مالی کشــاورزی 
)AgFintech( در سه سال آینده است و در تالش  
است به محل تالقی فناوری های نوین کشاورزی و 

فناوری های نوین مالی تبدیل شود.
شــرکت گســترش فناوری هــای نویــن تاکنــون 
بــه علــت تخصص گرایــی، شــرکتی محتــاط در 
تعامــل بــا اکوسیســتم نــوآوری کشــور بــوده؛ 
بنابراین مانند ســایر شــرکت های بــزرگ فناوری 
اطالعات بانک های کشور نتوانسته یا نخواسته 
دســتاوردهای خــود را بــه عرصــه بــروز و ظهــور 
برســاند، اما هدف مدیریت جدید این شــرکت، 
عالوه بر سامان دهی چابک فعالیت های جاری، 
توســعه فعالیت های نوآورانه و تعامل بیشــتر با 

اکوسیستم فناوری  و نوآوری کشور است.
مدیریت جدید ســه اولویت راهبــردی را دنبال 
می کند؛ استانداردســازی فعالیت هــای فناوری 
اطالعــات، چابک ســازی فرایندهــای فنــاوری 
اطالعات و پلتفرمی سازی محصوالت و خدمات 
دیجیتــال. کشــاورزی دیجیتــال )یــا کشــاورزی 
هوشــمند( یکی از فرصت های راهبــردی و مهم 
در کشــور است و شرکت گســترش فناوری های 
نویــن قصد دارد بــا ایجــاد پیوند بیــن بانکداری 
دیجیتال و کشــاورزی دیجیتال و پیشگام بودن 
در حوزه هــای فناوری هــای مالــی کشــاورزی، در 
اکوسیســتم بانکــی کشــور نقــش فعال تــری را 

نسبت به گذشته بازی کند.
شــرکت گســترش فناوری هــای نویــن در نقــش 
هلدینــگ فنــاوری اطالعــات بانــک کشــاورزی 
عمــل می کنــد و اکثــر موضوعــات کلیــدی بانک 
کشــاورزی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
در ایــن شــرکت نگهــداری و اجــرا می شــود. 
خدمات تخصصــی ســخت افزاری، پردازشــی و 
مهندســی ســامانه های بانکی همچون ســامانه 
بانکداری متمرکز، موبایل بانــک، اینترنت بانک 
و ســامانه های ملــی مختلف از جملــه حوزه های 
تخصصــی این شــرکت هســتند. عــالوه بــر این 
گســترش  شــرکت  پرداخــت،  صنعــت  در 
فناوری هــای نویــن یکــی از ســهام داران اصلــی 
شرکت آسان پرداخت پرشین )آپ( است. شرکت 
ایران سوالر نیز که ارائه دهنده خدمات ماهواره ای 
اســت، یکــی از شــرکت های تابعــه گســترش 

فناوری های نوین است.
اگرچــه وظیفــه اولیــه ایــن شــرکت توســعه و 
نگهداشت سامانه های اصلی و زیرساخت های 

داده ای، ارتباطــی و پردازشــی بانــک کشــاورزی 
است، اما نباید به این موضوعات اکتفا کند و الزم 
است از طریق ایجاد درگاه های نوآوری، مقدمات 
ورود فناوری هــای نوآورانــه به اکوسیســتم بانک 
کشــاورزی را فراهم آورد. این شــرکت در سراســر 
کشــور دفاتر نمایندگی دارد و عــالوه بر خدمات 
پایه ای که در نظر گرفته، یک مجموعه مشتریان 
ویــژه نیــز دارد؛ شــرکت مادرتخصصــی بازرگانی 
دولتی ایران، شــرکت مادرتخصصــی حمایت از 
توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی، شرکت 
ســهامی بیمه ایران و صنــدوق بیمه محصوالت 
کشــاورزی نمونه هایــی از مشــتریان ویــژه ایــن 

شرکت هستند.
شــرکت گســترش فناوری هــای نویــن بــدون 
احتســاب زیرمجموعه های تابعه خــود بیش از 
500 نفر سرمایه انســانی دارد و یکی از تغییرات 
در دســت اجرا در این شــرکت، اصــالح چیدمان 
ساختار سازمانی متناسب با اولویت های جدید 
بانــک کشــاورزی و صنعــت بانکداری اســت که 
برای رســیدن به این مهــم باید تقویــت تیم های 

موجــود و تیم ســازی های جدیــد 
برای پاسخگویی به این اولویت ها 
انجام شــود. یکــی از امــوری که در 
دســتور کار داریــم و در اولویــت 
ماســت، ارتقــای زیرســاخت های 
موجــود، تکمیل پروژه هــای ناتمام 
قبلی، فعالیت در حــوزه بانکداری 
دیجیتــال و فناوری هــای مالــی 
کشــاورزی و جــذب متخصصان و 
افراد بااستعداد در حوزه های کاری 
مختلف فنــاوری اطالعــات بانکی 

در شرکت اســت. عالوه بر این، طرح های مرتبط 
با تحول دیجیتال در بانک کشــاورزی و توســعه 
کسب وکارهای مبتنی بر بانکداری باز در بخش 

کشاورزی نیز در دست اجراست.
اساساً بخش کشاورزی از لحاظ فرهنگ، فرایند، 
رگوالتوری و سایر جنبه ها، متفاوت از حوزه های 
هدف گذاری شــده ســایر بانک هــا همچــون برق، 
انــرژی، معــدن و... اســت. اگرچــه در ایــران نفوذ 
فناوری هــای دیجیتالــی در حوزه هــای مختلــف 
کشــاورزی )کاشــت، داشــت و برداشــت( از یک 
روند رو به رشد برخوردار است، اما هنوز به جایگاه 
شایسته خود نرسیده و این شکاف برای شرکت 
گسترش یک فرصت مهم است. در همین راستا، 
هدف ما در این شــرکت عالوه بــر ارتقای کیفیت 
خدمــات فنــاوری اطالعــات بانــک کشــاورزی، 
برنامه ریــزی و حرکــت بــرای توســعه خدمــات 
بانکداری دیجیتال در بخش کشاورزی و تعامل 
بیشــتر بــا اکوسیســتم نوآوری هــای کشــاورزی 

ایران است. 

مصطفی امینی 
مدیرعامل شرکت

گسترش فناوری های نوین

info
@karangweekly.ir

غزل یگانگی 

Ghazal28yeganegi
@gmail.com
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اکثر ارزهای دیجیتال اوراق بهادار هستند یا کاال؟ پاسخ به 
این سؤال چه تفاوتی در بسترهای نگهداری و معامله ارزهای 
دیجیتال ایجــاد می کنــد؟ از طــرف دیگر گفته می شــود آن 
گروه از شرکت های رمزارزی که به صورت فعال با کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار آمریکا همکاری نکرده اند، ممکن است 
با چالش هایی مواجه شوند. این نگرانی ها در حالی  است که 
به گفته آی ان ایکس دیجیتال )INX(، همه انواع اوراق بهادار 

در سال های آتی به بالکچین کوچ خواهند کرد.

 آیا واقعــاً رگوالتوری رمزارزها قانونمند شــده 
است؟

طی چند ســال اخیر، مقررات مربوط به اوراق بهادار رمزارز 

بحثی داغ بوده اســت. اما کمیســیون بــورس و اوراق بهادار 
آمریکا این بحث را تمام شده تلقی می کند. »گری گنسلر«، 
رئیس این کمیسیون گفته که بر اساس دستورالعمل های 
فعلــی، اکثــر ارزهای دیجیتــال واجد شــرایطی هســتند که 
به عنــوان اوراق بهادار در نظر گرفته شــوند. اما نظر گنســلر 
با نظر بسیاری از قانون گذاران مانند »سینتیا لومیس« در 
تضاد اســت. در هر صورت کمیسیون منتظر شفاف سازی 
بیشتر نیســت و معتقد اســت قوانین موجود درباره اوراق 

بهادار با بازار ارز دیجیتال متناسب است.
اما آیا استدالل گنسلر درباره طبقه بندی ارزهای دیجیتال 
به عنوان اوراق بهــادار به انــدازه کافی نیرومند اســت؟ او در 
گذشــته گفته کــه کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریکا 

 )Howey Test( می توانــد از ابزارهایی مانند تســت هــاوی
اســتفاده کند تا وضعیت یک ارز دیجیتال در جایگاه اوراق 

بهادار را ارزیابی کند. 
بنابرایــن اگر کمیســیون معتقد باشــد کــه ســرمایه گذاران 
در پلتفرم هــای دارایی های دیجیتــال، قانون اوراق بهــادار را 
نقض کرده اند، با آنها مطابق با قانون رفتار خواهد شــد. در 
نتیجه پلتفرم های رمزارزی مانند صرافی کوین بیس باید به 
اقدامات اجرایی بیشــتری، برای فهرست بندی و معامالت 
اوراق بهاداری که ثبت نشده اند، بیندیشــند. البته این کار 
برای صرافی ها هراس آور است. اما در بعضی از آنها، به ویژه

 INX ONE، تطبیق با قوانین از پیش انجام شده است. آنها 
در اوایــل کار خود ایــن اقدامــات را پیش بینی کــرده بودند و 

با مشخص شدن حدود رگوالتوری رمزارزها و نظارت بیشتر بر پروژه های این بازار
همه از خود درباره صرافی ها می پرسند

آینده صرافی های رمزارز چیست؟

چرا مدیرعامل بایننس 
در خرید توییتر مشارکت 

کرده است؟

سرمایهگذاریبرای
توییتربالکچینی

ایــالن ماســک توییتــر را خریــد و یکــی از 
جنجال های چند ماه اخیر دنیای فناوری 
تقریبــاً تمام شــد؛ تقریباً از ایــن منظر که 
به نظر می رســد با تغییراتی کــه مدیریت 
او بــر این شــبکه محبــوب اجتماعــی رقم 
خواهد زد، اخبار و حواشی دیگری در پیش 
خواهد بــود. همین حاال هم نحــوه اخراج 
مدیرعامل و ســه مدیر ارشد دیگر توییتر 
حســابی خبرســاز شــده اســت. اما نکته 
جالب  توجه در معامله 44 میلیارد دالری 
خرید توییتر حضور بایننس و مدیرعامل 
آن به عنوان یکی از سرمایه گذاران است. 
ســی زی که مدیرعامل بزرگ ترین صرافی 
رمــزارزی دنیاســت، 500 میلیــون دالر در 
خرید توییتر مشارکت کرده است؛ آن  هم 
با این هدف کــه بتواند به این کســب وکار 
کمک کند تا از فناوری بالکچین برای بهتر 
شدن بهره ببرد. توییتر قبالً هم تالش هایی 
در این زمینه کرده بود. »جک دورســی«، 
بنیان گــذار و مدیرعامــل پیشــین توییتــر 
خود یکی از طرفداران پروپاقرص بیت کوین 
و فنــاوری بالکچیــن اســت. اضافه شــدن 
امــکان تبدیــل آواتــار کاربــران توییتــر 
بــه ان اف تــی و متصل شــدن هر حســاب 
کاربری به یک کیف پول رمزارزی بخشی 
از ایــن تالش ها در ماه های اخیــر بوده، اما 
ایــن اقدامات چنــدان نتایج چشــم گیری 
نداشــته اند. ســهام داری هرچند کوچک 
مدیرعامل بایننس در توییتر، احتماالً در 
این زمینه تغییرات بیشتری را رقم خواهد 
زد. بایننــس از یــک ســو می خواهــد برای 
اتصال بــازار رمزارزهــا به حوزه هــای دیگر 
ازجمله شبکه های اجتماعی بیشتر تالش 
کند و از سوی دیگر قرار گرفتن نام آنها در 
صندوقی که از ایالن ماسک تا اندریسن 
هوروویتــز حضــور دارنــد، کمــی می تواند 
بــه فعالیت هایشــان رســمیت بیشــتری 

ببخشد.  
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با تأیید کمیته اکان پارلمان اروپا
 الیحه میکا  و مقررات آن از سال 
۲0۲۴ الزم االجرا خواهد شد

مقرراتارزدیجیتال
دراروپاواردفاز
نهاییمیشود

قانون گــذاران اروپایی بــا اکثریت قاطع به الیحــه بازارهای 
دارایی هــای رمزنــگاری )MiCA( رأی دادنــد. ایــن الیحــه 
مقرراتــی را در مــورد نظــارت، حفاظــت از مصرف کننده و 
حفاظت از محیط  زیست برای دارایی های رمزنگاری شده 
معرفی می کند. کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا 
توانســت با 28 رأی موافــق در برابر یــک رأی مخالف، این 
توافق اولیه برای چهارچوب قانونی جدیــد دارایی های ارز 

دیجیتال را تأیید کند. 
در این مذاکرات مشخص شد که میکا بر تمام دارایی های 
کریپتویی کــه تحت پوشــش قانون خدمــات مالی تنظیم 
نیستند،  نظارت خواهد کرد. به عالوه، تعیین دستورالعمل 
برای طبقه دارایی کریپتو بر عهده ســازمان بازارهای اوراق 
بهــادار و بــازار اروپــا  )ESMA(خواهــد بــود. افزون بــر این، 
طبقه بندی ان اف تی ها نیز در محدوده وظایف اســما قرار 

گرفــت. ان اف تی هایی که قیمت مشــخص و ثابتی دارند، 
از جمله کلکسیون های هنری دیجیتال، لباس های درون 
بازی و بلیت های سینما، در محدوده میکا قرار نمی گیرد، 
امــا احتمــاالً ان اف تی هایی کــه به عنــوان ابــزار مالی عمل 

می کنند، ذیل میکا قرار بگیرند. 
»اســتفان برگــر«، عضــو ارشــد پارلمــان اروپــا )MEP( در 
بیانیه ای اظهار می دارد که میکا استاندارد جهانی را برای 
مقــررات دارایی های دیجیتــال تعییــن خواهد کــرد. او در 
بیانیه ای می گوید: »میکا یک موفقیت برای اروپا محسوب 
می شــود. قاره ما اولیــن قاره ای اســت که بــرای دارایی های 
دیجیتــال مقــررات تصویــب کــرده اســت.« برگــر ادامــه 
می دهد: »میکا تضمین کننده یک بازار هماهنگ اســت 
و به صادرکنندگان دارایی های دیجیتال اطمینان حقوقی 
می دهد. به عالوه این الیحه بــرای ارائه دهندگان خدمات 
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دو کوان پس از فروپاشی ترا به خاطر امنیت خود حتی کشور محل زندگی اش 
را به کسی نمی گوید اما بلومبرگ فاش کرده او در دوبی زندگی می کند

اینترپلبهدنبالبنیانگذارترا
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ظاهــراً »دو کــوان«، بنیان گــذار پــروژه نــاکام 
اســتیبل کوین ترا، خبــر نــدارد دادســتان های کره 
جنوبی حکم دســتگیری اش را صــادر کرده اند. او 
ادعــا می کنــد از هیچ چیز اطــالع نــدارد و فــرار هم 
نکرده اســت. ولی حاضر نیســت بگویــد خودش 
و پاســپورتش کجــا هســتند! بالک ورکــز در مــورد 
وقایع اخیر با کوان مصاحبه ای داشــته و او در این 
مصاحبه در مورد بسیاری از اتفاقات صحبت کرده 
است. او در مورد اتهاماتی که بر اساس قانون بازار 
سرمایه کره جنوبی به او وارد شده و پشیمانی اش از 
رفتار متکبرانه و غرور کاذبی که در مورد ترا داشته، 

می گوید.

 دو کوان در هاله ای از انکار
کــوان حاضــر نیســت پاســپورتش را بــه 
مقامــات کــره جنوبــی بازگردانــد، به همیــن دلیل 
پیش بینی می شود پاســپورت او تا دو هفته دیگر 
باطل شود، اما کوان اعتنایی به این قضیه نمی کند 
و می گوید من که استفاده ای از پاسپورتم نمی کنم. 
هرچند او در مورد اینکه پاســپورت دیگری دارد یا 

خیر، حرفی نمی زند. 
به عالوه، او در مــورد دارایی های مسدودشــده هم 
زیر بار نمی رود. برخی می گویند که میلیون ها دالر 
بیت کوین در صرافی هــای اوکی ایکــس و کوکوین 
که متعلــق به کــوان یــا نهادهــای تحت کنتــرل او 
هستند، مسدود شــده اســت. اما او این موضوع 
را تکذیب می کند و می گوید که حداقل یک سال 
اســت که از هیچ یک از صرافی هــای ارز دیجیتال 
استفاده نکرده است. کوان ادعا می کند من هیچ 
پولی در این صرافی یا مؤسسات ندارم. اگر آن قدر 
پول داشــتم حتماً خودم از آن باخبر بودم. جالب 
است که هیچ فرد یا نهادی مدعی این دارایی های 

مسدودشده نیست.

 وضعیت قرار بازداشت کوان
بنا بر گزارش ها، پلیس اینترپل یک اعالن 
قرمز به نام دو کوان صادر کرده اســت. اعالن قرمز 
درخواســتی از مجریــان قانــون در سراســر جهان 
برای یافتن و دســتگیری موقت فردی است که در 
انتظار استرداد، تسلیم یا اقدامات قانونی مشابه 
اســت. اتهامات وارده به کوان مربوط به فروپاشی 
ترا اســت، اما او می گوید: »در مــورد وضعیت این 
درخواست گیج شده ام. تا آنجا که من متوجه شدم، 
این یک حکم بازداشــت بین المللی نیســت. این 
مســئله به طور کامالً واضح در وب سایت اینترپل 
قید شــده اســت. هــر کشــور مســتقلی می تواند 
اعالن قرمــز را بر اســاس صالحدید خود تفســیر 
کند.« هرچند گفته کوان عمالً درســت است، اما 
اعالمیه اینترپل باعث می شود فرد مورد نظر تحت 
تعقیب بین المللی قرار بگیرد. این موضوع در کنار 
باطل شدن پاسپورت، باعث می شود کوان به راحتی 
نتواند به کشــور دیگری ســفر کند. دادستان های 

کره جنوبــی گفته اند کــه کوان متــواری اســت و از 
همکاری با آنها امتناع می کند. هرچند خود کوان 
می گوید که از اواخر سال 2021 دیگر در کره زندگی 
نمی کند و این طبیعی است که به آنجا بازنگردد.  
او در ادامه ادعا می کند که حکم بازداشت خود را 
ندیده و اطالعی از جزئیات اتهاماتی که به او وارد 
شده، ندارد. کوان می گوید: »فکر نمی کنم هیچ یک 
از اتهامــات مربــوط بــه قانــون بــازار ســرمایه قابل 
اعمال باشد، زیرا موضع دولت این بوده که ارزهای 
دیجیتال نباید توسط بازار سرمایه اداره شوند. به 
همین دلیل باور ندارم که این اتهامات مشروع بوده 

و انگیزه سیاسی داشته باشند.«

همکاری کامل انجام شده
دادســتان ها در روند تحقیقــات خود در 
مورد ترافرم لبز، کارمندان شرکت را ممنوع الخروج 
کردند. طی این تحقیقات، اسناد بررسی و برخی 
نیز توقیف شــدند. به عــالوه، دادســتان ها از کوان 
خواستند که اسناد پشتیبانی را هم در اختیار آنها 
بگذارد. ترافرم لبز شرکت توسعه دهنده بالکچین 
تراســت. کوان در این باره می گوید: »هر ســندی را 
که دادستان ها از من خواسته اند به آنها ارائه داده  
و همکاری کرده ام، اما نمی توانم اسناد دقیق را در 
اختیارشــان بگذارم.«  گمان می رفت کــه کوان در 
زمان صدور حکم بازداشت در سنگاپور باشد، اما 
بر اساس گزارش رویترز پلیس سنگاپور گفته کوان 
آن زمان در سنگاپور حضور نداشته است. هرچند 
او االن هم از فاش کردن محــل اقامتش خودداری 
می کند. او می گوید پس از فروپاشی ترا در ماه می 
اتفاقات زیادی افتاد که امنیت شخصی اش را به 
خطر انداخت. بنا بر گفته کوان برخی افراد و حتی 
خبرنــگاران در آن زمان بــه آپارتمانش حمله کرده 
بودند. کوان می افزایــد: »هر بار که جزئیات محل 
زندگی من فاش می شــود، زندگــی در آنجا تقریباً 
غیرممکن خواهد شد. با همکارانم دیدار دارم و در 
خفا زندگی نمی کنم، اما نمی خواهم حتی کشور 
محل زندگی ام را کسی بداند.« بلومبرگ با استناد 

به اظهارنظــر دادســتان کــره جنوبی گــزارش 
می دهد که کوان اکنون در دوبی 

است.

