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نظرها و خبرها
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این روزهــا باید بپاییــد »چــک« را نخوریــد! این قدر 
بزن دررویــی زیاد شــده که تا بــه  خود بیاییــد که چه 
کسی شما را نواخته و بابت چه بوده و چطوری اصالً 
زده؛ می بینید که هم پیاز را خورده اید و هم چوب را. 
به خصوص که »عملیات ویژه شرمنده سازی آدم ها 
و کسب وکارهای داخلی« با شدت و حدت بیشتری 
در جریان اســت؛  هم از سوی مسئوالن و چهره های 
داخلی و هم از سوی ایرانیان عصبانی دور از وطن که 
هر جور دست شان برسد، برای زدن یک کسب وکار یا 
یک چهره داخلی کوتاهی نمی کنند.

به شــخصه با وضعی که ســاخته اند 
بــه همــه حــق می دهــم که حســابی 
زدن  امــا  باشــند،  بی اعصــاب 
کسب وکارهای داخلی به جرم صرفاً 
فعالیت و رعایت قوانین داخلی کشور 
کاری اســت عبث کــه هیــچ هدفی را 
بــه ســرانجام نمی رســاند. قســمت 
غم انگیــز ماجــرا هــم اینجاســت که 
این روزهــا هر چیزی علیــه داخلی ها 
حسابی الیک خور است. کافی است کسی بنویسد 
من کارمند علی بابا هستم و علی بابا یک کسب وکار 
تمامیت خواه و خودفروخته و فالن فالن شــده است 
تا  قبل از آنکه ثابت شــود اصل ماجرا دروغ اســت، 
چندهــزار الیک بخــورد بــه همــراه چندصد فحش 

آبدار برای علی بابا!
هفته های گذشته هم نوشته بودم که اصالً هم فرقی 
نمی کند کافه بازار باشید یا دیجی کاال یا باسالم و...، 
این روزها زدن زیر گوش داخلی ها الیک خور اســت! 
بــاز هــم تأکیــد می کنــم ایــن درجــه از بی اعصابــی و 

بی منطقی با چیزهایی که در جامعه می بینیم، شاید 
زیاد قابل نقد نباشــد، اما آنها کــه می دانند و الیک 
می کنند یا همراه هجمه علیه دیگران می شوند، کمی 

تعجب برانگیزند.
عیسی  زارع پور با وزیر اقتصاد طرحی 30صفحه ای 
را رونمایی کرده اند که در یک کلمه درباره آن می توان 
گفت؛ »فاجعه«. عجیب است که هر چقدر اوضاع 
بیشــتر بیــخ پیــدا می کنــد، رنگ وبــوی تصمیمــات 
ساختاری و منطقی هم کمتر و کمتر می شود. واقعاً 
کجای دنیا برای رونق دادن به یــک پلتفرم )بخوانید 
یــک کســب وکار( حــوزه آنالیــن، مشــوق مالیاتــی و 
وام و رانــت می دهنــد؟! فکــر کنیــد روزی کــه همین 
اینستاگرام مادرمرده کارش را شروع کرد، برای اینکه 
در آمریکا با اقبال مواجه شود، دولت آن کشور اعالم 
می کرد به کسانی که روی این پلتفرم صفحه بسازند، 
معافیت مالیاتی و وام کم بهره و تبلیغات با تخفیف 
50درصــدی در صداوســیمای آمریــکا خواهــد داد! 
چقدر موقعیت مضحکی می شــد؛ مگرنه؟! فارغ از 
درستی یا نادرست بودن محدودیت های ایجادشده 
برای پلتفرم های خارجی، چرا باید این حجم از رانت را 
به کسب وکاری داد که چند سال است فعالیت کرده 
و نتوانسته موفقیت به دست آورد؟! این چه فرمولی 
اســت که هر بار تکــرارش می کنید و از شکســت آن 

درس نمی گیرید؟!
همکار عزیزمان مرضیه امیری یکی از پرتالش ترین 
روزنامه نگاران ایران اســت. منصف و دقیق و عاشق 
ایران و کار کردن در ایران. امیدواریم او را دوباره و هرچه 
زودتر در تحریریه ببینیم. جای او در تحریریه، و کار 

و تخصصش، نوشتن و نوشتن و نوشتن است...
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این روزها دو گروه کم تعداد هستند که پاسخ همه 
پرســش ها را می داننــد. هــر کــدام هم رســانه های 
خودشان را دارند و به شدت مشــغول روایت سازی از وضع 
موجود هستند؛ به گونه ای که هیچ روایت دیگری از واقعیت 
امــروز جامعه ایــران را قبول ندارند و هر کســی را کــه روایتی 

متفاوت با آنها داشــته باشــد، با برچســب ها و 
رفتارهای خشن ســایبری مورد آزار و اذیت قرار 
می دهنــد. دو گروهــی که میــدان دار ایــن روزها 
در  خالصه شــده  را  همه چیــز  شــده اند، 
انتخاب هــای سیاســی می بیننــد و جایــی برای 
اقتصــاد، فرهنــگ، فنــاوری، نــوآوری، تنــوع، 
گروه های اجتماعی و صنفی نمی بینند. این دو 

گروه به هر دلیلی انتخاب هایشان را کرده اند. 

 تــا اینجــا احتمــاالً مشــکل خاصــی 
نباشد. مشکل آنجایی پررنگ می شــود که هر دو 
گــروه جمعیت کثیــر مــردم و به طــور خــاص متخصصان و 
حرفه ای ها را مجبور می کنند انتخاب کنند. این دو گروه جایی 
برای تنوع نمی بینند و تصور می کنند یا باید رومی روم بود یا 
زنگی زنگ! با اســتدالل های آبکی و جوســازی پیوســته نیز 
تــالش می کننــد یارگیــری کننــد. در این میــان هــم اکثریت 
مانده اند که چه کننــد؟ روی صحبت من بــا متخصصان و 
چهره هایی است که در این سال ها بار اصلی اقتصاد نوآوری 

ایران روی دوش آنها بوده است.

 بسیاری از مردم موافق وضع موجود نیستند و نقد 
دارند، ولی می ترســند چیزی بگویند که هر کســی 
برداشت اشتباه خودش از این نقد را داشته باشد. به همین 
دلیل ساده بیشتر متخصصان امروز روزه سکوت گرفته اند 
و با نام خودشان جایی حرفی نمی زنند که مبادا برایشان گران 
تمام شود. در حالی که عیار انسان های متخصص در روزهای 
بحران شــناخته می شــود و در روزهــای بحران قرار نیســت 
انتخاب کنیم که لزوماً در یکی از دو سمت دعوا باشیم. این 
روزها بیشــترین فشــار روی قشر متخصص اســت؛ به طور 
خــاص آنهایی که در ســال های گذشــته چرخ هــای اقتصاد 

نوآوری کشور را سر پا نگه داشته اند. 

 به همین دلیل ساده دو گروه به صورت پیوسته به 
مهم ترین نام ها و نشــان های اقتصاد نوآوری ایران 
حمله می کنند. یکی فالن کسب وکار بزرگ را محکوم می کند 
که بــا حکومت همکاری می کنــد و دیگری همــان را محکوم 
می کند کــه روبــه روی حکومــت ایســتاده اســت. از آن ســو 
فشــارها چنان زیاد اســت که آنهایی که کارشان چرخاندن 
چرخ های اقتصاد و نوآوری است، نمی دانند به کدام گروه باید 
پاســخ دهنــد. هر حرفــی هــم کــه بزننــد، دو گــروه می ریزند 
سرشان و شروع می کنند به شرحه شرحه کردن هر آن چیزی 

که در این سال ها به سختی ساخته اند.

 مثال کم نداریم؛ از ابرآروان بگیر تا ویرگول. هر روز 
هم مطالب ظاهراً جدیدی منتشر می شود که مثالً 
قرار است افشــاگری کنند، ولی در واقعیت تکرار مکررات و 
بدیهیات کار و کســب در جامعه ایران هســتند که در هیچ 

محکمه ای هم جرم بودن آنها ثابت نشده است.

 این روزها اتفاقی که برای اصغر فرهادی 
در حال رخ دادن اســت، مشــابه همان 
چیزی است که بر سر بازیگران اقتصاد نوآوری 
ایران می آید. عده ای اصرار دارند اصغر فرهادی 
وام دار تلویزیون و حکومت است و از آن سو هم 
برخــی بــا تمــام قــوا تــالش می کننــد کــه بــا 
روایت ســازی چهره یکی از معدود سینماگران 
ایــران در جهــان را خــراب کننــد. ایــن تــالش در 
داخل و خارج ابتدا برایم عجیب بود، ولی حاال 
تصور می کنم تا مدت ها وضع همین خواهد بود؛ مگر اینکه 
آنهایی که سکوت کرده اند، بدون خشــم و هیاهو به میدان 

بیایند و حرف بزنند.

 با سکوت کردن چیزی درست نمی شود. شنیده ام 
برخــی کــه در پســتو، دیگــران را تشــویق می کننــد 
شــدیدترین واکنش ها را به اتفاقات اخیر نشان دهند، پای 
امضاکردن یک نامه درخواست صنفی به رئیس جمهور که 
رســیده، پا پس کشــیده اند و گفته انــد از فنــاوری بالکچین 
استفاده کنیم تا نام ها محفوظ بماند! در این شرایط سخت 
تأکید مداوم من بر ســاختن اســت و فراموش نکــردن اینکه 
مردم این کشــور حــق دارند یــک زندگــی باکیفیت داشــته 
باشند. از آن سو می بینم که کسب وکارهای ایرانی هر روز زیر 
آماج شــدیدترین حمالت ناجوانمردانه آن طرف آبی ها قرار 
دارند و از این ســو هــم هنوز برخــی دوســتان و همکارانم در 
بازداشت هستند. به دلیل نمایندگی صنف فناوری اطالعات 
در ســازمان نصــر تهــران در یــک مــاه گذشــته در جلســات 
گوناگونی حاضر بوده ام و در همه آنها خواسته ام برگرداندن 
وضعیت اینترنت به قبل بوده و آزادی افرادی که بازداشت 

شده اند.

 در ایــن شــرایط و فشــارهای ســخت هنــوز هــم به 
توســعه فکر می کنم و به اینکه این کشــور بیش از 
اینکه به فعال سیاسی همه چیزدان نیاز داشته باشد، محتاج 
کسانی اســت که اقتصاد نوآوری را در عمل پیاده می کنند؛ 
همین نام هایی که این روزها برخی در داخــل و خارج چوب 
حراج گرفته اند و بر سرش می کوبند. این روزها می گذرد، ولی 
آسیب های این روزها اگر کنترل نشود تا مدت ها دامن این 
سرزمین را می گیرد. برای کم اثرتر کردن شدت این آسیب ها، 
متخصصان باید به میدان بیایند و صبر نکنند تا چوب حراج 
بر سرشان بگیرند. نگذاریم اقتصاد نوآوری و آینده ایران زیر 

پای آنهایی که فقط تندروی بلدند، لگدمال شود.
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دعوت به
 شکستن سکوت...

متخصصان و چهره های اقتصاد نوآوری و دیجیتال ایران در روزهای بحرانی چه کار کنند؟
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نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

NEWSخبر

زنجیره همدلی لندین
لندین در حمایت ازکسب و کارها، 
صفحه ای در پلتفــرم خود ایجاد کــرده تا 
کســب و کارها به یکدیگر خدمات رایگان 
ارائــه دهند. ازکــی دات کام، مدیانــا، پادرو، 
زرین پال، تاپین و... هم اکنــون با این طرح 

همکاری می کنند.

 بسته حمایتی وزارت ارتباطات
عیســی زارع پــور از ارائــه بســته 
حمایت از کسب و کارهای مجازی رونمایی 
کرده که شامل 30 مدل حمایتی می شود. 
او گفتــه پیش تــر هم تصمیــم به ایــن کار 
داشــته اند و با اتفاقــات اخیر بــه روند کار 

سرعت داده اند.

تغییر مدیرعامل ارتباط فردا 
مســعود وکیلی نیــا مدیرعامــل 
ارتبــاط فــردا شــد و بــه جــای آرش بابایــی 

قرار گرفت. 

دیجی فای حمایت می کند
دیجی فــای کــه پلتفرمــی بــرای 
ســاختن ســایت خریــد آنالیــن اســت، 
در حمایــت از کســب وکارهای خــرد و 
خانگی اعالم کرده راه اندازی ســایت برای 
کسب وکارهای آسیب دیده، رایگان است.

 در روزهــای اخیــر، خبرگــزاری رویتــرز گزارشــی 
منتشــر کــرده و مدعــی شــده ایرانی ها از ســال 
201۸ مبلغ هشــت میلیارد دالر تراکنش مالی بر بســتر 
صرافی بین المللی بایننس انجام داده اند. همچنین در 
ایــن گــزارش، ادعاهایــی مبنــی بــر ارتبــاط بایننــس و 
نوبیتکس مطرح شــده اســت. صرافی نوبیتکس درباره 
ادعاهای مطرح شده در رویترز، بیانیه ای را منتشر کرده 

است. متن بیانیه به شرح زیر است:

 »در ســال های اخیــر بــه دنبــال اعمــال قوانین 
تحریمــی آمریــکا، فعالیــت کاربــران ایرانــی در 
صرافی هــای بین المللــی از جملــه بایننــس، به شــدت 
محــدود و دارایــی برخی در این بســترها مســدود شــده 
است. در این شرایط نوبیتکس به عنوان پلتفرمی بومی 
و امن که تمامی پروتکل های امنیتی را برای محافظت از 
دارایــی کاربــران بــه کار گرفتــه، تــالش کــرده تــا شــرایط 
خرید و فروش امــن رمزارز را برای ایرانیــان فراهم کند. به 
ایــن ترتیــب افــرادی کــه بــه طــور مســتقیم تحــت تأثیر 
فرصــت  از  توانســتند  گرفتنــد،  قــرار  تحریم هــا 

سرمایه گذاری در بازار رمزارزها استفاده کنند. 

 گزارش خبرگزاری رویترز به داده های مؤسسه ای 
اســتناد کرده که یک کســب و کار فعال در حوزه 
تجزیه و تحلیــل بالکچیــن و خدمــات مربوط بــه ردیابی 
رمزارزهاست. اما گزارش های این مؤسسه با دید تجاری 
و بازاریابی، با هــدف همکاری با دولت ها و ســازمان های 
اقتصادی تهیه می شود و داده های نسخه های اخیر این 

مؤسسه با تناقضات جدی همراه است.

Chainanalysis( در   »چِیــن آنالیســیس« )
گزارش هــای قبلــی خود به عمد یا ســهو، اقــدام به 
تحریف اعــداد و ارقام کــرده که یــک نمونــه از تناقض های 
آماری گزارش های این شــرکت، بخشی از اطالعات گزارش 
ســال 2021 آن است که در آن آماری از ســهم روزانه انتقال 
بیت کویــن از اســتخرهای ماینینگ بــه تمامی بســترهای 
ایرانــی )به طور میانگیــن روزانــه 343 هزار دالر( ارائه شــده 
اســت. حال آنکه عمالً به رقمی در حدود 125 میلیون دالر 
ســالیانه برای تمامی بســترهای ایرانی خواهیم رسید. این 

داده حتــی در همین ســطح محــدود بــا داده دیگــر گزارش 
همین سال، یعنی اعالم سهم 195 میلیون دالری نوبیتکس 

در انتقال بیت کوین به بایننس، تناقض جدی دارد.

 از نظر نوبیتکس داده های منتشر شــده گزارش 
اخیر شرکت چِین آنالیسیس نیز دارای اشکاالت 
فنی متعــددی اســت و به اعتبــار آن خدشــه جــدی وارد 
اســت. در گزارش رویترز هــم که با اســتناد به آمــار چِین 
آنالیسیس منتشر شــده، تراکنش مالی هشت میلیارد 
دالری ایرانیان در صرافی بایننس برجســته شده است. 
اشاره به این آمار و ارقام از این حیث گمراه کننده است که 
ممکن است این برداشت ایجاد شود که این رقم به صورت 
یکســویه از نوبیتکس به بایننس منتقل شده است. در 
صورتــی کــه عــدد مــورد ادعــا، مجمــوع تراکنش هــای 
انجام شده توسط کاربران ایرانی با بایننس از سال 201۸ را 
نشــان می دهد. در حالی که یک کاربر ممکن اســت یک 
مقــدار مشــخص دارایــی را بارهــا بیــن پلتفــرم داخلــی و 
خارجی و کیف پول به منظــور ترید جابه جا کرده باشــد. 

غالب این جابه جایــی به ویژه در بیــن افرادی اســت که از 
اختالف قیمت بازارها کســب درآمد می کنند. در گزارش 
رویترز جمع تمام این تراکنش ها بدون اشاره به اینکه این 
مبالــغ بارها در گــردش بــوده، به عنــوان حجــم معامالت 
معرفی شده است. تأکید بر این حجم تبادل مالی، بدون 
اشاره به تعداد گردش مبادالت و مبلغ خالص خروجی یا 
ورودی، بــه نوعــی تحریف واقعیت اســت که در راســتای 

اهداف خاص انجام شده است.

 باید تأکید کنیم اساساً بالکچین شبکه ای است 
که همه اعضای آن با واســطه کم یــا زیاد به هم 
متصل هستند، یعنی یک بیت کوین می تواند بارها بین 
صرافی های ایرانی و بین المللی و کیف پول های مختلف 
در گردش باشد. عناوینی مثل مبادالت مالی بین دو برند 
فقط بــا اهــداف تخریبی طرح می شــوند، چراکــه همین 
واقعیت برای ارتباط بین دو برنــد داخلی یا نوبیتکس با 

یک برند خارجی دیگر نیز برقرار است. 
ادامه در صفحه 5

پاسخ نوبیتکس به ادعاهای مطرح شده در گزارش خبرگزاری رویترز

عددها و جهت گیری ،هدفمند و مغرضانه است!

گام دوم توسعه جغرافیایی

ورود تپسی به پنج شهر جدید
شــرکت پیشــگامان فناوری و دانش آرامیس معروف به 
تپســی از آغــاز فعالیــت در پنج شــهر جدیــد در جهت 
تحقق برنامه توسعه جغرافیایی و اهداف بودجه اعالمی 
خبــر داد و با توقف یک ســاعته نمــاد، آماده بازگشــایی 

شد.
بــر ایــن اســاس، میــالد منشــی پور، مدیرعامــل تپســی 
اعالم کرد: »این شــرکت در جهت تحقق برنامه توسعه 
جغرافیایی، طبق تصویب هیئت مدیــره در مرحله دوم، 
فعالیــت را در پنــج شــهر جدیــد بهشــهر، نــکا، زنجان، 
کاشان و ســبزوار آغاز کرد. شــروع فعالیت در شهرهای 
فوق در جهت اهــداف بودجه بوده و تغییــری در بودجه 

اعالم شده، ایجاد نخواهد شد.«
تپســی در مرحلــه اول برنامــه توســعه  جغرافیایــی 11 

شهر کرمانشــاه، قزوین، اراک، گرگان، نیشابور، اردبیل، 
همــدان، بجنــورد، آمــل، محمودآبــاد و نــور را بــه حــوزه 

خدمت رسانی  خود افزود.
حضور این شرکت در پنج شهر جدید از مرحله عملیاتی 
گذشــته، ثبت نــام راننده هــا و مســافرها انجــام شــده  و 

خدمات رسانی آغاز شده است.
پیش تر تپسی درباره برنامه توســعه ای خود اعالم کرده 
بود قصد دارد تا پایان ســال 1401، 20 شــهر را به گستره  
خدمت رسانی اضافه کند که تا امروز 1۸ شهر عملیاتی 
شــده و اکنون تپســی در 34 شــهر فعــال اســت. تعداد 
شهرهایی که این تاکســی اینترنتی در آن فعالیت دارد، 
نســبت به ســال گذشــته بیش از دو برابر رشــد داشــته 

است. 
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

قطعــی اینترنــت فــارغ از مســائل سیاســی بــر رونــد 
اقتصــادی و فعالیــت کســب وکارها تأثیــر عمیقــی 
می گــذارد و ایــن روزها کمتر حرفــه ای بــدون اینترنت و 

ارتباطات شــبکه ای قــادر به ادامــه فعالیت 
خــود اســت. بــر همیــن اســاس و بــه گفتــه 
کمیســیون  عضــو  توســطی،  منوچهــر 
کســب وکارهای دانش بنیــان اتــاق ایــران، 
قطعی اینترنت بالغ بر 40 درصد از فعالیت 
اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده و 

تأثیر منفی دارد.
امــا ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای اســتان 
تهــران مطالعــه دقیق تــری انجــام داده و بــا 
انجــام یــک نظرســنجی از کســب وکارهای 

عضو ایــن ســازمان، تحلیــل جدیــدی از میــزان ضرر و 
زیان کســب وکارها، ناشــی از اختالل و قطعی اینترنت 
منتشــر کرده اســت. ایــن گــزارش آمــاری 12صفحه ای 
که با مشــارکت 104 شــرکت از تاریخ ۷ تــا 10 مهر 1401 
صورت گرفته، نشان می دهد تمامی شرکت های حاضر 
در نظرســنجی بابت اختالل و قطع اینترنــت با ضرر و 
زیان مواجه شده اند. بیش از 41 درصد شرکت ها 25 تا 

50 درصد درآمد خود را در این مدت از دســت داده اند 
و حــدود 4۷ درصــد هــم بیشــتر از 50 درصــد کاهــش 
فروش داشــته اند. 53 درصد روزانه 50 میلیون تومان، 
21 درصد 50 تا 100 میلیون تومان، حدود 1۸ 
درصد بین 100 تا 500 میلیون تومان و قریب 
به ۸ درصد روزانه باالتر از 500 میلیون تومان 
خســارت می بیننــد. اگــر تعــداد کارکنــان را 
شــاخصی بــرای بزرگــی شــرکت ها بدانیــم، 
می توان گفــت تقریبــاً همــان ۸ درصدی که 
بــاالی 200 نفر نیــرو دارنــد، احتمــاالً روزانه 
باالی 500 میلیون تومان خســارت خواهند 
دید و همان ۷3درصدی که زیر 50 نفر نیرو 
دارنــد، روزانــه 50 میلیــون تومــان خســارت 

خواهند داشت.

 افت شدید درآمد شرکت های مخابراتی
در صنعــت مخابراتــی ایــن تأثیــر مشــهودتر از دیگــر 
صنایع اســت. در واقع می توان گفت بررسی وضعیت 
برخی شــرکت های مخابراتی و فعــال در حوزه اینترنت 
نشــان می دهد ایــن حــوزه بیشــترین کاهش فــروش و 

خسارت را دیده  است. سه شــرکت بزرگ در این حوزه 
قابــل  بررســی هســتند کــه از جملــه آنهــا می تــوان بــه 
شــرکت های همراه اول، های وب و آسیاتک اشاره کرد. 
البته برخی شــرکت های بــزرگ ماننــد مخابــرات ایران 
هنوز گزارش فروش هفت ماهه خود را منتشر نکرده اند 
تا وضعیت آنها مورد بررســی قرار گیــرد، اما با توجه به 
وضعیت شــرکت های مشــابه، حــدس و گمــان در این 

خصوص چندان سخت به نظر نمی رسد.
این شــرکت ها در حوزه هــای مختلف مخابراتــی اعم از 
اینترنت، تلفن همراه و آی تی خدمات ارائه می دهند و 

هر کدام از آنها با ضررهای سنگینی مواجه شده اند.

 بررسی وضعیت درآمدی شرکت ها
در بازار ســرمایه شــرکت های زیادی در حوزه مخابرات 
و اینترنــت فعــال هســتند. شــرکت های بزرگــی ماننــد 
همراه اول، آســیاتک و های وب گــزارش   مهرماه خود را 
ارائه داده اند، ولی سایر شرکت ها هنوز موفق به انتشار 
گــزارش مهرمــاه خــود نشــده اند. در ایــن  بیــن شــرکت 
مبین وان کیش طی گزارشی اعالم کرده از اواخر شهریور 

که قطعی اینترنت شروع شد، تأثیر پذیرفته است.

سقوط ۲۰ تا ۵۰درصدی درآمدهای آسیاتک، های وب و همراه اول

 بررسی تأثیر قطعی اینترنت
بر شرکت های بزرگ مخابراتی

شورای رقابت خواستار 
شفاف سازی درباره بسته 
حمایت از کسب وکارهای 

اینترنتی شد

احتمال ارتکاب 
رویه های ضدرقابتی

شــورای رقابــت، به دلیل شــبهه ارتکاب 
رویــه ضدرقابتــی و ضــرورت تبعیــت از 
مقررات توسعه رقابت و ضدانحصار در 
فصل نهم قانــون اجرای سیاســت های 
کلــی اصــل 44 قانــون اساســی، در 
نامــه ای خواســتار اطالعــات دقیق تــر 
وزارت صمــت دربــاره طــرح تخصیــص 
بســته 2000 میلیارد تومانی حمایت از 
کسب وکارهای متضرر از قطع دسترسی 

به فضای مجازی شد.
از  حمایــت  آیین نامــه  آبان مــاه   10
کســب وکارهای اقتصــاد دیجیتــال بــا 
حضــور وزیــر اقتصــاد و وزیــر ارتباطات 
تهیــه شــد. در آیین نامــه 14مــاده ای 
حمایــت از کســب وکارهای اقتصــاد 
30 مــدل حمایــت بــرای  دیجیتــال 

کسب وکارها در نظر گرفته شده است.
به گــزارش ایســنا، مرکــز ملــی رقابت در 
واکنش به این بســته حمایتی با اشــاره 
به فصل نهم قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساســی خطاب به 
وزارت صمــت اعالم کــرد: »حمایتی که 
در قالب بســته تبلیغاتی انجام خواهد 
شــد، مشــمولین متعددی دارد. از یک 
ســو کســب وکارهای کوچک، متوسط و 
بزرگ متعــددی وجود دارنــد که هر یک 
به نوعــی از قطعی دسترســی بــه فضای 
مجازی متضرر شــده اند و از سوی دیگر 
عالوه بر سازمان صداوسیما، بسترهای 
متعدد دیگری برای انجام تبلیغات فعال 
هســتند؛ از همیــن رو احتمــال ارتکاب 
برخــی رویه هــای ضدرقابتــی در اجــرای 
تبعیض آمیز این حمایت وجود داشته 
و ضرورت دارد ضوابط رقابتی مطرح در 
فصل نهم قانــون اجرای سیاســت های 
کلی اصــل 44 به ویــژه موضوع مــاده 52 
این قانــون رعایت شــود و هرگونه کمک 
دولتی به کسب وکارها از طریق فرایندی 
شــفاف و مبتنی بر ضوابط و معیارهای 
متعارف، متوازن و رقابتی به مشمولین 

بسته حمایتی تعلق گیرد.«
در همین راستا شورای رقابت خواستار 
ارائه گــزارش دقیــق و اطالعــات کامل از 
اجرای مراحــل و فراینــد حمایت مذکور 
و ذکر مبانی قانونی و مســتندات مبالغ 
تخصیص یافتــه بــه مشــمولین ایــن 

حمایت شده است.

NEWSخبر

علی رمضانیان

Info 
@karangweekly.ir
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

 های وب
بر اساس این گزارش، بیشترین 
کاهش یعنی کاهش 50درصدی 
فروش را شرکت  های وب تجربه 
کرد؛ چراکه از رقم دو هزار و 563 

میلیارد ریال به رقم یک هزار 
میلیارد ریال رسید.

آسیاتک
همچنین شرکت آسیاتک 

کاهش 20درصدی را تجربه کرد 
و درآمد یک هزار و 152 میلیاردی 

شرکت در شهریور به 959 
میلیارد ریال کاهش یافت.

همراه اول
عالوه بر این، شرکت ارتباط 

سیار ایران که در بورس با نماد 
»همراه« شناخته می شود، 
در مهرماه امسال کاهشی 

21درصدی را در درآمد تجربه 
کرد که رقم بزرگی برای این 

شرکت است؛ چراکه از رقم 
درآمدی 35 هزار میلیارد ریالی 

در شهریور 1401 به مبلغ 
29 هزار میلیارد ریال در مهر 

امسال رسید.

مبین وان کیش
شرکت مبین وان کیش نیز از 
جمله شرکت هایی است که 
هنوز عملکرد مهرماه خود را 

ارائه نداده، اما در شهریورماه 
سه درصد کاهش را نسبت به 

مرداد تجربه کرد.
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عددها و جهت گیری، هدفمند و مغرضانه است!

REPORTگزارش

 نکتــه ماجــرا در این اســت کــه در این 
گزارش عامدانه عنوان شده نوبیتکس 
بدون واســطه یا عمدتاً بــا یک یا چند واســطه 
چنین مبادالتی را با بایننس داشته، حال آنکه 
ممکــن اســت چنیــن ارتبــاط باواســطه ای در 
همین حجم یا حتی بیشــتر بــا برندهای دیگر 
وجود داشــته و بــرای گمراهــی مخاطــب از آن 

عبور شده است. 

 صرافی ها در راستای مسئولیت خود 
ســالم ماندن  و  شــفافیت  بــرای 
گردش های مالی فقط به کاربــران احراز هویت 
شده ســرویس می دهند. همچنین در صورت 
لزوم با دستور نهادهای قضایی امکان مقابله با 
جرایم این حــوزه وجــود دارد. نوبیتکس نیز به 
منظور جلوگیری از هرگونه تخلف و سالم سازی 
فضــا از ابتــدا مکانیــزم احــراز هویــت را هنگام 

ثبت نام کاربران اجباری کرده است. 

 در گزارش رویترز انجــام تراکنش های 
رمــزارزی در راســتای اقداماتــی مثــل 
دور زدن تحریم ها یا خروج ارز تفســیر شده که 
تلقی درســتی نیســت. قاعدتاً این تراکنش ها 
یک طرفه و از پلتفرم ایرانی به بستر خارجی یا 
کیــف پول هــای شــخصی نبــوده و رونــدی 
رفت و برگشــتی داشــته اســت. از ســوی دیگــر 
بســترهایی همچــون بایننــس کــه قوانیــن 
سخت گیرانه ای برای شناسایی کاربران دارند، 
هرگز نمی توانند مقصد مناسبی برای دور زدن 
تحریم ها باشــند و راهکارهای بســیار ساده تر 
ماننــد بســترهای غیرمتمرکــز وجــود دارنــد. 
بنابرایــن واضــح اســت بخــش اعظــم چنیــن 
ادعایــی صرفاً در نظــر نگرفتــن حقیقت هدف 
کاربران در اســتفاده از یک بستر خارجی برای 

ترید بوده است.

 برخــالف ادعــای رویتــرز، نوبیتکــس 
همواره به کاربران خود توصیه کرده که 
از پلتفرم هــای خارجــی بــرای معامله رمــزارز و 
ترید اســتفاده نکنند. مثال واضــح این امر در 
قوانین و شروط استفاده از خدمات نوبیتکس 

به صراحــت آورده شــده اســت. ایــن نکتــه در 
بسیاری از پُست ها و مطالب بالگ نوبیتکس 
هــم مشــهود اســت. هرچنــد کــه نوبیتکــس 
هیچ گاه حق برداشت رمزارز و دارایی کاربران را 
از آنها ســلب نکرده و آرمان خــود یعنی جهان 
بــدون محدودیــت بــرای ایرانیــان و همــه مردم 
جهان را زیر پا نخواهد گذاشت. گفتنی است 
نوبیتکــس بــا هــدف حفــظ امنیــت کاربــران و 
تشــویق آنها برای اســتفاده از پلتفــرم داخلی، 
امکانات فنی متعددی مثل ذخیره سازی سرد، 
ســاختار چند امضایی کیف پــول و... را ایجاد 
کرده اســت. طبیعتاً هیچ کسب وکاری کاربران 
خود را به استفاده از پلتفرم های رقیب تشویق 
نمی کنــد و ترجیــح می دهــد کاربــران بــه جــای 
انتخــاب پلتفرم هــای دیگــر در همــان پلتفــرم 

سرمایه گذاری و معامله کنند. 

 نوبیتکــس به عنوان یک شــرکت صد 
درصد خصوصی و مستقل در اسفند 
سال 96 با هدف پاسخ به نیاز وجود یک بستر 
تبــادل بومی بــرای ایرانیان شــروع بــه فعالیت 
کرده است. این شرکت، هیچ گونه وابستگی به 
نهادهای حاکمیتی نداشته و از ابتدای امر تا به 
امروز ترکیب هم بنیان گذاران خود را که همگی 
فارغ التحصیــالن دکتری و کارشناســی ارشــد 
دانشگاه صنعتی شریف بوده اند، حفظ کرده 

است.

 نوبیتکس همچون نزدیک به پنج سال 
گذشته، با تکیه بر دانش متخصصان 
خود، به ارائه خدمات امن و ســریع بدون هیچ 
محدودیتی، بــه کاربــران ایرانــی دنیــای رمزارز 
ادامــه می دهــد. همچنیــن آرمان هــای دنیــای 
غیرمتمرکــز مــا را بر آن داشــته اســت تــا حوزه 
فعالیت های خود را فراتر از ایران توسعه دهیم.

 در پایــان تأکیــد می کنیــم مادامــی که 
کاربــران ایرانــی فعالیــت خــود را در 
بســترهای داخلــی انجــام دهنــد، هیچ گونــه 
خطــری متوجــه دارایی هــای رمــزارزی آنهــا بــا 

ماهیت غیر قابل تحریم، نخواهد شد.«
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متاورس
M E T A V E R S E

در وب3 چه می گذرد؛ از کیف پول رمزنگاری شده توییتر تا گجت های مخصوص دنیای متاورس
نخســتین خبــر از بــازار وب3 ایــن اســت کــه ســازنده 
گوشــی  های هوشــمند ورتو )Vertu( در رقابت با گوشی 
ســوالنا ســاگا، سیســتم عامل اندرویــد وب3 خــود را 
راه انــدازی کــرده اســت. از ســوی دیگــر بــازار توکن هــای 
 25 )LooksRare( لوکــس ریر )NFT( غیرقابل معاوضه
درصد از هزینه های پروتکلش را به سازندگان اختصاص 

می دهد. به این دو خبر باز هم خواهیم پرداخت.
خبر دیگر آنکه بازار نوپــای توکن های غیر قابل معاوضه 
ردیت سه میلیون کاربر جدیدالورود به فضای وب3 دارد 
و در بــازار کلکســیون های دیجیتــال ســروصدای زیادی 
کرده اســت. این بازار رقابتی جدی را با پلتفرم اوپن ســی 

آغاز کرده است.
همچنین درباره کســانی کــه توکن میمون های کســل یا 
کریپتوپانک دارند و در سوئیس زندگی می کنند، بانک 
فین تک SEBA پیشــنهاد کرده کــه این توکن هــا را مثل 
هر سپرده دیگری نگهداری کند. این برنامه پیشنهادی 
آزمایشی است که نشــان می دهد آیا کاربران می توانند 
بــه بانک هــای فین تــک اعتمــاد کنند یــا اینکــه ترجیح 
می دهنــد توکن هایشــان را در کیــف پول خودشــان نگه 

 دارند.
در وب3 جریان های جالب دیگری هم وجود دارد. اکنون 
که توییتر رسماً در اختیار ایالن ماسک است، این سؤال 
وجود دارد که آیا کیف پول رمزنگاری بالقوه توییتر در راه 
است؟ ماسک توییتر را به مبلغ 44 میلیارد دالر خرید 
و بیوگرافی توییتر خود را به »Chief Twit« تغییر داد.

شــود،  توییتــر  صاحــب  ماســک  آنکــه  از  پیــش 
ونــگ« منچونــگ  »جیــن  نــام  بــه   محققــی 
)Jane Manchung Wong( در توییتر مطالبی را درباره 
برنامه های بالقوه توییتر جهت راه اندازی یک کیف پول 
رمزنگاری شــده منتشــر کرده بود. او در  24 اکتبر 2022 
در توییتی نوشــته بود که توییتر در حــال کار کردن روی 
یک نمونه اولیه کیف پول است و قصد دارد از سپرده و 

برداشت رمزارز پشتیبانی کند.
وونــگ از پژوهشــگرانی اســت کــه محصــوالت فناورانه و 
ویژگی های جدیــد در پلتفرم های رســانه های اجتماعی را 
مورد آزمایش و ارزیابی قرار می دهد؛ از جمله موضوعاتی 
که او روی آن کار می کند، دکمه ویرایش توییتر برای اعضای 

سرویس توییتر بلو )Twitter Blue members( است.

از زمانی کــه وونگ دربــاره کیــف رمزنگاری شــده توییتر 
توییت منتشر کرده، یعنی از 24 اکتبر تاکنون، جزئیات 
و اطالعات دیگــری درباره این کیف پول در دســترس ما 
نیســت. ماســک هم پیش تر در ماه ژوئن گفتــه بود که  
منطقــی اســت پرداخت هــا در توییتــر ادغــام شــود. در 
چنیــن صورتــی پرداخت و برداشــت پول، چــه ارز و چه 

رمزارز، به سادگی انجام می شود.

 اثر دومینویی حق امتیازها یا رویالتی ها
اول اینکــه بازارهــای ان اف تــی »ســودو ســواپ« 
)SudoSwap( و X2Y2 در طــول تابســتان امســال بــه 
ســمت ارائــه حق امتیازهــای »اختیــاری« ان اف تــی بــه 
ســازندگان حرکــت کردنــد. ســپس بــازار مجیــک ادن 
)Magic Eden( کــه روی شــبکه سوالناســت، همیــن 
کار را انجــام داد، زیــرا حقــوق امتیــازات یــا رویالتی هــا 
به دلیل تغییــر دینامیک هــای بــازار، در ســطح پروتکل 
قابل اجــرا نیســتند. به ویــژه داده هــای ســایت تحلیلی 
»نانســن« )Nansen( نشــان می دهــد کــه خریــداران 
قدیمی مجیک ادن در حال خروج از این پلتفرم بوده اند، 
امــا از 15 اکتبــر کــه اطالعیــه فوق منتشــر شــده، تعداد 
خریدارانی که برای نخســتین بار از این پلتفرم ان اف تی 

می خرند، رو به افزایش بوده است.
اکنون بازار لوکس ریر هم حق امتیاز تولیدکننده را حذف 
کرده؛ اما خریداران هنوز می توانند هنگام تســویه برای 
داشــتن حق امتیاز اختیــاری، مبلغــی پرداخــت کنند. 
اما در عوض این بــازار 25 درصد از هزینه هــای پروتکل 
لوکــس ریــر را بــه ســازندگان و صاحبــان مجموعه هــا 

اختصاص داده است. 
لوکــس ریــر در یــک پســت وبالگــی نوشــته کــه وجود 
بازارهــای فاقــد حــق امتیــاز و رونــد فعالیت شــان، در 
سراسر بازار ان اف تی، تمایل عمومی را به پرداخت حق 
امتیاز از میان برده اســت. این روند ممکن اســت برای 
تریدرها خوب باشــد، اما از اکثر ســازندگان یک منبع 

درآمد غیرفعال مهم را سلب می کند.
این پلتفرم با طرح انتقال مستقیم هزینه های پروتکل 
بــه ســازندگان ان اف تــی امیــدوار اســت کــه پرداخــت 
کارمــزد بــرای فروشــندگان را به صفــر درصد برســاند. 
هزینه پروتکل لوکس ریر پیش تر دو درصد بود. اکنون 

از هــر معامله 1.5 درصد بــه ســهام داران پلتفرم و 0.5 
درصد به مجموعه داران اختصاص پیدا می کند.

عــالوه بــر آن 95 درصــد از پاداش هــای مربــوط بــه 
معامالت بــه فروشــندگان و پنــج درصد بــه خریداران 

تعلق می گیرد. 
زمان نشان خواهد داد که آیا از بین بردن حق امتیاز یا 
رویالتی که یک جریان درآمدی برای سازندگان است، 
آنها را از ارائه خدمات مســتمر منع می کنــد یا نه. اگر 
آنها نتوانند هنگام ورود خریداران جدید سودی ببرند، 
چه انگیزه ای برای افزودن ارزش بــه ان اف تی های خود 

دارند؟

 جدیدترین گوشی های هوشمند وب۳
آیا شــما حاضرید یک گوشــی 41 هــزار دالری بخرید؟ 
آخرین تلفن همراه عرضه شده در وب3 چنین قیمتی 
دارد.  سازنده گوشــی های هوشــمند ورتو، جدیدترین 
دســتگاه اندرویــدی خــود بــه نــام متاورتــو را راه اندازی 
کرد که می تواند یک نود بالکچینی باشــد و عکس ها و 

ویدئوها را با یک کلیک به ان اف تی تبدیل کند.
متاورتو روی سیســتم عامل اندروید اجرا می شود و در 
عین حال به کاربران این امــکان را می دهد که به وب3 
دسترســی داشــته باشــند. ورتو دربــاره مزایــای حالت 
وب3 در ایــن گوشــی  ایــن مــوارد را برشــمرد؛ تولیــد در 
لحظه ان اف تی، ارتباطات رمزگذاری شده همتابه همتا 

.)DApps( و دسترسی به برنامه های غیرمتمرکز
عالوه بــر آن متاورتو دارای سرویســی اســت کــه مجوز 
قرار گرفتن ان اف تی در بالکچین و دسترسی به لیست 

سفید )Whitelist( را می دهد.
مدل پایه این گوشی 3600 دالر قیمت دارد و دارای فیبر 
کربن، 12 گیگابایت رم و 512 گیگابایــت حافظه داخلی 
است. مدل گران قیمت آن دارای 1۸ گیگابایت رم و یک 
ترابایت فضای ذخیره ســازی و همچنیــن طالی 1۸ عیار 
و الماس است و به قیمت 41 هزار دالر عرضه می شود. 
پیش از این نیز ســوالنا موبایل، تولید گوشــی هوشمند 
اندرویدی خــود را راه اندازی کرده که با شــبکه بالکچین 
ســوالنا یکپارچه شــده اســت. این گوشی ســوالنا ساگا 
)Solana Saga( نــام دارد و قیمت آن حــدود 1000 دالر 

است و در اوایل سال 2023 عرضه خواهد شد.

اینترنت بعدی...

  فعالً عددها به نفع
زاکربرگ نیست

 موقعیت متا 
در متاورس

 کسب وکار متاورس فیس بوک تا 
اینجا بر وفق مراد مدیران آن نبوده 
است. با توجه به نتایج این پروژه فیس بوک 
می توان فهمید که این شــرکت هنوز راهی 

طوالنی برای آغاز پلتفرم جدید خود دارد.

 شــرکت ریلیتــی لبــز  کــه وظیفه 
توسعه فناوری واقعیت مجازی و 
واقعیــت افــزوده بــرای متــاورس را دارد، در 
چهارمین سه ماهه سال 2021 درآمدی ۸۷۷ 
میلیــون دالری را گــزارش داده اســت. ایــن 
مقــدار 22 درصــد بیشــتر از درآمــد دوره 
مشابه در سال 2020 بوده است. به گزارش 
فیس بوک، فروش مربوط به کل سال 2021 

به عدد 2/2۷ میلیارد دالر رسیده است.

 تحلیلگران اعالم کردند که انتظار 
دارند ریلیتی لبز به درآمد ساالنه 
ســه میلیارد دالری برســد. مارک ماهانی، 
تحلیلگر شــرکت اورکــور آی اس آی، عنوان 
کــرد کــه تخمیــن 2/۸ میلیــارد دالری اش 
شــاید »اندکی کم« باشــد و دلیل آن را هم 
فــروش خــوب هدســت های اکولــوس 
)Oculus( در فصل تعطیالت می دانست. 

 دَن مورگان، نایب رئیس صندوق 
ســینووس تراســت، تخمین زده  
بود کــه این بخــش فروشــی معــادل 2/۷ 
میلیــارد دالر داشــته باشــد. بــه گفتــه او 
گوش های وال اســتریت آماده شــده اند تا 
یک داســتان جدیــد از رشــد این شــرکت 
بشنوند. با این  حال، نتایج منتشرشده از 
در  منفــی  حســی  فیس بــوک  ســوی 
وال استریت ایجاد کرد. این مسئله باعث 
شد سهام فیس بوک در معامالت مربوط 
بــه ســاعات اضافــی، افتــی 1۸ درصــدی را 

تجربه کند.

 بــا این حــال مــارک زاکربــرگ، 
مدیرعامــل متــا اخیــراً گفتــه 
است: »از پیشرفتی که در سال گذشته 
در تعــدادی از حیطه هــا کردیــم، مانند 
ریلز )Reels(، تجارت و واقعیت مجازی 
که از حیث رشــد اهمیت زیادی دارند، 
خرســند هســتم. در ســال 2022 هــم 
ایــن  روی  ســرمایه گذاری  کمــاکان 
حیطه ها و دیگر اولویت هــای کلیدی را 
ادامــه خواهیــم داد و در امتــداد آن 
ساختن متاورس را پیگیری می کنیم.«

REPORTگزارش
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مخمصه آنالین ها

گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

فحــوای کالم بســیاری از کســب وکارها در روزهــای آغازیــن 
مهرماه در فضــای مجازی این جملــه بود: »تا اطــالع ثانوی 
تعطیــل اســت«. فــارغ از اینکــه این یــک جملــه اعتراضی 
بود یا عملی از ســر همدردی، ایــن روزها به مســئله ای برای 
کسب وکارها تبدیل شده است. بسیاری در آستانه فروپاشی 
کسب وکارشــان قرار گرفته اند و مجبورند اطالعیــه ثانوی را 
صادر کنند، ولی بیم بازخورد های منفی از سمت مشتریان 
و مخاطبان شــان آنهــا را در وضعیتــی برزخی گیــر انداخته 

است. از طرفی فیلترینگ اینستاگرام فشارهای 
زیــادی را بــه تمــام کاربــران مخصوصــاً آنهایــی 
کــه کســب وکاری داشــتند، وارد آورد و تجربــه 
شکست خورده فیلترینگ تلگرام بار دیگر تکرار 
شد. با ادامه داشتن اوضاع ناآرام جامعه، فشارها 
روز بــه روز در حــال افزایــش اســت. بســیاری از 
کسب وکارها می خواهند به کارشان برگردند، اما 
نمی دانند مسیر درست چیست؟ عده ای ترجیح 
می دهند که باز هــم فعالیتی نکننــد و ضررها را 
به جان بخرند تا ببیند چه خواهد شــد. گروهی 

هم کارشــان را شــروع  کــرده  و با شــرایط وفــق پیــدا کرده اند. 
برای تشریح وضعیت موجود و یافتن راهکار به سراغ چند 

کسب وکار رفتیم و از آنها چاره جویی کردیم.

ایمان ضیایی
بنیان گذار مزبار

باید یک پیام همگن مخابره کنیم
ما به سازمان های غیرانتفاعی کامالً 
خصوصی نیاز داریم که در شــرایط 
کســب وکارهای  بحرانــی، 
و  اســتارتاپ ها  اینســتاگرامی، 
آنالین شــاپ ها را در کنــار هم حفظ 
کنند، بین آنها ارتباط ایجــاد کرده و در بزنگاه هایی مشــابه 
آنچــه امــروز می بینیم، بــه کمک شــان بیایند. شــرکت  ها و 
ســازمان هایی که همواره مدعی بودند اینستاگرام شــاپ ها 
ماننــد مــوم در دست شــان اســت، االن کجا هســتند؟ چرا 
ساکت هســتند؟ انجمن و شــورای صنفی هم روزه سکوت 
گرفتنــد. وقتــی ســازمان ها و شــرکت های مثــالً خصوصی، 
همگی رانت دارند، در چنین بحران هایی معلوم است که الل 

می شوند. چون مبتنی بر رانت هستند. 
بیــش از 20 روز اســت کــه دوســتانی در تالش انــد کــه بــرای 

حمایــت، 400 تــا 500 اســتارتاپ را از بین هزاران اســتارتاپ 
انتخاب کنند و هنوز نتوانسته اند. تنها کاری که می شود کرد 
این  است که این تجربه را به خوبی به یاد داشته باشیم که در 
سرزمین پرریسک ما هر روز ممکن است چنین بحران هایی 
اتفاق بیفتد. کمااینکــه در آبان 139۸ هم اتفــاق افتاد و این 
آخرین شرایط بحرانی ما هم نخواهد بود. آنان که مبتنی بر 
رانت هستند، همین موضعی را می گیرند که امروز گرفته اند. 
غرولُندکــردن فایــده ای نــدارد. هیــچ اســتراتژی اتخــاذ 
نشــده و آســیب ها بســیار زیــاد اســت. بــرای 
همیــن اهمیــت تشــکیل یــک شــورای کامــالً 
خصوصی کــه اعضــای آنهــا رانتی نیســتند، 
شــدیداً احســاس می شــود تا بتواننــد در این 
شرایط یک کار واحد انجام دهند. طی همین 
مــدت اگــر 500 اســتارتاپ یک پســت همگن 
می گذاشتند، می توانســتند این پیام منطقی 
را بــه مردم برســانند کــه قهــر با کســب  وکارها 
و آنالین شــاپ های خــرد، چنــد میلیــون نفر را 
بیکار می کنــد. الزمــه جنبش هــای اجتماعی 
خردشــدن کمر کســب وکارهای کوچک و خانگی نیســت. 
حاال این وضعیت که هر کسب وکاری اگر بخواهد به کارش 
ادامه بدهد، هزاران فحش و ناسزا نصیبش  می شود، فقط 
یک چیــز را مســلم می کنــد؛ آن هــم بی اطالعــی عمومی از 
آسیبی است که ناآگاهانه به این کسب وکارها وارد می کنند؛ 
کســب وکارهایی کــه اکثــراً تنهــا راه معیشــت حداقــل یک 
خانواده هستند. من به تنهایی نمی توانم در میان این هیاهو 
صدایی داشــته باشــم. دیگران هم ماننــد من! هر کــدام در 
گوشــه ای در تنهایی در حال آسیب دیدن هســتیم، اما اگر 
این صداهــا در کنار هــم باشــند، ورق برمی گردد. امــا ظاهراً 
هیچ کس تمایلی ندارد یا شاید هم اجازه ندارد. این شرایط 
به نظرم فرصت خوبی برای تشخیص ســره از ناسره است. 
آنها که مکرراً خود را حامی کسب وکارها معرفی می کردند، 
موضــع  و جایگاه شــان را نشــان دادنــد. دیدیــم و فرامــوش 
نمی کنیم که در زمان بحران کنار ما نبودند. با استراتژی های 
دم دستی هم کاری پیش نمی رود. چهره های سرشناسی که 
اعالم می کنند برای حمایت از کسب وکارها استوری و پست 
تبلیغاتی می گذاریم، عمــالً تأثیر آنچنانــی در حل بحران و 
تغییر رفتار کاربر ندارند. نکته ای که وجود دارد این است که 
وقتی فضا صددرصد احساسی است، نمی شود صددرصد 
عقالنی برخورد کرد.  باید 20 درصد احساســی و ۸0 درصد 

عقالنی برخورد کنیم. رساندن این پیام که »ما هم کنار شما 
هستیم و احساس همدردی می کنیم و از جنس خود شما 
هستیم، الگوریتم اینستاگرام هم برایمان مهم نیست، شما 
مهم هستید، اما داریم نابود می شویم، اگر دوست داشتید 
حمایت کنید«، نه خارج از منطق است و نه تخاصمی است 
و هر انســان بی غرضــی آن را می پذیرد. وقتی شــورایی برای 
ارســال چنین پیام های واحدی، یا راهبرد درست در شرایط 
بحرانی وجــود نــدارد و آنهایی کــه مدعی حمایــت بودند تا 
کمر در رانت هستند، صدای کسب وکارها جداجدا شنیده 
نخواهد شد. به نظرم تشکیل چنین شورایی حداقل با 200 

عضو امکان پذیر است. 

پوریا عالمی
هم بنیان گذار آی قصه

هیچ چیز عادی نیست
 باید پرســید که چرا »اینســتاگرام« 
به عنوان یک پلتفرم شبکه اجتماعی 
که به ذات برای به اشتراک گذاشتن 
عکس هــا و فیلم هــای دوســتانه و 
خانوادگی است، به یک »رسانه مهم 
و مؤثر« در ایران تبدیل می شود؟ این اتفاق دو دلیل عمده و 
مهم دارد که سبب شده اینستاگرام )و توییتر( در ایران دو بار 

مهم را به دوش بکشد.

 دلیل اول: فقدان رسانه آزاد
این اســت کــه اینســتاگرام بــار فقــدان وجــود رســانه آزاد و 
مســتقل را بــه دوش می کشــد. اگر رســانه مســتقل وجود 
داشــت و افراد می توانســتند به راحتــی در آن حرف شــان را 
بزنند و عقایدشان را مطرح کنند، دیگر نیازی نبود که صفحه 
خصوصی شــان را به رســانه خصوصــی تبدیل کننــد. مثالً 
اگر کنار رادیو و تلویزیون دولتی مثل صداوسیما، 10 شبکه 
خصوصی مختلف با رویکردهای مختلف وجود داشــت و 
امکان بیان افکار، انتقــاد و اعتراض در آنها فراهــم بود، منِ 
منتقد، منِ نویسنده، منِ تحلیلگر و... دیگر نیازی نداشتم 
صفحــه شــخصی ام در اینســتاگرام را به رســانه شــخصی 
تبدیل کنم تا »حــرف« بزنم. نمونه هــای زیادی هــم از افراد 
مشــهور جهان اعم از سیاســت مدار، تحلیلگر و سلبریتی 
قابل مشاهده است که صفحه شخصی آنها در اینستاگرام 
یا توییتر، همان کارکرد اصلی شبکه اجتماعی را دارد؛ چراکه 

 بیانیه انجمن تجارت 
الکترونیک درباره 

محدودیت های اینترنت

خسارت سنگین 
به کسب وکارهای 

کوچک و خانگی
 انجمن تجارت الکترونیک تهران 
بــه  اشــاره  بــا  بیانیــه ای  در 
محدودیت های چند هفته اخیر اینترنت، 
وضعیــت اشــتغال و کارآفرینــی در حوزه 
آنالیــن، به ویــژه بــرای کســب وکارهای 
اینستاگرام را بسیار نگران کننده خوانده و 
خواســتار رفــع ایــن محدودیت هــا شــده 
است. در بخشی از این بیانیه آمده است: 
»اکنون کــه بار دیگــر تیغ تحریــم داخلی 
)فیلترینــگ( را در فضــای مجــازی تجربه 
می کنیم، بیــش از همیشــه نگــران آینده 
صنعــت تجــارت الکترونیــک در کشــور 
و  اینترنــت  محدودســازی  هســتیم. 
شــبکه های اجتماعــی، خســارت های 
سنگینی را به کسب وکارها و به خصوص 
کســب وکارهای کوچــک و خانگــی وارد 
می سازد. قطع دسترسی به اینستاگرام، 
بیشــتر از 400 هزار کســب وکار را با خطر 
نابودی مواجه ساخته و امرار معاش بیش 
از یک میلیون نفــر را با مشــکالتی جدی 

همراه کرده است.«

در خصــوص  انجمــن  ایــن   
تجــارت  فعلــی  وضعیــت 
اســت:  گفتــه  کشــور  الکترونیــک 
»فیلترینــگ شــبکه های اجتماعــی، 
برخورد قهری با کاربران ایــن فضا و ده ها 
تصمیم اشــتباه دیگــر، نه تنها تیشــه به 
ریشه  تجارت الکترونیک کشــور زده که 
ایــن  بــار موجــی از نارضایتــی را در بیــن 
پرسنل شرکت ها و کسب وکارهای فناور 
پدیــد آورده و باعث اعتصاب بخشــی از 

کارکنان این شرکت ها شده است.«

 پیش بینــی ایــن نهاد صنفــی از 
ادامه این وضعیت هم واردشدن 
ایــن  در  خســارت های جبران ناپذیــر 
شــیوه   معتقدیــم  »مــا  فضاســت: 
تصمیم گیــری در خصــوص مدیریــت 
اینترنت، ضربه ای بازگشت ناپذیر بر پیکره 
اقتصاد دیجیتــال وارد می کند، مختصر 
امید باقی مانده در بین متخصصــان را از 
بیــن می بــرد و مســیر مهاجــرت نخبگان 
کشور را هموارتر  می سازد. لذا این انجمن، 
مسئولیت شرایط موجود را تماماً به عهده  

نهادهای تصمیم ساز می داند.«

NEWSخبر

عباس عینعلی 

abbas.einali 
@gmail.com

بسیاری از کسب وکارهایی که در شبکه های اجتماعی فعال 
بوده اند، مانده اند که از کی و چطور باید فعالیت های 

محتوایی و بازاریابی خود را از سر بگیرند
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گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

به کسب و کارهای آنالین به اندازه کافی فشار آمده است!