فرصت برابر ایجاد می کند و جهت حفاظت از مشتریان 
استانداردهای سطح باالیی ارائه می دهد.« 

قانون گــذاران اتحادیــه اروپا پــس از رأی گیری بــرای میکا، 
 )TFR( به توافق موقتی نیز در مورد مقــررات انتقال وجوه
با هدف ردیابی و مســدود کــردن تراکنش های مشــکوک 
دست یافتند. »ارنســت اورتاســون«، گزارشگر مشترک 
اکان توضیح می دهد که این مقررات تضمین می کنند که 
آدرس های تحریم شــده بتوانند به طور کامــل دارایی های 
رمزنگاری شــده را ردیابــی و از پول شــویی و فعالیت هــای 
کالهبرداری جلوگیری کنند. او اضافه می کند: »مقررات 
انتقال وجوه یکی از موفقیت آمیزترین مقررات در زمینه 
انتقال دارایی های دیجیتال در دنیاست. امیدواریم سایر 
حوزه های قضایی نیز از رویکرد قانون گذاران اتحادیه اروپا 

پیروی کنند.«

البته همه از این مقررات و الیحه خوشــحال نیستند. در 
ماه مارس، »برایان آرمســترانگ«، مدیرعامل کوین بیس 
در یک توییت اعالم کرد که این الیحــه، صرافی ها را ملزم 
می کند تــا هرگونــه تراکنش هــای ارزهای دیجیتــال بیش 
از هــزار یــورو را به مقامــات گــزارش دهند، حتــی اگر هیچ 
نشــانه ای از فعالیت مشــکوک در ایــن تراکنش ها وجود 

نداشته باشد.
آرمســترانگ می گویــد: »ایــن الیحــه و مقــررات تمــام 
تالش هــای اتحادیه اروپــا را در راســتای در دســت گرفتن 
رهبــری جهانــی قوانیــن و سیاســت های حفــظ حریــم 
شــخصی، از بین می بــرد. در ضمن، بــه دارنــدگان رمزارز 
مجازاتی را تحمیل می کند که سزاوار آن نیستند. به عالوه، 
این مقررات حقوق افراد را زیر پا می گذارد. واقعاً سیاستی 

که اتحادیه اروپا در پیش گرفته، سیاست بدی است.«

ارتباط نزدیک خود با کمیسیون بورس و اوراق بهادار را حفظ 
کردند تــا از آن راهنمایی بگیرنــد. این صرافی هــا معتقدند 
که وضــوح در نظارت نشــانه بلوغ ســالم ارزهــای دیجیتال، 

صرافی ها و تریدرها خواهد بود.

 بینش تخصصی درباره تغییرات آینده
پلتفــرم INX ONE، اولیــن پلتفــرم جهــان اســت کــه کامالً 
ذیل مقررات قــرار دارد؛ این پلتفرم ســرمایه گذاری و تجارت 
در توکن هــای اوراق بهــادار )Security Tokens(، ارزهــای 
دیجیتال و خدمات افزایش ســرمایه را در خــود ادغام کرده 
اســت. عالوه بر آن، این پلتفرم با شرکت هایی مثل بارکلیز، 
جی پی  مورگان چیس و مورگان اســتنلی در زمینه مبادالت 
خارجــی و نــرخ بهــره کار می کنــد. »داگالس بورثویــک«، 
مدیر ارشــد بازرگانی این پلتفرم درباره تغییراتــی که در افق 
این پلتفرم اســت، می گویــد: »دیدگاه ما همیشــه این بوده 
که همواره با قانون گذاران ســروکار داریم. ایــن رویکرد فعال 
در صنعــت رمــزارز منحصربه فــرد اســت؛ زیــرا بســیاری از 

شــرکت ها ترجیــح می دهند که 
منتظر باشند و مشاهده کنند. 
درباره مقررات مالی، ما به شیوه 
فیس بــوک عمــل نمی کنیــم که 
ابتدا آنها را بشــکنیم و ســپس 
رفع ورجوعــش کنیــم؛ بلکــه بــه 
نظــر مــا بایــد بــه ایــن مقــررات 
احترام گذاشت. اگر یک مرجع 
نظارتی تصمیم بگیرد دست به 
اجرای قانــون اوراق بهــادار بزند، 
شــرکت هایی کــه بــه ایــن روش 
کار نکرده انــد، با مجموعــه ای از 

چالش ها مواجه می شوند.«
ایــن نــوع آینده نگــری جالــب 

توجه اســت؛ وقتی از داگالس پرسیده می شــود که چگونه 
ایــن مســائل را پیش بینــی کرده اند، تأکیــد می کند کــه این 
شرکت به ســادگی از اطالعیه های کمیســیون بورس و اوراق 
بهادار آمریــکا نشــانه های روشــنی را دریافت کــرده بود که 
وضعیت بازار رمزارز در حال دشوار شدن است. این نشانه ها 
همچنین درباره توکن های اوراق بهادار و شرکت هایی که در 
بالکچین ســرمایه گذاری می کنند، وجــود دارد. این پلتفرم 
فرایند صدور توکــن را کارآمد کرده؛ زیــرا همه چیزهای مورد 
نیاز بــرای صدور یک توکــن اوراق بهــادار دیجیتالی با هدف 

افزایش سرمایه را فراهم می کند.

 تأثیر مقررات گذاری بر فرایند جذب سرمایه
با رونق پروژه های ICO یا عرضه اولیه سکه، شرکت ها کارآمد 
بودن افزایش سرمایه در زنجیره را کشف کردند، اما ممکن 

اســت آنها ایــن کار را بر اســاس ســازگاری با مقــررات انجام 
نداده باشند.

اما به نظر شرکت INX، روشن شــدن ابعاد نظارتی در آینده 
پیامدهای مثبتی برای ارزهــای دیجیتــال دارد. داگالس در 
این باره معتقد است که این شــفافیت نظارتی تأثیر بسیار 
مثبتی دارد. مقررات یک کارکرد مشخص دارد و آن تاباندن 
نور به این صنعت است. شاید طبق این مقررات مشخص 
شود که 10 درصد از سرمایه گذاران و معامله گران بازیگر بد 
هســتند، اما این روند موجب می شــود که بازیگران نهادی 

واقعی مشخص شوند.
INX همچنین معتقد اســت که در ســال های آینــده، همه 
انواع اوراق بهادار به بالکچین خواهند آمد. طبیعی است که 
شرکت ها برای افزایش سرمایه به این فضا بیایند. به گفته 
داگالس اگر شــما به دنبال افزایش ســرمایه هستید، شاید 
بهتر باشد که این کار را مستقیماً روی بالکچین انجام دهید، 
زیرا به هــر ترتیب در چند ســال آینــده به ایــن فضا منتقل 

خواهید شد. 
بعضــی از بزرگ تریــن بانک هــا 
ماننــد جی پــی مــورگان چیس، 
سیتی گروپ و کردیت سوئیس، 
ســرمایه گذاری در بالکچیــن را 
از همان ابتــدا آغاز کردنــد. آنها 
این کار را راهی برای ســاده کردن 
انجــام  و  خــود  کســب وکار 
کارهــای بیشــتر با هزینــه کمتر 
می دانســتند. امــروز که روشــی 
مناسب برای استفاده از فناوری 
جهــت افزایــش ســرمایه وجود 
دارد، الزم اســت کــه ایــن کار 
به صورت گســترده تری از سوی 

نهادها انجام شود.
داگالس انگیزه شــرکت ها را به صورت خالصه بدین شــکل 
بیان می کنــد: »اســتفاده از بالکچین و افزایش ســرمایه در 
بالکچین بســیار هیجان انگیز اســت، زیرا می توان سرمایه 
خود را مســتقیماً از مــردم سراســر جهان جمــع آوری کرد و 
آن را افزایش داد. شــرکت INX در سرتاســر سال به صورت 
شــبانه روزی در دســترس اســت و شــما را به افرادی متصل 
می کند که به چشم انداز شــما، وعده هایتان و شرکت شما 
باور دارند و می توانند با شما مستقیماً رابطه داشته باشند.«
او همچنین درباره این موضوع صحبت می کند که چگونه 
می تــوان از توکن هــای اوراق بهــادار بــرای فروش ســهام یک 
سازمان استفاده کرد. به اعتقاد او این یک راه انقالبی برای 
ســرمایه گذاران است تا در سود ســازمان ها شریک شوند و 
همچنین راهی انقالبی برای کسب وکارهاســت تا ســرمایه 

خود را افزایش دهند.

 INX معتقد است که 
در سال های آینده، 

همه انواع اوراق بهادار 
به بالکچین خواهند 
آمد. طبیعی است 
که شرکت ها برای 

افزایش سرمایه به این 
فضا بیایند

محل زندگی ام را کسی بداند.« بلومبرگ با استناد 
به اظهارنظــر دادســتان کــره جنوبی گــزارش 

می دهد که کوان اکنون در دوبی 
است.
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AVDF؛ ابزاری برای 
پیاده سازی اصول امنیت 

داده در سازمان ها

یکابزارقدرتمند
درحوزهامنیت

 Audit Vault and Database یــا AVDF
را کــه راهــکاری معرفی شــده توســط 
شــرکت اوراکل اســت، می تــوان ابزاری 
برای پیاده سازی یک فرهنگ سازمانی 
جدیــد در حــوزه دیتابیــس و امنیــت 
معرفــی کــرد. ایــن محصــول به صورت 
 Database« یکپارچــه از دو مــاژول
Firewall« و »Audit Vault« ایجــاد 
شده است. در این محصول با استفاده 
از Audit Vault می توان ویژگی بســیار 
مهــم  Auditing را در دیتابیس هــا و 
سیستم های  عامل فعال کرد و با توجه 
 )Audit Data( بــه اینکــه ایــن داده هــا
در بســتری خــارج از دیتابیــس فعلــی 
تجمیــع و ذخیــره می شــوند، می تــوان 
آنهــا را از دیتابیس هــای اصلی حذف و 
به این ترتیب کاهش عملکرد دیتابیس 
به دلیــل فعال کــردن Auditing را تــا 

میزان زیادی کم کرد.
ماژول Database Firewall را می توان 
یکی از اعجاب برانگیزترین محصوالت 
اوراکل معرفــی کــرد. ایــن مــاژول ماننــد 
Firewall واقعی در مســیر شــبکه قرار 
گرفتــه و ایــن امــکان را فراهم 
می کنــد کــه تیــم امنیــت و 
تیــم دیتابیــس بتواننــد روی 
دســتورات SQL و تمامــی 
ورودی های دیــتابیس قوانین 
امنیتی تعریف کنند؛ امکانی 
کــه اکنــون در Firewallهای 

موجود امکان پذیر نیست.
بــا توجــه بــه اتفاقــات ناگوار 
امنیتــی که در ســالیان اخیر 
در کشــورمان در الیه هــای مختلــف 
صــورت پذیرفتــه، لــزوم بهره گیــری از 
راهکارهــای جامــع در حوزه امن ســازی 
پیــش حــس  از  بیــش  دیتابیس هــا 

می شود.
راهــکار AVDF از یــک ســو بــا توجــه به 
اینکــه مختــص دیتابیس هــای اوراکل 
نبــوده و تمامــی دیتابیس های مرســوم 
را پشــتیبانی می کنــد و از ســوی دیگــر 
به دلیــل اینکــه به صــورت همزمــان 
می توان روی مدیریت یــک فرایند قبل 
 Database Firewall از وقــوع توســط
 Audit Vault و بعــد از وقــوع توســط
اقدام انجام داد، به عنوان حلقه مفقوده 
سازمان ها در حوزه امنیت دیتابیس ها 

شناسایی و دسته بندی می شود.

 POINT OF VIEWدیدگاه

گپی با حسام حبیب هللا، معاون فناوری اطالعات بانک 
شهر درباره مفهوم آینده تلکوبانک

تقاطع جذاب 
تلکام با بانک

حجم تراکنش ها و رســوب حســاب تمرکز می کنند. اما 
بــا بلوغ بیشــتر فضــای کســب وکار، شــرکت های تلکام 
دیگر به دنبــال فراهم کــردن خدمــات میکروپس انداز و 
میکرووام برای پایگاه مشتریان بانکداری موبایلی شان 
خواهنــد بــود کــه ایــن خدمــات، به طــور مســتقیم بــا 

کسب وکارهای سنتی خدمات مالی رقابت می کنند.

 تلکوها در برابر بانک ها
او در توضیــح این موضــوع می گویــد: »مکانیســم های 
تلکو می توانند مســائلی را حل کنند که بانک ها به طور 
سنتی قادر به حل آنها نبودند. سیستم های اطالعاتی 
تلکو عــالوه بــر اینکــه متناســب بــا کارکــردن در ســطح 
میکروتراکنــش طراحــی شــده اند، به راحتــی می توانند 
در تمام مکان های جغرافیایی )از طریق شبکه ها( مورد 
استفاده قرار گیرند؛ حتی اگر یک نود فیزیکی هم وجود 
نداشته باشــد. اگر ســمت بانک ها، ســامانه بانکداری 
متمرکز )کربنکینگ( وجود دارد که فعالیت های اصلی 
بانکی را مدیریت می کند، آن طرف اپراتورهای مخابراتی 
هــم ســامانه پشــتیبان کســب وکار )BSS( و ســامانه 
پشــتیبان عملیات )OSS( وجود دارد که ســتون  فقرات 
عملیات اســت. به این ترتیب می توانیم اعتبارســنجی 
مشــتری و ریســک اعتباری اش را بهتر انــدازه بگیریم. 
یکی از ثمرات ارزشمند این مشارکت مبارک این است 
که بانک ها هــم توان و قــدرت اعتبارســنجی باالتری به 
دست می آورند و هم امکان دسترسی به وثایق دیجیتال 
را پیــدا می کننــد. بر ایــن اســاس همگرایــی دو صنعت 

بانک و مخابرات می تواند بسیار ارزشمند باشد.«
شــناخت رفتار مالــی مشــتریان بانک و رفتــار مصرفی 
مشــتریان اپراتورهــا اطالعــات مفیــدی در اختیــار 

I N T E R V I E W

حســام حبیــب هللا در دوران مدیرعاملــی اش در 
»جیرینگ« مفهومی به نام تلکوبانک را مطرح و دنبال 
کــرد و هرچنــد در جیرینــگ نتوانســت این اتفــاق را به 
نقطه عملیاتی برساند، ولی برای نزدیک کردن صنعت 
بانکــداری و مخابــرات در نقطــه نهایــی ارائــه محصول 
تالش کــرد و حداقــل دســتاوردش، جلب توجــه دوباره 
مدیــران دو صنعــت بــه ترکیــب محصــوالت و خدمات 
این صنعت بود. حاال او بــا حضورش ابتدا در هلدینگ 
فناوری اطالعات بانک شــهر و ســپس به عنوان معاون 
فنــاوری اطالعــات بانــک شــهر، یــک قــدم به ایــن مهم 

نزدیــک شــده اســت؛ اتفاقی کــه می تــوان امیــدوار بود 
حبیب هللا با حضورش در بانک شهر و دغدغه ای که از 

پیش داشته، بتواند به نوعی آن را رقم بزند.
بــه عقیــده حبیــب هللا، در عصــر دیجیتــال و انقــالب 
صنعتی چهارم ناگزیریم مرز کسب وکارها را بازتعریف 
کنیــم، البتــه بازیگــران ایــن ارتبــاط می تواننــد مقاصد 
)اهــداف( متفاوتــی داشــته باشــند. مثــالً در حالــی کــه 
تلکوها به طور ســنتی میانگیــن درآمد بــه ازای هر کاربر 
)ARPU( و طول عمر )Longevity( را به عنوان معیارهای 
موفقیت شــان در نظــر می گیرنــد، بانک ها بیشــتر روی 

سعید شجاعی
 مدیر واحد راهکارهای اوراکل 

شرکت رمیس

info
@karangweekly.ir
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می گذارد. کاربران در شبکه مخابراتی، در کنار مصارف 
اپراتــوری، مصــارف دیگــری نیــز ثبــت می کننــد؛ مثــالً 
مکان های تردد آنها مبنایی بــرای ارائه خدمات پیامک 
هوشــمند اســت. همچنین وقتی خریدهایی بر بســتر 
شــبکه مخابراتی انجام می دهند، رفتار خرید و سالیق 
و مطلوبیت هــای آنها ثبت می شــود. ادغــام دیتای این 
دو صنعــت می توانــد کاربرد زیــادی برای کســب وکارها 
داشته باشــد و در اعتبارســنجی کاربران نیز به کار آید. 
حبیب هللا با بیان ایــن موارد می گوید: »اعتبارســنجی 
صرفاً بــر مبنای عملکــرد کاربر در شــبکه بانکی، ناقص 
اســت؛ اعتبارســنجی صرفاً بر مبنای عملکرد در حوزه 
مخابراتی هم ناقص اســت؛ ولی ادغام این دو می تواند 
محصول جدیدی در عرصه اعتبارسنجی ایجاد کند. در 
مورد اعتبارسنجی ایرانیان گفته می شود بانک ها فقط 
بخشــی از رفتارهای کاربــر را می بینند و باید شــناخت 
خود را کامل تر کننــد. بانک ها می توانند ســالیق خرید 
مشــتریان را ثبــت و تحلیل کنند کــه این تحلیــل، برای 
اپراتورهــا نیــز کاربــرد دارد. برعکــس، رفتــار و ســالیق 
مصرف اپراتوری افــراد در بازاریابی خدمات بانکی مؤثر 

خواهد بود.«
بــا توجــه بــه گفته هــای او، اکثــر محصــوالت و خدمات 
تلکوبانک هــا بــا در نظــر گرفتــن مقیاس پذیــری و 
توســعه پذیری شــکل گرفته انــد و فرصت هــای نوآورانه 
خدمــات بــا حضــور شــرکای OTT و توســعه دهندگان 
شــخص ثالــث ایجــاد شــده اســت. از طریــق رویکــرد 
مشــارکتی، اپراتورهــا می تواننــد خدمــات پرداخــت 
و مالــی را بــا ســایر راه حل هــای دیجیتــال ترکیــب 
و »سوپراپلیکیشــن« مالــی ایجــاد کننــد کــه چندیــن 
ســرویس را در یــک برنامــه ارائــه می دهــد. با اســتفاده 
از پایــگاه گســترده کاربــران و اعتمــاد بــه اپراتورهــا، این 
»سوپراپلیکیشن های« مالی قابلیت رشد فوق العاده ای 

دارند و می توانند به یک بازار 
بســیار گســترده، ازجملــه در 
مالــی  کم تــوان  بخش هــای 

جامعه برسند.