ما شروع کردیم؛ مردم درک می کنند

POINT OF VIEWدیدگاه

همــه مــردم از اتفاقــات اخیــر ناراحت انــد و 
احساسات شان خدشه دار شده است. کسی 
نه دل ودماغ خرید کردن دارد و نه دوست دارد 
محتــوای کســب وکارها را ببینــد. از طرفــی هم 
کســب وکارهایی که شــدیداً به فضــای مجازی 
و خصوصاً اینســتاگرام وابسته هســتند، نیاز 
دارند که کسب و کارشــان را ســر پا نگــه دارند و 
کارشــان را دوباره شــروع کننــد؛ همان طــور که 
تمــام مغــازه داران در شــهر در حــال فعالیــت 
هستند، کسب و کارهای فضای مجازی هم نیاز 
دارند تا بــرای زنده مانــدن دوباره محتوایشــان 
را منتشــر کننــد. تفــاوت مغــازه داری بــا یــک 
پیــج اینســتاگرام ایــن اســت کــه مغــازه دار بــا 
هجمه هایی که در پیج اینستاگرام  وجود دارد، 

مواجه نمی شود.
برای یک مغازه نمی شــود کامنــت منفی ثبت 
کرد، امــا در فضای مجــازی ایــن قابلیت وجود 
دارد و البتــه خاصیت آن هم همین اســت. به 
نظــر من بایــد کســب و کارها کارشــان را شــروع 
کنند با ایــن توضیح که همــه از اتفاقــات اخیر 
ناراحت اند و به اندازه سهم خودشان همدردی 
کردنــد و چه بســا کســب و کارهایی کــه بابــت 
این همــدردی هزینه هــم داده اند. مــا از هفته 
گذشته انتشار محتوای کســب وکاری مان را از 
ســر گرفتیم. مردم درک می کنند و فقط شــش 
درصــد کامنت منفــی داشــتیم و مقــدار کمی 
آنفالو که بــه آنها هــم حق می دهیــم و طبیعی 
است. اگر همه کسب وکارها با همدیگر در یک 
مقطع زمانی کارشان را شــروع کنند، مطمئنم 
که از طرف جامعه هم پذیرفته است و مردم به 
خوبی درک می کنند کــه ادامه این روند ممکن 
اســت بــه نابــودی بســیاری از کســب وکارها 

بینجامد. 
نقــش رســانه ها در تعدیــل و تشــریح فضــا 
بسیار مهم است؛ اینکه از خسارت ها، آمارها 
و گزارش هایــی کــه از کســب وکارها منتشــر 
می شــود، دیــد خوبــی بــرای افــکار عمومــی به 
وجود می آیــد و همیــن باعث همدلی مــردم با 
کســب وکارها خواهد بود. همان طــور که گفتم 
ما از هفتــه گذشــته کارمــان را شــروع کردیم و 
بازخوردهایی که داشتیم به نظرم کامالً منطقی 

بود و نشــان از ایــن داشــت کــه درک باالیی در 
جامعه وجود دارد. کســب وکارهای بزرگ باید 
کارشان را هرچه ســریع تر شــروع کنند تا فضا 
بــرای کســب و کارهای خــرد و متوســط فراهــم 
شود و آنها هم بتوانند به چرخه اقتصاد آنالین 
برگردند. بازخوردهای منفی هم کامالً طبیعی و 

قابل احترام هستند.
در جریان اپیدمی کرونا مردم به خوبی حمایت 
از کسب و کارها را نشان دادند. همین امر باعث 
شــد بســیاری از کســانی کــه به صورت ســنتی 
فعالیــت می کردنــد و در فضــای آنالین حضور 
نداشتند، جدیت و تأثیر این فضا را درک کنند. 
االن هم می بایســت مخاطب را اقنــاع کرد. به 
نظر من اگر بتوانیم حرف منطقی خودمان را با 
زبان درست به مخاطب منتقل کنیم، بسیاری 

از مشکالت حل می شود. 
همان طــور کــه کســب و کارهای 
بــه  دارنــد  حــق  آفالیــن 
کسب و کارشــان ادامــه بدهنــد 
و بــه ارتــزاق و معیشت شــان 
برســند، کســب و کارهای آنالیــن 
هــم ایــن حــق را دارنــد و نباید آن 
را نادیــده گرفــت. بایــد مخاطــب 
را اقناع کــرد. برای ایــن اقناع هم 
دو راهکار وجــود دارد؛ اول اینکه 
از طریــق کار صنفــی و بــا کمــک 

رســانه ها زمینه ســازی و اطالع رســانی انجــام 
شود. باید تشریح شــود که چرا فعالیت دوباره 
کسب و کارها کار درستی است و ضرورت دارد؛ 
البته بــا تأکید بــر اینکــه شــروع کار منافاتی با 
همراهی مردم ندارد. کســی که کســب و کارش 

را شروع می کند، در مقابل مردم نایستاده.
راهــکار دوم ایــن اســت که بایــد کســب وکارها 
جســارت بــه خــرج بدهنــد و نگــران هجمه هــا 
نباشــند؛ چــون هزینه های نابودی کســب و کار 
بســیار  بســیار باالســت. یک  مــاه  و  نیــم از این 
شــرایط می گــذرد، خیلی هــا طی همیــن مدت 
ضررهای بســیار ســنگینی کردند و در آستانه 
فروپاشــی کسب و کارشــان قــرار دارنــد. فکــر 
می کنــم اگــر همــه کســب وکارها با هم شــروع 

کنند، نتیجه بهتری داشته باشد. 

آنها عقاید، افکار و حرف هایشــان را در رسانه ها، روزنامه ها 
و تلویزیون هــا به راحتی بیان می کننــد. با این شــرایط دیگر 
نیازی نیست که من موضع گیری ام را در جایی مانند صفحه 
شــخصی ام در اینســتاگرام انجــام دهــم. پــس مــن االن در 
اینستاگرام )و توییتر( موضع گیری می کنم؛ چراکه رسانه آزاد 
و هیچ جای دیگری برای حرف زدن منِ شهروند وجود ندارد.

 دلیل دوم: بحران تولید شغل
دلیل مهــم بعدی این اســت که بــار ناکارآمــدی دولت ها در 
ایجاد شــغل به دوش پلتفرم های شــبکه اجتماعــی افتاده 
است. ایجاد شغل، مهم ترین وظیفه و مأموریت دولت ها در 
سراسر دنیاست. مهم ترین شعارهای انتخاباتی در سراسر 
دنیــا پیرامــون ایجاد اشــتغال اســت. وقتــی بــه نمودارهای 
ایجاد شــغل در ســال های قبل نگاه   می کنیم، می بینیم که 
به هیچ یــک از اهــداف اشــتغال زایی دولت ها نرســیده ایم. 
دولت هــا هــم بــرای اینکــه آمارهــا را مطلــوب نشــان دهند، 
تعاریف شغل را دستکاری می کنند. امروز مفهوم شغل از 
شغل کامل به این تقلیل یافته  که اگر شما چند ساعت در 
هفته کار کنید، شاغل به حساب می آیید. کار به جایی رسید 
که در دولت پیش خانم های خانه دار را هم شــاغل حساب 
می کردند و با همین دســتکاری میلیون ها شغل روی کاغذ 
آوردند. اینها یعنی عددســازی! یعنی منِ دولت نمی توانم 
شــغل ایجاد کنم.  وقتی دولت از ایجاد شغل ناتوان است، 
مردم منتظر نمی مانند تــا دولت برایشــان کاری کند. مردم 
همیشــه از دولت ها جلوتر هســتند و ســوای ناکارآمدی ها 
برای زندگی نقشه می کشــند. مردم باید زنده بمانند. برای 
زنده ماندن باید پول داشته باشــند و برای اینکه پول داشته 
باشند باید کار کنند. پس دست به کار می شوند و بسترهایی 
را برای کســب  درآمد و امرار معاش ایجاد می کنند. به دلیل 
ناتوانــی دولت ها در مســئله تولید شــغل بوده که امــروز در 
ایران »خوداشــتغالی« مفهومی متداول شده است. مردم 
وظیفه ای ندارند که »شغل« ایجاد کنند. هر دولتی موظف 
اســت و از پول مردم تغذیه می کند تا به مردم خدمت کند. 
در واقع مــردم منابع کشــور را در اختیــار دولــت می گذارند 
تــا دولت هــا بــرای مــردم کار کننــد. امــا امــروز نبود شــغل و 
بیماری هــای پولی و اقتصــادی جامعــه را ناکار کرده اســت. 
وقتی مردم ناکارآمدی دولت را می بینند، به سمت بسترهایی 
می روند که از ظرفیت های آن برای ایجاد رسانه و کسب وکار 
استفاده کنند. مهم ترین بستری که در ســال های اخیر در 

کشور این ظرفیت را داشت، تلگرام بود و پس از فیلتر شدنش 
مردم در یک کوچ بزرگ به اینستاگرام آمدند. امروز هر ایرانی 
یک »فاندر« شده و مفهوم »کارمند«بودن مخدوش شده و 
عمالً »کارمند«های رسمی روی دست دولت مانده اند، چون 
دولت ها به دلیل انفعــال  و ناکارآمدی شــان، عمــالً »کاری« 

نمی کنند که »کارمند« بخواهند.

 جمع بندی
پس به جای اینکه مــردم را روبــه روی مردم بگذاریم و ســؤال 
کنیم »آیا مردم باید در اینستاگرام شغل شان را تبلیغ کنند و 
فعالیت خوداشتغالی کنند؟« باید بپرسیم اصالً به چه دلیل 
این همه شــغل )به روایتی 300 هزار شــغل( در اینســتاگرام 
وجود دارد و چرا صفحات شخصی به رسانه های خصوصی 
تبدیل شــده اند؟ با این نگاه، در شرایطی که هیچ جایی برای 
ابراز عقیــده وجود نــدارد و از طرفی هم بــار ناکارآمدی دولت 
در ایجاد شغل به دوش شبکه های اجتماعی افتاده، مسلم 
اســت که من به عنوان حتی یک خواننده -که تولید محتوا 
هم نمی کند- تمایلی نــدارم مطلبی را ببینم که هم راســتا با 
اوضاع و احوال جامعه نیست و در برابر آن موضع می گیرم. 
اما باید حواس مان باشــد این موضــوع »نتیجه« ضعف ها 
و عملکردهــای دیگر اســت و اشــتباه اســت کــه ما بــه جای 
ســؤال اساســی از دولت ها و مســئولیتی کــه دارنــد، تنها به 
جایی بپردازیم که مردم به ناچــار در آن گیر کرده اند. در حال 
حاضر مردمی که رســانه و جایی برای حــرف زدن ندارند و در 
اینستاگرام به ناچار فعالیت می کنند، مردمی را که »شغل« 
ندارند و در اینســتاگرام به ناچار فعالیــت می کنند، مؤاخذه 
می کنند و این غلط است. در هیچ شرایطی مردم نباید مقابل 
مردم باشــند. امروز کســب وکارها در فضای مجازی با اتهام 
»عادی ســازی« روبه رو می شــوند، اما وقتــی هیچ چیز عادی 
نیست، چطور یک فروشنده در اینستاگرام می تواند شرایط 
را عادی جلوه دهد؟ توجه کنید چیزی که باید از بخش دولتی 
و میلیون ها کارکن دولت مطالبه شــود، عمالً بــه دوش چند 
کارآفریــن و خوداشــتغال در اینســتاگرام می افتد. پرســش 
مهم تر این است که شرایط عادی کدام است؟ من فکر می کنم 
هیچ کدام از این اعمال عادی سازی شرایط نیست. هر گزاره ای 
که مردم را در مقابل مردم قرار دهد، غلط است. هر پرسشی 
که مردم را مسئول شرایط مردم بداند، غلط است. مردم باید 
در کنار هم باشند و از دولت و قانون گذار و مجریان قانون که 

مسئول این شرایط غیرعادی هستند، مطالبه کنند.

امیر حق رنجبر
همبنیانگذارومدیرعامللندو

Info 
@karangweekly.ir
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بيلبورد
B I L L B O A R D

درباره تبلیغات محیطی 
جاباما

جا با کی؟
اولین باری که اسم »جاباما«  را شنیدم، به 
تمام وقت هایی فکر کردم که می خواستم 
به سفر بروم. حداقل درباره خودم می توانم 
بگویم اولین چیزی که در این مواقع به آن 
فکر می کنم، جاست! حتی وقتی قرار است 
با جمعــی به ســفر بــروم و هر کس ســعی 
می کنــد مقدمــات چیــزی را فراهــم کنــد، 
اولین چیزی که می گویم این است: »جا رو 
چه کار کنیم؟« »جاباما« با انتخاب اســم 
هوشمندانه اش مرا به یاد دغدغه اصلی ام 
به وقت مسافرت انداخته بود و جوابش را 

هم با اطمینان داده بود: »جاباما«.
»جاباما« به وقت تبلیغــات، به خصوص 
جمــع  میــان  در  محیطــی،  تبلیغــات 
دوستانه ای که قصد سفر دارند، نشسته 
اســت. جابامایی ها در این جمــع به یکی 
می گوینــد بــرود چــای آتشــی درســت 
کند، به یکــی دیگــر می گویند برود ســراغ 
درســت کردن کبــاب تــرش و وقتی چشــم 
نگــران آدمــی مثــل مــن را می بیننــد، 

می گویند: »نگران نباش، »جاباما«.«
راســتش وقتی پویش بســیار موفــق »بود 
و نبــود« اســنپ بــاال آمــد و درخشــید، 
نمی توانســتم ایــن احتمــال را از ســرم 
پــاک کنــم کــه در نهانی تریــن جــای ذهن 
ایده پــردازان آن، تبلیغات جابامــا به مبل 
تکیه داده و با همان نــگاه اطمینان بخش 
روی  »جابامــا«  می زنــد.  چشــمک 
بیلبوردهای شهر با ادبیات متفاوتی تبلیغ 
می کند؛ پیام هایی که بخش اولــش وزن و 
معنای ضرب المثــل »از شــیرمرغ تا جان 
آدمیزاد« را تداعی می کند و بخش دوم آن 
نام خودش را یــادآوری می کنــد: »جا با ما 
جوره«. انگار جاباما فهمیــده که در جمع 
دوســتان زیاد شــده اند آدم هایی کــه برای 
مخاطب اینســتاگرام ســفر می رونــد و در 
سفر هم به چشــم و هم چشــمی افتاده  و 
می گویند نه من خانه روســتایی نمی آیم، 
می خواهم مثل فالنی بروم کلبه مثلثی یا 
عکس های کنــار کلبه های ســاحلی بهتر 
است و ... . جاباما اما با صبوری می گوید:  
»خیالــت راحــت! از ویــالی اســتخردار تا 
بوم گردی، از کلبه جنگی تا ویالی ساحلی، 
از کلبه مثلثی تا خونه روستایی با ما جوره! 

بهونه نیار! بار سفر رو ببند.« 

REVIEWبررسی

احتماالً در قــرن 1۸ میــالدی و در آمریکا اولیــن کمپین ها با 
مقاصد سیاســی طراحی و اجرا شــدند. وظیفه یک پویش 
در آن زمــان هدایت افــکار بــرای تصمیم گیــری، رأی به یک 

کاندیدا و در نهایت باال بردن اعداد بود که البته این موضوع 
در زمان حال هــم تفاوت چندانــی نکرده اســت. فقط حاال 
ما می خواهیم شاخص های یک کســب وکار یا برند را تکان 

با وجود آنکه کمپین ها در فروش محصوالت و خدمات 
یک کسب و کار نقشی اساسی دارند، باید بررسی کرد که آیا 

این کمپین ها در زمان درستی اجرا می شوند؟ 

 کار درست
در زمان درست

دهیم و همان طور که می دانید - یا اگر نمی دانید خوب است 
که به آن فکر کنید - دنیــای امروز بیشــتر روی محور اعداد 
می چرخد. اعداد بیشــتر، برابر با بانک اطالعاتی بیشــتر و 
اطالعات بیشــتر، برابر با قدرت تصمیم گیری بهتر اســت. 
امروزه این اعداد هســتند که کســب وکارهای موفق را پیش 
می برنــد. برگــزاری پویــش سیاســی کاندیداها یا احــزاب بر 
اســاس نیاز آنها تعریف شــده بود. آنها بر اســاس شــواهد 
پیش بینی می کردنــد کــه در انتخابات نتیجه دلخواه شــان 
را نمی گیرند. پس دســت به کار می شــدند و شــعار و پوستر 
طراحــی می کردنــد. دیوار هــای شــهر، روزنامــه  و مجله هــا 
رسانه های در اختیار آنها بود. تصور کنید روز اول تبلیغات 
کاندیدا ها برای ریاست جمهوری است. مردم ناآگاه هستند 
و جای خالی پاسخ برای یک پرسش در ذهن آنها وجود دارد. 
حتی نمی دانند نام کاندیداها چیست. در این حالت زمان 
بــرای کاندیدا طالســت؛ هرچــه زودتر به چشــم مخاطبش 
بیایــد، در ذهــن او ماندگارتر اســت و بعــد فقط نیــاز دارد تا 
مخاطبش را تبدیل بــه یک طرفــدار و بعدتر یک متعصب 
کند. آیا در پویش های یک کسب و کار هم زمان نقش مهمی 

دارد؟

 قرمز یا آبی؟
دنیای پویش ها و تبلیغات همانند دنیای ماتریکس است. 
شما نمی توانید چیزی در میانه گزینه ها را انتخاب کنید. یا 
قرمز هستید یا آبی. پویش ها طراحی می شوند تا مخاطب 
را جذب کنند و معموالً این مخاطب خواسته یا ناخواسته 

 B2B استفاده از ابزار بازاریابی
B2C برای بازاریابی

لینکدین را دریاب!

مدت هاســت کــه اهمیــت لینکدیــن بــرای بازاریابــی 
B2B( مشــخص شــده  و بســیاری از  میان شــرکتی )
متخصصان، آن را بهترین شبکه  اجتماعی برای بازاریابی 
B2B می داننــد. ولــی کســب و کارهای بســیاری از ظرفیت 
بازاریابی مصرفی )B2C( در لینکدین غافل اند. اما چرا؟ آیا 
متخصصان نمی توانند مصرف کننده  خدمــات یا کاالیی 

باشند؟
متخصصان حــوزه بازاریابی، توســعه دهندگان محصول 
و... هــم وقتــی از کار فــارغ می شــوند، ممکــن اســت زمان 
فراغت شان را با دیدن فیلم  و سریال پر کنند. در این حالت 

چه اشکالی دارد شبکه های خانگی در میان چرخیدن این 
متخصصان در لینکدین به آنها یادآوری کنند که برای وقت 

فراغت شان می توانند روی خدمات آنها حساب کنند؟
برای بازاریابــی B2C در لینکدین باید بــه چند نکته توجه 

کنید.

 از ابزارهــای لینکدین برای هدفمندکردن 
تبلیغات استفاده کنید

بــرای فعالیــت در لینکدیــن هــم مثــل ســایر شــبکه های 
اجتماعی نخستین قدم شــناخت مخاطب هدف است. 
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مارکتينگ
M A R K E T I N G

وارد مســیری می شــود کــه دیگــر بازگشــت نــدارد. شــما 
نمی توانید رأی خــود را به فالن کاندیدا پــس بگیرید. حتی 
اگر از خبرنامه ای که در آن عضو شده اید لغو عضویت کنید 
یا خرید خود را از دیجی کاال کنســل کنید، شما در مسیری 
هستید که از قبل برایتان طراحی شده است. در این فرایند 
بازگشتی نیســت و شما تحت کنترل هســتید. این فاکتور 

حساسیت اجرای دقیق پویش ها را باال می برد. 
بگذارید با یک مثال جلو برویم؛ شما فروشنده ای هستید که 
کنار خیابان تی شرت می فروشید. جمعیت زیادی از مقابل 
شــما عبور می کنند، اما همه آنها مشــتری شــما نیستند. 
شــرط فروش موفق تی شــرت هایتان دانســتن این است که 
مشــتری شــما کدام یک از افراد حاضر در جمعیت اســت. 
بعد باید منتظر بمانید و در زمان درســت پیشــنهاد خود را 
مثالً بــه خانمی که احتمال می دهید یک پســر جــوان دارد 
ارا  ئه دهید. در غیر این صورت شما محکوم به شکست در 
فروش خود خواهید بود. زیرا احتماالً سرمایه خود را صرف 

ترغیب شــخصی می کنیــد که اصــالً مخاطب 
شما نیست.

 ضرورت پویش های موازی
پاســخ ســاده ترین ســؤاالت، کلیــدی و مهــم 
هســتند. شــما مشــخص می کنیــد بــرای چــه 
کسانی، چطور و در کجا  پیام تان را منتشر کنید، 
اما شاید مهم ترین سؤال این باشد که چه زمانی 
پیشنهاد بدهیم و چه زمانی نه! در واقع بهترین 
زمان برای شروع یک پویش اولین زمانی است 

که در اختیار دارید. ممکن است همین امروز یا فردا باشد، 
ولی اگــر مخاطب خود را می شناســید و می دانیــد چطور با 
او کنار بیایید، دســت روی دســت گذاشــتن اشــتباه است. 
اولین شنبه ماه، شــروع فصل جدید، یک رویداد خاص در 
تقویم، ارائه یک خدمت یا محصول جدید فرصت های شما 
هســتند. اگر کســب و کار دارید یا مدیر بازاریابــی یک برند 
هستید، پویش  های ساالنه، فصلی و خرده پویش ها به شما 
تحمیل خواهند شد و کار خودشان را خواهند کرد. پس بهتر 
اســت برای زمانی که فروش تــان پایین می آید بــه فکر چاره 

باشید و پویش هایی پایدار طراحی کنید. 
دســته بندی  از  شــما  مشــتری  و  مخاطــب  اگــر 
)Segmentation( متفــاوت هســتند، همزمــان بــرای آنها 
پویش های مختلف اما موازی باال ببرید و اجازه بدهید داده 
به شــما کمک کند در آینده چطور رفتار بازاریابی بهتری با 

مخاطب خود داشته باشید. 

 حاال نوبت شما نیست؛ صبور باشید
حال وقت پاســخ به این سؤال اســت که چه زمانی برای باال 
بردن یک پویش مناسب نیست و شما باید شکیبا باشید 
تا فرصت و فضای مناســب شــکل بگیــرد. بیایید بــه مثال 
دستفروش تی شرت و خانم میان سال برگردیم. تصور کنید 
که شــما این خانم را برای ارائه پیشــنهاد فروش خود نشان 
کرده اید و همین که او نزدیک تر می شود، متوجه  می شوید 

او در حال مکالمه تلفنی است. توجه او سمت شما نیست 
و احتماالً پیشــنهاد شــما به گوشش نمی رســد و حتی اگر 
برســد، اولویت او تی شرت دست شــما نیست. اینجاست 
که باید عقب بایستید. همه چیز سر جایش است، اما زمان 
مناسب نیســت و بهتر اســت اجازه دهید فرصت دیگری 

نصیب شما شود. 
برای اینکه بفهمید پویش شما در زمان درست باال می رود 
یا خیر، می توانید به این سؤال ها جواب بدهید: مخاطب 
پیام شما کیست؟ چه قشری هستند که شما از آنها انتظار 
تبدیــل )Conversion( داریــد؟ در زمانــی که بــرای پویش 
انتخاب کرده اید این دسته مخاطب در حال چه فعالیتی 
هستند؟ آیا به شما توجه می کنند؟ با شما تعامل دارند یا 
حواس آنها به مسائل دیگر پرت شده؟ اگر مخاطب شما 
آماده دریافت پیام تان اســت، زمان را از دست ندهید و در 

اولین فرصت برای گرفتن تبدیل از آنها اقدام کنید. 
کانال های پویش  نیز در انتخاب زمان مناســب آن بسیار 
تأثیرگــذار هســتند. مثــالً اگــر می خواهیــد 
ایمیلی حــاوی یک پیشــنهاد فــروش جذاب 
ارســال کنیــد، احتمــاالً بایــد بــرای اوایــل ماه 
برنامه ریــزی کنیــد. ایــن زمــان را پیــدا کنید و 
بــرای ارائــه پیــام درســت در آن هنــگام آمــاده 
باشید. وضعیت اکنون بازاریابی شما نتیجه 
داده هــا و تصمیمــات گذشــته تان بر اســاس 
آنهاســت. هرچــه بیشــتر داده جمــع آوری 
کنیــد و جزئیات بیشــتری را در نظــر بگیرید، 
وضعیت مطلوب تــری در پیش بینــی  آینده و 
موقعیت های فروش موجــود در آن خواهید داشــت. اگر 
می خواهیــد زمان بندی هــای شــما دقیق تــر باشــند، باید 

داده های دقیق تری را جمع آوری کنید. 
موفقیت یا شکست های گذشته شما بهترین منبع برای 
تصمیم گیری هســتند. آنها را موشــکافانه بررسی کنید. 
به دنبال علت موفقیت باشــید و ســعی در تکرار بهتر آن 
کنیــد. قبــل از ارائــه پیشــنهاد و جذب مخاطــب مطمئن 
شوید که محصول شما آماده پذیرش حجم بیش از روال 
و فوق العاده مخاطب است و در طول فعالیت پویش فشار 
مضاعفــی به سیســتم یا مثــالً تیم پشــتیبانی شــما وارد 
نخواهد شد؛ یا کاربر بعد از ورود به سایت شما با خطا های 
متعدد برخورد نمی کند. در واقع می توان گفت تا زمانی که 
شما به درک درستی از مخاطب خود نرسیده باشید، برای 
تبلیغات خود به اعداد و داده های تبلیغات تان در گذشته 
توجه نکــرده و به کانال هــای جذب مخاطب خود تســلط 
کافی نداشته باشید، هرگز نمی توانید زمان درست برگزاری 
پویش کسب و کار خود را تشخیص دهید. هیچ کس بیرون 
از کسب و کار شما نمی تواند به شما بگوید چه زمانی برای 
اجرای یک پویش مناسب است و چه زمانی نباید پویشی 
را برگزار کرد. زمان درســت شــروع پویش برای کسب و کار 
شــما درســت زمانــی اســت کــه مخاطــب شــما نیازمنــد 
پیشنهاد یا کاالی شماست و در کانال جذب شما حضور 

دارد و البته توان خرید را هم دارد.

محمد عربگری
  

mohamadarabgary 
@gmail.com

چطور جلسات ایده یابی خالقانه ای داشته باشیم؟ 

خالقیت در امنیت

REVIEWبررسی

عباس کیارستمی وقتی از تنهایی حرف می زند، 
می گوید: »من در تنهایی آدم بهتری هستم.« 
من می خواهم از این  جمله وام بگیرم و بگویم: 
»مــن در امنیــت، آدم خالق تری هســتم!« اما 

منظورم از این حرف چیست؟
این روزها همه کسب و کارها دل شان می خواهد 
خالق باشــند، زیرا خــوب می داننــد در دنیایی 
که ما بیشــتر از آنکه در معرض هوا باشــیم در 
معــرض تبلیغــات هســتیم، تمایز امــر مهمی 
اســت. آنچه تمایز ایجاد می کنــد خرق عادت 
و پرنده خیال را بیرون جعبه فرستادن است. 

کســب و کارهای بزرگ تــر بــرای ایجــاد تمایــز و 
خلــق ایده هــای خالقانــه در تبلیغــات، در تیــم 
بازاریابــی خود فــرد یا افــرادی را مســئول خلق 
ایده می کنند. کسب و کارهای کوچک تر سعی 
می کنند تمام نیروهای خود را درگیر جلســات  
ایده یابی کنند یا از آنها بخواهند همواره تالش 
کننــد در انجــام کار خــود دســت بــه خالقیــت 
بزننــد! امــا آیــا هــر کســب و کاری کــه در آرزوی 

خالقیت باشد، روزی به آن می رسد؟
کافی است نگاهی به تبلیغات کسب و کارهای 
بزرگ و کوچک اطراف مــان بیندازیم تا ببینیم 

جواب این سؤال قطعاً منفی است! اما چرا؟
خالقیت نداشــتن هم مثل نداشــتن هــر مهارت 
دیگری در سازمان می تواند هزار دلیل داشته باشد، 
اما اگر بخواهم با توجه به تجربه حضور در تیم های 
خالقیت و از ظن خود جوابی به این پرسش بدهم، 
می گویم خیلــی از کســب و کارها خالق نیســتند، 

چون جلسات ایده یابی امنی ندارند!
منظــور از امنیــت چیســت؟ امنیتی کــه از آن 
حــرف می زنــم، از جنــس امنیتی اســت که در 
جمع دوستان مان تجربه می کنیم. ما در جمع 
دوســتان صمیمــی می توانیــم بــدون تــرس از 
مسخره شدن از چیزی که در ذهن مان می گذرد 
حرف بزنیم. ما در جمع دوستان صمیمی خود 

می توانیــم ایده هــای احمقانــه بدهیــم و بعــد 
همــراه با دوســتان مان بــه آن ایده هــا بخندیم، 
بی  اینکــه فکــر کنیــم قــرار اســت بعدهــا بــا آن 
ایده ها قضاوت شــویم. به عبارتی مــا در جمع 
دوســتان مان بیشــتر از هــر زمانــی می توانیــم 
خودمــان باشــیم و هــر آدمــی خالقانه تریــن 
ایده هایــش را زمانــی ارائــه خواهــد داد کــه 
بیشترین دسترسی را به خودش داشته باشد. 
اگر بخواهیم خرق عادت کنیم و چیزی را خلق 
کنیم، الزم اســت به جای نگاه کردن به دیگران 
و ترس از قضاوت آنها، به درون خود نگاه کنیم 
و از پس تجربه های گذشــته و عالیق و ســالیق 

شــخصی مان چیــزی را بــرای ارائــه 
بیرون بیاوریــم. تنهــا در این حالت 
اســت که چیزی کــه خلــق می کنیم 
با هرچیزی در بیــرون از ما متفاوت 
خواهــد بــود و خالقیت چیــزی جز 
»رســیدن بــه صــدای شــخصی« 

نیست. 
بســیاری از کســب و کارها تبلیغات 
خالقانه ای ندارند، چراکه جلســات 
ایده یابــی امنــی ندارنــد! تنهــا بــا 
جلســه های  درســت  مدیریــت 

ایده یابــی، می تــوان ظرفیــت تولیــد تبلیغــات 
خالقانه را بیشتر کرد. چطور؟

تمامی کسانی که در جلسات ایده یابی شرکت 
می کننــد بایــد بــا قوانیــن جلســات ایده یابــی 
آشــنا باشــند و در میان این قوانین نیز به یکی 
بیشتر از همه پایبند بمانند؛ »هیچ کس نباید 
در مرحلــه ایده یابی ایده شــخص دیگــر را نقد 
کند یــا دربــاره آن نظر بدهــد!« قضــاوت و نقد 
ایده ها هرچقدر هم که با لحن خوبی بیان شود، 
احســاس امنیت را از ایده پردازان می گیرد! آیا 
در جلسات ایده یابی تیم بازاریابی شما تمامی 

قوانین این جلسات رعایت می شود؟

نگار قانونی  

negarqanouni
@gmail.com

پس از شــناخت مخاطب هدف، شــما از طریــق ابزارهای 
لینکدین می توانید دقیقاً به مخاطب دلخواه تان دسترسی 

یابید.

 به زبان لینکدین حرف بزنید
لحن آدم ها در ســر کار با لحن آنها در جمع دوستان شان 
فــرق دارد. زبــان لینکدین بــه زبانی کــه ما برای معاشــرت 
در محیط های رســمی انتخاب می کنیم نزدیک تر است. 
بسیاری از کسب و کارها فکر می کنند وقتی از رسمی بودن 
زبان در لینکدین حرف می زنیم، یعنی نباید از طنز استفاده 

کنیم، اما همــه  می دانیم اندکی طنز در گفت و شــنودهای 
رسمی بســیار جذاب اســت. حضور نویســنده تبلیغاتی 
خــوب در یــک کســب و کار و اســتفاده بجــای او از طنــز در 

محتواها می تواند شما را از رقبایتان متمایز کند.