 نــوآوری بــه ســبک 
روولت

بــرای نمونــه او روولــت یــک 
و سیســتم  مجــازی  بانــک 
خریدوفــروش ارز نوآورانــه 
را مثــال می زنــد و در این بــاره 
یــک  از  روولــت  می گویــد 
اپلیکیشــن پیشــرفته موبایل 
اســتفاده می کنــد. ایــن بانک 
کــه افتتــاح حســاب در آن بــه 
کمتر از 60 ثانیه زمان احتیاج 

دارد، به مشــتریان شــخصی یــا تجاری خــود، خدمات 
انتقال و تبدیل ارز ارائه می دهد. حساب های شخصی 
روولت قابلیت استفاده از امکانات بین المللی همچون 
ویزا یا مسترکارت و همچنین انتقال وجه بدون کارمزد 
بین 140 کشور جهان را دارند. عالوه بر این هنگام سفر 
می توانیــد تا ســقف مشــخصی، وجه بــدون کارمــزد از 
خودپردازها برداشت کنید. »یکی از نوآوری های روولت 
کارت هــای منحصربه فــرد بــه ســبک مینیمالیســتی و 
داخل یــک پکیج بســیار جذاب اســت. با ایــن کارت ها 
می توانیــد هر جــای دنیا خریــد کنید، ارزهــای مختلف 
اســتخراج کنید و با نرخ مناســب، انتقــال وجه خودکار 
داشــته باشــید. به این ترتیب خرید بین المللی بســیار 
آســان صــورت می گیــرد. به عــالوه همــه ایــن امکانات، 
بــا اســتفاده از روولت، امــکان تبدیــل پول فیــات )مثل 
دالر یــا یــورو( بــه رمزارزهایــی ماننــد بیت کویــن، اتریوم 
یــا الیت کوین را نیــز داریــد. در نمونــه دیگر می تــوان به 
»ایدتــک« )AID-TECH( کــه یــک پلتفــرم بالکچینی 

اســت، اشــاره کرد. با بهره گیــری از ظرفیت ایــن پلتفرم 
سازمان ها در هر جای دنیا می توانند از طریق آن، منابع 
مالی و خدمات را به طور شــفاف و آنی به افــرادی در هر 
جایــی از جهــان ارســال کننــد. در لبنــان، ایدتــک برای 
کمک به آوارگان جنگ ســوریه که در اردوگاه های شهر 
طرابلس زندگــی می کنند، با صلیب ســرخ ایرلند و یک 
فروشــگاه بزرگ محلی شراکت کرده اســت. کوپن هایی 
به ارزش 10 هزار دالر،  از راه دور و روی گوشی تلفن همراه 
فرد مورد نیاز شارژ شده و کوپن در پایانه فروش از طریق 

دستگاه اسکن کد کیوآر بازخرید می شود.«
طبــق صحبت هــای مدیرعامــل هلدینــگ فنــاوری 
اطالعات بانک شهر، در دو دهه گذشــته که بانکی ها و 
مخابراتی ها به بلوغ بیشتری رسیده اند، به مرور متوجه 
شــده اند کــه هم افزایــی بیــن ایــن دو صنعــت می تواند 
منشاء مزیت رقابتی متفاوت و متمایزی برای همکاری 
مشــترک شــود. در واقع دریافت خدمــات بانکی بدون 
اپلیکیشــن موبایل قابل تصــور نیســت. پرداخت های 
خدمــات اپراتــوری نیــز بــدون ســرویس بانکــی محــال 
خواهد بود: »تجارب من در دو حوزه گوناگون توانست 

مکمل یکدیگر باشد.«

 همگرایی دو صنعت با مشتریان انبوه
درســت اســت کــه دو صنعــت بانــک و مخابــرات 
شــباهت های زیــادی بــه یکدیگــر دارنــد و فرصت هــای 
همگرایی آنها فراهم اســت، ولی چالش هایــی نیز برای 
همگرایــی ایــن دو صنعــت وجــود دارد. قطعــاً بعضــی 
چالش ها باعث شده در برخی مقاطع مایل به همکاری 

با یکدیگر نباشند. 
حبیب هللا در ادامه صحبت هایــش به چالش هایی که 
در همگرایی ایــن دو صنعت وجود دارد، اشــاره می کند 
و می گویــد: »مســئوالن صنعــت بانــک و اپراتــوری در 
بسیاری جاها ســعی کرده اند 
خود را از دیگری بی نیاز کنند، 
امــا امــروز شــرایط نســبت به 
گذشــته خیلــی فــرق کــرده و 
در ســالیان گذشــته صنعــت 
بالغ تــر شــده اســت. اکنــون 
کار  پذیرفته انــد  بانکی هــا 
بانکــداری بکننــد و اپراتــور 
نیــز قبــول کــرده روی کارهــای 
تلکام متمرکز باشد. هنوز هم 
گاهــی مدیرعامل یــک اپراتور 
تصمیــم می گیــرد بانــک راه 
بیندازد یا عضــو هیئت مدیره 
بانــک می خواهــد فعالیــت 
اپراتــوری بکند، ولــی تمام این 
تجربه ها شکست خورده اند. 
در گذشــته هــر دو صنعــت می خواســتند مســتقل 
باشــند، چون هر دو پولــدار و مدعی بودند و مشــتریان 
انبوه داشــتند. اگر دو صنعت، یکی پول داشــته باشــد 
و یکی مخاطب انبــوه، حتماً به پــول و مخاطب دیگری 
نیــاز خواهند داشــت، ولــی دو صنعتــی که هــر دو برای 
خودشان پول و مشتری زیادی جذب کرده اند، احساس 
نیاز به خدمات دیگری نمی کنند و همین نقطه شــروع 
یک بــازی باخت-باخــت و خلق تجارب ناموفق اســت. 
اکنــون اما هر دو طــرف فهمیده انــد که به همــکاری نیاز 
دارند و این همکاری می توانــد در بعضی جاها به ادغام 
فعالیت هــا منجــر شــود. در بعضــی جاهــای دنیــا یک 
بانک اقدام به اخذ مجوز تلکام کــرده و تلکام هم مجوز 
بانک گرفتــه و هر دو بــا هم ادغــام شــده اند؛ یعنی یک 
موجودیــت بــا دو مجــوز از دو رگوالتــور مختلــف! گاه 
دو موجودیــت ایــن دو صنعــت با هــم ادغام شــده اند و 
موجودیــت جدیــدی خلــق کرده اند کــه از دو جــا مجوز 

گرفته است.«

 به عقیده حبیب اهلل، 
در عصر دیجیتال 
و انقالب صنعتی 
چهارم ناگزیریم 

مرز کسب وکارها را 
بازتعریف کنیم، البته 
بازیگران این ارتباط 

می توانند مقاصد 
)اهداف( متفاوتی 

داشته باشند

زاکربرگ داروندارش را روی متاورس هزینه کرده تا دنیایی بسازد 
که ابزار کنترلگری آن را در دست داشته باشد 

زاکربرگپادشاهمتاورسمیشود؟
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ظاهراً خبر گسترش متاورس توسط زاکربرگ باعث 
ناراحتی وال اســتریت شــده اســت؛ زیرا بــا توجه 
به اینکه زاکربــرگ هیچ رقیبی در متــاورس ندارد، 
به راحتی می تواند کنترل این فضا را به دست بگیرد 
و مالک همه چیز آن شــود. بر خالف متــاورس، او 
در دنیای واقعی رقبای زیادی داشــت. برای مثال 
زاکربرگ چالش های زیادی را با اپل، بایت دنس و 

تیک تاک تجربه کرد.
تحلیلگــران بانک ســرمایه گذاری ایتایــو بی بی ای 
در اوایل ماه اکتبر اظهار داشــتند: »ایده متاورس 
منطقی است، زیرا داده های آن به متا تعلق دارند 
و نیازی هم به اشتراک گذاری آنها با سایر طرفین 
نیســت. در حــال حاضــر تنهــا راه دسترســی بــه 
متاورس متا برنامه هاریزون ورلدز در هدست های 
واقعیــت افــزوده گران قیمــت Quest اســت، نــه 
دســتگاه های اپل؛ اما این مسئله می تواند تغییر 
کند و متا امکان دسترســی به متاورس را از طریق 
تلفن همراه و وب هم امکان پذیر کند؛ هرچند فعالً 
این اتفاق نمی افتد و زاکربرگ همچنان می خواهد 
وقتی  مردم متاورس را تجربه می کنند، احســاس 
کنند که واقعاً در آن فضا حضور دارند.« زاک این 
حس را رمز موفقیت و کلید فروش محصوالتش 
می داند. تحلیلگــران ایتایو خاطرنشــان می کنند 
با رویکردی کــه زاکربــرگ در پیش گرفته، هر ســه 
متغیر رفتــاری، معامالتــی و وجــودی ایــن فضا را 
کنترل خواهد کرد. به  عبارت  دیگر این سه متغیر 
نشــان دهنده نحوه عملکرد، خریــد و موجودیت 

خود متاورس هستند.

میلیــاردی  ســرمایه گذاری های   
زاکربرگ برای ساخت متاورس

یک روز پس  از اینکه متا گزارش داد که در سه ماهه 
سوم سال حدود چهار میلیارد دالر برای ساخت 
متاورس هزینه کرده، سهام این شرکت 25 درصد 
کاهش یافــت؛ ســهام آن در ســال جــاری تاکنون 
بیش از 70 درصد کاهش یافته اســت. در واقع از 
زمان تغییر نام فیس بــوک به متــا، دارایی خالص 
زاکربرگ بیش از 81 میلیارد دالر، یعنی 68 درصد 
کاهــش یافتــه؛ امــا او از میلیاردها دالری کــه روی 

پروژه مــورد عالقه اش ســرمایه گذاری کــرده، دفاع 
می کند. به عالوه او در مورد جزئیات برنامه هایش 
برای کاهش تعداد کارکنان شرکت نیز توضیحاتی 

ارائه داد.
بــه گفتــه زاکربرگ دنیــای مجــازی مرحلــه بعدی 
اینترنت است و آن را به عنوان یک سرمایه گذاری 
طوالنی مــدت در نظر می گیــرد. او اذعــان می دارد 
که هنوز تا ســاختن پلتفرم کامپیوتری بعــدی راه 
طوالنی در پیش داریم. هرچند با سرپیچی شدید 
از وال اســتریت و ریختن پول زیــاد در ایــن پروژه، 
به وضــوح ایــن ســرمایه گذاری را فراتــر از رقابــت و 

پیشی گرفتن از رقبا می داند.

 متغیرهای دنیای متاورس
تحلیلگران ایتایو توضیح می دهند: »متا در متغیر 
رفتاری و داده های رفتاری نسبت به دیگران برتری 
دارد؛ اما گوگل و اپل به ترتیب در متغیر وجودی و 
معامالتی برتر هستند. البته زاکربرگ می خواهد 
بر همه چیز مسلط شود و البته این خواسته هم در 
واقعیت مجازی او تحقق پذیر است. در این راستا، 
شــرکت اپل هــم مــدام جاه طلبی های زاکربــرگ را 
تحریک و او را به سمت متاورس سوق می دهد. به 
همین منظور اپل قوانین آی اواس خود را تغییر داد 
تا از کاربرانش در برابر ردیابی شدن توسط تبلیغات 
حفاظت کند. متا تخمیــن زده که با ایــن کار، اپل 
کسب درآمد از طریق تبلیغات و حداقل 10 میلیارد 
دالر از دســت می دهد.«  او می گویــد: »تغییرات 
سیاست اپل مخاطرات و مشــکالت بزرگی به بار 
خواهد آورد.« تحلیلگران ایتایو در مورد این اتفاق 
می گویند: »رفتارهای اپل نباید تا این حد غیر قابل  

پیش بینی باشند.«
ردیابی اپلیکیشــن ها بــرای کســب وکار تبلیغاتی 
متا بسیار حیاتی است و در متاورسی که عمدتاً از 
طریق سخت افزارهای متا می توان به آن دسترسی 
پیدا کرد، این شــرکت نگــران دخالت اپل یا ســایر 
شــرکت ها در تجارتش نخواهد بود. زاکربرگ هم 
در مورد دخالت شــرکت ها در تجارتش می گوید: 
»می توانید نــوآوری کنید و چیزهایی بســازید که 

فقط در کنترل خودتان باشند.«
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کارن کراد یک ســامانه تأمین مالی جمعی و سرمایه گذاری 
اســت که از ســال 1397 با هــدف ســهولت در فرایند جذب 
سرمایه برای کسب وکارها شــروع به فعالیت کرده و تاکنون 
نیز مسیر موفقیت را طی کرده است. این شرکت توانسته 
بیش از 20 کمپین تأمین مالی جمعی را اجرا کند که مجموع 
مبلغ جذب شده برای سرمایه گذاری توســط آن بیش از 51 

میلیارد تومان بوده است. 
البتــه بــه گفتــه امیررضــا صادقــی، مدیــر ســرمایه گذاری 
کارن کراد، هدف شــان این اســت که ظرف یک سال بتوانند 
ســقف تأمین مالی خــود را تــا 300 میلیــارد تومــان افزایش 
دهند و از ســقف اختصــاص ســرمایه 25 میلیــاردی به هر 
طرح فراتر روند. این هدف و جهشی که کارن کراد در دستور 
کار دارد، نشــان می دهــد حــوزه کرادفاندینــگ در کشــور ما 
مسیر خوبی را طی می کند و نمایانگر یک تغییر نگاه جدی 
به فضــای تأمیــن مالــی در ایــران اســت. در گفت وگویی که 
بــا صادقــی داشــتیم، از مهم تریــن اقدامات شــان تاکنون و 
برنامه هایشان تا پایان سال پرسیدیم. مدیر سرمایه گذاری 
کارن کراد می گوید در یک ســال گذشــته تمام تمرکزشان بر 
مباحث زیرســاختی و جذب ســرمایه بوده اســت؛ در واقع 
تالش کرده اند ســریع ترین بســتر برای جذب ســرمایه را در 
کشور فراهم کنند. در ادامه گفت وگوی »عصر تراکنش« را با 

امیررضا صادقی می خوانید.

 کارن کراد؛ تسهیلگر سرمایه
امیررضا صادقی، مدیر سرمایه گذاری کارن کراد ابتدا درباره 
رســالت کارن کــراد صحبــت می کنــد. بــه گفتــه او رســالت 
کارن کراد کمک به جذب سرمایه برای برطرف کردن نیازهای 
مالی کسب وکارها در سطوح و انواع مختلف است؛ در واقع 
این شرکت تسهیلگر ســرمایه اســت و برای این کار دو ابزار 
مهــم دارد؛ تأمیــن مالی جمعــی و جــذب ســرمایه کالن که 
تمرکز اصلی کارن کراد بر جمع آوری ســرمایه های خرد یا به 
عبارتی همان تأمین مالی جمعی است که افراد سرمایه گذار 
می تواننــد از مبلــغ 500 هــزار تومــان بــه بــاال در طرح هــای 

ارائه شده سرمایه گذاری کنند.

کارن کراد، اولین کارگزار رسمی تأمین مالی و سرمایه گذاری 
تحــت حمایــت و نظــارت معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهوری اســت که به منظور آسان ســازی فرایند 
جــذب ســرمایه، بــرای اســتارتاپ ها در تمامــی حوزه هــا 
تأسیس شده است. همچنین این شــرکت برای اولین  بار 
در کشــور، مجوز تأمین مالی جمعی مبتنی بر مشــارکت 
را از فرابورس اخذ کرده اســت. کارن کراد با هدف تســهیل 
ارتباط بین استارتاپ ها و سرمایه گذاران خطرپذیر حقیقی 
و حقوقــی، این امــکان را بــرای اســتارتاپ ها فراهم می کند 
تا با ثبت نام در ســامانه و طــی مراحل ارزیابــی، در صورت 
تأیید به تعداد زیادی از ســرمایه گذاران ســامانه کارن کراد 
متصل شــوند. در واقع کارن کراد کســب وکارها را بررسی و 
ارزیابی می کند و با برگزاری رویدادهــای آنالین و حضوری 
در حوزه سرمایه گذاری به بهبود روند سرمایه گذاری کمک 
می کنــد. همچنیــن در ایــن ســامانه، امکان دسترســی به 
فرصت هــای متعدد ســرمایه گذاری بــرای ســرمایه گذاران 
فراهم شــده اســت. از دیگر خدمات کارن کــراد می توان به 
ارائه مشــاوره های تخصصی در حوزه های حقوقی، مالی، 
کســب وکار، شبکه ســازی، خدمات مشــاوره عارضه یابی 
و خدمــات آموزشــی مانند برگــزاری کارگاه های آموزشــی و 

وبینار اشاره کرد.

 تجربه لذت بخش تأمین مالی طرح سینما
صادقی با بیــان اینکــه کارن کــراد ســامانه ای نوپــا و در حال 
شــکل گیری اســت، می گویــد در یــک ســال گذشــته تمــام 
تمرکزشــان بر مباحــث زیرســاختی و جــذب ســرمایه بوده 
است؛ در واقع تالش کرده اند سریع ترین بستر برای جذب 
ســرمایه را فراهم کنند. او می گوید: »در یک ســال گذشــته 
20 مجموعــه را تأمین مالــی جمعــی کرده ایم کــه تقریباً 51 
میلیــارد تومــان ســرمایه از 2200 ســرمایه گذار کــه فرصــت 
سرمایه گذاری در کسب وکارها را داشته اند، جمع کرده ایم. 
از ایــن مجموعه هــا دو تیــم به ســرانجام رســیده اند و ســود 
حاصل از تجارت خود را بین سرمایه گذاران تقسیم کرده اند 
کــه در شــش مــاه 50 و 19 درصــد ســود اعالمی داشــته اند. 

البته یک مجموعــه را هــم در اســفندماه 1400 تأمین مالی 
جمعی کردیم کــه بــا احتســاب آن، افتخار تأمین ســرمایه 
مالی 21 مجموعه را در رزومه خود داریم. از این 21 مجموعه 
کسب وکاری که تأمین مالی شده اند، یک مجموعه مربوط 
به شرکت های خالق و یک مورد هم در حوزه سینما بوده و 19 
مورد باقی مانده، همگی مربوط به شرکت های دانش بنیان 

بوده اند.«
طبق گفته های صادقی، تمام تالش کارن کراد بر این است تا 
در آینده ای کوتاه، ظرف یک ســال بتوانند برای بیش از 300 
میلیارد تومان طرح، منابع مالی جذب کننــد که این مقدار 
می تواند به انواع متفاوتی از سرمایه گذاری هایی که بازدهی و 

توجیه اقتصادی الزم را دارند، اختصاص داده شود.
بیســت وپنجم تیرماه ســال جاری طی مراســمی در ســالن 
عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی تفاهم نامه همکاری 
میان این بنیاد، گروه پیشگامان کارآفرینی کارن و معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت تأمین مالی جمعی 
فیلم های سینمایی امضا شــد. مجموعه کارن کراد ورود به 
حوزه تأمین مالی سینما را با فیلم سینمایی بخارست آغاز 
کرد که روز امضای این تفاهم نامه تأمین مالی آن با مشارکت 
حــدود 215 ســرمایه گذار بــه پایــان رســید. طبــق گفته های 
صادقی، سینما هم صنعت جذابی است که سعی کرده اند 
با حساسیت های ویژه و هوشیاری به سمت تأمین مالی آن 
بروند و پس از بررسی ها و برنامه ریزی های انجام شده با بنیاد 
فارابی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نهایت 

به امضای تفاهم نامه رسیده اند.
مدیر سرمایه گذاری کارن کراد درباره ورود این شرکت به حوزه 
سینما از تجربه خوب شان و بازدهی باالی این حوزه چنین 
اظهار می کند که این حوزه به دلیل اینکــه مورد عالقه مردم 
اســت، بازدهی باالیــی دارد و افراد به ســرمایه گذاری در این 
حوزه تمایل زیادی نشان می دهند که با گزینش فیلم هایی 
که توجیه اقتصادی داشــته باشــند، می توان ســود مردم را 
نیز تضمین کرد: »پروژه ســینمایی ما توانســت مؤلفه های 
اقتصادی سودزایی، هزینه گری و گزارش عملکرد را به خوبی 

شفافیت سازی و مدیریت کند.«

امیررضا صادقی، مدیر سرمایه گذاری کارن کراد از راهی که آمده اند و مسیر 
پیش رویشان می گوید

جمع سپاری مالی و آینده اش...

چرا باید جمع سپاری 
مالی را جدی بگیریم؟

مصائبنوپابودن
کرادفاندینگ

بــه  کســب وکارها  نیــاز   
ســرمایه گذاری اجتناب ناپذیر 
اســت و در صورتــی کــه اقتصــاد یــک 
کشور بخواهد با سرعت در مسیر رشد 
قــرار گیــرد، نیازمنــد ســرمایه گذاری 
مناســب و صحیــح در کســب وکارهای 
بومــی اســت. کاســتی های موجــود در 
اقتصــاد ایــران از یــک طــرف و افزایــش 
نقدینگی و نیــاز کســب وکارهای بومی 
خالق بــه جذب ســرمایه از طــرف دیگر 
منجر به این می شــود که راه هایی نظیر 
تأمیــن مالــی جمعــی به عنــوان روشــی 
مطمئن برای جذب سرمایه مدنظر قرار 
بگیرد. جذب ســرمایه باید در راســتای 
تولید در حوزه های مختلف هزینه شود 
تا چرخ اقتصاد کشــور بچرخــد. با این 
حال، هنوز شــیوه نامه دقیقی برای این 
مهــم وجــود نــدارد؛ در نتیجــه ایــن 

موضوع باید قانون گذاری شود.

 تأمیــن مالی جمعی بــا مرحله 
اشباع خود فاصله زیادی دارد 
و در مرحلــه ای قــرار دارد کــه نیازمنــد 
گســترش ابزارهــای ایــن حــوزه اســت، 
به طوری که دغدغه حال حاضر، بحث 
قابلیت نقل وانتقال در بازار ثانویه اوراق 
بهادار اســت و ایــن در حالی اســت که 
گواهی هــای شــراکت صادرشــده بــرای 
قابلیــت  جمعــی،  مالــی  تأمیــن 
خریدوفــروش در بازار ثانویــه را ندارند. 
می شــود  ســبب  مســئله  ایــن 
ســرمایه گذاران با احتیاط بیشــتری در 
طرح هــا مشــارکت کنند. از ایــن رو الزم 
است در سال آتی در تعامل با فرابورس 
برای این مســئله راه حلی در نظر گرفته 
شــود. او می افزاید: »مزید بــر همه این 
موارد، گزینش، ارزیابی و نظارت دقیق 
طرح ها بزرگ تریــن و مهم ترین چالش 
ما بوده است. ما می خواهیم سامانه ای 
مــورد اعتماد باشــیم تــا مردم بــا خیال 
راحــت بــا کرادفاندینگ هــا همــکاری 

کنند.

 ســکوهای تأمین مالــی امکان 
تجربــه ســرمایه گذاری ایمن و 
ســودآور را بــه ســرمایه گذاران خــرد 
می دهد. این ابزار نباید در نطفه از بین 
بــرود، بلکــه بایــد بــا شناســاندن آن به 
افراد و کســب اعتماد، بــزرگ و بزرگ تر 

شود. 

REVIEWبررسی

سرمايه گذاری
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

 با توجه به اینکه شــما تجربــه حضور در 
کشــورهای دیگر را نیز داریــد، آنها به چه شــکلی از 
شرکت های نرم افزاری حمایت می کنند که اتفاقی که 

از آن صحبت می کنید، نیفتد؟
مثــالً وقتــی در عمــان شــرکتی داریــد و قــرارداد می بندیــد، 
بانک 80 درصد مبلــغ قراردادتان به شــما وام می دهد. این 
تسهیالتی است تا مشکلی از بابت تجهیزات، جذب نیرو 
یا گرفتن جا نداشته باشید. برای اینکه همه از هم مطمئن 
هستند و بانک می داند اگر این قرارداد با شما بسته شده، 
حتماً پول تــان را به موقع می پردازنــد و پول بانــک هم قطعاً 
برمی گردد. بهره بانکی در آنجا قابل قیاس با ایران نیســت 
و خیلی پایین تر است. ولی در ایران چطور است؟ می گردند 
شرکتی را پیدا کنند که آن قدر قوه و بنیه مالی داشته باشد 
که اگر نتوانستند سر وقت قســط قرارداد را بپردازند، پروژه 
نخوابد و پیمانکار از جیب خودش بتواند پول بگذارد و کار را 
پیش ببرد. البته احساس من این است که این مدل بیشتر 
برمی گردد به سابقه مقاطعه کاری های بزرگ. در راه سازی و 
سدسازی هزینه ها بسیار فرق دارد و باالتر است. در نتیجه 
کارفرما دوست دارد با پیمانکاری کار کند که بسیار قدرتمند 
و پولدار باشد. همان ایده در فضای نرم افزاری پیاده می شود 
که اکثراً شــرکت های کوچکی هســتند. دولت به دنبال این 
اســت که شــرکت توانایی مالی خوبی داشته باشــد و شرط 
می گذارند که شرکت رتبه یک داشته باشد و بزرگ باشد. این 
نوعی تناقض اســت که باعث می شود شرکت های کوچک 
همواره کوچک بمانند. من همیشــه به این موضوع اشــاره 
می کنم که در ایران شرکت های بزرگ، بزرگ به وجود می آیند 
و شــرکت های کوچــک نیســتند کــه متوســط و بعــد بزرگ 
می شوند. شرکت های کوچک اگر خیلی خوب باشند، نهایتاً 
در حد متوســط باقــی می مانند. شــرکت های بــزرگ چطور 
به وجود می آیند؟ مثالً فــرض کنید یــک وزارتخانه کارهای 
کامپیوتری دارد؛ یک شــرکت تأســیس می کند و کارهایش 
را به همان می دهد یا بانکی می خواهد خدمات کامپیوتری 
ارائه دهد، خودش شرکت خدمات کامپیوتری ایجاد می کند. 
برایشان مهم نیست که گران تر دربیاید، بلکه مهم این است 
که اعتماد داشته باشــند و زیر دست خودشــان باشد و هر 
دســتوری که می دهند، اجرا شــود. از این مسئله احساس 
امنیت می کنند. در نتیجه شــرکت های کوچــک، در همان 
ســطح باقی می مانند. مثل ماجرای مرغ و تخم مرغ است. 
االن ما در شرایطی قرار داریم که بازار فوق العاده خوبی در دنیا 
به علت نیازی که هست، وجود دارد. ولی نمی توانیم از این 
فرصت استفاده کنیم، مثل بسیاری از اوقات که نتوانسته ایم 

از فرصت ها بهره ببریم. 
ما چهار هزار شرکت عضو در سازمان نظام صنفی رایانه ای 
داریــم کــه حــدود هــزار شــرکت در حــوزه نرم افــزار فعالیت 
می کننــد و به شــکل سفارشــی یا آمــاده بــه تولیــد نرم افزار 
می پردازند. مثل درختی که کاشته می شود، زمان می برد که 
به نتیجه برســد. شــرکت های نرم افزاری باید نرم افزار تولید 
کنند و برای اینکه بتواننــد این کار را انجــام دهند، باید نیرو 
تربیت کنند. بــرای اینکــه بتوانند نیــرو تربیت کننــد، باید 
سابقه داشته باشــند که بتوانند نیرو جذب کنند و پرورش 
دهنــد و آمــاده باشــند تــا بتواننــد پــروژه ای را انجــام دهند. 
به عالوه باید بتوانند به موقع کار بگیرند و وقتی کار را گرفتند، 
بتوانند به موقع انجــام دهنــد. در این صورت اســت که این 
درخت نتیجه می دهد. بعد از اینکه تعدادی کار انجام دادند، 
برندشان اعتبار پیدا می کند و می توانند پروژه های بزرگ تر 
انجام دهند. هر جای این مسیر که به مشکل برخورد کنند 
و صدمه ببینند، تمام زحمات شان از بین رفته و باید از اول 

شــروع کنند. مثالً فناوری تغییر می کند و اینها بایــد از اول 
فنــاوری روز را بیاورند و نیــرو آمــوزش دهنــد و... . در نتیجه 
این حوزه یک مقدار نسبت به بسیاری از حوزه های فناوری 
پیچیده تر است، زیرا طرف حساب شما اشخاص هستند. 
هر جا کــه انســان ها وارد می شــوند، معــادالت را پیچیده تر 
می کنند. شما باید بســیار حواس تان به این موضوع باشد 
که آدم ها به روز باشــند و روحیه و انگیزه شــان از بیــن نرود و 
به کاری که در حال انجام اســت، صدمه نزنند. کافی است 

خسته و بی انگیزه باشند تا کار درست جمع نشود.

 ظرف این ســال ها بســیار شــنیده ایم که 
می گوینــد تحریم هــا بــرای ما نعمــت بوده و ســبب 
پیشرفت کشور شده اســت. شما تأثیر تحریم های 
داخلی و خارجی را به خصوص بر حوزه نرم افزار چه 

می دانید؟
آثار تحریم بســیار گســترده اســت و به نظر می رسد هرچه 
گذشت، بدتر هم شد. سال های 94 و 95 که موضوع توافق 
برجام مطرح بود، برای یک ســال تمام هتل های تهران رزرو 
بود. خارجی ها آمده بودند و می خواستند شرکایی را در ایران 
پیدا کنند. حتی به خاطر دارم که رئیس جمهور کرواسی به 
همراه گروهی از شرکت ها آمده بود و در اتاق بازرگانی جلسه 
گذاشته بودند. ما هم شریکی پیدا کردیم که با یکدیگر کار 
کنیم؛ اما وقتی تحریم بدتر شد، همه این شرکت ها رفتند. 
تحریم ها نیز به مــرور اضافه شــدند و از ابتدا به این شــکل 
نبود. االن حتی وقتی می خواهید یک چیز ساده برای کارتان 
بخرید، نمی توانید به ســادگی این کار را انجــام دهید، چون 
تحریم هســتید. نمی دانم این تحریم ها در سطح کالن چه 
تأثیراتی می گــذارد، اما می دانم بــازار نرم افزاری را به شــدت 

محدود کرده است.
ما از فضــای دنیا جــدا بودیم و بــا افزایش تحریم هــا جداتر 
شدیم و گویی در جزیره ای فعالیت می کنیم و وابسته شدیم 
به چیزهایی که می توانستیم در کتاب ها بخوانیم یا از طریق 
اینترنــت دانلــود کنیم. بــه همین علــت یکســری کیفیات 
ضمنی از دســت رفته اند که قابل کمی شــدن و اندازه گیری 
نیستند. وقتی شما نمی توانید مکاتبه کنید، قرارداد ببندید 
و پول بگیریــد، عمــالً دســت وبال تان بســته شــده و امکان 
درآمدزایی بین المللی تا حد زیادی از بین رفته است. حتی 
نمی توانید آموزش ببینید یا با گذراندن مراحل تست، گواهی 
بین المللی دریافت کنید. همه اینها محدودیت هایی است 
که باعــث می شــود شــرکت های نرم افــزاری ایرانــی کوچک 
شــوند. همین امر به مهاجــرت نیروهای متخصــص دامن 
می زند. افرادی که باارزش بودند، درس خوانده اند و برایشان 
هزینه شده و باارزش تر هم شــده اند و آماده تولید هستند، 
ولــی از کشــور می رونــد و نیــروی کارشــان در کشــور دیگری 
مصــرف می شــود. تحریــم روی بخش هــای بســیاری تأثیر 
گذاشته است. همان طور که پیش تر گفتم، باید حواس مان 
به روحیــه و انگیزه کســی کــه در حــوزه نرم افــزار کار می کند 
باشد. این تحریم انگیزه های آنها را نیز از بین می برد. بخش 
زیــادی از محدودیت ها به مســائل مالــی برمی گــردد؛ مثالً 
ما در نمایشــگاه ســبیت حضور پیدا می کردیم و با شرکتی 
حرف می زدیم که احتماالً از محصوالت آنها در کار خودمان 
استفاده کنیم. طرف مقابل شروع به توضیح دادن می کرد. 
بعد وســط حرف هایش می پرســید شــما کجایی هستید؟ 
تــا می گفتیــم مــا ایرانــی هســتیم، بــدون هیــچ توضیحــی، 

حرف هایش را رها می کرد و می رفت.
در دوره ای من از طرف شرکت ایران رایانه عضو هیئت مدیره 
شرکت تحقیقات و توســعه صادرات نرم افزار ثنارای بودم و 

دو سال هم ریاست هیئت مدیره را بر عهده داشتم. وقت و 
انرژی بسیاری صرف شده بود تا شرکت ها در نمایشگاه های 
مختلف دنیا حضور پیدا کنند و با شرکت های گوناگون آشنا 
شوند و پارتنر تجاری خود را پیدا کنند. با افزایش تحریم ها، 
تمام اینها از بین رفت و شرکت ها حاضر نبودند با ایران کار 
کنند، زیــرا اصل بیزینس شــان به مخاطــره می افتاد. حتی 

حساب های بانکی ما را در دوبی یکی یکی بستند.

 ایــن روزها تصمیمــات عجوالنــه ای برای 
فضای مجازی و اینترنت آزاد گرفته می شود. ادامه 
یافتن این روند چه تأثیری بر صنعت تولید نرم افزار 

در کشور خواهد داشت؟
پایه اقتصاد دیجیتال اینترنت است و اگر اینترنتی نباشد، 
اقتصــاد دیجیتــال هم معنــا نــدارد. اقتصــاد دیجیتــال در 
اکوسیســتم تعریــف می شــود و وقتــی اینترنــت نباشــد، 
اکوسیســتم هــم بی معنــا می شــود. شــما نمی توانیــد یک 
اینترنــت داخلــی درســت کنیــد و بگوییــد همه چیــز اینجا 
هســت و از همیــن اســتفاده کنید. خوب اســت که باشــد، 
ولی حداقــل در مورد نرم افــزار می دانم که دنیــا به هم وصل 
است، یعنی شــما نمی توانید تکه ای از اکوسیســتم را جدا 
کنید که خودش یک اکوسیستم دیگر شود و انتظار نوآوری 
و توسعه پایدار داشته باشــید. این اکوسیستم زمانی زنده 
اســت و رشــد می کند که به جاهــای دیگر دنیا وصل باشــد 
و اطالعــات و دانــش منتقــل شــود. چیــزی کــه در اقتصــاد 
دیجیتال مطرح اســت، این اســت که گفته می شــود وقتی 
شما دانشــی را به وجود آوردید و آن را توزیع و ترویج کردید، 
می توانید بارها و بارها از آن استفاده کنید. در صورتی که در 
منابع دیگر این طور نیست. منابع محدود هستند و وقتی 
از آنها اســتفاده کنید، باالخره روزی تمام می شــوند. وقت، 
پول و تجهیــزات نیز بــا محدودیــت همراه انــد، در حالی که 
دانش این چنین نیست. ولی ایجاد این دانش تنها در یک 
اکوسیستم پویا اتفاق می افتد. باید تعادل و ثباتی نیز وجود 
داشته باشــد تا بتوان کار کرد و روی آن قیمت گذاشت. اگر 
محصول من هر روز یک قیمت داشــته باشــد، مشــتری ام 
گیج می شود. اگر هر روز یک حقوق تعیین کنم، کارمندم با 
مشکل مواجه می شود. اگر درآمدم ثبات نداشته باشد که 
معموالً این بی ثباتی با کاهش درآمد همراه است، مجبورم 
برنامه های کوتاه مدت اختیار کنم و از برنامه ریزی بلندمدت 
بازمی مانم. اینترنت در همــه ارکان و بــرای همه بخش های 
اقتصــادی مهــم اســت. از کوچک ترین کســب و کارها مثل 
کسی که در خانه کیک می پزد و از بستر اینترنت برای فروش 
آن اســتفاده می کند تــا ســازمان بزرگی کــه در کل کشــور با 
نیروهایش، مشتریانش و نمایندگانش در ارتباط است و آنها 
را مدیریت می کند. متأسفانه این مسئله نیز در نظر گرفته 
نمی شود که وقتی چیزی به وجود می آید، نمی توانید بخشی 
از آن را از بین ببرید، چون با این کار تمامش را نابود خواهید 
کرد. بازگشت به ابزارهای قدیمی جواب نمی دهد. وقتی شما 
ســناریویی پیش خود می گذارید و به آینــده فکر می کنید، 
اینترنت هم در آن حضور دارد و امکانش نیست که نباشد.

 منظورتان این است که به جزئی از زندگی 
روزمره و جاری ما تبدیل شده است؟

بله، مثل اینکــه از مردم بخواهنــد بدون برق یــا آب زندگی 
کنند. شــدنی نیســت. می شــود، ولی دیگر کیفیت ســابق 
وجــود نــدارد. اینترنــت حتــی از اینهــا هــم اساســی تر و 
تأثیرگذارتــر اســت. البته اگــر به دنبــال اقتصــاد دیجیتال 

باشیم. اگر نباشیم که هیچ.    
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اگر این اکوسیستم خراب شود
NEWSخبر

درخواست CVS برای 
دریافت عالئم تجاری مرتبط 

با ان اف تی در متاورس

ورودبرندداروخانهای
بهمتاورس

این روزها برندهای زیادی برای حضور در 
دنیای متــاورس خــود را آمــاده می کنند. 
کسب وکارهایی که اگرچه فعال اقدامات 
عملی چندانی از دستشان برنمی آید که 
انجام دهنــد اما به نظر می رســد متوجه 
ظهور یک دنیای جدید تجارتی شده اند.