 محصول را رها کنید و به ارزش بچسبید!
در لینکدین به جای پرداختن به یک کاال یا خدمات خاص، 
به سراغ ارزشی که آن کاال یا خدمات برای دنبال کنندگان 
می آفریند، بروید. مثالً یک برند پوشاک ورزشی نباید فقط 
تصاویر و ویدئوهایی را پست کند که درباره  کاالی خاصی 
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سالمت
H E A L T H

وضعیت این روزهای شرکت های گردشگری سالمت که می گویند در آستانه تعطیلی 
قرار گرفته اند

مخاطب ما روی 
اینستاگرام و یوتیوب است!

آخرین وضعیت یک 
کسب وکار بین المللی

زمستان پشت 
زمستان

ایــن روزهــا کــه ایران هراســی یکــی از 
تاکتیک هــای معاندیــن اســت، هیــچ 
صنعتــی ماننــد گردشــگری ســالمت 
نمی توانــد نقشــه های آنهــا را نقش بر 

آب کند. 
چرا می گویم گردشگری سالمت و چرا 
گردشــگری نــه؟ گردشــگری به تنهایی 
شــاید این پتانســیل را نداشــته باشــد 
و گزینه هــای بســیار دیگــری بــرای 
گردشــگران وجــود داشــته 
باشــد کــه ترجیــح بدهنــد 
بــه آن مقاصــد ســفر کنند، 
امــا بــه واســطه درمان هــای 
تجهیــزات  باکیفیــت، 
پزشــکی به روز و هزینه های 
رقابتــی، ایــران در منطقــه 
دارد  گفتــن  بــرای  حــرف 
بایــد در چنیــن  و اتفاقــاً 
شــرایطی که تمــام تبلیغات 
رســانه های معانــد علیــه ایران اســت، 
ایــن راه هرچه بیشــتر و راحت تــر برای 
گردشــگران هموار شــود. همان طور که 
تا پیش از این هم گردشــگران وقتی به 
ایران سفر می کردند، همواره حیرت زده 
از تصور قبلی شــان ســخن می گفتند. 
ایــن صنعــت مانند یــک نهــال نحیف 
اســت که زمســتان پشت زمســتان به 

خود می بیند. 
دوره کرونــا را همگــی بــه خاطــر داریم. 
تفــاوت موقعیت فعلــی بــا دوران کرونا 
ایــن اســت کــه در دوران کرونــا اگــر 
فعالیت ها متوقف شد، انگیزه ای وجود 
داشــت که پــس از مرحلــه کرونــا همه 
امید به رشــد بــازار داشــتند. طــی این 
مدت کسانی که توانستند در این بازار 
بمانند، ســعی کردند زیرســاخت های 
خودشــان را قوی تر کنند تا بــرای روزی 
که کرونــا از بین مــی رود و رونــد مثبت 
بازار گردشــگری ســالمت می رســد، با 
حداکثر ظرفیت بتوانند خدمت رسانی 

کنند. 
یعنی دقیقاً همین امــروز. امروز، زمان 
برداشــت کســانی اســت کــه در دوره 
کرونــا بــی هیــچ حمایتــی تــاب آوردند 
و چــراغ گردشــگری ســالمت ایــران را 
روشــن نگه داشــتند، امــا بــا وضعیت 
فعلــی اینترنــت و کانال هــای ارتباطــی 
می شــود گفــت زمســتانی دیگــر نهال 
نحیــف گردشــگری ســالمت را تهدید 

می کند.

POINT OF VIEWدیدگاه

گردشگری سالمت از آن دست کسب و کارهایی است که 
ارزآوری بسیار زیادی برای کشور داشته است. خوشنامی 
پزشــکان ایــران، کیفیــت بــاالی درمان هــا، ظرفیت هــای 
گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی، مردم میهمان نواز، 
در کنــار قیمت های جــذاب به واســطه تفــاوت نــرخ ارز از 
مزایای رقابتی این صنعت در کشــور ما به شــمار می رود. 
ایــن کســب وکار ســابقه طوالنــی در کشــور دارد، ولــی بــه 
مدد رشد بســتر آنالین و فراگیری شــبکه های اجتماعی، 
اســتارتاپ ها و کســب وکارهای نوپایی در ایــن حوزه ظهور 
کرده انــد؛ شــرکت هایی کوچک بــا تأثیر گــذاری بــزرگ در 
اقتصــاد کشــور. حضــور و ظهــور پلتفرم های گردشــگری 
ســالمت، وجهــه گردشــگری ســالمت ایــران را در جهــان 
ارتقــا داد و خود به خــود بــه ســامان دهی بازیگــران اصلی 
این صنعت انجامید. اتوماسیون و سازوکارهای خالقانه 
این پلتفرم ها مانع از بروز تجربه های بد برای گردشــگران 
و سوءاســتفاده از آنهــا شــد و همین امر خــون تــازه ای در 
رگ این صنعت جــاری کرد. حضور گردشــگران که اغلب 

به واســطه سیاســت های ایران هراســی، تصویر غریبی از 
ایران داشــتند، دگرگون شــد و آنها با اشــتراک عکس ها و 
فیلم ها از زیبایی های ایران در شبکه های اجتماعی تصویر 
حقیقی ایــران را بــه نمایــش گذاشــتند. اما ایــن صنعت 
همواره مورد بی مهری دولت ها قرار گرفته و توجه  کافی به 
تأثیر این صنعت اســتراتژیک نشده اســت؛ صنعتی که 
هم ارزآور است، هم اشــتغال آفرین و هم برهم زننده بازی 
آنان که ایرانی هراسناک را در رسانه های خود القا می کنند. 
گذشته از سخت گیری ها و مانع تراشی هایی که بر سر راه 
این کســب وکارها قرار گرفت، همه گیری کرونا بزرگ ترین 
آسیبی بود که به این صنعت وارد شد و امروز هم به واسطه 
شرایط کشــور در حالی که در مرحله پســا کرونا هستیم و 
فنر فشرده شده نیازهای درمانی بیماران این بازار در حال 
بازشدن است، گرفتاری دیگری متوجه این کسب وکارها 
شــده اســت؛ این  بار از نوع تحریم داخلی. با بنیان گذاران 
چند پلتفرم مطرح در این حوزه صحبت کردیم و حال وروز 

کسب و کارشان را از آنها جویا شدیم.

دکتر محمد پارسا
 بنیان گذار موج آرامش آمیتیس

بازار را به دشمن باختیم
از آغاز بحران کرونا تابه امروز همواره 
کسب و کارهای گردشگری سالمت 
تحــت فشــار و در معــرض خطــر 
نابودی قرار داشتند. در پی اتفاقات 
اخیر و بسته شدن راه ارتباطی ما با 
مخاطبان خارج از کشور، ورودی کسب و کار ما به عدد صفر 
رســید؛ مطلقــاً صفــر. انــگار حاکمیــت هیــچ تصــوری از 
کســب و کارهای بین المللــی نــدارد. بــرای راه انــدازی 
کســب وکاری ماننــد کســب و کار گردشــگری ســالمت، 
می بایست تفکر بین المللی داشت. اما فقط پنج درصد 
این تفکــر به سیاســتی که بنیان گــذاران اتخــاذ می کنند، 
بســتگی دارد. 95 درصد باقی مانده به نــگاه بین المللی و 

رفتار حاکمیت با این بازار مربوط است. 
بحران کرونا یک بحران جهان شــمول بود و کشــور ما هم 

امیر مالاحمدی
مدیرIPDبیمارستانپیامبران
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سالمت
H E A L T H

با مشــکالت به وجود آمده از کرونا دســت و پنجه نرم کرد. 
در دوران پس از کرونا هم در اخبار گوناگون در رســانه های 
مختلف خبر از حمایت های دولت از کســب و کارها مدام 
در حال انتشــار بود. وقتی نگاه بین المللی به کســب و کار 
بین المللی وجود نــدارد، یعنی بود و نبود این کســب وکار 
اصالً اهمیت نــدارد. یعنــی حاکمیت بــه هیچ وجه دلش 
نمی خواهــد گردشــگر ســالمت بــه ایــران بیایــد. یعنــی 
نمی خواهد این درآمــد دالری و ارزآوری برای کشــور اتفاق 

بیفتد. این را می شود به خوبی از رفتار حاکمیت فهمید. 
راه ارتباطــی کســب وکار مــا بــا مخاطبان مــان از طریــق 
پلتفرم های اینســتاگرام و واتس اپ بود. به لحاظ فنی هم 
وب ســایت ما روی ســرورهای خارجی قرار داشت. پس از 
اتفاقات اخیر تمام زیرســاخت های ما دچار اختالل شد. 
ارتباط ما با مخاطبان مان قطع شد و طی این مدت به صفر 
مطلق رسیدیم. از حمایت های رنگارنگ آقایان که در دوره 
کرونــا حــرف از آن می زدند، هیچ چیــزی به کســب و کار ما 
نرسید؛ حتی یک احوالپرسی ســاده. نه وزارت بهداشت 
و نه وزارت گردشــگری هیچ کدام. برای شــرکت گردشگری 
سالمت که مانند ما مجوز بند ب گرفته، سرپا نگه داشتن 
یک کسب وکار در چنین شرایطی اصالً امکان پذیر نیست. 

این است که درصدد تعطیلی شرکت هستیم. 
بعضی از دوستان اتفاقاً توصیه می کنند که با عرب زبان ها 
کار کنیم.کشــورهای عربــی هــم در حــال حاضــر پــس از 

آن پیمان صلــح ابراهیم کــه میان آنهــا و رژیم 
اشغالگر قدس برقرار شــده، دیگر بازار ایران را 
جــذاب نمی دانند. مــا زمین بازی گردشــگری 
ســالمت منطقــه را بــه رژیــم صهیونیســتی 
باخته ایم. این کارها اگر ریختن آب به آسیاب 
دشمن نیست، پس چیست؟ وقتی می گویند 
روی پلتفرم هــای داخلی فعالیت کنیــد و باید 
خودتان فکرش را می کردید، یعنی کوچک ترین 
تصوری از کســب و کارهای بین المللی ندارند. 
من چطــور باید بــرای کســب وکار خــودم  روی 
پلتفــرم داخلــی مارکتینــگ انجــام دهــم، در 

حالی که مخاطبم آن ســر دنیاست و فقط اینســتاگرام را 
می شناسد. 

از زمــان راه انــدازی آمیتیــس ســنگ اندازی های مختلــف 
در مســیر ما اتفاق افتاد تا اینکه ما با بحــران کرونا روبه رو 
شدیم. از زمان شیوع کرونا تا امروز 10 میلیارد تومان ضرر 
کرده ایم. آنچه از شواهد مشخص است، نه گوش شنوایی 
برای کســب و کارهایی مانند ما وجود دارد، نــه اصالً عزم و 

اراده ای برای وجود این کسب وکار؛ چه برسد به حمایت.

حسین یاراحمدی
 هم بنیان گذار آریامدتور

این بازار مین گذاری شده
در حــال حاضر ما دو مســئله مهم 
داریــم کــه بــا آن دســت و پنجه نرم 
می کنیم؛ یک مســئله قبل از ورود 
بیماران به کشور و مسئله بعد هم 
بعد از ورود بیمار است. مسلماً تنها 
راه ارتباط ما با بیماران از طریق اینترنت اســت. برای ارائه 
مشــاوره، مارکتینــگ، دریافــت مــدارک پزشــکی و 
هماهنگی های مختلف جهت ورود به ایران نیاز است که 
از طریق پلتفرم هــای رایج مانند واتس اپ و اینســتاگرام با 
بیماران مان در تماس باشیم. بعد از اینکه بیماران به ایران 
آمدند، باز هم نیاز است که آنها از طریق همین پلتفرم ها با 
خانواده شان در کشور مبدأ در ارتباط باشند. متأسفانه به  
خاطر شــرایط اخیر تمام این پلتفرم های جهانی مسدود 
شــده و راهی برای ارتباط با بیمــاران خارج از کشــور وجود 
ندارد. این مسئله و اختالل در ارتباط ما و بیماران خارجی 
یک لطمــه بــزرگ بــه برنــد و اعتبار مــا می زنــد کــه آن هم 

بی اعتمادی است. 

این موضوع بســیار مهمــی اســت و پایــداری در ارتباط با 
بیمــاران برای مــا یک مســئله حیاتی اســت. این شــرایط 
را متأســفانه در آبــان 139۸ هــم تجربــه کردیــم. بــرای 
کســب و کارهایی مانند ما مهم اســت کــه شــرایط ارتباط 
را به گونــه ای فراهم کنیــم که بیمار بــا آن راحت تر اســت. 
نمی توانیــم به بیمــاری کــه مثــالً در حــوزه اســکاندیناوی 
ســکونت دارد، بگوییم کــه فالن اپلیکیشــن داخلــی ما را 
نصب کن تا ما با هم در تماس باشــیم. بایــد ببینیم خود 
بیمار روی چه پلتفرم هایی فعالیت دارد و ما از همان طریق 
با او در ارتباط باشیم. بیمار منتظر ما نمی ماند. به راحتی 
گزینه های دیگر را انتخاب می کند؛ ترکیه، امارات، هند یا 

هر جای دیگر. 
وضعیت فعلــی، ترکیبی از بی اعتمــادی و از دســت دادن 
بازار اســت. من در جلســه ای که اخیراً در میراث فرهنگی 
به آن دعوت شــده بــودم، مطــرح کردم مســئوالن ســر راه 
کســب و کارها آن قــدر مجوز هــای گوناگــون قــرار می دهند 
که بخشی از انرژی و تمرکز کســب وکارها فقط صرف این 
کاغذبازی ها و مجوزها می شود، اما پس از آن کسب و کار را 
رها می کنند. در این دوران هیچ کس به ما کمک نکرد. هیچ 
حمایتی از سمت صادرکننده مجوز دریافت نکرده ایم؛ چه 
اکنون، چه در دوران کرونا. ما تالش کردیــم در دوران کرونا 
آریامدتور را ســرپا نگه داریــم. در این دوران ســعی کردیم 
زیرساخت هایمان را توسعه دهیم. پیش بینی می کردیم 
که پس از شکستن سد کووید، سیل بیماران 
خارجی به ایران ســرازیر شــود کــه پیش بینی 
درستی هم بود و نشــانه های آن را هم دیدیم، 
اما درســت در لحظه ای کــه باید میزبــان آنها 
باشیم، سد دیگری سر راه ما قرار گرفت؛ قطعی 

اینترنت و فیلترینگ پلتفرم ها.
بازار گردشــگری ســالمت ایران می توانســت 
پاییز و زمستان بســیار جذابی را تجربه کند، 
اما ایــن شــرایط مانــع دســتیابی به آن شــد! 
صحبت هایی هم شنیده می شود که بیشتر 
شبیه شوخی است. دوباره ارجاع می دهم به 
همان جلسه میراث  فرهنگی که آقای شالبافیان، معاون 
وزیر گردشــگری هــم حضــور داشــتند. اگــر می خواهیم 
کسب و کار بین المللی داشته باشیم و ارزآوری کنیم، باید 
در پلتفرم هایی که ترند روز دنیا هســتند، حضور داشته 
باشــیم. بــه نظرم یــک بار بــرای همیشــه باید مســئوالن 
موضع خودشــان را در مــورد کســب و کارهای بین المللی 
اعالم کند. اگر می خواهند کســب و کار بین المللی وجود 
داشته باشد، صادرات اتفاق بیفتد، ارزآوری وجود داشته 
باشد و...، باید از ابزارهای آن هم استفاده کرد؛ ابزارهایی 
که وجود دارند، مشتری بالقوه در آن حضور دارد، امکان 
تعامل با تمام دنیــا با وجود تمامی تحریم هــا وجود دارد 
و از آنها می شــود درآمد سرشاری داشــت، اما مسئوالن 
به راحتی آنهــا را فیلتر می کننــد. در حال حاضــر هم اگر 
همچنان ادامــه می دهیم، به لطف تعامــل و همکاری ای 
اســت کــه در دورهمی هــا و شبکه ســازی هایی کــه اتفاق 
افتــاده، در حقیقــت ایــن شــرکت ها هســتند کــه بــا هم 
تعامل دارند و به هم کمک می رســانند. باید خودمان به 
داد خودمان برسیم، وگرنه حاکمیت کوچک ترین کاری 

برای ما نکرده است. 
از ابتدای شکل گیری این کســب وکار موانع بسیار زیادی 
بر ســر راه شــرکت ها قرار گرفته و آن را به یــک میدان مین 
تبدیل کرده است. ما طی این سال ها ســعی کرده ایم این 
مین هــا را خنثــی کنیــم. دوبــاره مین گذاری شــروع شــده 
است. مین گذاری هم کردید، حاال چرا کمک نمی کنید که 
آنها را خنثی کنیم؟ مگر مــا غیرقانونی کار می کنیم؟ مگر 
کســب و کار ما زیرزمینی اســت؟ ما که از خود شما مجوز 
گرفته ایم! اوضاع وحشــتناک تر از چیزی اســت که بتوان 
تصور کرد. عمق ناراحتی ما قابل بیان نیست. واقعاً امیدی 
نداریم که دولت کاری برایمان انجام دهد و این حرف ها را 

هم برای ثبت در تاریخ زدم که صرفاً گفته باشم.

مشکالت بیماران بین الملل با وضعیت اینترنت ایران

لگد به چرخ شکسته مدیکال توریسم

POINT OF VIEWدیدگاه

مانند هر کســب و کار آنالین دیگری که در فضای 
بین المللی فعالیت دارد، تأثیر ایــن اتفاقات روی 
کســب و کار ما هم کامالً محســوس اســت. فقط 
طی همین چند هفته اخیر قریب به یک میلیارد 
تومان خسارت به کسب وکار ما وارد شد. اینترنت 
مختل است، شبکه های اجتماعی مسدود است، 
در نتیجه ما نمی توانیم مدارک را برای بیماران مان 
آپلود کنیم. آنها هم نمی توانند مدارک شان را روی 
ســایت ما بارگذاری کننــد. از آغاز اتفاقــات اخیر 

اکثر بیماران قراردادشان را لغو کرده اند.
هر چقدر هم در مشاوره ها سعی می کنیم شرایط 
کشــور را امــن نشــان دهیــم و تضمیــن کنیــم که 
ســفر ســالمت خواهنــد داشــت، بــاز هــم موفق 
نمی شویم. نه فقط از اروپا، بلکه آنهایی هم که از 
کشورهای همسایه می خواستند به ایران بیایند، 
برنامه هایشــان را لغو کرده اند. متأسفانه عده ای 
ســعی می کنند در این شــرایط، تصویر نا امنی از 
ایــران را ارائه دهند، چــه در داخل و چــه در خارج 
از کشــور. وقتی ما چنیــن ســیگنال های منفی را 
منتشــر می کنیم، چه انتظاری داریم که بیماران 

رغبت ورود به ایران داشته باشند.
بیمارانــی داشــتیم کــه قراردادشــان را آغــاز کرده 
بودند. حتی در بحث ناباروری بعضی از بیماران 
مصرف دارویشــان را هم آغــاز کرده بودنــد، اما با 
بروز این شــرایط همــه آنهــا برنامه درمان شــان را 
لغو کردند. در مجموع می توانم بگویم طی همین 
چند هفته حــدوداً 60 درصــد از ورودی هایمان را 
از دســت داده ایــم. در اختالالت اخیــر اینترنت، 
پلتفرم و زیرســاخت های شرکت ما دچار آسیب 
شــده اســت. برای مثال عرض می کنــم؛ یک فرم 
درخواست ویزا که باید از طریق بیمار در سایت ما 
تکمیل و آپلود شود، حاال دچار مشکالت بسیار 
زیادی اســت. اختالالت نمی گذارد که این اتفاق 
بیفتد و ما برایشــان فایل ورد می فرستیم. این به 
وجهه ما آســیب بســیاری می زند. شــرکت هایی 
نظیــر مــا تــوان و تــاب آوری محــدودی دارنــد. مــا 
تأمیــن  اجتماعــی یــا بانــک نیســتیم کــه در هــر 
شرایطی سرپا باشــیم. ما یک کسب وکار بخش 
خصوصی هســتیم کــه با یــک تیــم  اســتارتاپی ، 
توانستیم کسب وکاری خلق کنیم که برای کشور 

ارزآوری داشته باشد، شش سال این کسب وکار 
را ســرپا نگــه داشــتیم و حــاال هــم شــدیداً تحت 
فشار هستیم. سه یا چهار ماه شــاید بتوان دوام 
آورد، امــا بعــد از آن کار بــه تعدیــل نیــرو، توقــف 
برنامه هــای توســعه و در نهایــت ورشکســتگی 
می رسد. من خودم پزشک هستم و در حوزه های 
مختلف دولتی و غیردولتی سابقه دارم. دوستان 
به من می گویند اگــر همین  کســب وکار و پلتفرم 
را در کشــورهای دیگر ارائه دهید، مورد استقبال 
قرار می گیریــد و از مزایای بســیاری مانند اقامت 
بهره منــد می شــوید. به شــخصه دوســت نــدارم 
ایــن  کار را انجــام دهــم. دوســت دارم مزایــای این 

کســب وکار بــرای کشــورم باشــد. این 
یک انتخاب شخصی است و ممکن 
اســت بســیاری آن را قبــول نداشــته 
 باشــند. افــراد بــا ایــن طــرز تفکــر کم 
نیســتند. آنهایــی کــه بــا تمــام ایــن 
گرفتاری هــا مانده اند تا به وطن شــان 
خدمت کنند و دســتاورد کســب وکار 
بین المللی شــان نصیب کشور شود، 
ســزاوار آزار و اذیــت نیســتند. اگــر 
حمایــت نمی کننــد، حد اقــل کاری 

نکنند که این کسب وکارها شکست بخورند. وزیر 
سابق و وزیر فعلی اعالم کردند در محدودیت های 
اینترنت نقشی نداشته اند. صحبت های معاون 
وزیر هم در خصوص پلتفرم های داخلی نشان از 
بی اطالعی و عدم تأثیــر در تصمیم گیری ها دارد. 
حضور کســب وکارهای بین المللی مانند ما روی 
پلتفرم های داخلی عمالً امکان پذیر نیست. وقتی 
مخاطب ما یک اروپایی است، باید از نظرگاه یک 
اروپایی به کسب وکار نگاه کنیم. باید راحت ترین 
شــرایط ارتباطی را بــرای او ایجاد کنیــم، اما امروز 
می بینید حتی گوگل هم در دســترس نیســت و 
ما مجبوریم به سمت پلتفرم هایی مانند بینگ و 
اوت لوک تغییر مسیر بدهیم. برای اینکه بتوانم 
در این شرایط کسب وکارم را سرپا نگه دارم، باید 
هزینه هــای اضافــی مانند خریــد اینترنــت فیبر 
نوری، وی پی ان و سرویس های مختلف را متحمل 
شوم. امیدوارم دود تصمیماتی که گرفته می شود، 

بیش از این به چشم مردم و کسب وکارها نرود.
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لجستيک
L O G I S T I C

تالش بی فایده تیک تاک برای 
شبیه شدن به آمازون

تیک تاک 1۰ میلیارد 
دالر عقب تر از 

آمازون
تیک تــاک در حــوزه تجــارت الکترونیک 
در حــال تشــکیل یــک تیــم لجســتیک 
ایــاالت  در  یایــی  در حمل ونقــل  و 
متحــده اســت. بــه گفتــه کارشناســان 
لجســتیک، شــرکت های فناور اغلب در 
بخــش لجســتیک می لنگنــد. مدیــران 
 تیک تاک و شــرکت مــادر آن بایت دنس
)Byte Dance( در تجــارت الکترونیــک 
غرق شــده اند. ایــن فرصت، یــک معدن 
طــال بــرای اپلیکیشــن خواهــر چینــی 
تیک تاک )دوین(  اســت و این شرکت در 
ماه می گزارش داد که بیش از 10 میلیارد 
محصول در یک سال فروخته ، اما جذب 
مخاطبــان آمریکایــی بــه ایــن پلتفــرم و 
تشــویق بــه اســتفاده از آن، در رقابــت با 
آمازون و ناوگان عظیم انبارهای آن، بازی 
متفاوتــی اســت. در حالی کــه تیک تاک 
گام هــای اولیه خــود را در برای گســترش 
بخــش فیزیکــی تجــارت الکترونیــک 
برداشته، چندین کارشناس لجستیک 
بــه اینســایدر گفته انــد انتظــار نداشــته 
باشــد شــرکت از دســتورالعمل آمــازون 

پیروی کند.
تیک تاک از سال 2020 ویژگی های خرید 
را در ایاالت متحده بررسی کرده  و اخیراً 
برای ورود به بخــش حمل و نقل تجارت 
حرکت کرده  اســت. طبق فهرست های 
فعلی در پرتال شغلی، این شرکت قصد 
دارد بیــش از ده هــا کارمنــد را در ایاالت 
متحــده بــرای کار در زمینه هایــی مانند 
فول فیلمنت و لجستیک زنجیره تأمین 

استخدام و در آنجا مستقر کند.
این اقدام گمانه زنی هایــی را ایجاد کرده  
کــه تیک تــاک قصــد دارد در مقابــل 
آمازون بایستد. کارشناسان لجستیک 
می گوینــد کــه ایــن یــک اشــتباه بــزرگ 
خواهــد بــود. »متیــو هرتــز«، یکــی از 
بنیان گذاران شــرکت مشــاوره تــدارکات 
تجــارت الکترونیــک »ســکند ماراتــن« 
گفــت: »اگــر می خواهید چیزی شــبیه 
آنچه آمازون ساخته ، باشید، 10 میلیارد 

دالر عقب هستید.«
به گفته یک مدیر لجســتیک با آگاهی 
از اولویت هــای شــرکت و تحلیلگــران 
صنعــت، تیک تــاک بــه جــای تقلیــد از 
تجــارت  موفق تریــن  و  بزرگ تریــن 
الکترونیک ایاالت متحــده، به احتمال 
زیــاد سرویســی را بــا در نظــر گرفتــن 

نمونه های چینی ایجاد می کند.

NEWSخبر

گفت و گو با مهدی اشرفی، مدیرعامل گلرنگ ترابر 
او معتقد است سرعت پایین اینترنت هم تعداد 

سفارش دهندگان را کاهش داده و هم رانندگان عطای 
آنالین شدن را به لقایش بخشیده اند

فعالیت
          هزار راننده

در پاتوقی

اصــوالً هــر کســب و کاری بــرای رشــد بــه مؤلفه هایــی در 
راســتای جان گرفتن و اســتمرار نیاز دارد. این مؤلفه ها برای 
پلتفرم هایی که با مخاطبان ســنتی ســروکار دارنــد، اندکی 
متفاوت تر از ســایر پلتفرم هاســت، زیرا فضا در این بازارگاه 
به گونه ای است که هر دو طرف عرضه و تقاضا به مرور زمان 
در پلتفرم ها حضــور می یابنــد و به دلیل حفــظ منافع خود 
در پلتفرم می مانند و کوچک ترین اختالل ممکن اســت به 

خروج آنها از پلتفرم منجر شود. 
حــاال فکــرش را بکنیــد بیــش از 40 روز اســت شــبکه های 
اینترنت، به خصوص اینترنت تلفن همراه با اختالل، کندی 
و قطع کامل مواجه شــده و هیچ ارگانی پاسخگوی بروز این 
اختالل نیســت. با وجــود این اختــالل، بــازارگاه آنالینی که 
مخاطبــان آن را کســب و کارهای ســنتی و رقبــای کــف بــازار 
تشــکیل می دهنــد، بــه دشــواری شــرایط نــگاه نمی کنند و 
به آســانی آب خــوردن، عطــای آنالین شــدن را بــه لقایــش 
می بخشند و زحمات چندساله دست اندرکاران استارتاپ 

لجستیکی را به باد فنا می دهند.
گفت وگوی ما با مهدی اشرفی، مدیرعامل گلرنگ ترابر، فتح 
بابی شد برای آنکه با این کسب وکار لجستیکی آشنا شده و 

از شرایط دشوار کاری این صنعت مطلع شویم. 

شرکت گلرنگ ترابر از چه زمان به فضای 
کسب وکار لجستیک وارد شد؟

گروه صنعتــی گلرنگ یکــی از گروه های ریشــه دار و قدیمی 
صنعت کشــور اســت که مدیریت ارشــد این گروه با هدف 
ورود به بازار لجســتیک و حمل ونقل بار در کشــور از ســال 
1392 با تأسیس شــرکت گلرنگ ترابر وارد حوزه لجستیک 
و حمل ونقل کاال شد. این شــرکت کار خود را با ورود به بازار 
کریری و فورواردی حمل کاالهای جاده ای در کشور آغاز کرد و 
اکنون با ساختارهای داخلی در حوزه های حمل ونقل داخلی 
جــاده ای، حمل ونقــل بین المللــی و لجســتیک هوشــمند 

فعال است.

 آیا این شــرکت فقط برای حمل بارهای 
مربوط به محصوالت گروه گلرنگ فعالیت دارد؟

در ابتدا شرکت فعالیت خود را با حمل محموله های مرتبط 
با شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ آغاز کرد و 
اکنون با توســعه بازارهای خود توانسته به مشتریان خارج 
از این گروه نیز خدمات ارائه دهد. این شــرکت کار خود را با 
یک شعبه در کشور آغاز کرد و اکنون با 10 شعبه و نمایندگی 
فعال در کشــور بــه ارائه خدمــات حمل و نقل به مشــتریان 

خود می پردازد.

 بــرای ورود بــه بازارهــای بین المللــی 
حمل ونقل نیز برنامه ای داشته اید؟

از ســال 139۷ شــرکت وارد عرصــه حمل و نقــل بین المللی 
شد و کار خود را با حمل محموله های وارداتی آغاز کرد و به 
مرور زمان در عرصه حمل محموله های وارداتی و صادراتی 
و به صورت ویژه، ترانزیت کاالهای عبوری از محدوده قلمرو 

کشور فعالیت های خود را توسعه داده  است.

 در زمینــه ورود بــه بــازار حمل ونقــل 
هوشمند چه اقداماتی انجام داده اید؟

در سال 139۸ شرکت با ایجاد پلتفرمی با نام تجاری پاتوقی 
به عرصه لجستیک هوشمند وارد شــد و اکنون با دریافت 
مجوز بازارگاه الکترونیکی از سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای در عرصه ارائه خدمات هوشــمند به صاحبان کاال 
و رانندگان فعال در بخش حمل ونقل جــاده ای کاال در حال 

فعالیت است.

 آیا این پلتفرم مشابه پلتفرم های حمل 
مسافر مانند اسنپ و تپسی کار می کند؟

اصــوالً حمل و نقــل بــار تفاوت هــای بنیادین بــا حمل ونقل 
مســافر دارد. ایــن تفاوت هــا به خوبــی در پلتفــرم پاتوقــی 
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لجستيک
L O G I S T I C

لحاظ شــده  اســت. تجارب شــرکت گلرنگ ترابــر در عرصه 
حمل ونقل بار و شیوه های سنتی این صنعت کمک شایانی 
به درک درست از این تفاوت ها در توسعه اپلیکیشن پاتوقی 

داشته  است.
به عنــوان مثــال، در پلتفرم هــای حمل ونقــل مســافر دیــده 
می شــود مســافر و راننــده به راحتی ســفر را لغــو می کنند و 
ماشــین یا مســافر دیگری انتخاب می کنند، اما در موضوع 
حمل بار با توجه به تعهداتی که در دو طرف بخش عرضه و 
تقاضای حمل وجود دارد، این موضوع به راحتی امکان پذیر 
نیست. بسیاری اوقات صاحبان کاال به دلیل ریسک هایی 
که در ایــن صنعت وجــود دارد، حاضر نیســتند بــار خود را 
به هــر راننــده ای بســپارند؛ بنابراین یکســری الزامــات را به 
کسب وکار تحمیل می کنند که اگر این الزامات دیده نشود، 
باعث می شود حمل ونقل هوشمند و صنعت فناورانه همه 
نیازمندی هــای عرصه کســب وکار را در نظــر نگرفته و موفق 
نباشد. ما سعی کرده ایم ویژگی های خاصی از این دست را 

که در کشور رایج است، در این پلتفرم در نظر بگیریم.

 بــرای نحــوه پرداخــت کرایه 
نیز مانند ســرویس های حمل مسافر 

عمل می کنید؟ 
پرداخت کرایــه از موارد حائز اهمیت اســت که 
توســعه ســرویس های ارزش افــزوده را ضروری 
کرده  اســت. در اســنپ، کرایه توســط سرویس 
ارزش افزوده پرداخت می شــود، امــا در پلتفرم 
پاتوقــی صاحــب کاال یــک شــخص حقیقی یا 
حقوقــی اســت و ممکــن اســت روزانــه بالــغ بر 
50 حمل داشــته  باشــد؛ بنابراین الزاماتی برای 

پرداخت کرایه خود دارد که بــا الزاماتی که به صورت رایج در 
ســرویس های پرداخت آنالین وجود دارد، بســیار متفاوت 
اســت؛ به همین منظور ما یک کیف پــول »خاص منظوره« 
که خاص راننده و صاحب کاالست، تعبیه کرده ایم. در این 
کیف پول مواردی از جمله میزان موجودی، شروط پرداخت، 
اطالعات الزم برای تصدیق راننده و...گنجانده شده و برای هر 
صاحب کاال یک کیف پول با در نظــر گرفتن الزامات خاص 
مشــتری، طراحی شــده کــه به عنــوان یــک ســرویس ارزش 

افزوده در کنار پاتوقی کار می کند.

 مــوارد دیگــری که پاتوقــی را به نســبت 
کسب وکارهای مشــابه در کشــور خاص می کند، 

چیست؟
لحاظ کــردن منافــع شــرکت های حمــل در اپلیکیشــن و 
حذف نکردن بازیگران تأثیرگذار و مهم در بازار داخل کشور، 
از مواردی است که پاتوقی به آن توجه کرده و همین امر، این 
پلتفرم را نسبت به کسب وکارهای مشابه خاص کرده است. 
پلتفــرم پاتوقــی به صــورت سه ســویه طراحی شــده و نقش 
صاحب کاال، راننده و شرکت های حمل به صورت مستقل 
دیده شــده و بدون آنکه تضاد منافع بین سه بازیگر اصلی 
ایجاد شــود، ســعی شــده در این پلتفرم به صورت متعادل، 

منافع این سه گروه به طور شفاف تأمین شود.

 ناوگان و رانندگان ایــن پلتفرم را چگونه 
انتخاب کردید؟

برای شروع، ما از ناوگان شرکت گلرنگ ترابر استفاده کردیم، 
چون برایمــان مهــم بــود رانندگانــی کــه در پلتفــرم ثبت نام 
می کنند، حتماً پوشــش دهنده واقعی تقاضای حمل ونقل 
باشند و صاحبان کاال را دچار این سوء تفاهم نکنند که کاالی 
آنها از ســوی هیچ راننده ای پذیرفته نمی شود و به اصطالح 
ظرفیت غیرمطمئن در پلتفرم ایجاد نشده  باشد. این نکته 
برای ما بســیار مهم اســت که رانندگان و شرکت های حمل 
به صــورت معتبر در پلتفــرم وارد شــوند. به همیــن دلیل در 
ابتدا با راننــدگان ناوگان گلرنگ ترابر شــروع کردیــم. بعد از 
گذشــت مدتی، پلتفرم را باز کردیم و با ســرویس هایی که از 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای دریافت کردیم، الزاماً 

رانندگانی کــه موبایل آنها به نام خودشــان اســت و از طرف 
ســازمان حمل و نقل جاده ای اجــازه فعالیت در ایــن حوزه را 
دارند، اجازه دریافت اپلیکیشــن دارند. حتــی اگر راننده ای 
برای مدتی با اپلیکیشــن کار نکند، به صــورت اتوماتیک در 

اپلیکیشن غیرفعال می شود.

 در حال حاضر چه تعداد راننده در این 
پلتفرم فعال اند؟

به دلیل اتفاقات اخیر و افت سرعت اینترنت تلفن همراه با 
مشکالت زیادی روبه رو شده ایم، اما با وجود تمام مشکالت 
و مهاجرت تعدادی از راننده ها به سیستم سنتی حمل بار، 
باز هم حدود 10 هزار راننده فعال در پلتفرم پاتوقی مشغول 

به کارند.

 محدودیت های اینترنتی چه تأثیری در 
کار شما داشته است؟

محدودیت هایی که ســرعت پایین اینترنت بــرای ما ایجاد 
کرده، باعث شده ارتباط نوپای کاربران اپلیکیشن پاتوقی با 
ما تحت تأثیر جدی قرار گیرد؛ زیرا ما با رانندگان 
جاده ای سروکار داریم که به خاطر نوع کار خود 
و تردد در جاده، ناچارنــد از اینترنت های همراه 
اســتفاده کنند و حتــی صاحبــان کاال بعضاً در 
جاهایی دور از مناطق شهری مانند شهرک های 
صنعتــی مســتقرند و ارتباطــات آنهــا بیشــتر 
مبتنی بر اینترنت موبایل است. وقتی اینترنت 
موبایل با کندی مواجه می شــود، یا پهنای باند 
اینترنت به شــدت کاهــش می یابد، یا مســدود 
می شــود، همــان ارتبــاط نوپایی که ایجاد شــده 
و راننــده در حــال عادت کــردن به آن اســت، در ســریع ترین 
زمــان ممکن از بین مــی رود و به ســمت ارتباط ســنتی خود 
بازمی گــردد. این صنــف نیــز به دلیل نــوع رگوالتــوری که در 
حمل ونقل وجود دارد، قابلیت مدیریت متمرکز ندارد و رشد 
و استمرار آن بســتگی به این دارد که فضا به گونه ای فراهم 
شــود که هر دو حــوزه عرضــه و تقاضــا به مــرور در پلتفرم ها 
حضور یابند و به دلیل حفظ منافع خود در پلتفرم بمانند. 
بــا خصوصیاتی کــه برای ایــن جنــس از کســب وکارها بیان 
شد، کوچک ترین اختالل در اینترنت یا در حوزه بسترهای 
آی ســی تی می تواند تأثیرات شــگرفی روی این حوزه داشته 

 باشد.
با اینکه منافع پلتفرم برای راننده ها مسجل شده  و شفافیت 
این بازار سبب حذف هزینه های غیرضرور واسطه گری شده، 

اما این تغییر هزینه بر و سخت است.

 وزن بســته ها حداقــل یــا حداکثــر چــه 
میزان باید باشد؟

در حــوزه حمل ونقل جــاده ای حداقل نداریم، امــا عرف این 
اســت که بارهای ســه تن به باال تــا حداکثر 22 تن به شــکل 

متعارف جابه جا می شود.

 آیا برنامــه ای برای ارســال خرده بــار نیز 
دارید؟

بنا به رســالت هایی که شــرکت گلرنــگ ترابــر دارد، ورود 
به این حــوزه تاکنون جــزء برنامه های مــا نبــوده ، زیرا این 
کســب وکار به ابزارهای خــاص خود نیــاز دارد و مــا برای 
اینکــه از فعالیــت اصلــی خــود دور نشــویم، تصمیــم 
گرفته ایم فعالً به این حوزه ورود نکنیم، ولی در عین حال، 
وقتی بارهای اصطالحاً خرده بار تجمیع می شود و به یک 
حمل کامل می رسد، می توانید بار را به یک شرکت حمل 

بسپارید تا برایتان ناوگان حمل تأمین کند.
در همیــن راســتا شــرکت گلرنــگ ترابــر می توانــد بــا 
مجموعه های متعددی که بــه مدیریت فراینــد خرده بار 
می پردازند، به عنوان شــریک تجاری همــکاری کند تا در 
نهایت ســرویس حمل یکپارچه اصطالحــاً درب به درب 

برای مشتریان نهایی فراهم شود.

چگونه 5G همه چیز را تغییر می دهد؟

آسان کردن زندگی برای رانندگان

REPORTگزارش

صنایــع حمل و نقل و لجســتیک بــه 5G متکی 
هستند. شرکت خودروهای بدون راننده »هالو 
کار« و خدمــات پیــک بریتانیایــی »یــودل« در 
فهرست شرکت های در حال رشدی جای دارند 
که به شبکه های 5G پیشنهادهای کلیدی ارائه 
می دهند. این مقاله درباره فناوری تحول آفرین 
5G در سراســر صنایع، بــا این مضمون اســت: 

»چگونه 5G همه چیز را تغییر می دهد«. 
در  لجســتیک  و  حمل ونقــل  شــرکت های 
و  زیرســاخت  هزینــه،  چالش هــای  میــان 
پذیــرش، مدل هــای کســب وکار خــود را روی 
5G ســازمان دهی می کننــد. 5G اپراتورهــای 
حمل و نقل را قادر می سازد تا قابلیت های جدید 
تلفن همراه را برای غنی ســازی تجربه رانندگان 
و مسافران ارائه دهند. در ســطح سازمانی، این 
فنــاوری به شــرکت ها کمــک می کند تــا کارهای 
خــود را ســاده کننــد. بــرای مثــال، سامســونگ 
برنامه هایــی بــرای گســترش اینترنــت 5G در 
رفت وآمدهــای روزانــه دارد. ایــن شــرکت در 
حــال آزمایــش چگونگــی عملکــرد ایــن فناوری 
در مناطــق روســتایی اســت. غــول فنــاوری کره 
جنوبی، در سال 2021 راهکارهای 5G خود را در 

سراسر شبکه مترو در سئول نصب کرد.
»جــو والــش«، مدیــر B2B در سامســونگ 
انگلستان و ایرلند می گوید: »امسال این پروژه 
را برای ارائه اتصال یکپارچه به مسافران چه در 
زیر زمیــن و چــه روی زمیــن نهایی می کنــد.« با 
فناوری 5G، سرعت دانلود مسافران مترو بهبود 
یافتــه و بــه اینترنــت متصــل می شــوند. والش 
می گویــد: »ایــن تجربه تلفــن همــراه بازتعریف 
شــده، بــه ایــن معنــی کــه مســافران می تواننــد 
نمایش هــا و فیلم هــای تلویزیونــی را در حیــن 
سفر زیرزمینی منتشر و تماس ویدئویی برقرار 

کنند.«
او می افزایــد: »فنــاوری 5G mmWave ایــن 
شــرکت که برای انتقــال حجم زیــادی از داده ها 
با ســرعت و دقــت بــاال طراحــی شــده ، در حال 
آزمایــش بــرای کارکــرد دقیق تــر در مناطــق 
پرجمعیــت و مکان های باز، ماننــد مراکز خرید 
و استادیوم های ورزشی است.« »دانیل لوید«، 
یــک راننــده تحویــل کاال در بریتانیا در شــرکت 

پیک یودل، بــرای پیمایش مســیرهای مختلف 
و تحویل به موقع بســته ها به دست مشتریان، 
به 5G متکی اســت. این شــرکت از خیلی وقت 
پیــش از تلفن هــای مجهز بــه 5G بــرای پیک ها 
اســتفاده می کرد. لوید در ســال 2012 بــه یودل 
پیوســت و از آن زمان به یک راننده مشتاق این 

برنامه تبدیل شده  است.
این اپلیکیشن دوطرفه که در سال 2019 معرفی 
شــد، بــه راننــدگان کمــک می کنــد مســیر خود 
را پیــدا کننــد، عکس هایــی را بارگذاری کــرده تا 
ثابت کنند بسته را تحویل داده اند و به آموزش 
از راه دور دسترســی داشــته  باشــند. این برنامه 
همچنین به مشــتریان امکان می دهد بسته ها 
را از ارســال تا تحویل پیگیری کننــد. یودل ادعا 
می کنــد نرم افــزار آن -همــراه با اتصــال 5G- به 
رانندگانی مانند لوید کمک کرده  بهره وری خود 
را تا یک ســاعت در هر شــیفت افزایش دهند. 
لویــد می گویــد: »دانســتن ایــن موضوع کــه به 
لطف 5G می توانــم همه این کارها را با ســرعت 
و بدون قطعی اتصــال انجام دهم، به این معنی 
اســت که زمــان انتظار کمتــر شــده  و تقریبــاً به 
محــض اینکــه بســته ای را تحویــل می دهــم، 

می توانم به سراغ تحویل بسته بعدی بروم.«
یودل می گوید: »این اپلیکیشن به او کمک کرده 
رانندگان جدیدی استخدام کند و آنها بسته ها 
را در »زمان ثبت شــده« بــه مقصد برســانند.« 
فقط در سال 2020 دو هزار راننده جدید یودل را 
نصب کردند و بیش از هــزار راننده این برنامه را 
از راه دور آموزش دیدند. 5G عملیات لجستیک 
یودل را تکمیــل کــرده و مدل های تجاری ســایر 

شرکت ها کامالً به آن متکی است.
هالو کار، یک شــرکت مستقر در الس وگاس که 
ســرویس اشــتراک گذاری خــودروی الکتریکــی 
را بــا پایلــوت از راه دور ارائــه می دهــد، از ناوبری 
ویدئویــی و داده های حســگر خودروهــای بدون 
راننــده کــه توســط شــبکه های تلفــن همــراه 
T-mobile 5G پشــتیبانی می شوند، به منظور 
تحویل به مشتریان استفاده می کند. »آنتونال 
سیراکســا روزا«، یــک خلبــان از راه دور در هالو 
کار، خودروها را با اســتفاده از ایــن فناوری از راه 

دور به مشتریان تحویل می دهد.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com
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گفت و گو با آزاد معروفی، مدیرعامل الوان ارتباط؛ او معتقد است چنانچه این وضعیت اینترنت 
ادامه پیدا کند، با رکود اقتصاد دیجیتال و نابودی بسیاری از کسب و کارها مواجه خواهیم شد

وقتی از مشکالت کسب و کارها در اثر اختالالت اینترنت صحبت می شود، بیش از همه مشکالت کسب و کارهای کوچک اینستاگرامی به ذهن افراد می رسد. این کسب و کارها به دلیل توان 
مالی اندک و وابستگی کامل به پلتفرمی که فیلتر  شده، زودتر از سایر کسب و کارها با مشکل و خطر تعطیلی مواجه شده اند. اما این به معنای آن نیست که سایر کسب و کارها مشکلی ندارند 
و می توانند به فعالیت خود به شکل سابق ادامه دهند.  آزاد معروفی، مدیرعامل شرکت الوان ارتباط که یکی از کسب و کارهای باسابقه و قدرتمند در حوزه شبکه و مراکز داده است، می گوید 

این وضعیت می تواند اقتصاد دیجیتال را که در این سال ها رشد 17، 18 درصدی داشته، به رکود بکشاند. او در گفت و گوی پیش رو، ضمن توضیح فعالیت های شرکت، نظر خود را در مورد 
مسائل مبتالبه شرکت های کوچک و بزرگ مانند تحریم های داخلی و خارجی و مهاجرت نیروهای متخصص عنوان کرده است.

به حال اقتصاد دیجیتال 

باید گریست تنظیم گری نادرست و 
محدودیت ها به همه 

کسب و کارها آسیب می زند

 کسب و کارها 
و کوه مشکالت

مســئله  کــه  اخیــر  هفته هــای  در 
تعطیل شدن کسب و کارهای اینستاگرامی 
به واســطه فیلتر شــدن این پلتفــرم اتفاق 
افتاده، توجه ها بیــش از پیش به اقتصاد 
دیجیتــال جلــب شــده اســت. بــا وجــود 
تمــام اهمیتــی کــه کســب و کارهای خــرد 
دارند و باید به جای خود به آنها پرداخته 
شــود، بایــد گفــت کــه اقتصــاد دیجیتال 
از کســب و کارهای متعــدد در اندازه هــای 
متنوع تشــکیل شــده و همــه اجــزای این 
اقتصــاد تــاوان تصمیمــات حاکمیــت در 

خصوص اینترنت را می دهند. 
اگر کسب و کارهای اینستاگرامی به واسطه 
اینکه راه ارتباطی شــان بــا مخاطب فیلتر 
شده، به مشکل برخورده اند، شرکت های 
بزرگ تر نیز به علت قطع شدن ارتباط شان 
با شــرکت های جهانی کــه از آنها اجناس 
مورد نیازشــان را می خرند یا نماینده شان 
در ایــران هســتند، زیان هــای ســنگینی را 
متحمــل می شــوند.  الوان ارتبــاط یکــی 
از شــرکت های باســابقه در حــوزه شــبکه 
و مراکز داده اســت کــه پروژه هایــی را برای 
صنایع، بانک هــا و مؤسســات اعتباری و 
سازمان های خصوصی و دولتی به انجام 
رســانده اســت. آزاد معروفی، مدیرعامل 
این شــرکت می گوید شــرکت هایی مانند 
شرکت او نه تنها باید در خارج از کشور با 
تحریم ها دست و پنجه نرم کنند، بلکه باید 
در داخل نیز با مشــکالت متعدد مواجه 
شوند.  معروفی می گوید اگر خارج از کشور 
مجبورند بــا نیروهای مختلــف بجنگند، 
حداقل خانه سنگر باشــد که بتوانند کار 
خــود را پیــش ببرنــد. در غیر ایــن صورت 
شــاهد نابــودی کســب و کارهای خواهیم 
بود. او معتقد اســت در صورتــی می توان 
توقــع داشــت صاحبــان کســب و کارها 
شرایط و وضعیت کشــور را درک کنند که 
حاکمیت نیــز درک درســتی از مســائل و 
مشکالت کسب و کارها داشــته باشد و از 

آنها حمایت و با آنها همراهی کند. 
وی معتقــد اســت در تمام ســال هایی که 
اقتصــاد کشــور بــا رشــدی بســیار انــدک 
مواجه بــوده، اقتصــاد دیجیتال بــا وجود 
تمام مشــکالت و محدودیت ها هرســاله 
رشدی 1۷، 1۸ درصدی داشــته است. اما 
با ادامه یافتن ایــن وضعیــت در آینده ای 
نه چندان دور، رشــد اقتصاد دیجیتال به 

صفر یا زیر صفر سقوط خواهد کرد.

COVER STORYداستان جلد

داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

شرکت الوان ارتباط را چه سالی تأسیس 
کردید؟ این شــرکت در حال حاضر چــه کاری انجام 

می دهد؟
این شرکت از سال 13۷9 به همت آقای جوادی  و من که پیش  
از تأسیس شرکت نیز همکاری پروژه ای داشتیم، برای انجام 
کار شبکه های ارتباطی یا شبکه های محلی ایجاد شد، کم کم 
گسترش پیدا کرد و وارد حوزه مراکز داده شدیم. در عین حال 
نیم نگاهی نیز به فیبر نوری و FTTX داشتیم. ضمناً بخشی 

از فعالیت هایمان را در حوزه RFID قرار دادیم. 

 کمی جزئی تر درباره کار شــرکت توضیح 
می دهید؟ مشتریان شما چه کسانی هستند؟

 LAN )Local Area Network( منظــورم از شــبکه های
ارتباط بین مجموعه ای از کامپیوترهایی اســت که به شکل 
خودمختــار کار می کننــد و می توانند منابع ســخت افزاری 
و نرم افزاری را با یکدیگر به اشــتراک بگذارنــد و انتقال داده 
انجام دهنــد. مجموعه هــای کوچک و بــزرگ از ایــن امکان 
استفاده می کنند. بیشتر کار ما Wired یعنی با سیم است؛ 
همان ســیم های مســی یا فیبرنــوری. حــوزه مراکــز داده نیز 
 Storage شناخته شده است. جایی که تعداد زیادی سرور و
وجــود دارد و ذخیــره اطالعــات، بازیابــی و پردازش شــان در 
آن صــورت می گیرد کــه بخش هــای زیرســاخت، معماری، 
ساخت و ســاز، مکانیــکال، کولینــگ، اعالم اطفــای حریق، 
الکتریکال، یوپی اس، برق شــهری، ژنراتــور و ارتباطات )چه 
داخلی و چه خارجــی( را در بــر می گیرد. ما معموالً بیشــتر 
روی ارتباط داخلی تمرکز داریم و بستر زیرساختی را فراهم 
می کنیم و وارد بخش های باالتر از الیه فیزیکی نمی شویم. 
مگر اینکه پروژه خاصی باشد که با همکاری سایر دوستان 

در قالب های مشارکتی انجام دهیم.
در حــوزه داده در زمینــه طراحــی، مشــاوره، نظــارت و اجــرا 
فعالیــت داریم. در شــبکه های محلی نیز بــه همین ترتیب 
است، هرچند تأکید بر بخش اجرا بیشتر بوده است. در این 
مورد تأمین کننده نیز بوده ایم و در زمینه تأمین تجهیزات و 
نصب فعالیت کرده ایم. در این سال ها به عنوان نماینده چند 
شرکت فعالیت داشتیم. عمده همکاری مان از همان سال 
13۷9 با شرکت R&M بوده که از طریق شرکت داده پردازی با 

آنها ارتباط گرفتیم و سپس خودمان از سال 90، 91 به عنوان 
نماینــده رسمی شــان فعالیت می کنیــم. شــرکت R&M در 
 R&M حوزه پسیو تجهیزات شبکه فعالیت دارد. حوزه کاری
 FTTX ،گسترده است و شبکه، مراکز داده مسی و فیبر نوری
 VS برای ارتباطات مخابراتی را شامل می شود که بخش VS و
آن در ایران تقریباً ناشناخته است. این شرکت از برندهای 
معتبر جهانی و جــزو 10 برند برتر جهان در زمینه شــبکه و 
مراکز داده و  ارتباطات ا ست که فعالیت های گسترده ای در 
حوزه فیبر نوری را تحت عنوان فاکسز انجام می دهد. ما هم 
با توجه به مجموعه ای از استانداردهایی که در حال حاضر 

وجود دارد، با آنها همــکاری داریم. ضمناً برای 
نصاب ها و مجریان مــان آموزش هــای الزم را در 
این زمینــه ارائه می دهیــم و به شــکل مرتب در 
حال به روزرســانی دانش آنها هستیم. در کنار 
این محصول با کیفیت باال، محصولی میان رده 
بــرای مجموعه های متوســط نیز تحــت عنوان 
پریمیوم الین داریم. این محصول آلمانی است 
کــه الوان ارتبــاط نمایندگــی آن را نیز بــر عهده 
دارد. کار تولیدی هم انجام می دادیم و تولید رک 
داشــتیم. االن با توجه به وضعیت بازار تقریباً 

این بخش بدون حمایت باقی مانده و مجبور شدیم یکی، دو 
سال پیش تعطیلش کنیم. 

مشــتریان مــا از بخش هــای مختلــف اعــم از بانک هــا و 
مؤسسات مالی، صنایع، سازمان های دولتی و خصوصی، 
بیمه ها و مجتمع های بزرگ تجاری و اداری و مال ها و تقریباً 

همه صنایع  هستند. 

 در مورد رگوالتوری کســب و کارهای نوپا و 
امــا  می شــود  صحبــت  زیــاد  آن  مشــکالت 
کسب و کارهای قدیمی تر صنعت آی تی کمتر در این 
باره حرف می زنند. این به معنای آن است که مشکل 
خاصی ندارند؟ اگر هســت، اینها چه هســتند؟ آیا 
رگوالتــور در حــوزه کاری شــما توانســته تنظیم گری 

مناسبی انجام دهد؟
من فکر می کنم موضــوع مشــکالت و موضــوع رگوالتوری، 
در عیــن حال کــه از هــم جــدا هســتند، بــا یکدیگــر ارتباط 
دارند. مســلماً اســتارتاپ ها به این خاطر که تــازه وارد حوزه 

کســب و کار می شــوند، بــا بســیاری از قوانین و مســائل این 
صنعت آشــنایی ندارند و ممکن اســت احســاس کنند که 
درگیری شان با تنظیم گری زیاد است. به خصوص صنعت 
آی تــی پیچیدگی هــای بســیاری دارد. در صورتــی کــه در 
حوزه هــای قدیمی تــر نیــز همیــن اســت. عمر ایــن صنعت 
در جهــان در حــدود 60، ۷0 ســال اســت و در ایــران هــم اگر 
موضوع را از زمانی که Main frameها وارد کشور شدند در 
نظر بگیریم، تقریباً هم قدمت با جهان است. اما از آنجا که 
آی تی کم کم نقش خود را به عنوان بخشــی از اقتصاد بازی 
می کند، مسائل تنظیم گری جدی تر خواهد شد، به خصوص 
کــه االن در دوران اقتصاد دیجیتال قــرار داریم. 
به نظر می آید از شرکت های نوپا حمایت هایی 
می شود که از دل آنها شرکت های بزرگی به وجود 
آمده اند، اما بسیاری شان هم نابود شده اند یا در 
اندازه های کوچک باقی مانده اند. شــرکت های 
بــزرگ یکســری مشــکالت دارنــد و کوچــک و 

متوسط ها مشکالتی دیگر... 
شــرکت ما تقریباً از آغاز فعالیت سازمان نظام 
صنفی رایانه ای به عنوان یکی از اعضای سازمان 
وارد این چالش ها شــده اســت. مــن از دوره اول 
ســازمان نظــام صنفــی در کمیســیون شــبکه و مراکــز داده 
فعالیت داشتم و به همراه باقی اعضا، مشکالت رگوالتوری، 
بیمه، مالیات و هر آنچه امروز صنعت ما با آن درگیر است، 
مانند معضالت تولید، تأمین، صادرات و واردات را پیگیری 
می کردیم. ما 13، 14 سال است در مورد تست و تأیید نمونه 
تجهیــزات اکتیــو بــا ســازمان تنظیــم مقــررات در رویارویی 
نزدیک هستیم تا به آنها ثابت کنیم کاری که در حال حاضر 

در حوزه واردات انجام می دهند، اشتباه است.
 