 )CVS در همیــن رســاتا ســی وی اس )
داروی  توزیــع  زنجیــره ای  شــرکت 
آمریکایی، برای فروش »کاالهای مجازی 
قابــل دانلــود« در متــاورس درخواســت 
 CVS اســت.  داده  تجــاری  عالئــم 
می خواهــد به عنــوان اولیــن داروخانــه 
مجازی شناخته شود و در متاورس دارو، 
محصوالت مراقبتی و بهداشتی عرضه 
کند. CVS قصد دارد فروش محصوالت 
خــود را با اســتفاده از ان اف تی هــا انجام 

دهد.
بنیان گــذاران  از  یکــی  گینــور،  نــوا 
اســتارتاپ Parcel، بــه بالک ورکــز گفت 
کــه درخواســت CVS نشــان می دهد که 
شرکت های بیشتری به دنبال »برافراشتن 
پرچم خود در متاورس« هستند. می توانم 
بگویم این عمل گواه دیگری بر پیشــروی 
برندهــا بــه ســوی متــاورس اســت. تمام 
برندهایی که با مشتری تعامل مستقیم 
دارند، صرف نظر از نوع صنعتی که در آن 
مشــغول هســتند، به متاورس به عنوان 
زمیــن دیگری بــرای جذب مشــتری نگاه 
می کنند؛ بنابراین این شرکت ها در حال 

ابداع یک استراتژی متاورسی هستند.
CVS نیــز دارد بــه جمــع  در واقــع 
خرده فروشان معروف، نایکی و والمارت، 
می پیوندد و مانند آنها برای عالئم تجاری 
متاورس درخواســت داده است. شرکت 
اسنیکرز هم سال گذشته هفت بار برای 
پتنت و عالئم تجاری بر کاالهای مجازی 
مانند لباس، کیف اســپرت و اکسسوری 

درخواست داد.
»جنا پیلگریم«، مدیرعامل اســتارتاپ 
بــه   ،Rite Network بالکچینــی 
بالک ورکز گفت که افزایش درخواست 
بــرای ان اف تــی یــک ســیگنال مثبــت 
به بــازار اســت. ایــن نشــان می دهد که 
برندهــا به رفتارهــا و گرایش هــای مردم 
توجه می کنند و استراتژی خود را بر آن 
اســاس پیش می برنــد. به نظــر من این 
اتفاق نوعی مشــروعیت برای متاورس 

به وجود می آورد.
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

 حضور ایالن ماسک
در توییتر و نگرانی ها

مایکتیمهستیم
 کارمنــدان توییتــر پــس از اینکــه ایالن 
ماسک قرارداد خرید 44 میلیارد دالری 
خود را امضــا کرد، برای ابــراز نگرانی در 
مورد معیشــت خود و ابراز همبستگی 
به اپلیکیشن خود مراجعه کردند.یکی 
از مهندسان نرم افزار توییتر پنجشنبه 
گذشــته در توییتــی نوشــت: »او یــک 
ســینک با خــود آورد! من کامــالً انتظار 
دارم کــه او 69 درصــد مــا را روز جمعــه 

ساعت 4:20  بعدازظهر اخراج کند.«
 روز چهارشــنبه ماســک قبــل از گــپ 
زدن با کارکنان کافی شاپ اداری )پرچ(، 
در حال حمــل یــک ســینک وارد دفتر 
مرکــزی توییتــر در سانفرانسیســکو 
شد.این میلیاردر که ثروتمندترین فرد 
جهان است، حداقل چهار مدیر ارشد 
از جملــه مدیرعامــل پــاراگ آگــراوال، 
اینســایدر و دیگــران را روز پنجشــنبه 
برکنــار کــرده اســت. طبــق گــزارش 
واشنگتن پســت، ماسک قصد داشت 
نزدیک به 75 درصد از 7500 نیروی کار 
توییتر را اخــراج کند، امــا او این گزارش 

را رد کرد.
 یکی دیگر از مهندسان نرم افزار توییتر 
به شکل مستقیم تر انتقاد کرده و گفته 
اســت: »امیدوارم از قهوه خــود در پرچ 
لذت برده باشــید! فقط یک ســؤال: آیا 
دیــدن چهــره افــرادی کــه گفتــه بودیــد 
اخــراج خواهیــد کــرد، جالــب بود؟«به 
گزارش بلومبــرگ، در طول این جلســه 
یک ســاعته با حدود 40 کارمند توییتر 
بود کــه ماســک رقــم 75 درصــد اخراج 
کارکنان را رد کرد. ســایر کارکنان توییتر 
در انتقــادات خــود خــالق بودنــد، بــه 
طــوری کــه یکــی از آنهــا کارتونــی را بــه 
اشــتراک گذاشــت که پرداخت 38/7 
میلیون دالری اخراج آگــراوال را تحقیر 
کرد؛ »آیا کســی پاراگ را دیده است؟« 
در تصویر می بینیم که آگراوالِ کارتونی 
برای فــرار از هواپیما با مــارک توییتر به 

چتر طالیی می رسد.
 اخــراج ویجایــا گاد، رئیــس حقوقــی و 
سیاست گذاری و شون ادجت، مشاور 
عمومی نیــز نگرانی هایی را برانگیخت. 
چندین کارمند ایــن توییت را ریتوییت 
کرده اند که گفته اســت: »توییتر دیگر 
پلتفرمــی بــرای احتــرام بــه آزادی بیــان 
نیســت.«الرا کوهــن، معــاون بازاریابی 
گفته اســت: »مــن همکارانم را بســیار 
دوســت دارم.« ســایر کارمندان توییتر 
از هشــتگ »یــک تیــم« بــرای ابــراز 

همبستگی استفاده کرده اند.
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روندی که به تازگی به قانون تبدیل شده، نگرانی هایی را 
در شرکت های بزرگ و کوچک پدید آورده است؛ در این 

روند شرکت ها باید حتی در آگهی های استخدام خود، بازه 
پرداخت حقوق را به طور شفاف اعالم کنند

حقوق من 
چقدر است؟

در حالــی کــه قوانیــن شــفافیت مبلــغ پرداخــت هنــوز در 
سراســر ایاالت متحده اجرایی نشــده، برخی کارشناسان 
معتقدنــد ایــن موضــوع بــه رونــد قدرتمنــدی در ماه هــا و 
ســال های آینده تبدیل خواهد شــد، به ویژه اگــر انتظارات 
در حال تحول کارکنان در نظر گرفته شــود. بنابراین منابع 
انســانی شــرکت ها باید همین حاال خود را برای وضعیت 

جدید آماده کنند.
نظرســنجی ای کــه اخیــراً توســط تلنــت دات کام از دو 
هزار کارمند انجام شــده، نشــان می دهد کــه 98 درصد از 
جویندگان کار در شــهر نیویورک می خواهند قبــل از ارائه 
درخواســت بــرای یک موقعیــت شــغلی، از میــزان حقوق 
آن مطلــع شــوند. تحقیقــات انجام شــده در ایــن هفته از 
مانستر نشــان داد که همان درصد مورد توافق کارفرمایان 
بایــد محــدوده حقــوق و دســتمزد را در آگهی های شــغلی 
مشخص کنند. عالوه بر این، 53 درصد گفته اند در صورت 
عدم شفافیت حقوق و دســتمزد، برای شغلی درخواست 
نمی دهند. کارشناسان می گویند با وجود چنین تقاضایی 
در فضــای اســتخدامی، کارفرمایان فشــار برای شــفافیت 

پرداخت ها را نادیده می گیرند.
 

 آن قدرها که فکر می کنید، ترسناک نیست
در حال حاضر، کارفرمایان در برخــی ایالت های آمریکا یا 
مناطقی که شــفافیت پرداخت ها مدون اســت، از قوانین 
عقــب مانده اند. به عنــوان مثــال، قانون جدید شــفافیت 
حقوق در شهر نیویورک از ابتدای نوامبر اجرایی می شود، 
اما طبق نظرسنجی تلنت دات کام، در حال حاضر تنها 12 
درصد از آگهی های شغلی در منطقه بزرگ شهر نیویورک، 
در همــان ابتــدا حقــوق را افشــا می کننــد. در کالیفرنیا که 
قانــون جدیــد شــفافیت حقــوق و دســتمزد آن از ابتــدای 
ژانویــه 2023 اجرایــی می شــود، این عــدد تنهــا 13 درصد 
اســت. پاراس پارکــر، مدیر ارشــد منابع انســانی در پیکور 
و ارائه دهنــده مدیریت ســرمایه انســانی جهانی می گوید 
کارفرمایــان فــارغ از اینکه در کجــا فعالیت می کننــد، باید 
آماده باشند تا در مورد مسائل شفافیت پرداخت با نیروی 
کار فعلی و آینده شان صحبت کنند. پارکر می گوید جدا از 
حمایت گسترده کارمندان و کاندیداهای شغلی، افزایش 
شــفافیت در مورد پرداخت ها در عمل به اندازه روی کاغذ 

ترسناک نیست.
او می گوید: »اگر نســبت به دنیای جدیدی که در آن همه 
می دانند چه کسی چه حقوقی می گیرد، احساس نگرانی 
می کنید، این قابل درک است. اما من اینجا هستم تا بگویم 
صحبت در مورد مبلغ پرداختی آن قدر سخت نیست. در 

واقع این یکی از ساده ترین گفت و گوهاست.«
پارکر می گوید این یکی از ساده ترین مســائل در پازل کلی 
استخدام و حفظ نیرو است و اشاره می کند که گفت و گوی 
بسیار پیچیده تر در واقع این است که چرا افراد بااستعداد 
در وهلــه اول می خواهنــد برای شــرکت شــما کار کنند؟ او 
خاطرنشــان می کند که در نظرســنجی اخیــر از نزدیک به 

شرکتی هندی برای دستیابی به 
 سود، کارمندان خود را
تعدیل می کند

شکایتکارمنداناز
استعفایاجباری

وی ســیوانکوتی، وزیر آموزش عمومی و کار در دولت ایالت 
کراال در هنــد، در فیس بوک اعــالم کرده که شــرکت فناوری 
آموزشــی بیجو ظاهراً دفتر تکنو پارک، تیرواناثپورام خود را 

تعطیل کرده و کارکنان خود را مجبور به استعفا می کند.
او نوشته است: »در تکنو پارک کارکنان تیرواناثپورام از برنامه 
بایجو آمدند و با مسئوالن دفتر سازمان رفاه کارکنان فناوری 
اطالعات اکــو آو تکنو پارک با من مالقــات کردند. کارمندان 
شکایات زیادی از جمله از دست دادن شغل دارند. وزارت کار 

در این زمینه بازرسی جدی انجام خواهد داد.«
بیش از 170 کارمنــدی که در ایــن شــعبه کار می کردند، 25 

اکتبر با وزیر کار ایالت، وی ســیوانکوتی مالقات کردند و به 
دنبال غرامت و دریافت حقوق معوق بودند.

در فیس بــوک، تکنو پارک تــودی، پلتفرم رســانه اجتماعی 
کارکنان تکنو پارک گفته که مدیریت بیجو کارکنان را مجبور 
به استعفا می کند. گزارش ها حاکی از آن است که کارمندان 
از مدیریت خواســتار پرداخت حقوق اکتبر 2022 در تاریخ 
اول نوامبر 2022، تسویه یکباره حقوق برای سه ماه آینده، از 
نوامبر 2022 تا 31 ژانویه 2023 و همچنین پرداخت مرخصی 
کسب شــده و تســویه کامل دســتمزد متغیر )که بــرای هر 

کارمند اعمال می شود( هستند.
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R

B R A N D

شش هزار نیروی حرفه ای، متوجه شد که فرهنگ شرکت 
عامل شماره یک حفظ کارکنان است. با این حال اهمیت 
شــفافیت پرداخت که می تواند راهی برای انتقال فرهنگ 

توسط کارفرمایان باشد، نفی نمی شود.

 اعتماد ایجاد کنید
فرهنگ شرکت معانی متفاوتی دارد، اما یک مؤلفه کلیدی 
فرهنگ سالم، احساس ساده و قدرتمندی است که افراد 
هنگام حضور در محــل کار دارند؛ »من اینجا هســتم زیرا 
به حضــور در این شــرکت عالقه مندم، بــه کاری کــه انجام 

می دهیم ایمان دارم. تیم من اینجا به من نیاز دارد.«
به گفته رونی زهاوی، مدیر عامل های باب )یک 
پلتفــرم مدیریــت منابــع انســانی( چــه آماده 
باشــید، چــه نــه، شــفافیت پرداخــت رونــدی 
غیرقابل توقف اســت که آماده ســازی شــرکت 

برای آن توسط منابع انسانی انجام می شود.
زهاوی این را پرسش را مطرح می کند که: »اگر 
از مدیران هر بخش انتظار مــی رود که در مورد 
فرایندهای پرداخت و نتایج آن با کارکنان خود 
ارتباط برقرار کنند، منابع انسانی باید چگونه از 
آنها حمایت کند؟« اگر کارفرمایان می خواهند 

از فنــاوری بــرای کمــک به شــفافیت اســتفاده کننــد، باید 
مســائلی مانند اینکه چــه کســی از آن اســتفاده می کند، 

میزان دسترسی به آن و آموزش مورد نیاز را بررسی کنند.
زهــاوی می گویــد: »پیمایــش موفقیت آمیــز قوانیــن 
شفاف ســازی حقوق مســتلزم صرفاً درج کــردن حقوق در 
فهرســت های شــغلی نیســت. اگرچه این امر می تواند به 
ایجاد اعتماد در کاندیداها کمک کند تا برند کارفرمایی شما 
را شفاف، مطمئن و عینی درک کنند.« زهاوی معتقد است 
متخصصان منابع انسانی باید بازار کار فعلی، تصوری که 
حقوق های ذکر شده به متقاضیان می دهد و تأثیر بالقوه آن 
بر کارکنان فعلی را در نظر بگیرند. به عنوان مثال، مشاغلی 
که به شدت به پاداشــی غیر از حقوق متکی هستند، باید 
بر سایر مزایای کار تأکید کنند. او خاطرنشان می کند: »به 
این ترتیب، متقاضیان به طور خــودکار فرصت را به دلیل 

دریافت دستمزد کم از دست نمی دهند.«

 جزئی از یک کل
زهاوی می گوید در حالی که شــفافیت پرداخت ها تالشی 
برای حل مشکالت طوالنی مدت نابرابری حقوقی در کنار 
چالش هــای دیگر اســت، اما تنها بخشــی از پازل اســت و 
نمی تواند به خودی خود یک محل کار خوب برای کارمندان 

یا یک تجارت پررونق را برای کارفرمایان تضمین کند.
وی می افزایــد: »رقابت بــرای جذب اســتعدادها همچنان 
شــدید اســت، بنابراین توانایی ایجــاد تمایــز در فرهنگ و 
همچنین موضوعاتی که مستقیماً بر تجربه کارکنان تأثیر 
می گذارد، نقش کلیدی دارد. رهبران منابع انسانی باید در 
مورد قانون شفافیت پرداخت در محل کار به عنوان جزئی 

از یک کل فکر کنند.« کارفرمایانی که از این طریق شفافیت 
را پذیرفته اند، تعامــل و حفظ نیروهــا را تقویت می کنند و 
در عین حال به طور مؤثرتری برای دسترســی و جذب افراد 

بسیار ماهر به رقابت می پردازند.

 گام هایی که باید همین حاال بردارید
پارکــر چند نکته را بــه رهبران منابــع انســانی و کارفرمایان 
گوشــزد می کند تــا بــرای بحــث آزاد بــا کارمنــدان در مورد 

شفافیت پرداخت آماده شوند.
او می گویــد ابتــدا بایــد بــا آمــوزش کارکنــان رده باال شــروع 
کنید. بــرای جلوگیــری از ســردرگمی در رتبه هــا، اطمینان 
حاصل کنید که مدیران از نتایج تحقیقات بازار 
به موقع که توســط منابع انســانی یا در حالت 
ایده آل یک شخص ثالث بی طرف انجام شده، 
آنچه رقبا انجــام می دهند، عرضــه و تقاضای 
فعلی برای نقش های کلیدی و... آگاه اند. پارکر 
می گوید تا زمانی که رهبران نتوانسته اند به طور 
قانع کننده ای فلسفه پرداخت شرکت شما را به 
زبان خودشان توضیح دهند و از آن دفاع کنند، 

برنامه ای برای کل شرکت ارائه ندهید.
وی می افزایــد: »بعضــی از کارمنــدان فکــر 
می کننــد می تواننــد همــه آنچــه را کــه در مــورد دســتمزد 
منصفانــه باید بداننــد، در شــبکه جهانــی وب بیابند، اما 
نمی توانند. به کاندیداها یا کارمندان بگویید که چرا شرکت 
شــما در این لحظه این مقدار حقوق را بــرای انجام این کار 
می پردازد. این جایی است که متخصصان منابع انسانی 

گوگل را شکست می دهند.«
او توضیح می دهد: »با توضیح فلســفه پرداخت شــرکت، 
منابــع انســانی می تواند به مــردم اطمینان دهــد که قصد 
سازمان برای جبران جدی است. شرکت نمی گوید که یک 
بخش کمتر از بخش دیگری مهم است، فقط می گوید برای 
موفقیت شــرکت در بلندمدت، باید منابع محدود خود را 
متمرکز کنــد.« در نهایت پارکر بر این باور اســت که منابع 
انســانی باید بر کل پاداش ها دقیق شــود تــا پرداخت را در 
چشــم انداز قرار دهد. او در این باره می گوید: »حقوق یک 
کارمند تنها یک جزء از کل اســت. زمانی که رهبران منابع 
انسانی در مورد حقوق و دستمزد صحبت می کنند، بیشتر 
مردم به چک حقوقی فکر می کنند که هر دو هفته یک بار 
با همه کسری ها دریافت می کنند. آنها فراموش می کنند 
که شرکت شان چقدر روی آنها ســرمایه گذاری می کند؛ از 
مزایای ســالمتی و تندرســتی گرفته تا آموزش، یادگیری و 

موارد دیگر.«
زهاوی نتیجه می گیرد که حتی بدون قانون شفافیت حقوق 
در آینــده نزدیک، کارفرمایان هوشــمند جلوتــر از منحنی 
خواهنــد بــود. او می گوید: »یک بــازار کار فشــرده همراه با 
شــفافیت بیشــتر به این معنی اســت که کارفرمایان باید 
در رویکرد خــود تجدید نظر کننــد و خود را با بــازار تطبیق 

دهند.«

کارمندی که ویدئویی از کار خود در دفتر اپل منتشر کرده بود 
شغلش را از دست داد

اینجاهمهچیزمحرمانهاست

REPORTگزارش

 یک کارگر قراردادی اپل تنها یک ماه پس 
از انتشار یک تیک تاک فراگیر که نشان 
می داد او در دفاتر این شرکت مشغول به کار است، 

شغل خود را در این شرکت از دست داد.

 نایال بون، یک کارمند فناوری و تیک تاکر 
فعال، گفت که به صورت قراردادی با اپل 
کار می کــرده اســت. در مــاه آوریــل، او ویدئویــی را 
منتشر کرد که در آن به فالوئرهایش نشان می داد 
بازگشــت به دفتر کار به جای کار از راه دور چگونه 
است. این ویدئو بیش از 400 هزار بار دیده شد. او 
می گویــد کــه ســعی دارد در پســت های خــود 
آموزش هایــی را بــرای زنــان آفریقایی تبــاری کــه 

مشاغل مرتباط با فناوری دارند، ارائه دهد. 

 بــون می گوید ایجــاد خودبــاوری در زنان 
آفریقایی تبــار بــرای او اهمیــت ویــژه ای 
داشته است؛ »حدود 80 درصد از فالوئرهای من یا 
افرادی که با من تماس می گرفتند و نظر می دادند، 
زنان آفریقایی تبار بودند. این برای من مهم بود که 
بتوانم با دیگر زنان آفریقایی تبار ارتباط برقرار کنم، 
تشویقشان کرده و به آنها بگویم که می توانند در 

این صنعت یا در سمت های مهم کار کنند.«

 بون تعریف می کند که در ماه می به شکل 
غیرمنتظره ای کار خود را در اپل از دست 
داده و قراردادش تمدید نشده است. او در اکانت  
تیک تاک خود، پست هایی در این رابطه گذاشت 
و در آن از دســت دادن ناگهانی شــغلش به عنوان 
مدیر پروژه را توضیح داد. او به مــدت 15 ماه در آن 
جایگاه شغلی فعالیت می کرد. بون می گوید مدیر 
او قبالً گفته بود احتمال بسیار کمی وجود دارد که 

قراردادش تمدید نشود.

 نکته مهم اینجاست که این کارمند سابق 
اپــل، در مصاحبه هایش حرفــی از دلیل 
اخراجش نزده و در ویدئوهای تیک تاک  خود نیز 
علت اخراجش را تولید ویدئویی که پیش تر گفته 

شد، عنوان نکرده است.

 اما بر اساس اطالعاتی که درباره این غول 
فنــاور وجــود دارد، می دانیــم کــه اپــل 
قراردادهــای ســخت گیرانه در مــورد عدم افشــای 
اطالعات شرکت دارد و کارمندان را از افشا یا انتشار 
اطالعــات محرمانــه دربــاره شــرکت به شــدت باز 
می دارد. دامنــه محرمانه بودن اطالعات شــرکت 
بسیار گسترده است و این احتمال وجود دارد که 
فیلم بــرداری در دفتر کار ممکن اســت آن قانون را 

نقض کرده باشد.

 بــون معتقــد اســت کــه دیــدن فعالیت 
افرادی از نژادهای مختلف در یک شرکت 
و در نقش های مهم حوزه فناوری، برای سایر افراد 
از تبارهای گوناگون بسیار مهم است و به افزایش 
اعتمادبه نفس آنها کمک می کند. علت اینکه آن 
ویدئو را در تیک تاک خود به اشتراک گذاشته نیز 

همین بوده است.

 بون به مجله ورج گفت: »تصور کنید که 
هیــچ تولیدکننــده رنگین پوســت یــا زن 
آفریقایی تباری وجود نداشــته باشد که در زمینه 
فناوری ســمت مهمی داشته باشــد. افراد زیادی 
ماننــد دختــران دبیرســتانی در تیک تــاک وجود 
دارند. اگــر آنها در معرض این اطالعات نباشــند، 
نمی دانند که گزینه های کاری گوناگون و متنوعی 

برای آنها وجود دارد.«

داســتان بون جدیدترین نمونــه از تیک تاکری در 
بخش فناوری اســت که به طــور بالقوه بــا ترکیب 
زندگی خالق و حرفه ای خود، موقعیت شغلی اش 
را به خطر می اندازد. میشــل ســرنا، کارمند حوزه 
فناوری نیز پیش تر به اینسایدر گفته بود که پس از 
اینکه منابع انسانی متوجه شد او از جلسه شرکت 
ویدئویی برای تیک تاک درست کرده، از شغل خود 
به عنوان سرپرســت محصــول در ویژنبل گلوبال 

اخراج شد.

در 12 اکتبر بیجو اعالم کرد که قصد دارد تا مارس 2023 به 
سوددهی برســد. شــرکت فناوری آموزشی تحت حمایت 
تایگــر گلوبــال در ســپتامبر بــه دلیــل افزایــش هزینه های 
تبلیغات و نیروی کار، برای سال مالی 2021 ضرر 4588 کرور 

روپیه را ثبت کرد.
دیویــا گوکولنــات، یکــی از بنیان گــذاران بیجــو گفــت: »ما 
مسیری برای ســودآوری طراحی کرده ایم که می خواهیم تا 
مارس 2023 به آن برسیم. ما آگاهی از برند قابل توجهی را در 
سراسر هند ایجاد کرده ایم و زمینه برای بهینه سازی بودجه 
بازاریابی و اولویت بندی هزینه ها به گونه ای وجود دارد که رد 

پایی جهانی ایجاد کند.«
بیجو در حال حاضر 22 میلیارد دالر ارزش دارد. این شرکت 
حــدود 50 هــزار کارمنــد دارد و انتظــار مــی رود 5 درصــد از 
تعداد کارکنان خود، یعنی 2500 نفر را به صورت مرحله ای 
برای تعدیل نیروی کار اخراج کند تا در سال مالی 2023 به 

سوددهی برسد.
این اســتارتاپ با ارزش ترین اســتارتاپ ادتک اســت که در 
سال 2011 توسط بیجو راویندران تأسیس شد و توسط مارک 
زاکربرگ، بنیان گذار فیس بوک و شرکت هایی مانند تایگر 

گلوبال و جنرال آتالنتیک تأمین مالی می شود.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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به نظر می رســد چشــم انداز اقتصادی بســیاری از نقاط 
جهان در ســال آینــده تــا حــدودی تیره و تار خواهــد بود. 
خرده فروشــی به طور ســنتی جزء اولین صنایعی اســت 
کــه دســت اندازها را در جــاده احســاس می کنــد. ایــن 
احتماالً باعث دردسرهای بیشــتری برای خرده فروشان 
دارای فروشــگاه های فیزیکــی می شــود که هنــوز در دوره 
بهبودی پس از اختالل ناشــی از همه گیــری کووید19 به 
ســر می برند. اما خرده فروشان آنالین نیز با چالش هایی 
مواجه اند تا به مسیر نوآوری خود ادامه دهند و اطمینان 
حاصل کنند که درآمد محدودتر مشتریان همچنان به 

سمت آنها سرازیر می شود.
افزایش تورم، هم قیمت کاالهای مورد نیاز روزمره مانند 
خواربار و پوشاک را افزایش داده و هم کاالهای لوکس در 
معرض این افزایش هزینه ها قرار گرفته اند. در عین حال 
اختالل در زنجیره تأمین تأثیر منفی بر عملیات دارد، زیرا 
ذخایر کم است و برخی خرده فروشان را تشویق می کند تا 

قیمت ها را حتی بیشتر افزایش دهند.
راهکار مناســب چیســت؟ از قدرت و پتانســیل فناوری 
اســتفاده کنید تــا راه هــای جدیــد و هیجان انگیــزی برای 
جســت و جو، خریــد و صرفه جویی در اختیار مشــتریان 
قرار دهید. خرده فروشــان بــا روش های نوآورانــه  آنالین و 
آفالین به فناوری روی می آورند. بنابراین در اینجا مروری 

بر برخی از روندهای برتر در سال 2023 داریم.

 جریان های ترکیبی
خرید آنالین بسیار راحت است، زیرا می توان آن را از هر 
کجا و در هر زمــان انجــام داد و تقریباً هر چیــزی را بدون 
نیاز به ترک خانه در دســترس ما قرار می دهد. همچنین 

خرده فروشــان را قادر می ســازد تا اطالعات زیادی درباره 
ما به دست آورند، زیرا رفتار مشــتری را ردیابی می کنند 
و آن را با داده های منابع آنالیــن دیگر ترکیب می کنند تا 
نمای دقیقی از اینکه مشــتریان چه کســی هســتند و از 

تجربیات خریدشان چه انتظاری دارند، ترسیم کنند.
در عیــن حــال، خریــد آفالیــن بــه ایــن معنــی اســت که 

می توانیــم همــان چیــزی را کــه نیــاز داریــم، 
دریافت کنیم )البته اگر فروشگاه باز باشد( و 
این تجربه ملموسی به ما می دهد که بتوانیم 
قبــل از خریــد محصــوالت را ببینیــم، حــس 

کنیم و حتی بچشیم یا بو کنیم.
بر این اساس، خرید ترکیبی در مورد گردآوری 
بهترین های هر دوی این دنیاها - چه آنالین 
یــا آفالیــن - بــرای مشــتری اســت کــه همــه 
گزینه هــای جــذاب بــرای مشــتری را حفــظ 
می کنــد. ایــن در مــورد خریــد آفالیــن بــدان 

معناســت که وقتی وارد فروشــگاه می شــویم، مشخص 
شود که ما چه کسی هســتیم و چه می خواهیم، درست 
همان طــور کــه یــک خرده فــروش الکترونیکــی وقتــی به 
وب ســایتش می رســیم به ایــن درک می رســد. در دنیای 
خرده فروشــی آنالین، این بــه معنای توســعه روش هایی 
برای ارائه همان تجربه های خرید ملموســی است که در 
دنیای واقعــی از آن لذت می بریم. ایــن می تواند از طریق 
فناوری نوآورانه ای باشد که امکان شخصی سازی یا ارائه 
راه حل های واقعیــت مجــازی و واقعیت افــزوده را فراهم 

می کند.
نوآوری هــای  از  می تواننــد  آفالیــن  فروشــگاه های 
خرده فروشــان آنالین در مدیریــت تــدارکات و موجودی 

بهره ببرند تا روش های پرداخت انعطاف پذیر، گزینه های 
تحویل در خانه و برنامه های وفــاداری را ارائه دهند )مثالً 
فروشــگاه هایی به ســبک آمازون(. خرده فروشان آنالین 
نیز همزمــان می توانند در مورد ایجاد روابط شــخصی با 
مشتریان و ارائه تجربه های خرید فراگیر از خرده فروشان 
فروشــگاهی بیاموزنــد. در ســال 2023، اتخــاذ ایــن طرز 
فکــر ترکیبــی یــک اســتراتژی کلیــدی بــرای 
خرده فروشانی خواهد بود که به دنبال ایجاد 

آگاهی از برند و وفاداری مشتری هستند.

 مصرف کننــدگان آگاه، عــادات 
خرده فروشی ها را تعریف می کنند

بــرای عملکــرد موفــق در خرده فروشــی در 
ســال 2023، کســب وکارها باید به ســازگاری 
خــود با ایــن واقعیــت ادامــه دهند کــه محور 
تصمیم گیری های مصرف کننــده برای خرید 
به طور فزاینده ای حول مسائل اخالقی، زیست محیطی 

و پایداری می گردد.
از هر سه خریدار، دو نفر تمایل شدیدی دارند که بدانند 
محصوالت و خدماتی که می خرند، به روشــی ســازگار با 
محیط زیست توســط ســازمان هایی با حاکمیت اصول 
محیطی، اجتماعی و قوی تولید می شوند. سازمان هایی 
که با موفقیت خود را با این روند سازگار می کنند، متوجه 
می شــوند کــه به ســرعت پیوندهایــی قــوی  از اعتمــاد و 
وفاداری با مشتریان خود ایجاد می کنند و در عین حال 
اغلــب عملیــات و فرایندهــای کارآمدتــری را نیز توســعه 
می دهند. ایــن را می تــوان با کاهــش هدررفــت مرتبط با 
بسته بندی اضافی و کاهش مصرف کلی انرژی به دست 

روندهای خرده فروشی در سال ۲0۲۳ شامل چه چیزهایی می شود؟

امسال حواس تان 
به محیط زیست باشد 

حمالت سایبری
به خرده فروشان

اعتباربرندها
درمعرضخطر

کاروسل، بازار آنالین مستقر در سنگاپور، 
فعالً آخرین کسب وکار خرده فروشی است 
که مورد حمله سایبری قرار گرفته است. بر 
اساس گزارشی که توسط استریتس تایمز 
منتشــر شــده، پایــگاه داده حســاب های 
کاربری آن دزدیده شــده و بــرای فروش در 
دارک وب بــه قیمــت 1000 دالر ســنگاپور 

فهرست شده است.
این شــرکت به کاربران خــود اطمینان داد 
که هیچ اطالعاتی در مــورد کارت اعتباری 
یا پرداخــت در معرض خطر قــرار نگرفته 
اســت. گزارش شــده کــه این افشاســازی 
حــاوی نــام کاربــری، نــام و نــام خانوادگی، 
آدرس ایمیل، شماره تلفن همراه و کشور 
مبــداء افــراد و همچنیــن تاریــخ ایجــاد 
حســاب کاروســل و تعــداد فالوئرهــای 

آنهاست.
اخیــراً موجی از حمالت ســایبری، بخش 
خرده فروشــی منطقه آســیا و اقیانوسیه 
را هــدف قــرار داده اســت، بــه طــوری کــه 
کسب وکارهای استرالیایی مانند تلسترا، 
اپتــوس، مــای دیــل و وینوموفــو نیــز در 
ایــن مــاه مــورد حملــه هکرهــای ســرکش 
قــرار گرفته انــد. آرون بــوگال، مهنــدس 
راه حل های جهانــی در گروه ســوفوس، به 
اینســایدر ریتیل گفت: »ما اخیراً شاهد 
افزایش حمالت سایبری بوده ایم و این به 
نوعی اتفاق خوبی است، زیرا این موضوع 
را به طور گسترده ای مورد توجه عموم قرار 
می دهــد.« بــوگال گفــت گروه ســوفوس، 
یک شرکت نرم افزار امنیتی و سخت افزار 
مســتقر در بریتانیا، اغلب شاهد نگرش 
ســهل انگارانه در مــورد امنیــت ســایبری 
کســب وکارها بــوده اســت؛ »می شــد از 
بسیاری از این حمالت سایبری پیشگیری 
کــرد. مجرمــان ســایبری فرصت طلــب 
هســتند و اگر پنجره ای باز ببینند، از این 
فرصت استفاده می کنند. بنابراین بسیار 
مهم است که کسب وکارها مطمئن شوند 
امنیت سایبری آنها تحت کنترل است.«

به گفته بوگال، اگر کســب وکارها امنیت 
ســایبری خــود را افزایش ندهنــد، چیزی 
بیش از پرداخت باج برای نگرانی خواهند 
داشــت. همان طــور کــه آخریــن مــوج 
حمله های سایبری نشان می دهد، آسیب 
به شهرت برندهای خرده فروش می تواند 
ویرانگر باشــد و اگر مشــتریان احســاس 
کنند که به اعتمادشان خیانت شده، آن 

برند را ترک خواهند کرد.
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خرده فروشی
R E T A I L

کاهش فروش در بریتانیا، خرده فروشان را سردرگم کرده است

عواقبخطرناکافزایشقیمتها

REVIEWبررسی

در بریتانیا کسب وکارهای کوچک می ترسند به 
دلیل کاهش هزینه هــای مصرف کننده، مجبور 
شــوند تا قبل از کریســمس قیمت هــا را کاهش 
دهند. یک نظرسنجی از 250 مالک شرکت های 
کوچک و متوســط نشــان داد که 45 درصد آنها 
کاالهای مــازادی دارند کــه از فروش آنهــا ناامید 

شده اند. 
59 درصد اذعان کرده اند که اگر نتوانند موجودی 
مازاد خود را بفروشند، عواقب خطرناکی گریبان 
کسب وکارشــان را خواهد گرفت. خرده فروشان 
کوچــک عــالوه بــر کاهــش قیمت محصــوالت، 
احتمــاالً بــه ارائــه رایــگان برخــی محصــوالت با 
خریدهای دیگر نیز متوسل می شوند. تحقیقات 
بیشــتر روی دو هزار بزرگســال که کریســمس را 
جشــن می گیرند، نشــان داد کــه 41 درصد آنها 
منتظر تخفیف قبل از تعطیالت کســب وکارها 

هستند. 
این مطالعــه همچنین نشــان داد کــه صاحبان 
مشــاغل بــا موجــودی مــازاد تخمیــن می زننــد 
کــه موجــودی 19 درصــد از کل موجــودی آنها را 
تشــکیل دهد که ارزش آن تقریبــاً 66 هزار پوند 
است. بنابراین قابل درک اســت که 59 درصد از 
آنها از پیامدهای این امر بر جریان نقدی شرکت 
خود نگران باشــند. همچنین 45 درصــد از آنها 
می ترســند که چاره ای جز نقد کردن بسیاری از 
کاالهای اضافی خود نداشــته باشــند. بخشــی 
از دلیــل ایــن وضعیــت نگران کننــده رایــج بــرای 
کسب وکارهای کوچک این است که پیش بینی 
تقاضا و فروش مشــتریان در بازاری که به عنوان 
بازار در حال نوســان توصیف می شــود، دشــوار 

است. 
70 درصد از آنهایــی که دارای موجــودی اضافی 
هســتند، اعتــراف کرده انــد کــه عمــالً برایشــان 
غیرممکن است بدانند در ماه های آینده به چه 
مقدار موجــودی نیــاز دارند. این عــدم اطمینان 
احتماالً تا حدودی ناشــی از تــالش ناموفق برای 
پیش بینی تقاضا در طول همه گیری کرونا بوده 
اســت. 62 درصــد نیــز اعــالم کرده انــد تقاضای 
آنالین انباشــته به دلیل بیماری همه گیر عامل 
اصلی خرید موجــودی مــازاد در وهلــه اول بود. 
با این حــال 41 درصد از همه صاحبان مشــاغل 

در نظرســنجی قصد دارند اقداماتی را برای رفع 
مشــکالت برنامه ریزی موجــودی قبــل از فصل 
تعطیالت انجام دهند. چنین اقداماتی شــامل 
آزمایش خطوط تولید جدید، فرایندهای داخلی 
مانند بررسی بیشتر موجودی ها و سفارش کمتر 
اســت. این مطالعــه نشــان داد کــه 17 درصد به 
دنبال سرمایه گذاری در سیستم های مبتنی بر 
فناوری برای کمک به بهینه سازی موجودی ها و 
برنامه ریزی برای سفارش ها هستند. دفتر آمار 
ملــی بریتانیا فاش کــرد که حجم خرده فروشــی 
این کشــور در مــاه گذشــته 4/1 درصــد کاهش 
یافتــه اســت. اقتصاددانــان پیش بینــی کــرده 
بودند فروش خرده فروشــی تنها 0/5 درصد در 
ماه کاهش می یابد، اما آمار به طور قابل توجهی 
بدتــر از حد انتظــار بــود. بر اســاس مدل ســازی 
داده هــا، ایــن اتفــاق در بحبوحــه جهــش 14/5 
درصدی قیمت مواد غذایی در سپتامبر رخ داد 
که بزرگ ترین افزایش قیمت ثبت شــده از سال 

1980 تا کنون بود. 
افــت فــروش در تمــام بخش هــای اصلــی 
خرده فروشــی مشــاهده شــده و کاهش فروش 
در فروشــگاه های مــواد غذایــی بیشــترین 
ســهم را داشــته اســت. دفتر آمــار ملــی گفته  
فروشگاه های غیرغذایی که شــامل مغازه های 
مد و لــوازم خانگی نیــز می شــوند، 0/6 درصد 
کاهش فروش را برای ماه گذشته ثبت کرده اند. 
فروشــگاه های پوشــاک بــه طــور خاص شــاهد 
افزایــش 0/1 درصــدی فروش بودند که ناشــی 
از تقاضــا بــرای کفــش بــود.  در همیــن حــال، 
خرده فروشــی های غیرفروشــگاهی کــه عمدتاً 
آنالین هســتند، شــاهد کاهــش 3 درصدی در 
حجم فروش بودند، اگرچه میزان فروش شــان 
همچنــان به شــدت باالتــر از ســطح قبــل از 

همه گیری است. 
کمتر از 10 هفته تا کریسمس باقی مانده و این 
یــک دوره مهــم و طالیــی بــرای خرده فروشــانی 
خواهد بود کــه معمــوالً در ایــن زمان از ســال از 
فروش لذت می برند. بســیاری از خرده فروشان 
برای تخلیه مــازاد موجــودی در انبارهــای خود، 
به ویــژه در بلــک فرایــدی و ســایبر مانــدی، بــه 

تقاضای مصرف کنندگان متکی خواهند بود.