 چــه کاری می کننــد و ایــرادی کــه شــما 
می گیرید، چیست؟

ایــن موضوعــی قدیمــی اســت. در حــوزه تجهیــزات اکتیــو 
مثل سوئیچ ها و روترها و تجهیزات امنیت شبکه یکسری 
قوانین داشتیم که هرچیزی وارد مملکت می شود، باید یک 
نمونه اش برای تست به آزمایشگاه برود. آن هم توسط برخی 
آزمایشگاه هایی که گاهی انحصاری عمل می کنند و هر طور 
دل شــان بخواهد رفتــار می کنند؛ مثــالً قیمت را بــه دلخواه 

؟؟؟

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com



خود تعیین می کنند و زمــان زیادی برای تســت می گیرند. در 
حالی که بســیاری از این تجهیزات از برندهای معروف جهان 
هســتند که انواع و اقســام اســتانداردها را دارند؛ اما به خاطر 
شرایط خاص مملکت ما و تحریم بودن مان دچار امنیت زدگی 
شده ایم و می گوییم به خاطر اینکه نمی شود ارتباط مستقیم 
با مثالً شرکت سیســکو گرفت یا جاهایی که اینها را در جهان 
تســت می کنند، پس ما باید در ایــران حتماً این تجهیــزات را 

تست کنیم.
همین موضوع باعث شده بود که در سال های بسیار دور، یعنی 
حدود 10 سال پیش، قاطی کردن های تک و لوتک اتفاق بیفتد و 
مدتی در گمرکات، تجهیزات را کیلویی برآورد قیمت می کردند. 
با پیگیری های مداوم سازمان نظام صنفی و سایر دوستانی که 
در حــوزه مخابراتی فعالیت می کنند، ایــن تعیین نرخ کیلویی 
از بین رفت و به تســت و تأیید نمونه تبدیل شد. آیین نامه ای 
وجود داشت که به تنهایی توسط آزمایشگاه ها و سازمان تنظیم 
مقررات با شرایط خاصی و ذهن CT یعنی کامیونیکیشنی، نه 
آی تی یعنی اینفورمیشنی با آن برخورد شده بود. طی سال ها 
ما توانستیم این مسئله را متوقف کنیم و دو، سه سالی است 
کــه در حــوزه امنیــت و تســت تجهیــزات همــکاری نزدیکی با 
ســازمان تنظیم مقررات و ســازمان فناوری اطالعــات داریم تا 

بتوانیم آیین نامه ها و بخش نامه هایشان را تغییر دهیم.
در حوزه پســیو هم مشــکالت دیگری وجــود دارد، مثل اینکه 
تعداد زیــادی تولیدکننده تجهیزات کیبلینگ وجــود دارد که 
کابل تولید می کنند، اما تولیدکننده اتصاالت بسیار کم است. 
تولید کابل بســیار ارزنده اســت، امــا گاهی ســازمان ها کابل را 
به تنهایــی نمی خواهند. به عــالوه کابل ایرانی ممکن اســت با 
تجهیزات جاهای دیگر همخوانی درســتی نداشــته باشد. در 
آنجا هــم یکســری مشــکالت در حــوزه واردات وجــود دارد که 
درگیرش هستیم و با وزارت صمت، گمرکات، وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، سازمان فناوری اطالعات و سازمان تنظیم 
مقررات در این زمینه تعامل داریم. معتقدم هر مشکلی که در 
اینجا حل شــود، در نهایت به اســتارتاپ ها نیز کمک خواهد 

کرد. 
اینکه اســتارتاپ ها چگونه باید فعالیت شان را شروع کنند و 
ادامه دهند و مسائلی از این دست، در تخصص افراد خاص 
اســت و من در این رابطه تجربــه چندانی نــدارم، اما می دانم 
سیاست ها در مورد استارتاپ ها اشتباه بوده و بارها گفته ایم 

حاکمیت عــالوه بــر حمایت از خــود اســتارتاپ ها کــه خوب 
اســت و بایــد انجام شــود، حمایــت از شــرکت های باســابقه 
را نیــز انجام دهــد تا اینهــا بتواننــد از خدمــات و محصوالت 
اســتارتاپ ها اســتفاده کننــد، ولــی متأســفانه ایــن حمایت 
انجام نمی گیرد. االن هم در رابطه بــا موضوع دانش بنیان ها 
همین اتفاق در حال وقوع اســت و محملی برای کــوچ افراد و 
شرکت ها شده است. از نظر برخی ممکن است کوچ شرکت ها 
و نیروی انسانی مهم نباشــد، اما باید در نظر داشت سال ها 
در کشــور هزینه می شــود تا اندیشــمندانی پدید آینــد که از 
مجموعــه داده هایی که به دســت می آورنــد، اطالعات ایجاد 
کنند و از اطالعات، دانش بیافریننــد و این دانش را به هوش 
و خرد تبدیل کننــد و در نهایت ارزشــی ایجاد شــود که قابل 
قیمت گذاری نیست. اینها را ما به راحتی از دست می دهیم!

بخشــی بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
نحوه حمایت از این اســتارتاپ ها 
بــوده،  غلــط  دانش بنیان هــا  و 
بخشی به این علت که تنظیم گری 
مناسب اتفاق نیفتاده و قسمتی 
هم بــه ایــن خاطر کــه حمایــت از 
شرکت های باسابقه انجام نشده 
که بتوانند اینها را به نحوی جذب 
کرده و شرکت ها و افراد را در کشور 
حفظ کنند. البته در مهاجرت آنها 
مســائل اقتصادی و سیاســی نیز 

دخیل است.

 شــرکت های کوچــک و بــزرگ بســیاری از 
وضعیت مهاجرت نیروی متخصــص و کمبود آن در 
بازار کار می گویند. آنها ناچار شده اند برای جبران این 
کمبود، خود دست به آموزش نیروی کار بزنند. نیروی 
کاری که ممکن اســت او هم پــس از چندی که تجربه 
کار به دســت آورد، مهاجرت کند. در مجموعه شــما 
وضعیت به چه ترتیب است؟ شما نیز با این مشکل 
مواجــه بوده ایــد؟ بــرای حــل آن چــه راهــکاری 

اندیشیده اید؟
وضعیتی که شــرح دادید، کم وبیش در همه شــرکت ها دیده 
می شــود. در حوزه هایــی ممکن اســت این مهاجرت بســیار 

بیشــتر باشــد، مثل نرم افزار و حوزه های جدید و مهارت های 
خاص که کمبود نیروی متخصص در آن هست، مانند مراکز 
داده. در هر صــورت آنها که به این نتیجه می رســند یقیناً به 
ســطحی از دانــش و آگاهــی رســیده اند، ســعی در مهاجرت 
دارنــد، چون می داننــد در کشــورهای دیگــر می توانند جذب 
بازار کار شــوند و درآمد خوبی داشــته باشــند. عده ای هم که 
می مانند، ممکن اســت تعهد شخصی نســبت به مام وطن 

داشته باشند. 
ما نیــز به طــور محســوس در اســتخدام هایمان می بینیم که 
نیروی متخصص مجرب بسیار بسیار کم است و به کارگیری 
آنها بســیار ســخت... به خصوص بیــن شــرکت های بزرگ و 
شــرکت های کوچک و متوســط رقابــت عجیبی جریــان دارد 
که معموالً شرکت های بزرگ به خاطر تأمین منابع مالی شان 
در جذب این افــراد موفق ترند و به 
اکوسیستم صدمه می زنند. البته 

آنها هم احتماالً چاره ای ندارند.
بلــه، مهاجــرت در شــرکت مــا هم 
کامــالً محســوس اســت و طــی 
ایــن 22 ســال دوســتان بســیاری 
را از دســت داده ایــم. بــا توجــه به 
شــرایط کنونی ناچار شــده ایم که 
از نیروهــای تــازه فارغ التحصیــل 
یا صفر کیلومتر اســتفاده کنیم و 
کم کــم پرورش شــان بدهیــم. بازار 
مضیقــه ایــن افــراد متخصــص را 

حس می کند.

 شــما به عنوان شــرکتی کــه با شــرکت های 
خارجی در ارتباط است، تأثیر تحریم بر صنعت آی تی 
را چگونه ارزیابــی می کنید؟ عده ای تحریــم را نعمت 
می دانند که پیشرفت هایی را در کشور رقم زده و برخی 
می گوینــد زیان هــای تحریــم بــه مراتــب از منافــع آن 
بیشــتر بــوده اســت. اگــر تحریم هــا برداشــته شــود، 
شرکتی مثل الوان ارتباط می تواند با سایرین در عرصه 

جهانی رقابت کند؟
فکر می کنم کره جنوبی مثال خوبی باشــد برای اینکه ببینیم 
بدون تحریم در بازار جهانی می توان فعالیت های بزرگی انجام 

داد. لزومی نــدارد حتماً تحریم وجود داشــته باشــد تا باعث 
شــود کشــوری چنین قدرت بگیرد. به هر حال برای کاســبان 
تحریم مسلماً این موضوع نعمت بوده اســت. همان طور که 
االن موضــوع فیلترینــگ بــرای کاســبان VPN نعمت اســت. 
کاری به مسائل جنبی و امنیتی اش ندارم، اما به هر حال یک 
عده از این شرایط بهره مالی می برند. آنچه من در مورد تحریم 
می دانم، این اســت که بازار ما در اثر آن از لحاظ ارتباط با بازار 
جهانی بســیار زیاد محدود شــده اســت. در شــرکت ما کاری 
که در صورت داشــتن ارتبــاط آزاد بــا جهان می توانســتیم در 
10 دقیقه انجام دهیم، االن باید ماه ها برایش انتظار بکشیم. 
نمی  دانم ارزش این زمان انتظار را باید چگونه محاسبه کنیم. 
قطعــاً در مــراودات، صــادرات و واردات، تأمین، ارســال و ورود 
ارز همــه با مشــکل مواجــه هســتیم. اقتصاددانان بســیاری 
هم دربــاره تأثیــرات آن نوشــته اند که می شــود بــا آنهــا درباره 
تأثیر این موضوعــات صحبت کــرد و من اطالعــات زیادی در 
موردش ندارم. چیزی که برای من به عنوان مدیر یک شــرکت 
ملموس است، همان است که گفتم. به همین علت مشکالت 
عدیده ای با کارفرماها پیدا می کنیم و جریمه هایی به ما تحمیل 
می شود، زیرا نمی توانیم در زمان و موعد مقرر پروژه هایمان را 
تحویل دهیم. هیچ کدام در اختیار ما نیســت، اما متأســفانه 
جایــی در قــرارداد نمی تــوان این مشــکالت را ذکر کــرد. گاهی 
نمی دانیم قراردادهای ریالی را چگونه با ارز متناســب کنیم و 
ضررهای زیادی متحمل می شــویم. این بخشــی است که به 
مســائل مالی مربوط می شود. بخشــی هم ارتباطات دانشی 

است، یعنی تبادل اطالعات و دانش با جهان.
ممکن است تحریم در بخش هایی برای تولید داخلی خوب 
بوده باشد، اما به طور کلی تحریم ضربه خود را زده است. این 
را هم بگویم کــه نتیجه آن تولیــدات، باکیفیت نبوده اســت. 
مثل خودروسازی مان که سال هاست متوقف شده و بسیاری 
دیگر از صنایع که نتوانسته اند در محیط رقابتی قرار بگیرند و 
رشد و بالندگی بیابند. البته در صنعت آی تی نبود محصول 
خارجی، مشابه ایرانی اش را ایجاد کرده، مثل اسنپ در مقابل 
اوبر یا دیجی کاال در مقابل آمازون. اما اینها هم در سطح ایران 
اســت و اگر دروازه های تحریم گشــوده شــود، نهایتــاً ممکن 
اســت همین آمازون دیجی کاال را قورت بدهد و شــرکت های 

بیرونی هم ما را.
ادامه در صفحه ۳1

 مسئله فقط این نیست 
که شما در اینستاگرام 

فعالیتی انجام 
می دهید، بلکه مسئله 
اقتصاد دیجیتال است 
که بسیار به هم پیوسته 

و درهم تنیده است

عکس:حامدکریمزاده
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فين تک
F I N T E C H

تعداد ابزارهای شــاپرکی در مجموع نسبت به شهریورماه 
3.30 درصــد رشــد داشــته کــه دلیــل ایــن تغییــر افزایش 
3.11درصدی تعداد ابزارهای کارت خوان  فروشگاهی است. 
ابزارهــای پذیرش اینترنتــی در مهرماه 1401 نســبت به ماه 
قبل ۷.۸۸ درصد رشــد داشــته اســت. تعداد ابزار پذیرش 
موبایلی نیز در مدت مشابه با کاهش 2.24درصدی همراه 
بوده است. در این بخش از گزارش با مطالعه شاخص های 
عملکــرد تعــدادی و مبلغــی شــرکت ها در کل و همچنیــن 
بــه تفکیک هــر یــک از ابزار هــای پذیــرش و نوع ســرویس، 
تصویــری کلــی از وضعیــت آنهــا در صنعــت پرداخــت 

الکترونیکی کارت ترسیم شده است.
در شــاخص ســهم تعــدادی تراکنش ها، شــرکت پرداخت 
 الکترونیــک ســامان بــا ســهم 19.51درصدی همچنــان در 
جایگاه اول قرار دارد. در مؤلفه ســهم مبلغی هم مانند ماه 
گذشته به پرداخت ملت با اختصاص سهم 2.040درصدی 
از مبلغ تراکنش ها، بیشــترین ســهم را به خود اختصاص 
داده است. در این ماه اختالف سهم مبلغی شرکتی شرکت 
پرداخت  الکترونیک ســامان، دومین شــرکت بــازار، با این 
شــرکت حدود ســه درصد اســت. ایــن شــاخص در مؤلفه 

تعدادی، رقمی معادل 0.03 درصد گزارش می شود.
مقایســه نمودارها در گزارش مهرماه 1401 نشــان می دهد 
که در مؤلفه سهم تعدادی بین سه شرکت فراپردازان آروند 

امید، پرداخت الکترونیک ســداد و آسان پرداخت پرشین 
جابه جایی رخ داده است.

در مؤلفه ســهم مبلغی نیز دو شــرکت پرداخت نوین آرین 
و فــن آوا کارت جابه جــا شــده اند. فراپــردازان آرونــد امیــد 
شــهریورماه در مؤلفه تعداد تراکنش ها، در رتبه هفتم قرار 
داشــت، اما در مهرمــاه در جایگاه پنجم قرار گرفته اســت، 
با این حــال این شــرکت در مؤلفه ســهم مبلغــی مانند ماه 

گذشته، یازدهمین شرکت پرداختی کشور است.
این شــرکت همچنین با 0.33 درصد رشــد نســبت به ماه 
قبل، در میان سایر شــرکت های پرداختی بیشترین تغییر 
در ســهم مبلغــی تراکنش هــای ابــزار پذیــرش کارت خــوان 
فروشگاهی را داشــته است. آســان پرداخت پرشین با رقم 
0.93 درصد افزایش، باالترین اختالف را بین سهم تعدادی 

تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نشان می دهد. 
بیشــترین اختالف بین ســهم تعــدادی تراکنش هــای ابزار 
پذیرش موبایلــی با رقــم 1.14 درصد کاهش نیز به شــرکت 
پرداخت الکترونیک سامان تعلق دارد. بانک ملت با سهم 
1۸.05درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم 1۸.13درصدی 
از مبلــغ تراکنش هــا، همچنان بــا اختالف، باالترین ســهم 
از پذیــرش تراکنش های بــازار را به خــود اختصــاص داده و 
در جایــگاه نخســت در بین تمــام بانک هــای پذیرنــده قرار 

گرفته است.

کاهش 5 درصدی

ارزش حقیقی تراکنش ها
هشتادوهشتمین گزارش اقتصادی شاپرک 

منتشر شد

بانک ملت 
%1۸.13

بانک ملی 
%13.09

بانک صادرات 
%11.33

بانک سپه 
%۸.6۷

بانک تجارت 
%۷.61

بانک کشاورزی 
%6.21

بانک رفاه کارگران 
%4.3۸

بانک سامان 
%4.09

بانک پاسارگاد 
%3.35

بانک پارسیان 
%2.9۷

به پرداخت ملت
%20.40

پرداخت 
الکترونیک سامان 

%16.44

پرداخت 
الکترونیک سداد 

%12.31
پرداخت الکترونیک 

پاسارگاد
%11.۷1

تجارت الکترونیک 
پارسیان
%11.52

کارت اعتباری
 ایران کیش
%10.۷3

آسان پرداخت پرشین 
%6.2۸

پرداخت الکترونیک سپهر
%3.50

پرداخت نوین آرین
%2.۷5

فن آوا کارت
%2.۷2 الکترونیک کارت آروند امید

%1.32

شناخته شده  رمزارز  صرافی   ۱۰ »حمایت 
مسیر  این  در  »رمزارز«  هفته نامه  از  کشور 
در  به ویژه  مخاطبان  استقبال  و  سو  یک  از 
آماری  و  تحلیلی  مطالب  از  رگوالتور  سمت 
دیگر،  سوی  از  دادیم  ارائه  مدت  این  در  که 
این  به  قوام دادن  برای  ما  پشتوانه  مهم ترین 
روز  همان  از  که  رسانه ای  است.  بوده  رسانه 
اکوسیستم  ساختن  داشت  اعتقاد  اول 
داخلی  کسب وکارهای  بر  تکیه  با  رمزارزی 
باید  حوزه  این  فعاالن  همه  که  است  رسالتی 
»رمزارز«  که  حرفی  کنند.  ایفا  نقش  آن  در 
زمانی بر آن پای فشرد که بسیاری می گفتند 
صحبت از کسب وکار داخلی کردن در فضای 
است!« بامزه  »شوخی«  یک  کریپتو 

منتظر شماره 41 رمزارز در 64 صفحه باشید.

به سایت رمزارز سر بزنید و آخرین خبرها و گزارش ها از 
کسب وکارهای ایرانی حوزه رمزارز را پیگیری کنید.

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

رسانه اکوسیستم کسب وکارهای 
رمزارزی و بالکچین ایران

سهمبازارهربانکپذیرندهازکلمبلغتراکنشهایشبکهپرداخت-مهر1401سهمبازارهرشرکتپیاسپیازنظرمبلغتراکنشها-مهر1401
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فين تک
F I N T E C H

بانک مرکــزی پیش نویس ســند ریــال دیجیتــال را با هدف 
دریافت نظر خبرگان منتشر کرد. اولین انتشار رسمی ریال 
دیجیتال توســط هیئت نظارت بر اندوخته اســکناس و در 
راستای اجرای مصوبه شورای پول واعتبار در شهریورماه سال 
جاری انجام شد. پس از انتشار اولیه به صورت محدود، ریال 
دیجیتال منتشر شــد و از طریق دو بانک عامل و با جامعه 
کاربری کنترل شــده مورد بهره بــرداری پیش آزمایشــی قرار 
گرفت. اکنون روند بررســی های تکمیلی جهت شروع دوره 

آزمایشی ادامه دارد.
تبیین اهداف، ابعــاد، تهدیدها و فرصت های توســعه ریال 
دیجیتال بانــک مرکزی از اهداف تهیه این ســند هســتند. 
این سند همچنین با مرور ابعاد مختلف مسئله، دورنمای 
مناســبی از مختصــات ریــال دیجیتــال بانک مرکــزی برای 
ذی نفعــان موضــوع ترســیم می کند. پــول دیجیتــال بانک 
مرکــزی را می توان به عنــوان تعهــد رایــج الکترونیکی بانک 
مرکزی که می تواند برای تسویه حســاب یــا به عنوان ذخیره 

ارزش مورد استفاده قرار گیرد، تعریف کرد.
در پیش نویس ســند ریال دیجیتــال، پول دیجیتــال بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایــران، ریال دیجیتــال نام گرفته 
است. این پول اسکناســی اســت که به صورت دیجیتال با 
استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده توسط بانک مرکزی 

منتشر می شود.
مجموعه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، 
مؤسسات اعتباری، فراهم کنندگان خدمات فنی، کاربران، 
بهره برداران، زیرساخت ها و فناوری های مرتبط که بر اساس 
نقش ها و وظایف مشخص شــده در این ضوابــط در فرایند 
تولید، انتشار، جمع آوری و مبادله ریال دیجیتال و همچنین 
اجرای قراردادهای هوشمند مبتنی بر آن مشارکت می کنند 

هم به اکوسیستم ریال دیجیتال معروف اند.
بر اســاس این ســند توکن پول دیجیتال بانک های مرکزی، 
گونه ای از پول دیجیتال است که توســط بانک های مرکزی 
صادر شده و به صورت همتابه همتا مورد تبادل قرار می گیرد.
الزم به ذکر اســت بانــک مرکزی ایــران با هدف بسترســازی 
برای توســعه اقتصاد دیجیتال در کشور و پاسخ به نیازهای 
حوزه پرداخــت در اقتصاد دیجیتال، اقدام به توســعه ریال 
دیجیتال کرده و برای رسیدن به توســعه تاب آوری ابزارهای 
پرداخــت، مدیریــت اثــرات کاهــش به کارگیــری اســکناس 
در جامعــه، توســعه ابزارهــای پرداخت بین المللی با ســایر 

کشــورها، بهبــود کارایــی ابزارهــای پرداخت نویــن، افزایش 
دسترس پذیری پول بانک مرکزی و مدیریت مخاطرات ناشی 

از رواج پول های خصوصی نیز تالش می کند.
یکــی دیگــر از اهــداف بانــک مرکــزی از توســعه ایــن ابــزار، 
فعال ســازی ظرفیت برنامه پذیــری پول در ذیــل کارکردهای 

اقتصاد دیجیتال است.
ریال دیجیتال در معماری ارائه شــده توســط بانک مرکزی، 
شــکل دیجیتالی اســکناس و جزئــی از پایه پولی اســت؛ از 
این  رو امتیاز انتشار آن در انحصار بانک مرکزی و مبتنی بر 
پشتوانه های قانونی، تعهد مســتقیم بانک مرکزی خواهد 
بود. واسطه های توزیع در این معماری، بانک ها و مؤسسات 
اعتبــاری دارای مجوز هســتند که ارتبــاط با کاربــران نهایی 
را مدیریــت می کننــد. ایــن واســطه ها می تواننــد دفتــر کل 
زیرســاخت ریال دیجیتال یــا همان پایگاه داده توزیع شــده 
را نگهداری و به روزرســانی کنند. این اکوسیستم همچنین 
شامل بانک ها و مؤسسات اعتباری، تأمین کنندگان فناوری 
و کاربران عادی و تجاری اســت. بازیگران دیگــری هم وجود 

دارند:
ســازوکار توزیع ریــال دیجیتال بــه بانک ها، مشــابه توزیع 
اســکناس بیــن بانک هاســت؛ بنابراین ریــال دیجیتــال در 
مقابل تأمیــن مقدار متناظری اســکناس یا ذخایر از ســوی 
بانک متقاضی در کیف ریال دیجیتال بانک متقاضی قرار 

خواهد گرفت.
ریــال دیجیتــال هماننــد اســکناس، بدهــی بانــک مرکــزی 
محســوب می شــود؛ بــرای همیــن حســاب ریــال دیجیتال 
برای عضو یعنی همان بانک ماهیت بدهکار داشته و ریال 
دیجیتال در گــروه موجودی های نقد طبقه بندی می شــود. 
در الیه دوم نیز کاربران عادی و تجاری با الیه باالتر از خود در 
ارتباط بــوده و می توانند از طریق تبدیل وجه نقد یا ســپرده 
خــود نــزد بانک هــا بــه ریــال دیجیتــال، مقدار مشــخصی 
ریال دیجیتال را به کیف ریال دیجیتال خود منتقل کنند. 
بــه  عبــارت  دیگــر در الیــه اول توزیــع، بانک ها و مؤسســات 
اعتباری متولی قرار دارند که مانند راهبر اکوسیستم مجاز 
به نگهداری یک نسخه از دفتر کل توزیع شده و مشارکت در 
فرایند تأیید تراکنش های پلتفرم برنا بوده و امکان انجام انواع 
تراکنش ها را خواهند داشت. بانک ها در این معماری وظیفه 
شناسایی مشتریان و سطح بندی آنها را نیز بر عهده دارند.

این اعضا نیز عضو عادی شناخته می شوند که با واسطه گری 

یک عضو متولی، امکان انجام انــواع تراکنش ها را خواهند 
داشــت. در الیــه دوم نیــز کاربــران با توجــه  به درخواســت و 
نوع کاربــری، از طریــق نرم افزارهای مجهز بــه خدمات ریال 
دیجیتــال ماننــد همراه بانــک عــالوه بــر نگهــداری امــن از 
کلیدهای خصوصی خود، امکان انجام تراکنش را به صورت 
بالدرنگ خواهند داشت؛ بنابراین ریال دیجیتال مشتریان 
بانک هــا در حســاب بانکــی نگهــداری نمی شــود، بلکــه در 
کیف ریــال دیجیتال نزد خود مشــتریان نگهــداری و در اثر 
انجام تراکنش ریال دیجیتال به کیف های مختلف منتقل 

می شود.

 انجام تراکنش ریال دیجیتال
پردازش تراکنش های ریال دیجیتال به سه مرحله تقسیم 

می شود:
 تأیید تراکنش ها توسط اعضای متولی

ایــن مرحلــه بــا اجراشــدن یــک مجموعــه روال از پیــش 
تعیین شــده توســط اعضــای متولــی صــورت می گیــرد کــه 
آن را بــه علــت نبــود تمرکــز در پــردازش اطالعات، پــردازش 
توزیع شــده می نامنــد. در این مرحلــه تنظیم گــر وظیفه ای 
ندارد و تأییدکننده به طور مســتقل، مجموعــه کنترل های 
تعبیه شــده در زیرســاخت را فراخوانــی می کنــد تــا پاســخ 

مناسب را در قبال انجام تراکنش ایجاد کند.
 مرتب ســازی تراکنش ها که تنظیم گــر در آن نقش اصلی 

را بر عهده دارد
این مرحله از انعطاف باالیی برخوردار بوده و نحوه انجام این 
مرتب سازی بر اساس معیارهای شبکه مشخص می شود.

 اعتبارسنجی مجدد و نهایی تراکنش ها
این مرحله در نهایت به ثبت تراکنش ها در دفتر کل توسط 
اعضای شــبکه منجر می شــود. اعضــای متولــی به صورت 
مســتقل تراکنش ها را مورد تجزیه وتحلیل قــرار می دهند. 
در واقع بعد از تأیید تراکنش ها توســط هــر عضو، عملیات 

به روزرسانی دفتر کل صورت می گیرد.
به کل فرایند پردازش تراکنش، اجماع می گویند. هرگاه تعداد 
مشخصی از اعضای متولی به توافق جمعی درباره شرایط 
و محتوای تراکنش دســت یابند و فرایند چندگامی اجماع 
که زمــان اتمــام اجــرای آن وابســته به تعــداد اعضــای مورد 
نیاز برای اجماع اســت با موفقیت به اتمام برسد، دفتر کل 

به روزرسانی می شود.

NEWSخبر

 معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی از جزئیات 
ریال دیجیتال خبر داد

درست مشابه 
اسکناس

معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی 
جزئیات اجرای اولین ریال  دیجیتال بانک 
مرکــزی و پیش نویــس ســند رســمی ایــن 
طــرح  را تشــریح کــرد. مهــران محرمیــان، 
معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی 
گفت: »دوره پیش آزمایشی این پروژه مهم 
به صورت محدود یعنی با تعداد محدودی 
کاربر،  بانک و فروشــگاه و بــا مبلغ محدود 
اواسط شــهریورماه ســال جاری آغاز شد. 
در حال حاضر حــدود 90 بانک مرکزی در 
دنیا مشغول بررســی و فعالیت روی پروژه 
رمزپول ملی خود هســتند که تعــدادی از 
این کشــورها به مرحله نهایی رســیده اند 
و ســایر کشــورها هم در مراحل آزمایشی 
یــا تحقیقاتــی قــرار دارنــد.« محرمیــان با 
اشــاره به اینکه این پروژه از مدتی پیش با 
نظرخواهی از متخصصان این حوزه شروع 
شده بود، تصریح کرد: »خوشبختانه ایران 
هم جــزو کشــورهای پیشــرو در این زمینه 
اســت و ســند ســپیدنامه یــا پیش نویس 
ریــال دیجیتــال بانــک مرکــزی جمهوری 
اســالمی ایران به صورت رسمی در سایت 
بانک مرکزی منتشــر شــده و درخواســت 
ما از متخصصــان این حوزه این اســت که 
با مطالعه سند، بازخوردها و نظرات خود را 
به ما اعالم کنند.« معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی ادامــه داد: »ریــال دیجیتال 
و فرایندهای انتشــار آن طبق چیزی که در 
قانون دیده شــده کامالً مشــابه اسکناس 
اســت؛ ولی تفاوت مهم ریــال دیجیتال با 
اســکناس کاغذی این اســت که این پول، 
هوشــمند و قابل برنامه نویســی اســت.« 
محرمیان خاطرنشــان کــرد: »تمــام آنچه 
اسکناس دارد، در ریال دیجیتال هم داریم 
به جز اینکه در این پروژه فیزیک اسکناس 
وجــود نــدارد، بــرای تبادلش الزم نیســت 
دو نفــر کنــار هــم باشــند و مهم تــر از همه 
ایــن قابلیــت وجــود دارد کــه قراردادهــای 
هوشــمند در داخــل این نــوع پــول تعبیه 
شود و بین گیرنده و فرستنده که به صورت 
همتابه همتا ایــن پــول را مبادله می کنند، 

به صورت هوشمند اجرا می شود.«

همه چیز درباره ریال دیجیتال
پیش نویس سند ریال دیجیتال بانک مرکزی منتشر شد
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»کریس تایــرر«، رئیس مدیریــت دارایی هــای دیجیتال 
فیدلیتــی می گویــد: »بانک ها نســبت به ســال های قبل 
بیشتر از ارزهای دیجیتال حمایت می کنند.« او می افزاید: 
»بانک ها »نقاط دسترسی آینده« برای بازار هستند.« او 
و ســایر مدیران در پنلی در اجــالس دارایی های دیجیتال 
بال ک ورکز در لندن خاطرنشان کردند با اینکه تقاضا برای 
ارزهای دیجیتال در حال رشد است، اما باید قبل از ورود 

بانک ها به این حوزه شفافیت مقررات را باال برد.
تایرر )عکس همین مطلب(  ادامه می دهد: »در یک سال 
اخیر ماهیت و موضوع مباحث تغییر یافته اســت. قبالً 
گفت وگوها پیرامون فناوری بالکچین و دفتر کل توزیع شده 
)DLT( بــود، امــا االن از متــاورس، وب3 و اقتصــاد خــالق 
صحبــت می شــود.« او می افزاید: »مــردم تقریباً متوجه 
شــده اند که این فناوری آنها را قادر به انجام چه کارهایی 
می کند، به کجا می رود و وضعیت آینده آن چگونه است. 
به همین دلیل این مسیر برای مردم روشن تر و پا گذاشتن 
به آن راحت تر شــده اســت. این مســئله به  خــودی  خود 
باعث تقویت و افزایش سرمایه گذاری در این حوزه شده 
و تقاضای مشتریان قدیمی بانک ها برای رمزارزها بیشتر 