آورد. خرده فــروش کــره ای »کوپانــگ« نمونــه خوبــی از 
شرکتی است که بســته بندی را از 75 درصد تحویل های 
خود حــذف کرده و در نتیجه شــاهد افزایــش وفاداری به 

برند و کاهش هزینه های لجستیکی بوده است.
همان طور که بیشــتر از ماهیت بحرانــی تهدیدات پیش 
روی محیط زیست و ســیاره خود آگاه می شویم، فناوری 
شــرکت ها را قادر می ســازد راه حل های جدیدی برای این 
مشــکالت بیابنــد و آنها را به روشــی شــفاف و پاســخگو 

عملی کنند.

 شخصی سازی روند خرید مشتری
»اســتیتچ فیکــس« یــک خرده فــروش مــد مســتقر در 
کالیفرنیاست که از الگوریتم ها و نظرسنجی های آنالین 
بــرای انتخــاب لباس هایــی اســتفاده می کنــد کــه از نظر 
تئوری، کامالً با سلیقه مشــتریان و همچنین اندازه آنها 
مطابقــت دارد. غــول جهانــی پوشــاک ورزشــی، نایکی، 
سرویس نایکی بای یو )نایکی با شما( را راه اندازی کرده که 
به هر کسی اجازه می دهد یک جفت کفش ورزشی کامالً 
سفارشی که کامالً با سلیقه شخصی خود مطابقت دارد، 
ســفارش دهد. اینها هــر دو نمونه ای از برندهای ســبک 
زندگی هســتند که به دنبال ســرمایه گذاری بــر تقاضای 
فزاینده برای محصوالت شخصی شــده و منحصربه فرد 
هســتند که منعکس کننــده شــخصیت یا حــس فردی 

مشتری از سبک زندگی است.
این روند فقط در مورد محصوالت مرتبــط با مد و کفش 
صدق نمی کند. مشاهده شده است که مصرف کنندگان 
در طــول مســیر خریــد و مصــرف بــه شخصی ســازی 

می دهنــد؛  مثبــت  پاســخ 
از فــروش و بازاریابــی کــه در 
پورتال هــای ایمیــل و تجــارت 
توصیه هــای  الکترونیکــی 
ارائــه  شخصی سازی شــده 
می دهنــد تــا افزایــش فــروش 
و پشــتیبانی پــس از فــروش. 
کســب وکارهایی کــه در ســال 
2023 ایــن روند را بــا موفقیت 
پیش ببرنــد، خواهنــد فهمید 
بــا  می تواننــد  چگونــه  کــه 
اســتفاده از تعداد بی شــماری 
امــروزه  کــه  داده هایــی  از 

در دســترس آنهاســت، محصــوالت و خدماتــی ایجــاد 
کننــد کــه بــه صــورت ویــژه یــا منحصربه فــرد بــرای افراد 
طراحی شده اند. آنها با ایجاد نقاط شخصی سازی شده 
بــه مشــتریان ایــن احســاس را می دهنــد کــه نه فقــط با 
افــرادی ماننــد آنهــا، بلکــه بــه طــور منحصربه فــردی بــا 
خودشــان در ارتبــاط هســتند. اســتفاده از فنــاوری برای 
فعال کردن »شخصی ســازی در مقیاس گسترده« کلید 

سرمایه گذاری در این روند است.

 واقعیــت مجــازی، واقعیــت افــزوده و 
متاورس

بر اساس تحقیقات اخیر، مصرف کنندگان امروزی بیش 
از هر چیز دیگری آرزوی تجربه کاربــری خوب دارند. این 
به معنای ارائه خدمات عالی به شــیوه ای بدون دردســر، 
کارآمــد، ثابــت و به یادماندنــی اســت. بــه همیــن دلیــل 
اســت که در مورد مفهوم متاورس هیجــان زیادی وجود 
دارد؛ محیطــی همه جانبــه، ملمــوس و دیجیتالــی که در 
آن کاربــران می تواننــد در یــک پلتفــرم ثابــت کار، بازی و 
خرید کنند. اگرچــه هیچ کس دقیقاً مطمئن نیســت که 
متاورس در نهایت چه شکلی به خود خواهد گرفت، اما 
خرده فروشان آن را با اشتیاق به عنوان یک کانال جدید و 
هیجان انگیز که از طریق آن می توانند با مشتریان ارتباط 
برقرار کرده و تجارت کنند، پذیرفته اند. آدیداس، نایکی، 
تامــی هیلفیگــر، سامســونگ و بربــری از جملــه نام های 

شناخته شده ای هســتند که یا در متاورس حضور دارند 
یا اعــالم کرده اند که قصد دارند در ایــن فضا حضور پیدا 
کنند. واقعیت مجازی بخش بزرگی از متاورس است که 
فراگیرترین روشی را که در حال حاضر برای اتصال به این 
دنیاها برای مصرف کنندگان در دســترس اســت، فراهم 
می کند. ایــن فناوری و فنــاوری مرتبط بــا واقعیت افزوده 
)هر دو به نمایشگرهای روی سر متکی هستند( از طریق 
نوآوری هایی مانند روند اتاق رختکن مجازی که در طول 
ســال 2023 نیز رواج بیشــتری خواهد یافت، به صنعت 
خرده فروشــی وارد می شــوند. خرده فروشــان از جملــه 
هوگو بــاس، والمارت و آمــازون به مشــتریان ایــن امکان 
را می دهند کــه به صورت مجــازی لباس را با اســتفاده از 
نمایش دیجیتالی خــود امتحان کنند. ایــن روند مبتنی 
بر اســتفاده قبلی از واقعیت افزوده توســط شرکت هایی 
مانند آیکیا و هوم دیپات اســت که به مــا امکان می دهد 
ببینیــم مبلمانــی کــه آنهــا می فروشــند، در خانه هــای 
خودمــان چگونــه خواهــد بــود. از آنجا کــه مشــتریان به 
دنبال راه های همه جانبه تر و ســرگرم کننده تر برای خرید 
و خرج کــردن پــول هســتند، می تــوان انتظار داشــت که 
شــرکت های بیشــتری این فناوری هــا را اتخاذ کــرده و به 

نوآوری خود در سال 2023 ادامه دهند.

 خرید و تحویل بدون پول نقد و تماس
این روند نیز حول محور همگرایی نوآوری های هیبریدی 
و اومنی چنــل می چرخــد، امــا بــر تجربــه بســیار مهــم 
لســت مایل خرده فروشــی تمرکــز دارد. مصرف کنندگان 
خواستار ساده سازی و کارآمدی بیشتر در نحوه پرداخت 
هزینه کاالها و خدمات و نحوه 
دسترســی بــه آنهــا هســتند. 
ماننــد  ســاده ای  روندهــای 
»خریــد آنالیــن، تحویــل در 
فروشــگاه«، »خریــد آنالیــن، 
مرجوع کــردن در فروشــگاه« 
و »خریــد آنالیــن، تحویــل در 
محــل« به ســرعت به عنــوان 
اســتانداردهای مــورد انتظــار 
مشــتری شــناخته می شــوند. 
هــوش مصنوعــی و تجزیــه و 
تحلیــل پیشــرفته بــا خــودکار 
کــردن فرایندهــای مدیریــت 
موجودی پیچیده مورد نیاز، این امکان را فراهم می کند. 
بــرای روش هــای جدیــد تحویــل، خودمختــاری ضروری 
اســت. خرده فروشــان به طور فزاینده ای در حــال اجرای 

آزمایشی و استقرار آن در دنیای واقعی هستند.
بــه عنــوان مثــال، استارشــیپ از زمــان شــیوع بیمــاری 
همه گیــر، تقاضــای بی ســابقه ای را بــرای ربات هــای 
تحویل دهنــده خــود تجربــه کــرده اســت. آنهــا تاکنــون 
بیــش از 100 هزار تحویل مســتقل را در بریتانیــا، ایاالت 
متحــده آمریــکا و اروپــا تکمیــل کرده انــد. خرده فــروش 
چینی، »جی دی دات کام« ناوگان وســایل نقلیه تحویل 
خودران را اداره می کند و ربات های تحویل دهنده آمازون 
در شــهرهای ایاالت متحده، از جمله ایروین، کالیفرنیا، 
آتالنتــا، جورجیــا و تنســی بــه یــک امــکان رایــج تبدیــل 
شــده اند. عالوه بر افزایش کارایی، با کاهــش نیاز به اتکا 
به تحویل پرهزینه پیک دســتی برای انجام لست مایل، 
خودکار کــردن ایــن مرحلــه از فراینــد بــه شــرکت ها ایــن 
امکان را می دهد تا تولید کربن خود را کاهش دهند، زیرا 
خودروها معموالً الکتریکی هستند و می توانند با منابع 
تجدیدپذیــر مانند انــرژی خورشــیدی، انرژی مــورد نیاز 
خود را تأمین کنند. با ایــن حال مدیریت این جابه جایی 
به روشی اخالقی، با توجه به تأثیری که بر زندگی هزاران 
نفــر از راننــدگان حمل ونقــل انســانی خواهــد داشــت، 
چالشــی اســت کــه خرده فروشــان در ســال آینده بــا آن 

مواجه خواهند شد.

 از هر سه خریدار، دو 
نفر تمایل شدیدی 

دارند که بدانند 
محصوالت و خدماتی 
که می خرند، به روشی 
سازگار با محیط زیست 

تولید می شوند
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در دنیای به هم پیوسته امروزی با حرکت انگشتان خود 
بالدرنگ به انبوهی اطالعات دسترســی داریم، گرچه از 

دیدگاه تاریخی اوضاع همواره چنین نبوده است.
ســفری کوتــاه در زمان به انــدازه 20 ســال و بازگشــت به 
ســال 2002 مــا را در مقابــل مردمانــی قــرار می دهــد کــه 
بیشــتر آنها همچنان در روزنامه ها یا اخبار شــبانگاهی 
به دنبال اخبــار و در تــالش بــرای جبران خــالء اطالعات 

بودند. 
بخــش بزرگــی از آن زمــان گــوگل در تــالش بــرای گرفتن 
ســهم خــود از بــازار موتورهــای جســت وجو و پــس از

 MySpace قــرار داشــت، در حالی کــه MSN و  Yahoo
و  Friendster نســخه های اولیــه عملیاتــی از رؤیــای 
ارتباط آنالین بودند )آنگاه که هنوز خبری از فیس بوک، 

یوتیوب، توییتر و آیفون نبود(.
شــکل غالــب ارتباطــات هــر چنــد گاه یــک  بــار بــر پایــه 
دگرگونی هــای فنــاوری تغییــر می کنــد. به نظر می رســد 
کــه ایــن دگرگونی هــا در طــول زمان شــتاب می گیــرد و با 
پیشــرفت فنــاوری نیــز همســو می شــود. بر این اســاس 

چندین موج رسانه را می توان معرفی کرد:
  رســانه های نخســتین )بیــش از 50.000 ســال(: 
دورانــی که انســان ها تنهــا می توانســتند پیام خــود را با 
فعالیت های انســانی منتشــر کنند. گفتار، پیام رســانی 
شــفاهی و متــون دســت نویس رایج ترین رســانه انتقال 

پیام بودند.
  رســانه های آنالوگ و دیجیتال اولیه )1430 تا 2004(: 
دوره اختراع ماشــین چاپ و پس از آن رادیو، تلویزیون و 
کامپیوتر که شیوه های قدرتمند ارتباط یک سویه و ارزان 

با انبوه مخاطبان را باز کرد.
  رســانه های متصــل )2004 تاکنــون(: بــا تولــد نســخه 
وب 2.0 و رسانه های اجتماعی امکان مشارکت و تولید 
محتوا برای همگان فراهم شد تا یک توییت، متن ارسالی 
در وبــالگ یــا ویدئــو در تیک تاک فراگیر شــود و بــه تمام 

دنیا برسد.
هــر مــوج جدیــد رســانه مزایــا و معایــب ویــژه خــود 
 را دارد، بــرای مثــال پیدایــش رســانه های متصــل
)Connected Media( گام بزرگــی روبه جلــو بــود، زیــرا 
همگان را قادر می سازد تا بخشی از گفت وگو باشند. در 
حالی که وجود الگوریتم ها و انبوه محتوایی که به سوی 
مخاطب روانه می شود، نقاط منفی بسیاری ایجاد کرده؛ 
همچنین می تــوان به چند مشــکل امروزی رســانه ها از 
جمله حباب های فیلتر )Filter bubble(، هیجان گرایی 
)Sensationalism(، طعمه کلیک )Clickbait( و غیره 
اشاره کرد.]حباب فیلتر یا حالتی از محدودسازی فکری 
ناشــی از جســت وجوهای شخصی سازی شــده است و 
زمانــی رخ می دهد که الگوریتم)های( یک وب ســایت بر 
اســاس اطالعات کاربر مانند مکان، کلیک های گذشته 
و...، اطالعات مورد نیاز کاربر را حدس می زند، در نتیجه 
کاربران از اطالعاتی که با دیدگاه های آنها سازگاری ندارد، 
جدا می شوند و در حباب های سازگار با یک دیدگاه قرار 
می گیرند. هیجان گرایی معموالً به رفتاری گفته می شود 
که )رسانه ها عموماً( برای جلب توجه به یک موضوع در 
پیش می گیرند و به زیر پا گذاشتن دقت منجر می شود. 
همچنین Clickbait به محتــوای اینترنتی گمراه کننده 
یــا عناویــن تکان دهنــده ای گفتــه می شــود کــه بــا هدف 
جلب توجــه و افزایــش مراجعه به یک وب ســایت تهیه 

می شود.[

 موج صفر: رسانه های نخستین
پیش از موج نخست رســانه ها انتشار یک پیام نیازمند 
ازخودگذشــتگی و صرف وقت زیاد بــود. در همین حال 
حتــی تــا ســال 1500 تنهــا چهــار درصــد از ســاکنان کره 
خاکــی در شــهرها زندگــی می کردند و روشــن اســت که 
ایجاد ارتباط کارآمد با توده ها در این دوران چقدر دشوار 

بوده است. 

شکل غالب ارتباطات هر چند گاه یک  بار تحت تأثیر 
دگرگونی های فناوری تغییر می کند

امواج رسانه از نخستین 
جوامع بشری تا امروز

 پیشرفت های عظیمی در چگونگی ذخیره و بررسی داده ها 
به دست آمده است

عصرارتباطاتورسانهدادهها

REVIEWبررسی

بیــن ســال های 2015 تــا 2025 داده هــای 
جمع آوری، تولید و تکثیر شده در سطح جهانی 
به میــزان 1600 درصــد افزایش خواهــد یافت. 
برای نخستین بار بخش قابل توجهی از داده ها 
به »منبع بــاز« و در دســترس هر کســی تبدیل 
می شــود. پیشــرفت های عظیمی در چگونگی 
ذخیره و بررســی داده ها به دست آمده و اینک 
حتــی مالکیــت اطالعــات در بالکچیــن قابــل 
رهگیری است. سواد رسانه ای مردم و رسانه ها 
در حــال افزایــش اســت و آنهــا از کاســتی های 
اجتماعی ناشــی از جریان جاری رسانه )رسانه 
متصل؛ Connected Media( آگاه می شوند. 
ویژگی هــای مــوج جدیــد رســانه را کــه بــه نــام 
رســانه داده )Data Media( شناخته می شود، 

می توان چنین برشمرد:
 شــفافیت: کاربرانــی کــه ســواد اطالعاتــی 
دارنــد خواهــان دریافــت داده هــای شــفاف از 
منابــع معتبــر و واقعــی هســتند. اگــر منبعــی 
قابل تکیه نباشــد، کاربران درخواســت بررسی 
محدودیت های روش شناســی یا سوگیری های 

احتمالی را می دهند.
 قابلیت ارزیابــی و اعتماد: چگونه از درســتی 
داده هــای نمایــش داده شــده آگاه می شــویم؟ 
رســانه ها به شــکلی فزاینده در تالش برای ابراز 

درستی اطالعات و منابع آنها هستند.
 تمرکززدایــی و وب3: هــر کــس قــادر بــه 
بهره برداری از حجم زیادی از داده های همگانی 
اســت. می توان گزارش ها، تحلیل ها، طرح ها و 
دیدگاه هــا را از مجموعه  روبه  رشــد بازیگران به 
دســت آورد، وب3 و بالکچین امکان ســنجش 
قابلیــت اعتمــاد، اســتناد و مالکیــت محتــوا را 
می دهد. به این ترتیب امکان حذف واسطه ها 
که اغلب شــرکت های فنــاوری بزرگ هســتند، 
فراهم می شود و کاربران می توانند بی واسطه از 

محتوای خود درآمد کسب کنند.
 داستان ســرایی داده: رشــد ســواد اطالعاتــی 
و انفجار داستان ســرایی بــر پایــه داده، در کنار 
شــنیداری و دیداری کــردن داده هــا رویکــردی 
بنیادین است که درک حجم بزرگی از داده ها را 

منطقی می کند.
داده هــای  داده:  تولیدکننــده  اقتصــاد   
همگانی شــده و افزایــش داستان ســرایی نقطه 
تالقــی ایجــاد یــک زیســت بوم جدیــد بــرای 

نویسندگان روایت های مبتنی بر داده است. 
  زیســت بوم بــاز: همان گونــه کــه منبع بــاز 
صنعــت نرم افــزار را دگرگــون کــرده، شــاهد در 
دسترس قرار گرفتن روزافزون اطالعات خواهیم 
شد. ممکن است با انتشــار داده ها انگیزه های 
خصوصی نگه داشتن آنها در فضای باز تغییر 
کند تا دیگران قادر به استفاده، ترکیب و انتشار 

باشند.
 داده و دیــدگاه: رســانه داده ها نســبت بــه 
حقایق موجــود دیدگاهــی جانب دارانــه دارند، 
اما این جانــب داری کمتر درباره  نکته ســنجی، 
ســوگیری، چرخش و چگونه فکر کردن دیگران 
است و بیشتر درباره آن اســت که به گروهی با 
سواد اطالعاتی اجازه دهد خودشان به حقایق 
دسترسی داشــته و دیدگاه های متفاوت درباره 

آنها را توسعه دهند.
  استانداردهای جهانی داده: از آنجا که داده ها 
همچنــان در حــال تکثیــر هســتند، نشــانه دار 
کــردن و یکپارچه ســازی آنها در صــورت امکان 
بســیار مهم خواهد بود و این رونــد به پیدایش 
اســتانداردهای جهانــی منجــر می شــود کــه 

برقراری ارتباط با آن را آسان تر می کند.
اما در کنــار همــه این موارد مناســب اســت که 
انتظارات خود از رســانه  نوپدید را روشــن کنیم 
و دســت کم بدانیــم کــه رســانه داده چیســت؟ 
رسانه داده برساخته کارشناسان حزبی نیست 
کــه در یــک برنامــه خبــری بــا یکدیگــر مجادله 
کنند، اخبار ســاختگی و داده های نادرســت یا 
طعمه کلیک نیست؛ رســانه داده فضایی برای 
پــژواک و تقویــت ســوگیری ها نیســت. از آنجا 
که داده ها نیز ذهنی نیستند، احتمال کمتری 
برای سانســور آنها به روش های امــروزی وجود 
دارد. داده ها کامل نیســتند، اما قادر هســتند 
به جامعه مــا در تغییر مکالمه ها و ســازنده تر و 

فراگیرتر شدن آنها کمک کنند.
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برای ترسیم تصویری روشــن تر از سرعت کار رسانه های 
نخســتین بایــد یــادآور شــویم کــه اطالعــات تنهــا 

می توانست به سرعت یک اسب حرکت کند. 