و بیشتر می شود.«

 ادغام تریدفای و کریپتو
بی ان وای ملون در نیمه اول اکتبر اعالم کرد که از این پس 
مشتریان نهادی آن می توانند در پلتفرم جدید کاستودی 
این شرکت که در ایاالت  متحده موجود است، بیت کوین 
و اتریوم هــای خــود را نگهــداری و انتقــال دهنــد. اخیــراً، 
مسترکارت هم از برنامه ای رونمایی کرده که قرار است به 
بانک ها و شرکت های فناوری مالی در دسترسی به خرید، 
نگهداری و فروش دارایی های رمزنگاری خاص کمک کند.
تقریباً دوسوم از پاسخ دهندگان به فهرست پرداخت های 
جدیــد مســترکارت در ســال 2022 )کــه در ژوئن منتشــر 

شد( تقاضا داشتند مؤسســه مالی که در حال حاضر از 
آن خدمات می گیرنــد، خدمات رمــزارزی هــم ارائه دهد. 
»الکســی دمیانوف«، مدیرعامل بانــک آو آمریکا هم که 
در این پنل حضور داشــت، در این بــاره می گوید: »اغلب 
مردم می خواهند رابطه خود را با بانکی که از آن خدمات 

می گیرنــد و بــه آن اعتمــاد 
دارند، حفــظ کننــد.« او ادامه 
می دهد: »همان قدر که در گام 
اول ایجاد واسطه و تمرکززدایی 
از یک نهاد مهم است، ایجاد 
رابطــه مجــدد بــا همــان نهــاد 
پــس از اعمــال تغییــرات هــم 
اهمیــت ویــژه ای دارد.« در 
ادامه شــرکت کنندگان در این 
جلسه خاطرنشــان کردند که 
دنیــای مالــی ســنتی و فناوری 
تحول آفرین بالکچین به ناچار 
بــا هــم ادغــام و در طــول زمان 

درهم تنیده می شوند.
به دنبال فروپاشی شرکت تری 

اروز کپیتال و سایر شرکت ها در اوایل سال جاری، »پروین 
ســینگ«، رئیس مرکز فنــاوری دفترکل توزیع شــده لجر 
کردیت می گوید: »بافر نقدینگی و سرمایه ممکن است 
برای برخی از این بازیگران مفید باشد.« او ادامه می دهد: 
»فکــر می کنــم اینکــه تریدفــای و دیفــای را در رقابــت بــا 
همدیگر به تصویر می کشند، کمی خنده دار است. به نظر 
من این دو مانند خطوط موازی هستند و به هم نمی رسند 

و هر دو از بهترین فناوری ها محسوب می شوند.«

 مقررات کلید همه چیز هستند
مدیران شرکت ها خاطرنشان کردند با اینکه شرکت های 

فین تکــی بــا کمــک ســرمایه گذاری خطرپذیــر می توانند 
ریســک بیشــتری در ایــن فضــای تقریبــاً غیرقانونــی 
متحمل شــوند، اما بانک ها و مدیــران دارایی هــای بزرگ 

محدودیت های بیشتری دارند.
در راســتای تنظیم این فضــا، قانون گــذاران اروپایی هفته 
گذشــته بــه الیحــه بازارهــای 
رمزنگاری شــده  دارایی هــای 
)MiCA(  رأی مثبــت دادنــد. 
این الیحه  قرار اســت مقرراتی 
را در مــورد نظــارت، حفاظــت 
از مصرف کننــده و حفاظــت از 
محیط زیست برای دارایی های 
رمزنگاری شــده ارائــه دهد. این 
قوانین در سال 2024 الزم االجرا 

خواهند شد. 
اما ایاالت متحــده همچنان در 
حال تالش بــرای ارائــه بهترین 
روش جهت تنظیم فضاست. 
بایدن در ماه مــارس یک فرمان 
اجرایی را امضا کرد که بر اساس 
آن آژانس های دولتی موظف شدند که خطرات و پتانسیل 
دارایی های دیجیتال را ارزیابی کنند. یک ماه قبل نیز کاخ 
ســفید چهارچوبی برای ارزهای دیجیتال منتشر کرد که 
خواستار مطالعه بیشتر در مورد مســائلی مانند ارزهای 
دیجیتال بانک مرکزی )CBDCs(، دیفای و ان اف تی شد. 
»ریتــا مارتینــز«، رئیــس بخــش شــراکت فین تــک در 
مؤسسه تحقیقاتی ریتا مارتینز نیز در این پنل می گوید: 
»تــا زمانــی کــه مقرراتــی وجــود نداشــته باشــد، بانک ها 
نزدیک این فضا هم نمی شوند. اما در این فضا حوزه های 
دیگری هم به جز ارزهای دیجیتال وجود دارد که می توانیم 

از آنها بهره ببریم.« 

بسیاری اعتقاد دارند بانک ها نقاط دسترسی آینده برای بازار ارزهای دیجیتال هستند 
اما این امر چطور اتفاق خواهد افتاد؟

بانک ها مسیر همه گیری رمزارزند

 ادامه رونق رمزارزها
در دوبی

 همکاری بایکیرا
با بایننس

بایکیرا یک فروشــگاه دوچرخه در امارات 
اســت و اخیــراً اعــالم کــرده می خواهــد 
بــا بایننــس همــکاری کنــد. هــدف از این 
همــکاری ایجــاد امــکان پرداخــت بــا 
دارایی های دیجیتال برای خرید دوچرخه، 
اسکوتر، وسایل نقلیه حرکتی الکتریکی، 
چرخ دنده ها و خدمات وب ســایت است. 
بایکیرا با این اقدام به اولین شرکت اماراتی 
تبدیــل می شــود کــه بایننس پــی را فعال 
می کند و به مشــتریان امکان پرداخت با 
ارزهــای دیجیتــال می دهــد.  بایننس پی 
یک فناوری پرداخت رمزارز غیرتماسی در 
محیطی امن و بدون مرز است که توسط 
بایننــس طراحــی شــده اســت. نســخه 
بتــای بایننس پــی بــه شــما ایــن امــکان را 
می دهد که در سراســر جهان از دوســتان 
و خانــواده خــود بخواهیــد بــرای شــما ارز 
دیجیتال ارســال کنند یا شــما بــرای آنها 
انتقال دهید.  بایکیرا با اشاره و نگاهی به 
نتایج بیست و هشتمین نشست اجالس 
جهانــی آب وهــوا )COP28( و در رابطــه با 
تقویت تحرک پایدار در کشورهای شورای 
همــکاری کشــورهای عــرب حــوزه خلیــج 
فارس گفت: »هدف از همکاری با بایننس 
کمک به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، 
ردپــای کربــن و بهبــود ســطح ســالمت 
و ســبک زندگــی ســاکنان ایــن منطقــه 
است.«  بایکیرا در واقع مسیر شرکت های 
پیشگام در حوزه منا را در پیش می گیرد؛ 
ماجدالفطيــم،  ماننــد  شــرکت هایی 
ویرچــوزون، پــاالزو ورســاچه و ایزی پــی 
مدتی اســت کــه ســرویس بایننس پــی را 
در سیســتم های خود راه اندازی کرده اند. 
»آنتونــی بوکاتــر«، مدیرعامــل بایکیرا در 
رابطــه بــا ایــن موضــوع توضیــح می دهد: 
»هدف بایکیرا ارائه جایگزین های تحرک 
پایدار اســت تا بتواند یک ســبک زندگی 
سالم را ترویج دهد و در نتیجه یک سیاره 
بهتر بســازد. شــراکت بــا بایننــس باعث 
می شــود در روش های پرداخــت انعطاف 

بیشتری داشته باشیم.«

NEWSخبر

رمزارز
CRYPTOCURRENCY

اخیراً، مسترکارت از 
برنامه ای رونمایی کرده 
که قرار است به بانک ها 
و شرکت های فناوری 
مالی در دسترسی به 

خرید، نگهداری و فروش 
دارایی های رمزنگاری 

خاص کمک کند
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شــرکت ملــی گاز ایــران مهرمــاه در نامــه ای تعرفــه گاز 
استخراج کنندگان رمزارز را به عدد 53 هزار و 26۸ ریال 
افزایش داد و بی توجه به تاریخ ابالغ نامه، میزان مصرف 
آنها در شــش ماه اول ســال را با رقم جدید مطالبه کرد. 
مدیرعامــل انجمن بالکچیــن ایــران می گویــد تأخیر در 
ابالغ  نامه، مطالبه عطف بماســبق شــش ماه اول سال 
و در نظــر نگرفتــن قیمــت جهانــی گاز تخلف آشــکار از 

آیین نامه است.
صنعت استخراج رمزارز 13 مرداد سال 139۸ با مصوبه 
هیئت دولت به رســمیت شــناخته شــد. بر اساس این 
مصوبه، دو وزارتخانه نیرو و نفت مکلف به تعیین تعرفه 
انرژی برق و گاز صنعت اســتخراج بر مبنای قیمت های 
صادراتی و نرخ تبدیل دالر و قیمت ریالی شدند و تعرفه 
بــرق میانگیــن قیمــت صادراتــی و تعرفــه گاز ۷0 درصد 

میانگین صادراتی تعیین شد.
به گفته عباس آشــتیانی، مدیرعامــل انجمن بالکچین 

ایــران تعرفه های گران و نامعقــول مندرج در 
مصوبه قانونی اســتخراج رمزارزها، صنعت 
ماینینگ را به صنعتی زیرزمینی تبدیل کرد 
و باعث شــد بســیاری از اســتخراج کنندگان 
یافــت مجــوز و فعالیــت قانونــی رو  از در
برگردانند. او معتقد است مصوبه 13 مرداد 
ســال 139۸ باعث زیرزمینی شــدن صنعت 
ماینینــگ و تخلف هــای ذیــل ایــن مصوبــه 
باعــث نابــودی صنعــت گــران فعلــی شــده 

است.

 عطف بماسبق کردن تعرفه گاز تخلف است
ماه گذشته سید جالل نور موسوی، سرپرست مدیریت 
هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در نامه ای 
نرخ میانگین صادراتی گاز را به 53 هزار و 26۸ ریال تغییر 

داد و تأکید کرد این عدد عطف بماسبق هم خواهد شد.
به عبارتــی، نه تنها تعرفــه گاز قبــض اســتخراج کنندگان 
مجــازی کــه خودشــان بــرق تولیــد 
می کننــد، به عــدد 53 هــزار و 26۸ 
ریال رسیده، بلکه آنها باید هزینه 
گاز مصرفی شــش ماه اول سال 
را هم بــا تعرفــه جدیــد پرداخت 

کنند.
این در حالی است که در نامه 
سرپرســت مدیریــت 
امــور  هماهنگــی 
گازرســانی شــرکت 
ایــران  گاز  ملــی 
تأکیــد شــده نــرخ 
گاز از ابتــدای ســال 
1401 بــه ایــن رقــم 
تغییر کنــد؛ اما نور 
موســوی نامه را در 
ابتدای فصل پاییز 
ابالغ کرده اســت. 
به گفته آشتیانی 

تأخیــر وزارت نفت برای اعــالم تعرفه هــای جدید، تخلف 
اســت.  مدیرعامل انجمن بالکچیــن ایــران در واکنش به 
این ماجرا تصریح کرد: »وزارت نفت بایــد در فروردین ماه 
تعرفه های جدید را اعالم می کرد تا فعاالن تصمیم بگیرند 
در صنعت ماینینــگ به صــورت قانونی فعالیــت کنند یا 

خیر.«
آشتیانی تأکید کرد که وزارت نفت با ابالغ این نامه مرتکب 
سه تخلف شده؛ قیمت را به جای فروردین ، مهرماه اعالم 
کرده و این قیمــت دیراعالم را عطف بماســبق کرده و تمام 
گاز مصرفــی صنایــع از ابتــدای ســال را بــا قیمتــی جدید 
مطالبه کرده که نمونه بارز یک تخلف آشکار است. عالوه 
بر این  وزارت نفت برای تعیین تعرفه گاز بازه مشــخصی 
در نظر نگرفته، اگر قیمت گاز جهانی و صادراتی لحظه ای 
اســت، اســتخراج کنندگان هــم باید شــاهد تغییر قیمت 

لحظه ای باشند.
او ادامه داد: »بر اساس قانون، عدد اعالمی در ماه گذشته 
نباید عطف بماســبق شــود؛ اما امروز شــاهد 
مطالبــه میــزان شــش مــاه اول هســتیم. ایــن 
درخواســت در نوع خود یک تخلف است. بر 
اســاس مصوبه انتقاد برانگیز هیئــت وزیران، 
معیار تعرفه ها بایــد میانگیــن صادراتی عدد 
دالری قیمت گاز و نرخ تبدیل دالر به ریال باشد 

نه دلخواه وزارت نفت.«
او با بیــان اینکــه وزارت نفــت هیچ بــازه زمانی 
مشخصی برای تعیین نرخ ندارد، تصریح کرد: 
»در چند ماه گذشته مصادف با حمله روسیه 
بــه اوکراین قیمــت گاز در سراســر جهان رشــد ســنگینی 
داشت، در روزهای گذشــته هم با توجه  به پرشدن ذخایر 
در ســطح اتحادیه اروپا، قیمت گاز افت شدیدی را تجربه 
کرد.« آشتیانی معتقد است با استناد به تغییرات قیمت 
جهانی، بــازه اعالم نرخ تعرفه باید کوتاه مدت باشــد و اگر 
قیمت جهانی گاز کاهش پیدا می کند، نباید از صنعت گر 

داخلی قیمت گزاف مطالبه شود.

 فنــاوری اطالعــات نوعی پدافنــد غیرعامل 
است

آشــتیانی با بیان اینکه این روزها صنایــع آی تی محور هم 
ماننــد کســب وکارهای آنالیــن از اختالل هــای اینترنــت 
ضربه خورده اند، گفت: »بســیاری از صنایع آی تی محور 
و فنــاوری اطالعات هــم از بخش ســنتی و هــم اختالالت 
اینترنت ضربه خورده اند. تخلف از آیین نامه ها و اختالالت 
اینترنت، دورنمای فناوری اطالعات و سرمایه گذاران بخش 
خصوصــی را تیره کــرده و به امنیت شــغلی افــراد و میزان 

تولید ضربه زده است.«
مدیرعامــل انجمــن بالکچیــن ایــران ادامــه داد: »به طــور 
مثــال، در دســتورالعمل واردات خودرو که دو روز گذشــته 
توســط وزیر صمت ابالغ شــده، واردات با رمــزارز تولیدی 
مجاز اســت؛ امــا زمانــی کــه نتوانیم منابــع تولیــدی قابل 
تهاتر را به درســتی تولید کنیم آســیب می بینیم و شــاهد 
سرمایه گذاری جدید در این حوزه نخواهیم بود.« به گفته 
او، در این شــرایط صنعت گران یا به کشــورهای دیگر کوچ 

می کنند یا با دل زدگی فناوری را رها می کنند.

مدیرعامل انجمن بالکچین در گفت وگو با راه پرداخت مطرح کرد

دردسر بزرگ تعرفه 
 انتشار وایت پیپر بیت کوینجدید گاز برای ماینرها 

یک روز تاریخی در دنیای تجارت جهانی شده است

اهمیت 9 آبان برای بیت کوین

HISTORYتاریخ

 ســی و یکم اکتبر 200۸ برابر بــا نهم آبان 
13۸6، ساتوشــی ناکاموتــو، خالق مرموز 
بیت کویــن، وایت پیپــر بیت کویــن را کــه شــامل 
اهداف، نقشــه راه و نحوه عملکرد این رمزارز بود، 
منتشــر کرد و بــه ایــن ترتیــب، بیت کویــن به طور 
رسمی به جهان معرفی شد. مدتی بعد از انتشار 
اینترنتی ایــن وایت پیپر، بیت کوین عرضه شــد و 
به عنوان یک سیستم مالی خود را به سیستم های 

سنتی تحمیل کرد.

 ساتوشی ناکاموتو در وایت پیپر بیت کوین 
نوشت: »یک نسخه همتابه همتا از پول 
الکترونیکی که پرداخت های آنالین  را بدون اینکه 
نیاز به طرف ســوم معتمد باشــد، انجام می دهد. 
امضاهــای الکترونیکــی بخشــی از ایــن راه حــل 
هستند، اما اگر برای انجام پرداخت ها و جلوگیری 
از دوبــاره خرج شــدن ارز باز هم نیاز به طرف ســوم 

داشته باشیم، هدف اصلی را گم  کرده ایم.« 

 او توضیح می دهد که کوین، یک رشته از 
امضاهــای دیجیتالــی اســت و صاحــب 
کوین، با کلید خصوصی خود، کوین را به نفر بعدی 
منتقل می کند و گیرنده، تمام اطالعات را به همراه 
کوین دریافــت می کند. صحــت تراکنش ها نیز از 
طریق بررسی امضاهای دیجیتال صاحبان قبلی 

کوین بررسی می شود.

 تأیید امضاها و تراکنش هــا را ماینرها یا 
نود های شبکه انجام می دهند و در ازای 
تأیید تراکنش ها کوین دریافت می کنند. در واقع در 
این سیستم، یک پول دیجیتال، به  جای انتقال از 
طریق بانک، با تأیید نودها و کاربران شبکه ای که 
پــول دیجیتــال در آن در گــردش اســت، منتقــل 
می شــود و ایــن نودهــا هســتند کــه کارمــزد تأیید 

انتقال را دریافت می کنند، نه بانک های متمرکز.

 در حالی  که در سیستم سنتی برای تأیید 
تراکنش ها و جلوگیری از انجام تراکنش 
تکراری، نیاز به یک سازمان یا بانک متمرکز وجود 
بــرای همــه  یــک سیســتم  اینجــا  در  دارد، 
مشارکت کنندگان در شبکه را داریم که می توانند 

روی تأیید تراکنش ها توافق کنند و برای این منظور، 
معامالت به صــورت عمومی و شــفاف در شــبکه 
اعالم می شود و با اثبات جمعی به تأیید می رسد. 
کاربران می توانند ببینند که یک نفر، مبلغی را به 
فرد دوم انتقال می دهــد، اما اطالعاتی که نشــان 
دهد این تراکنش متعلق به فرد خاصی است، در 
دســترس نخواهــد بــود. در واقــع ایــن اطالعــات، 
مشابه چیزی است که در بورس سهام می بینیم؛ 
تاریخ و ســایز تمــام معامالت، به صــورت عمومی 
منتشر می شود، بدون اینکه اعالم کنند معامالت 

به چه کسی تعلق دارد.

 در شبکه بیت کوین نود ها یا همان کاربران 
شــبکه، هیــچ تراکنــش نامعتبــری را 
به عنوان پرداخت نمی پذیرند و نود های درستکار، 
هرگز اجازه نمی دهند کسی بلوک آنها را کنترل یا 
تراکنش نادرستی را تأیید کند. تا زمانی که نود ها، 
تراکنش ها را به درستی تأیید می کنند، هیچ خللی 
در روند کار بیت کوین ایجاد نخواهد شد و با توجه 
به شــفافیتی که در این شــبکه وجود دارد، امکان 
تقلــب و انجــام تراکنش هــای کــذب در شــبکه 

بیت کوین صفر است.

 اکنــون 14 ســال از انتشــار 
وایت پیپــر بیت کویــن کــه 
می توان گفــت بزرگ ترین تحــول در 
تاریخ بازارهای مالی و تجارت جهانی 
بود، می گــذرد و در حالی  که دو ســال 
بعد از توزیع ایــن ارز دیجیتال یعنی 
در سال 2010، یک نفر برای خرید دو 
پیتــزا، 10 هــزار بیت کویــن پرداخــت 

کرد، اما در شرایط فعلی نیز که بازار در وضعیت 
نزولی قرار گرفته، باز هم هر بیت کوین بیش از 20 
هــزار دالر ارزش دارد و کاربــران امیدوارنــد 
بیت کوین تا سال آینده از سقف تاریخی 6۷ هزار 
دالر خــود نیز عبــور کند. برخــی معتقدند خلق 
بیت کویــن، از نظــر اثرگــذاری بر جهــان، با خلق 
اینترنت برابری می کند و شاید چند سالی زمان 
نیاز باشد تا این پدیده، آثار خودش را با افزایش 
تعــداد کاربران و اســتفاده بیشــتر از کارکردهای 

بالکچین نشان دهد.
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تهیه شده است 
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چهره ها
F I G U R E S

اوضاع سهام شرکت های 
فناوری خوب نیست اما...

اپل بزرگ تر از 
مجموع آمازون و 
گوگل و متا شد!

اگرچه ارزش شــرکت های فناوری در سال 
جاری میالدی به شدت ســقوط کرده و در 
مجموع شــرکت های بــزرگ باشــگاه پنج، 
یعنی اپل، گوگل، مایکروســافت، آمازون 
و متا در مجمــوع میلیاردهــا دالر از ارزش 
خود را از دســت داده اند اما آرایش جدید 
آنها با در نظر گرفتن همین ریزش ها نکته 

جالبی را در دل خود جای داده است.
در آخریــن رنکینــگ ســهام شــرکت های 
بــزرگ فنــاوری، اپــل 230۷ میلیــارد دالر 
ارزش داشــته اســت. یــک میلیــارد دالر 
بیشــتر از ارزش کل ســه شــرکت معروف 
دیگــر ســیلیکون ولی یعنــی متا، آمــازون 
و گــوگل! به عبارتی ســهام اپــل به تنهایی 
بیش از ســه شــرکت یادشــده ارزش پیدا 
کرده است. ارزش این سه شرکت روی هم 
به عدد 2306 میلیارد دالر رســیده است؛ 
یک دستاورد بزرگ برای اپل و مدیر ارشد 

اجرایی آن تیم کوک.
البته ایــن عددهــا بــه معنای حــال خوب 
اپل نیســت. همین هفتــه اعالم شــد که 
اپل تا پایان سال دیگر استخدام جدیدی 
نخواهد داشت و استخدام های در دست 
انجــام را هم فعــالً معلق می کنــد تا ببیند 
اوضاع چطور پیش می رود. روند ریزشی و 
کاهشی فناوری و شرکت های مرتبط با آن 
در دنیا بعد از کرونا شروع شده و بسیاری 
از آنهــا بــا پیش بینــی روزهــای ســخت تر 
اقتصادی و افزایش تورم آمریکا از همین 
حاال درصدد هســتند تا هزینه های خود 
را مدیریــت کننــد و اولیــن جایــی هــم که 
نشــانه رفته انــد، تعدیل هــای گســترده و 
متوقف کــردن فرایند اســتخدام نیروهای 

جدید است.
بایــد دیــد ایــن زمســتان در حــال خیزش 
از کی ضربات ســهمگین خــود را بــر بازار 
فنــاوری شــدیدتر خواهــد کــرد و کــدام 
شرکت ها خسارت بیشتری را در این بین 

متحمل خواهند شد.

NEWSخبر

مدیرعامل کریتئو مطرح می کند که چگونه 
تجارت رسانه خرده فروشی این شرکِت فناوری 
تبلیغات تا سال ۲۰۲۵ درآمد خود را از چندصد 
میلیون دالر به حدود یک میلیارد دالر افزایش 

خواهد داد

 برنامه های کریتئو 
برای تبلیغات خرده فروشی

جدید کریتئو شامل رسانه های خرده فروشی است که به 
تبلیغ کنندگان کمک می کند تا خریداران را در فهرســت 
ناشــران پیدا کــرده و آنها را هــدف قرار دهنــد. پیش بینی 
می شود راه حل های جدید یک میلیارد دالر یا ۷5 درصد 
از درآمــد را تشــکیل دهنــد. کالرکــن گفــت 25 درصــد 
باقی مانده درآمد از کسب وکار هدف گذاری مجدد کریتئو 

حاصل خواهد شد.
بــرآورد جدید درآمــد رســانه های خرده فروشــی کریتئو را 
به طور قابل توجهی افزایش می دهد. بر اساس درآمدهای 
سه ماهه سوم، کریتئو از طریق رســانه های خرده فروشی 
در 9ماهــه اول ســال 2022، 1۷2 میلیــون دالر بــه دســت 
آورد. کالرکن افزود بازار رســانه های خرده فروشی کریتئو 
به چین و آمازون سرویس دهی نمی کند و 42 میلیارد دالر 
هزینه تبلیغات برای خرده فروشان در سال 2025 خواهد 
داشت. کالرکن به ســرمایه گذاران گفت: »خرده فروشان 
نیــز بــا تماشــای آمــازون و والمــارت کــه کســب وکارهای 
تبلیغاتی تجاری چند میلیارد دالری با حاشیه باال ایجاد 

می کنند، تشویق شده اند.«
او به طــور خــاص گفــت کــه کریتئــو می خواهــد تجارت 
تبلیغاتــی آمــازون را کــه بزرگ تریــن کســب وکار اســت 
و در ســال گذشــته 31 میلیــارد دالر درآمــد داشــت، 
بــرای هــر خرده فــروش تکــرار کنــد. فنــاوری کریتئــو بــه 
خرده فروشانی مانند مایکلز و بست بای کمک می کند تا 
کسب وکارهای تبلیغاتی خود را گسترش دهند و سپس 
شــرکت برای خرید فضــای تبلیغاتی بــا تبلیغ کنندگان 
همــکاری می کنــد. محصــوالت کریتئــو همچنیــن بــه 
سمت تبلیغات خارج از سایت هدایت می شوند که در 
آن خرده فروشــان از داده های خریداران برای هدف قرار 
دادن تبلیغات در وب سایت های ناشران دیگر استفاده 

می کنند.
اما کریتئــو با تعــداد فزاینــده ای از رقبــا مواجه اســت که 
همگــی بــرای داشــتن ســهمی از رســانه خرده فروشــی 
رقابت می کنند. شــرکت های فنــاوری تبلیغــات از جمله 
سیتروس اد، پروموت آی کیو و کول محصوالت مشابهی 
را تبلیغ می کنند. »جف گرین«، مدیرعامل ترید دسک 
اخیــراً بــه ســرمایه گذاران گفتــه اســت کــه انتظــار دارد 
شرکتش سهم بیشتری از فضای تبلیغات خرده فروشی 
از جمله توانایی فروش آگهی های خرده فروشان در محل 

را کنترل کند.
پس از رویداد ســرمایه گذاری، کالرکن به اینسایدر گفت 
که کریتئو در مقایسه با سایر شــرکت های ادتک جایگاه 
اول را دارد. بــرای مثــال خرده فروشــان از شــرکت های 
فناوری تبلیغــات می خواهند که به عنوان یک فروشــنده 
عمل کننــد، داده هــای مربوط بــه محصوالت خــاص را با 
کارت وفــاداری و داده هــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری 
مانند آدرس های ایمیل مقایسه کنند تا متوجه شوند که 
تبلیغات یک معامله محلی است یا ملی. او گفت: »شما 
باید به صورت عمیقی با خرده فروش یکپارچه شوید. این 

یک زمینه بسیار تخصصی است.«
بخشی از دستور بازی رسانه های خرده فروشی موفق این 
است که تا جایی که ممکن است خرده فروشان بیشتری 
را به نام نویســی در یک شــرکت فناوری تبلیغات ترغیب 
کنند. کریتئو می گوید که با 160 خرده فروش کار می کند و 
ساالنه یک تریلیون دالر فروش تجارت الکترونیکی دارد. 
کالرکن به اینسایدر گفت که استراتژی کریتئو این است 
که از طریق شراکتی که با شاپیفای دارد با خرده فروشان، 
از خرده فروشــان بزرگ گرفته تا فروشــندگان کوچک کار 

کند.
چالــش دیگــر کریتئــو ایــن اســت کــه بســیاری از اوقــات 
تبلیغ کنندگان بودجه ای برای رســانه های خرده فروشــی 
در نظر نمی گیرند. کالرکن گفت دالرهای خرده فروشی از 
طریق جست وجو و تبلیغات اجتماعی به اضافه بودجه 
اســتانداردتر تجــارت الکترونیــک و بازاریابــی تجــاری به 

دست می آید.

کریتئو انتظار دارد درآمد رســانه های خرده فروشــی خود 
از صدهــا میلیــون بــه حــدود یــک میلیــارد دالر افزایــش 
دهــد. این شــرکت بــا رقابــت ســختی مواجه اســت؛ زیرا 
ترید دســک و اســتارتاپ های کوچک نیز به دنبال سهم 
خود از دالرهای تبلیغاتی خرده فروشــی هستند. »مگان 
کالرکن«، مدیرعامــل کریتئو گفت که مزیت پیشــگامی 

این شرکت چگونه به پیروزی آن کمک می کند.
کریتئــو آرزوهــای بزرگــی بــرای تبلیغــات خرده فروشــی 
دارد. این شــرکت فناوری تبلیغات فرانسوی، کسب وکار 

تبلیغات خود را به دور از بازاریابی\هدف گذاری مجدد، 
به ســمت تبلیغات خرده فروشــی سوق داده اســت، زیرا 
استفاده از کوکی های شخص ثالث در راستای هدف یابی 
و اندازه گیــری تبلیغــات بــرای بازاریابــان ســخت تر شــده 

است.
در مراسم معرفی سرمایه گذار در 31 اکتبر، مگان کالرکن 
مدیرعامل شــرکت گفت کــه کریتئو انتظار دارد در ســال 
2025 درآمد ساالنه )بدون احتساب هزینه  های ترافیک( 
1.4 میلیــارد دالری داشــته باشــد. راه حل هــای تجــاری 
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رویکرد ریشی سوناک به حوزه رمزارز باعث شده 
کارآفرینان و فعاالن حوزه کریپتوکارنسی به رونق این 

صنعت امیدوار شوند

نخست وزیر جدید بریتانیا 
از طرفداران رمزارز است

ســوناک به عنوان وزیــر دارایــی، مدافــع سرســخت فناوری 
رمزنگاری و بالکچین بود و با توجه به سوابقش ارائه شفافیت 
نظارتی از جمله درخواست های اصلی شرکت های رمزنگاری 

و سرمایه گذاران از بریتانیا و نخست وزیر جدید است.
شرکت ها و سرمایه گذاران کریپتوکارنسی بریتانیا امیدوارند 
نخست وزیر جدید بتواند جانی دوباره به آرزوهای رو به زوال 
بریتانیا در حوزه رمزنگاری ببخشد. رهبر جدید بریتانیا که 
در دولت نخست وزیر اسبق، بوریس جانسون وزیر دارایی 
بود، با فهرســت کارهای دلهره آوری مواجه است که یکی از 
آنها بازسازی ویرانی اقتصادی لیز تراس، نخست وزیر سابق 
بریتانیاست. کریپتو دقیقاً در فهرســت اولویت های او قرار 
ندارد، اما صاحبان این صنعت در بریتانیا معتقدند می توان 

به عملکرد آینده او در حوزه کریپتوکارنسی خوش بین بود.