 موج 1: رسانه های آنالوگ و دیجیتال اولیه
در بــازه زمانــی بــروز ایــن مــوج، پیشــرفت های فنــاوری 
برای نخســتین بار در تاریــخ، امکان گســترش ارتباطات 
را فراهــم کــرد. روزنامه هــا، کتاب هــا، مجــالت، رادیــو و 
تلویزیــون، فیلم ها و وب ســایت های اولیــه را می توان در 
این چهارچوب قرار داد. صاحبان ایــن دارایی ها قادر به 

نشر پیام خود در مقیاس بزرگ شدند. 
از آنجا که برای چــاپ کتاب یا پخــش برنامه های خبری 
تلویزیونــی بــه حجــم زیــادی زیرســاخت و ســرمایه یــا 
ارتباطــات نیــاز بــود، شــرکت های بــزرگ و دولت هــا بــه 
دروازه بــان رســانه ها تبدیــل شــدند و نفــوذ شــهروندان 

معمولی محدود بود.
نکته مهم آنکه این رسانه ها تنها امکان ارتباط یک سویه 

را فراهــم می کردنــد، بــه ایــن معنــا کــه آنهــا 
پیــام را پخــش می کنند، امــا عموم مــردم در 
پاســخگویی محــدود بودنــد )مثــالً نامــه بــه 
سردبیر یا تماس تلفنی با ایستگاه رادیویی(. 
در واقع ویژگی های اصلی این موج رســانه ای 

را در چند زمینه می توان دسته بندی کرد:
  جریان اطالعات: یک سویه؛

  موانع ورود سایرین: بسیار زیاد؛
  توزیع/انتشار: تحت سیطره شرکت های 

رسانه ای بزرگ و دولت ها؛
  انگیــزه اجرایــی: انتشــار در شــبکه گســترده، جلــب 

بینندگان یا تبلیغ کنندگان.

 موج 2: رسانه های متصل
نوآوری هایی مانند وب 2.0 و رسانه های اجتماعی بازی را 
تغییر دادند. از میانه دهه نخست قرن حاضر مشکالت 
ورود به دنیای رســانه کاهش یافت و کار به جایی رسید 

که انتشار نظرات برای هر کس رایگان و آسان شد. 
در همین حال که محتوای اینترنت به مرز انفجار رسید، 

مرتب سازی آن به مشکل شــماره 1 تبدیل شد، خوب یا 
بــد الگوریتم ها تغذیه مــردم بــا آن چیزی را که  دوســت 
داشــتند، شــروع کردنــد؛ بنابرایــن آنهــا می توانســتند 
حتــی بیشــتر مصــرف کننــد. اثــر روبه گســترش چنین 
وضعیتی آن شــد که رقابت روی به چشــم  آمدن شــکل 
گرفت و ناگهان همه دریافتند که محتوا را آن گونه بهینه 

می کنند که در بازی الگوریتم ها برنده و فراگیر شوند.
محتــوای فراگیــر اغلــب جــذاب و جالــب، امــا همــراه با 
فروکاســت اســت. محتــوا را می تــوان بــا هیجان انگیــز 
کردن، اســتفاده از کلیک طعمه یا بازی با واقعیت ها به 
شکلی ساختگی جذاب کرد. این کار می تواند به شکلی 
چشــم گیر این هــدف را دنبــال کند کــه موجــب تقویت 
هیجان یا حباب فیلتر شــود. یا می توان آن را به گونه ای 
طراحــی کرد که گروهــی ویژه را خشــمگین کنــد و آنها را 

برای انجام کاری، حتی افراطی، بسیج کند. 
بر خــالف مزایــای فراوانی که رســانه های متصــل دارند، 
بیش از هر زمــان دیگری شــاهد دوقطبی شــدن جامعه 
هســتیم. گروه هایــی از مــردم نمی تواننــد بــا 
یکدیگــر ارتبــاط برقــرار یــا در مــورد مســائل 
بحــث کننــد، زیــرا حتــی نمی تواننــد دربــاره 
حقایــق اساســی بــه توافق برســند. شــاید از 
همه ناامیدکننده تر آن اســت که بسیاری از 
مردم نمی دانند که در ژرفنای حباب ساخته 
خودشان هستند و تنها اطالعاتی را دریافت 
می کننــد کــه بــا آن موافــق هســتند. آنهــا از 
وجــود ســایر دیدگاه هــای مشــروع بی خبــر 
هســتند. همه چیــز ســیاه و ســفید اســت و 
دیدگاه میانه هر روز کمیاب تر می شود. ویژگی های اصلی 
این موج رســانه ای را در چند زمینه می توان دسته بندی 

کرد:
  جریان اطالعات: دوسویه؛

  موانع ورود سایرین: بسیار کم؛
  توزیع/انتشــار: تحــت کنترل شــرکت های فنــاوری و 

الگوریتم ها؛
  انگیزه اجرایی: انتشار در یک شبکه محدود، درگیر و 

بسیج کردن مخاطب خاص.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

�ناخته شده  رمزارز  صرافی   ۱۰ «حمایت 
م��ر  ا�ن  در  «رمزارز»  هفته نامه  از  کشور 
در  به و�ژه  مخاطبان  ا�تقبال  و  سو  یک  از 
آماری  و  تحلیلی  مطالب  از  رگوالتور  سمت 
دیگر،  سوی  از  دادیم  ارائه  مدت  ا�ن  در  که 
ا�ن  به  قوام دادن  �رای  ما  ��توانه  مهم تر�ن 
روز  همان  از  که  رسانه ای  است.  �وده  رسانه 
اکو���تم  ساختن  داشت  اعتقاد  اول 
داخلی  کسب وکارهای  �ر  تکیه  با  رمزارزی 
باید  حوزه  ا�ن  فعاالن  همه  که  است  رسالتی 
«رمزارز»  که  حرفی  ک�ند.  ایفا  نقش  آن  در 
زمانی �ر آن پای فشرد که ��یاری می گف�ند 
صحبت از کسب وکار داخلی کردن در فضای 
است!» بامزه  «شوخی»  یک  کر��تو 

م�تظر شماره ٤١ رمزارز در ٦٤ صفحه با�ید.

به سایت رمزارز سر �ز�ید و آخر�ن خ�رها و گزارش ها از 
کسب وکارهای ا�رانی حوزه رمزارز را �یگ�ری ک�ید.

r a m z a r z . k a r a n g w e e k l y . i r

رسانه اکو���تم کسب وکارهای 
رمزارزی و بالکچ�ن ا�ران
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

هر چقدر هم این دکه دارهای کف اینستاگرام »ننه من غریبم«بازی دربیاورند، مسئوالن ما 
هوشیارند و حواس شان هست که تحت تأثیر کولی بازی و گریه و زاری و گرسنگی عده ای عناصر 

فریب خورده ناهارنخورده قرار نگیرند 

نصایح نورعلی، شاعر
و صوفی ایرانی

میزنیسنگعداوت
تابهکِی

»نورعلــی« شــاعر و صوفــی ایرانی قرن 
12 هجــری قمــری و از بــزرگان سلســله 
دراویــش نعمت اللهــی بــود. نــام وی 
محمدعلی و فرزند میرزا عبدالحسین 
طبسی بود که در اصفهان )حدود 1160 
ه. ق.( پا به دنیا نهــاد و در موصل )1212 
ه. ق.( درگذشــت. وی به نام نورعلیشاه 
)اول( نیز معرفی شده است. از نورعلی 
دیــوان شــعر و مجموعــه ای حکایت به 
نام »جامع االســرار« باقی مانده است. 
در یکی از حکایات در تشــویق به پرهیز 

از بدکاری با دیگران می گوید:

رو مزن ای بی خبر سنگ جفا
بی سبب بر فرق مردان خدا

اینقدر بر خود مگردان عرصه تنگ
خود به دست خود مزن بر فرق سنگ

بی سبب بر هر که سنگی افکنی
فی الحقیقه بر سر خود می زنی

سود سنگ انداز غیر از سنگ نیست
بر رخش جز خون ز سرخی رنگ نیست

سنگ را بگذار و سنگین دل مباش
خود به خونریزیِ خود مایل مباش

می زنی سنگ عداوت تا به کِی
می نهی طرح شقاوت تا به کِی

چند روزی هم محبت پیشه کن
از حساب رستخیز اندیشه کن

تا توانی صاحب تعظیم باش
پیش مردان خدا تسلیم باش

الهی از زندان شرک مان به بقعه تنهایی 
کــه منــزل توحیــد اســت، مقامــی ســاز 
کــن و از درگــه جهالت به درجــه عدالت 
درآورده، دریچهای از نــور حضور بر دل 
ما باز کن تا از دغل بــازی نفس بدافعال 
جسته، دست از سنگ اندازی برداریم و 
ریشه عداوت و شقاوت را کنده، در مزرع 
اعمال جز تخم محبت نکاریم؛ آزاده ای 
ده کــه گرفتار نگردیــم، صیــاده ای ده که 

شکار نشویم.

HINT نکته

ای بی خبران! امید فردا آمد

١
- ننه ننه من گشنمه...

- اوالً صد بار بهت گفتم »ننه« نــه و »مامی«. حاال زبونت 
نمی چرخه، الاقل بگو مامان. ثانیاً گشنته که گشنته. انگار 

من نصف عالم رو خوردم، شــازده کوچولو جا 
مونده. خودت که می بینــی روده کوچیکه من 

هم داره روده بزرگه رو می خوره خب...!
- خب؟ 

- هیچــی دیگــه؛ حــاال یــک کــم دیگــه صبــر 
کنیــم، بلکه ایــن مســئوالن عزیز که ســفت 
گفتــن فیلترینــگ اینســتاگرام و واتــس اپ 
قطعاً تغییر نمی کنه، دلشون به رحم اومد و 

پاشون رو از روی دکمه فیلتر برداشتن.
- اوالً پــا روی دکمــه فیلتــر نمــی ره، انگشــت 

می ره. مادر من! چــرا فراموش می کنی؟ ثانیاً گشــنگی ما 
چه ربطی به فیلترینگ داره آخه؟ 

- اوالً این دفعــه محکم فیلتر کــردن. حکماً با پــا دکمه رو 
فشار دادن. ثانیاً ما نون مون از اون دکه مجازی درمیومد، 

چرا فراموش می کنی؟

٢
بــه نظــرم دیگــر ادامــه ندهیــم. خوبیــت هــم نــدارد این 
همه آدم چشــم به دهان مــادر و فرزند بدوزیــم، ببینیم 
در فضــای خصوصــی خودشــان چــه می گوینــد و چــه 

می خورند.

٣
البته هر چقدر هم این دکه دارهای کف اینستاگرام »ننه من 
غریبم«بازی دربیاورند، مسئوالن ما هوشیارند و حواس شان 
هســت که تحت تأثیر کولی بــازی و گریه و زاری و گرســنگی 
عده ای عناصــر فریب خورده ناهارنخــورده قرار 
نگیرند. دولت اســت، اسنپ که نیســت برای 
این جماعت غذا بیاورد. تازه اگر اسنپ هم بود 
نمی آورد، چون قشنگ معلوم است مزاحم اند 

و پول ناهارشان را نخواهند داد.

۴
از آن طــرف همیــن آدم هایی کــه بایــد از اول هم 
فکرش را می کردند و توی راسته اینستاگرام دکه 
باز نمی کردند، از وزیر محترم ارتباطات طلبکارند 
که حاال چه کار کنیم؟ بنــده جواب می دهم: چمچــاره! اصالً 
تقصیر مهربانــی بیش از حد این عزیزان اســت کــه با اینکه 
استفاده از فیلترشکن جرم است، به شما چیزی نمی گویند.  
شمایی که با پررویی تمام توی این قحطی یک فیلترشکن حق، 
جوری از سد فیلتر رد می شــوید و می آیید زیر اظهارنظرهای 
مســئوالن وزارت ارتباطات پارازیت... ببخشید کامنت های 
بدبد می نویســید که آدم خیال می کند طــی االرض کرده اید. 

خوب است وزیر بیاید سراغ تان و جرم انگاری تان کند؟

۵
اال این وســط بعضی ها هم هســتند کــه می گوینــد: »آقا 

ما که یادمــان نرفتــه، بعضی از دوســتان موقــع تبلیغات 
انتخاباتــی می گفتنــد مــا خودمــان کلــی فالوئــر داریــم و 
بــا تعــداد فالوئرشــان دل مــا را می ســوزاندند. بعــد هــم 
می گفتند که بچه هایشان از همان طریق خرید می کنند 
و تازه ما کلی ذوق می کردیم که ممکن است یک روز یکی 
از مشتری های ما آدرس دفتر ریاست جمهوری را بدهد.« 
باز هم من در جواب عرض می کنم: ای بابا چقدر سخت 

می گیرید. 
آن موقــع شــما چیزهایــی گفتــه بودیــد کــه مســئوالن 
خوش شــان آمده بود. آنها هم چیزهایی گفتند که شــما 

خوش تان بیاید. چقدر پیگیرید شما...

۶
حــاال هــم بلنــد شــوید، دســت و صورت تــان را بشــویید. 
اخم هایتــان را بــاز کنید که یک خبــر خوب برایتــان دارم. 
فقط به شرطی که شلوغ نکنید و از شدت ذوق مرگ شدن 

نظم کالس را به هم نزنید. 
خبر این اســت: »دولــت بــه زودی بســته های حمایتی از 
کســب و کارهای کوچــک اینترنتــی را رونمایــی می کند.« 

بروید حالش را ببرید.

٧
حال همگان به ناگهان جا آمد

ای بی خبران! امید فردا آمد
از دست اینستا برود چیزی نیست

ای دوست بده مژده! روبیکا آمد

شب نوشته های یک بچه نوآور! (۶۴)

حراجبهعلتتغییرشغل
توی این هاگیــر واگیر با هــزار جور گرفتاری که ســرمان 
ریخته بــود، همین یک قلــم را کم داشــتیم کــه آن هم 
از غیب به دســت مان رســید و کلکســیون کامل شــد. 
البته واقعیت این اســت که هنوز چیزی به دست مان 
نرســیده، در واقــع انــگار هــم قــرار نیســت 
دست مان به چیزی برسد، بلکه از دست مان 
هم رفته؛ ولی چون دســت مان پیــش از این 
هم خالــی بــود، جابه جایــی همان یــک قلم 
موجــودی خیلی به چشــم می آمد. امــا آه و 
افســوس که رفت؛ یعنی از دســت مان رفت 
و یک چیزی کف دســت مان گذاشته اند به 
اسم اینترنت بین الملل که پر از خالی است 
و هرچــه دســت مالی اش می کنیــم چیــزی 
دســت مان را نمی گیرد؛ یعنی این چیزی که 
دست مان داده اند با آن چیزی که توی دست خودشان 

گرفته اند، خیلی فرق دارد.

اما چه چیزی از دســت مان رفت؟ خیلی مهم نیســت، 
فدای یــک تار مــوی عزیــزان. خیلــی پیش تــر از این هم 
آنچنان همه چیز از دســت مان رفته بود کــه مثل همان 
قورباغه مرحوم که اندک اندک آب پز شــد و نفهمید، ما 
هم نفهمیدیم تا آنکه همه چیزمان بسته به یک تار مو 
شــد. اما فرق ما با همــه 3700 گونه قورباغــه موجود در 
سراســر دنیا این اســت که خیلی جاهایمان مو داریم و 
باالخره روشــن شــد زندگی مان به یک تار مو بند شده، 
وگرنــه آن قورباغه هــم پیش از آنکــه کامالً آب پز شــود، 
به خــودش می آمد و زندگــی اش را که به یک تــار مو بند 
بود، نجــات مــی داد که نــداد و آب پز شــد. حاال مــا تنها 
گزینه ای که داریم این اســت که تا چیزهای بیشتری از 
دست مان نرفته، تغییر شغل بدهیم و از آگهی  کردن آن 
هم خجالت نمی کشیم. این همه آدم دیگر هم مثل ما 
شــده اند، ننگ و عار ندارد؛ تازه ما یک استارتاپ بودیم 
و از این طرف ســفره کوچــک خودمان بلند می شــویم و 
می پریــم آن طرف ســفره یکــی دیگــر. خدا پــدر باعث و 
بانی اش را بیامــرزد که این چند کســب وکار حمل ونقل 
اینترنتی را راه انداخت تا ما ســر ســفره آنها بنشــینیم 
و هر کس پرســید چه می کنی؟ نگوییم مسافرکشــی! و 

خیلی شیک و مجلسی پاسخ بدهیم توی یک استارتاپ 
کار می کنیــم. خوشــبختانه دیگــر فضــای مجــازی هــم 
دروپیکردار شــده و کســی بــه ایــن راحتــی نمی تواند در 
ماهیت استارتاپ بودن یا نبودن اینها تردید کند و بحث 
و مجادله راه بیندازد. به کوری چشم دشمن تنها درگیر 
تغییر طرح کســب وکارمان هســتیم و از یک استارتاپ 

ناکام کوچ می کنیم به یک استارتاپ فعال! 
چند روز گذشــته که حالم گرفته بود و خودم را توی کنج 
خلوت اتاق اجــاره ای زندانی کــرده بودم، امکان ســرزدن 
به دفتــر و پیگیری کار انتقــال نبود تا امــروز صبح، وقتی 
توی صــف اتوبــوس یکــی از همســایگان پرســید بــا این 
اوضــاع چــه کار می کنیــد؟ گفتــم: »روی طــرح انتقــال 
اســتارتاپ نــاکام خودمــان به یــک اســتارتاپ فعــال کار 
می کنیم.« اما وقتی به دفتر رســیدم، روشن شد بچه ها 
بیکار ننشسته اند و چون در اینترنت کسی چیزی توی 
دست شان نمی گذاشــته، خودشــان به روش بی دردسر 
ســنتی اقــدام کــرده و بــرای فــروش وســایل دفتــر آگهی 
داده اند. با هم فکری جناب سامان خان و محمد و مهدی 
و اقدام انقالبی فریبا، چند کاغذ دســت نویس در محل 

پخش شده که: »حراج به علت تغییر شغل«.
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