 دوران خوش بریتانیایی ها فرا می رسد؟
کریســتین فائس، یکی از بنیان گــذاران اســتارتاپ وام های 
دیجیتــال LendInvest در ایــن خصــوص گفتــه اســت: 
»بعــد از ناآرامی هــای ایجادشــده توســط نخســت وزیر و 
وزیر دارایی ســابق فعالً جو آرامی بر کارآفرینــان در بریتانیا 
 حاکم شــده اســت.« فائــس که همچنین ریاســت شــبکه
Fintech Founders را بــر عهــده دارد، افــزود: »ریشــی 
فرصت ها و ظرفیت های حوزه کریپتوکارنسی را درک می کند 

و می خواهد بریتانیا در آن پیشرو باشد.«
سوناک، تحلیلگر ســابق گلدمن ســاکس، در موارد متعدد 
نگرش مثبتی نسبت به ارزهای دیجیتال ابراز کرده است. 
او به عنــوان وزیــر دارایــی بریتانیــا، در مــاه آوریل یــک طرح 
بزرگ برای تبدیل این کشور به یک مرکز جهانی رمزنگاری 

ارائه داد.
در رویدادی که توســط شرکت ســرمایه گذاری ریسک پذیر 
Index Ventures در ماه ژوئن برگزار شد، سوناک گفت که 
»مصمم است« بریتانیا را »حوزه انتخابی برای فناوری های 

رمزنگاری و بالکچین« قرار دهد.

 حال بد کریپتوکارنسی در بریتانیا
قبــل از انتصــاب ســوناک به عنــوان نخســت وزیر، اعتماد 
به موقعیــت بریتانیا در بــازار جهانی کریپتــو کاهش یافته 
بــود. اداره رفتــار مالــی به دلیــل کنــدی در تأیید مجــوز برای 
شرکت های رمزنگاری مورد انتقاد قرار گرفته؛ موضوعی که 
باعث شده چندین شرکت تعطیل شوند و کسب وکار خود 

را در سایر نقاط اروپا راه اندازی کنند.
بــا وجــود ســختی های فعالیــت در حــوزه کریپتوکارنســی 
در بریتانیــا بــازار نســبتاً فعالــی در ایــن حــوزه وجــود دارد. 
طبــق داده هــای چین آنالیــز از جــوالی 2021 تــا ژوئــن 2022 
چیزی حدود 233 میلیارد دالر دارایی دیجیتال در بریتانیا 
دست به دست شده اســت. با این حال بریتانیا، به اندازه 
آلمان رشــد نکرد؛ جایی که فعالیت زنجیره ای 4۷ درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش داشت. به گفته صاحبان 
صنعت، از آنجا که لنــدن پس از برگزیت بــا مراکز مالی 
اتحادیه اروپا رقابت می کند، ارزهای دیجیتال می تواند 

راهی برای بهبود شانس این منطقه باشد. 

 انتظارات از سوناک
در گام اول سوناک می تواند به دنبال همسوکردن تالش های 
تنظیم کننده های مختلف بریتانیا در حوزه رمزنگاری باشد. 
راه دیگری که سوناک می تواند کریپتوکارنسی را در بریتانیا 
تقویت کند، پیشبرد کار بانک مرکزی انگلیس در طراحی و 

راه اندازی پروژه ارز دیجیتال بانک مرکزی است.
در آوریل 2021، بخش مالی ســوناک یک کارگروه مشــترک 
با بانــک مرکــزی راه اندازی کــرد تا امــکان طراحــی توکنی به 
نام Britcoin را که معادل پوند بریتانیا شــناخته می شود، 
بررسی کند. فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و سایر بانک های 
مرکزی در حال کار روی پروژه ارزهای دیجیتال خود هستند؛ 
اما چین در این رقابت پیشــتاز اســت و نســخه دیجیتالی 
یــوان در حــال حاضــر به طــور فعــال در اســتان های متعدد 
آزمایش شده اســت. بیش از هر چیز، فعاالن حوزه کریپتو 
در بریتانیا خواســتار ایجاد شــفافیت بیشتر هســتند. در 
ایاالت متحده، دولت چهارچوب مشخصی برای رمزارزها 
دارد و اتحادیه اروپا مجموعه گسترده ای از قوانین حاکم بر 
این بخش را تصویب کرده اســت. بریتانیــا الیحه خدمات 
و بازارهــای مالــی خــود را دارد کــه هــدف آن رقابتی ترکــردن 
بخش مالی این کشــور پس از برگزیت اســت. ایــن طرح در 

پارلمان به رأی گیری گذاشــته شــده 
و فعاالن حوزه ارزهای دیجیتال 

در بریتانیــا امیدوارند پس از 
تصویب، دارایی های کریپتو 
را به عنــوان محصــوالت 
تحت نظارت به رســمیت 

بشناسد.

بحران های اخیر بورس و تغییر در مدیریت فرابورس 

شیرازی جانشین فدایی شد

جانشین سیدروح هللا فاطمی اردکانی کیست؟ 

آرش بابایی مدیرعامل توسن شد

NEWSخبر

محمدعلــی شــیرازی مدیرعامــل فرابورس شــد. 
او دانش آموختــه مدیریــت مالــی از دانشــگاه 
گــروه  مدیرعاملــی  شــیرازی  اســت.  تهــران 
مدیریت ســرمایه گذاری امید و مدیریت شرکت 
سرمایه گذاری صباتأمین و عضویت غیرموظف در 

هیئت مدیره بورس تهران را در کارنامه خود دارد.
هنوز عمر مدیریت میثم فدایی یک ســال نشده 
که با تصمیم هیئت مدیره فرابورس در روز یازدهم 
آبان 1401 برکنار شــد. ایــن برکنــاری در دورانی که 
حواشــی بورس کــم نیســت، منجــر به شــایعات 

زیادی شد.
از جوان تریــن مدیــران  یکــی  میثــم فدایــی 
ارشــد بورســی در 13 آذر ســال گذشــته از ســوی 
هیئت مدیره فرابورس به عنوان سرپرست انتخاب 
شــد و کمتــر از یــک ســال بــر فرابــورس مدیریت 
کــرد. او در دوران مدیریت خود با حواشــی زیادی 
مواجه شــد. مهم تریــن نکتــه در ابتــدای تصدی 
او، جابه جایی ســنگین نیروی انســانی بــود که به 
انتقاد زیاد از او انجامید که هنوز هــم ادامه دارد؛ 
اما در نهایت، فدایی توانست بر این حواشی غلبه 
کرده و آرامش نسبی را بر فرابورس حاکم کند. ذکر 
این نکته ضروری است که هیچ مدیر ارشدی زیر 
یک ســال نمی تواند کارنامه ای قابل  بررســی ارائه 
دهد، امــا شــاید اصلی ترین اقــدام او تــالش برای 
به سرانجام رســاندن ورود تپســی به عنوان اولین 

استارتاپ به بازار سرمایه بود.
 از طرف دیگر، این روزها حواشی در سازمان بورس  
و ارکان آن کــم نیســت. از یــک  طــرف، وضعیــت 
آشفته بازار سهام و از طرف دیگر ناتوانی سازمان 
بــورس در انجــام وظایــف رگوالتــوری خود ســبب 
شــده انتقاد از ســازمان بورس باال بگیرد. تا جایی 
که شایعه برکناری مجید عشقی همچنان در بازار 
می چرخد و با اینکه او طی مصاحبه ای برکناری یا 

استعفای خود را رد کرد ولی موضوع برکناری اش 
همچنان مطرح اســت. یکــی از نماینــدگان چند 
روز پیــش به صراحــت اعالم کــرده بود کــه مجید 
عشــقی صالحیت مدیریــت بــر ســازمان بورس 
را ندارد و باید برکنار شــود. بر اســاس شــنیده ها، 
برکناری میثم فدایی به دلیل اختالف بین عشقی 
و فدایی بود. فردی آگاه در فرابورس به راه  پرداخت 
گفت: »اختالف رئیس سازمان بورس و مدیرعامل 
فرابورس کم نبود، ولی این اختالفات تا حدی نبود 
که منجر به برکناری فدایی شود بلکه به دلیل فشار 
زیاد بر عشــقی و انتقاد از او، عشــقی نیاز به یک 
قربانی داشت تا با برکناری میثم فدایی بخشی از 
فشــارها را از روی دوش خود بردارد.« پشت پرده 
برکنــاری میثــم فدایــی هرچه باشــد، امــروز دیگر 
محمدعلی شــیرازی ســکان دار شــرکت فرابورس 
ایــران شــده اســت. شــیرازی کــه دارای دکتــری 
مدیریت مالی از دانشگاه تهران است، مدیرعامل 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید بوده و پیش از 
آن مدیریت شرکت ســرمایه گذاری صباتأمین را 
بر عهده داشته است. از دیگر سوابق مدیریتی او 
می توان به مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری البرز، 
گروه دارویی برکت و شرکت سرمایه گذاری اعتالی 
البرز، عضویت در هیئت مدیره غیرموظف بورس 
تهــران و ریاســت هیئت مدیــره کانــون نهادهــای 

سرمایه گذاری اشاره کرد.

دوشنبه نهم آبان ماه 1401، طی مراسمی با حضور 
هیئت مدیــره و جمعــی از مدیران ارشــد  شــرکت 
توسن، ضمن قدردانی از زحمات و دستاوردهای 
سیدروح هللا فاطمی اردکانی، مدیرعامل پیشین 
توســن طــی شــش ســال گذشــته، آرش بابایی 
به عنوان مدیرعامل و عضو جدید هیئت مدیره  

شرکت توسن معرفی شد.
آرش بابایــی دانش آموختــه کارشناســی رشــته 
مهندســی صنایــع از دانشــگاه علــم و صنعــت، 
کارشناسی ارشــد مهندســی صنایع از دانشگاه 
صنعتی شریف و دکتری مدیریت کسب وکار در 
حوزه مدیریت مالی و ســرمایه گذاری از دانشگاه 
تهران اســت. او پیــش  از این به مدت 10 ســال در 
شرکت توسن در سمت های معاونت طرح وبرنامه، 

همچنیــن معاونت پشــتیبانی و عملیــات ایفای 
نقش کرده و طــی دو ســال اخیر نیــز مدیرعاملی 
شرکت ارتباط فردا را بر عهده داشته است. البته 
در ادامــه مســیر، ســیدروح هللا فاطمــی اردکانــی 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسن 

را همراهی خواهد کرد.
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هیچ شرکتی در دنیا به اندازه والمارت کارمند ندارد. 
این شرکت بعد از وزارت دفاع هند و آمریکا و ارتش 

چین بیشترین تعداد نیروی انسانی را دارد.
بر اســاس آخرین گزارش ســایت استاتیســتا در روز 
2۸ اکتبر، والمارت در بین شرکت های دنیا  بیشترین 
تعداد کارمند را دارد. طبــق آخرین اطالعات، تعداد 
کارمنــدان ایــن غــول خرده فروشــی ایــاالت متحــده 
آمریــکا بــه 2.3 میلیون نفر می رســد. جالب اســت 
حتــی تعــداد کارمنــدان آمــازون نیــز بســیار کمتــر و 
حــدود 1.61 میلیــون نفــر اســت. در واقع آمــازون از 

نظر تعــداد نیــروی کار در رتبــه دوم پــس از والمارت 
قرار می گیرد. 

البتــه در رده بنــدی بزرگ تریــن کارفرمایــان جهــان، 
ایــن دو غــول خرده فروشــی پــس از بخــش دفاعــی 
قرار می گیرند. در صــدر این رتبه بنــدی، وزارت دفاع 
هند بــا 2.92 میلیــون نفر نیروی انســانی قــرار دارد. 
وزارت دفــاع آمریــکا بــا داشــتن 2.91 نفــر کارمنــد 
نیــز در پلــه بعــدی ایــن رده بنــدی ایســتاده اســت. 
پــس از هنــد و آمریــکا، ارتــش آزادی بخــش خلــق 
چیــن بــا اســتخدام 2.5 میلیــون نفــر رتبــه ســوم را 

به خــود اختصــاص می دهــد. البتــه رقم اعالم شــده 
موقعیت های غیرنظامی را دربر نمی گیرد. 

شایان ذکر اســت بر اســاس گزارش یاهوفایننس در 
روز ســوم نوامبر، مدیــران اجرایی آمازون اســتخدام 
نیروهای جدید را متوقف کرده اند. طبق گفته مدیران 
اجرایی آمازون دلیل این اقــدام، کاهش هزینه ها در 
شرایط غیرعادی اقتصاد کالن است. مدیران اجرایی 
این شرکت تصمیم گرفته اند که تا چند ماه آینده این 
وضعیت را حفظ و جذب نیروی جدیــد را برای تمام 

بخش های شرکت متوقف کنند. 

بزرگ ترین کارفرمایان جهان را بشناسید

 والمارت چهارمین
ارتش استخدامی جهان

توییتر تحت رهبری 
ماسک به شدت در حال 

تغییر است

تیک 
هشت دالری...

ایــالن ماســک در یــک ایمیل بــه کارکنان 
توییتر اعالم کرده اخراج های زیادی در راه 
اســت. بنا به محتوایی که از این شرکت و 
مدیریت جدید آن به بیرون درز کرده، گویا 
قرار است برخی دفاتر توییتر در شهرهای 
مختلف بســته شــود و حــدود 50 درصد 

کارکنان هم تعدیل شوند.

ایالن ماســک که به تازگی و بعــد از یک 
دوره مذاکــره جنجالــی و طوالنــی ایــن 
شــبکه اجتماعــی محبوب را بــه قیمت 
44 میلیــارد دالر خریــده، بــه کارکنان و 
تیم هــای مختلــف اعــالم کــرده در یــک 
دوره فشــرده بایــد ســخت کار کننــد تــا 
تغییرات مدنظر او اتفاق بیفتد. اوضاع 
آن قدر سخت شده که عده ای صحبت 
از کار ۷×24 در توییتر می کنند. ماسک 
با ورود خود به عنوان مدیرعامل جدید 
بالفاصله تعداد زیادی از مدیران ارشد 
این شرکت را اخراج و انتقادات تندی را 
به شــیوه کار و مدیریت در این شــرکت 

وارد کرده است.
توییتــر به تازگــی اعــالم کــرده کســانی که 
می خواهند تیک آبی در این شبکه داشته 
باشند، باید هشت دالر بپردازند و آنها که 
تمایل دارند توییت ها را بدون آگهی ببینند 
و اخبار دسته بندی شــده در اختیارشــان 
قــرار بگیــرد، بایــد ماهانــه یــک اشــتراک 
تقریباً پنج دالری را خریداری کنند. به نظر 
می رسد برنامه های ماسک برای پولی کردن 
بیشتر و بیشتر توییتر ادامه دار باشد، اما 
چیزی که این روزها بیش از همه به چشم 
آمده، سخت گیری های مدیرعامل جدید 
نســبت به کارمندان و تالش برای تعدیل 
ســاختار منابع انســانی و تغییــر فرهنگ 
کار در توییتر است. نقدهای زیادی به این 
حرکت ماسک وارد شده و موج استعفاها 

از این شرکت هم شروع شده است.

NEWSخبر

اشتغال
E M P L O Y M E N T

وزارت دفاع هند

وزارت دفاع آمریکا

والمارت

شرکت ملی نفت چین

ارتش چین

آمازون

ان.اچ.اس انگلستان

فاکس کان
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 بيمه ديجيتال
I N S U R T E C H

حمیدرضا پروازی، مدیر کسب وکارهای نوین بیمه تجارت  
نو فناوری را از صنعت بیمه کشور چندان دور نمی بیند. 
به عقیده او اگر بخواهیم منصفانه به روند ورود فناوری به 
صنعت بیمه کشور نگاه بیندازیم، باید به این نکته اذعان 
داشــته باشــیم که فناوری در بیمه وارد شــده، ولی شاید 
کُندتر از ســایر صنایع که البته این موضوع دالیل خاص 
خودش را دارد. او در این باره می گوید: »امروز نمی توانیم 

مدعــی شــویم که صنعــت بیمــه از اســاس با 
فنــاوری بیگانه اســت. دو ضلع دیگــر صنایع 
مالی مانند بورس و بانک، در رابطه با مسائل 
فنــاوری مقــداری از بیمــه جلوتر هســتند که 
دلیــل آن را می توانیــم ارتبــاط ایــن صنایــع با 
دنیــای بیــرون بدانیــم و مســائل دیگــری کــه 
وجود دارد، ولی بایــد بگویم صنعت بیمه نیز 
در سه الی چهار سال گذشته گرایش مثبتی 

به سمت روندهای فناوری داشته است.«
به باور پروازی، به سبب حجم سرمایه کمتری 

کــه در صنعت بیمه در مقایســه بــا بورس و بانــک وجود 
دارد، مجموعه هایــی کــه توانایی هــای الزم به کارگیــری 
فناوری را دارند، کمتر به این حــوزه ورود کرده اند: »به هر 
حال جذابیت هایی با ورود یکسری از استارتاپ ها مانند 
اســتارتاپ های حوزه فــروش یا ریســک یا بازدیــد آنالین 
ظهــور کرده انــد و ورود مجموعه هــای فنــاوری بــه پیکــره 
صنعت بیمه در سال های اخیر توسعه پیدا کرده است. 
درســت اســت که این رونــد در مقایســه با صنایــع دیگر 
کندتر است، اما نمی توان مدعی شــد که هیچ اتفاقی در 

زمینه فناوری در صنعت نیفتاده است.«

 بیمه فقط فروش نیست
به عقیده او تمرکز بر مســئله فروش یکی از نقاط ضعف 
اینشورتک هاســت کــه بایــد مســیرهای جدیــدی بــرای 
فعالیــت آنهــا تعریــف شــود: »زمانــی پیــش از روی کار 
آمــدن اســتارتاپ های بیمــه ای نســبت به شــبکه فروش 
سنتی صنعت بیمه انتقاد می شد مبنی بر اینکه ترکیب 
پرتفوی را رعایت نمی کنند و همه تمرکزشان را روی فروش 
بیمــه شــخص ثالــث گذاشــته  اند کــه طبیعتــاً به ســبب 
اجباری بودن بازار عمده ای نیز دارد. ایــن اتفاق امروز هم 
در رابطه با اگریگیتورها و فروشنده های آنالین بیمه افتاده 
و همان مسئله دوباره تکرار شده است. امروز عمده ترین 
توجه این مجموعه ها به فروش بیمه شخص ثالث و بدنه 
اســت. مســئله این اســت که تا زمانی که اســتارتاپ های 
بیمه از بعد فروش روی سایر الیه ها تغییر مسیر ندهند، 

نمی توان به ظهور یک حرکــت متحول کننده در صنعت 
بیمه امید داشــت. البته امروز اتفاقاتــی در حوزه تحلیل 
ریسک و پرداخت آنالین خسارت و… افتاده است، ولی 
باید بگویم تا زمانی که رغبت صرفاً به فروش بیمه شخص 
ثالث )به سبب نقدینگی آن( وجود دارد، نمی توان انتظار 
یک تحول بزرگ و عجیب داشــت و روند تحول در قالب 
فعالیت استارتاپ ها به کندی صورت می گیرد؛ مگر اینکه 
اســتارتاپ های بیمــه توجــه خــود را از فروش 
بردارند و به دیگر الیه های زنجیره ارزش بیمه 

نیز توجه داشته باشند.«
پــروازی در رابطه بــا چالش های امــروز دنیای 
کسب وکارهای نوپا در صنعت بیمه می گوید:  
»نخستین موضوعی که به عنوان چالش های 
امروز اینشــورتک ها مطرح می شود، مسئله 
شــفاف نبودن قوانین اســت. در واقع تا امروز 
مســئله رگوالتــوری در زمینــه اینشــورتک ها 
موضوعی بوده که کمتر به آن پرداخته شــده 
و اخیــراً بــه ســبب تحرکاتــی کــه از ســوی اســتارتاپ های 
بیمــه ای شــاهد هســتیم، نهــاد ناظــر بــرای رگوالتــوری و 
قانون گــذاری حرکت کرده اســت. اما مســئله این اســت 
کــه ایــن قانون گــذاری حتمــاً بایــد بــا نظــر کارشناســان و 

بازیگــران مختلــف ایــن عرصه 
صــورت پذیرد کــه اگــر این طور 
مثــل  موضوعاتــی  نباشــد، 
سوئیچ مرکزی به وجود می آید 
کــه محــل چالــش بســیار و 
نیازمند اصالحاتی خواهد بود 
تا بتواند به بهترین شکل اجرا 
شــود. بنابرایــن چالــش اول در 
حوزه فعالیــت اینشــورتک ها، 
مبهم بــودن  و  رگوالتــوری 
فضاهای فناورانــه و نوآورانه ای 
اســت که در صنعت بــه وجود 

آمده است.«
حمیدرضــا پــروازی موضــوع 
دوم در بحث چالش های امروز 
اینشــورتک ها را بــه موضــوع 

فرهنگ مرتبــط می دانــد و می گوید: »درســت اســت که 
امروز حضور افــرادی که به هر حال با حوزه  نوآوری آشــنا 
هستند، در صنعت بیمه باعث شده رونقی ایجاد شود، 
ولی به هر حال در برخی شرکت های بیمه، مدیرانی بر سر 
کار هســتند که ممکن اســت نگاه هــای متفاوتی داشــته 

باشــند و دیــدگاه چنــدان بــه روزی نداشــته باشــند و این 
توسعه در آنجا کمی کندتر اتفاق بیفتد.«

بــه عقیــده او چالــش فرهنگــی و نبــود نــگاه تحول گــرا و 
تحول خــواه در پیکــره صنعــت بیمــه را می تــوان یکــی از 
مهم تریــن موانــع رشــد و توســعه اقدامــات نوآورانــه در 

شرکت های بیمه دانست.

 اصالح قوانین؛ عامل رشد نوآوری در کشور
»به روزرسانی و توسعه قوانین در نهاد ناظر«؛ این عبارتی 
اســت کــه مدیــر کســب وکارهای نویــن تجــارت نــو از آن 
به عنوان مهم ترین محرک تحول در صنعت بیمه کشور 
نام می بــرد. او در این  باره توضیح می  دهد:  »وقتی بســتر 
تحول آماده باشد و تسهیلگری مناســبی برای آن شکل 
گرفته باشد، حتماً توسعه و تحرک در تمامی اکوسیستم 
را شــاهد خواهیم بود. به همین سبب مسئله رگوالتوری 
و به روزرسانی موضوعاتی از جنس آیین نامه ها و قوانین 
می توانــد بزرگ تریــن محــرک حــرکات نوآورانه در کشــور 

باشد.
رئیس کمیتــه توســعه کســب وکار دیجیتال ســندیکای 
بیمه گران نگاه امیدوارانه ای بــه آینده و دورنمای فعالیت 
اینشورتک ها در کشور دارد. به عقیده او اینشورتک امروز 
در صنعت بیمه کشور جایگاه 
خودش را پیدا کرده و در آینده 
نیز این جایگاه تقویت خواهد 
شــد. او در این بــاره توضیــح 
می دهــد:  »تنها دلیــل حرکت 
کنــد اینشــورتک ها در کشــور 
در مقایسه با سایر صنایع، به 
ســبب کم بودن حجم سرمایه 
و تراکنش های مالــی و پرتفوی 
پاییــن صنعــت بیمــه اســت. 
بنابراین شاید اســتارتاپ های 
بــا  مقایســه  در  بیمــه ای 
اســتارتاپ های ســایر صنایــع 
با روند کندتری فعالیت کنند، 
امــا بــه ســبب نیازهــای روز 
جامعــه، اینشــورتک جایــگاه 

خودش را پیدا خواهد کرد.«
به عقیــده او صنعــت بیمه بــا همــه ارکان و ابعــاد زندگی 
مردم در ارتباط است و به سبب همین درهم آمیختگی و 
تغییر نیازها، قطعاً اینشــورتک ها در آینده نقش مؤثری 

در صنعت بیمه کشور خواهند داشت.

POINT OF VIEWدیدگاه

 تحوالت سازمان، مشتری
  و زیرساخت در یک 

صنعت روبه رشد

بیمه و نوآوری
استراتژی ها و هدف گذاری های شرکت های 
بیمه به عنوان مالکان این کسب وکار و نوع 
نگاه شان به مبحث فناوری، تأثیرگذارترین 
ضلع ایــن مثلث اســت. فنــاوری بایــد در 
دیدگاه سازمان ها جنبه سرمایه گذاری پیدا 
کند و شرکت های بیمه به این باور برسند 
که فناوری یک ردیف هزینه ای در سازمان 
نیست، بلکه موتور پیش برنده کسب وکار 
است که می تواند در کنار افزایش سرعت 
و دقــت فرایندهــای ســازمانی، اهــداف 
کســب وکار را در افزایــش ســطح رضایــت 
مشتریان و کاهش بلندمدت هزینه های 

ستادی تضمین کند.
جایــگاه واحدهــای فنــاوری اطالعــات در 
شــرکت های بیمه و میزان ســرمایه گذاری 

در ایــن حوزه کــه تفــاوت قابل 
توجهی بــا حــوزه بانکــی دارد، 
نشــان دهنده شــکل نگرفتن 
این دیدگاه در اکثر شرکت های 

بیمه است.
در حــوزه مشــتری به عنــوان 
اولین نکته باید به تفاوت های 
قابــل توجــه در میــزان رجــوع 
کاربران بــرای دریافت خدمت 
در ایــن حوزه هــا توجه داشــته 

باشــیم. یکــی از مهم تریــن عواملــی کــه 
کســب وکارها را بــه ســمت فنــاوری و ارائه 
خدمات غیرحضوری سوق می دهد، نیاز 
مشــتریان آن کســب وکار و ضریــب نفوذ 
خدمت یــا محصــول مــورد نظــر در میان 
شهروندان جامعه است. تواتر فعالیت های 
بانکــی و مراجعات مشــتریان بانــک برای 
دریافت خدمت و همچنین میزان فعالیت 
فعاالن بازار ســرمایه با یک بیمه گزار قابل 
مقایســه نیســت. در بیمــه فعالیت ها به 
دو بخش عمده صدور و دریافت خسارت 
خالصــه می شــود کــه عمدتــاً دارای تواتــر 
ساالنه است؛ قطعاً غیرحضوری بودن این 
خدمات بــرای بیمه گــزاران جذاب اســت، 
اما دغدغه نیســت. از ســوی دیگــر، بیمه 
ماهیتاً یک خدمت فروختنی است. به جز 
بیمــه  شــخص ثالث کــه بیمــه اجبــاری و 
الزامی محسوب می شود و همچنین بیمه 
درمان که به واسطه هزینه های باالی درمان 
بــرای بیمه گــزاران جذابیــت دارد و بخش 
قابل توجهی از آن نیز به صورت سازمانی 
مدیریــت می شــود، ســایر بیمه نامه ها در 
سبد خرید خانواده ها در اولویت قرار ندارند 
و عموم افراد ترجیح می دهند این هزینه را 

در جای دیگری صرف کنند.

حامد بهروز
مدیرامورمشتریانراهکارهای

بیمهگریداتین
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@karangweekly.ir
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به سبب حجم سرمایه 
کمتری که در صنعت 

بیمه در مقایسه با 
بورس و بانک وجود 
دارد، مجموعه هایی 
که توانایی های الزم 
به کارگیری فناوری 
را دارند، کمتر به این 
حوزه ورود کرده اند

نگاهی به نیازمندی های امروز صنعت بیمه در گفت وگو با 
حمیدرضا پروازی، مدیر کسب وکارهای نوین تجارت نو

 تفکر تحول خواه
و تحرک تحول گرا
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

 درباره مفهوم
برند کارفرمایی

استراتژی جذب 
نیروی مستعد

جذب نیروهای مســتعد جدید و حفظ 
نیروهــای موجــود، بایــد تمرکــز کلیــدی 
شــرکت ها باشــد، زیــرا امــروزه رقابــت 
نه تنهــا محلی بلکــه جهانی اســت. کار 
از راه دور و دیجیتالی شــدن امور، فشار 
زیــادی بــر ســازمان ها وارد می کنــد تــا 
اســتعدادهای حــوزه فنــاوری را جــذب 

کنند.
بــرای ســاختن برنــد  یــن راه  مؤثرتر
کارفرمایــی، ایجــاد برنــدی مبتنــی بــر 
استعداد است که بر اســاس تجربیات 
واقعی کارکنان طراحی شده باشد. شما 
تجربیــات برنــد را ابتــدا بــرای نیروهای 
مســتعد خــود و نــه کارفرمــا طراحــی 
می کنیــد. زمانــی کــه نیــروی مســتعد 
بتواند تشــخیص دهد کــه آیــا کار برای 
این کارفرما قدم بعدی مناســبی است، 

کارفرما نیز از آن بهره مند می شود.
سال هاســت اصطــالح برنــد کارفرمایی 
رایــج شــده اســت. برخــی آن را برنــد 
اســتخدامی می نامنــد یــا حتــی برخی 
آن را بــا برندســازی کارمند )معــروف به 
حمایت از کارمند( مخلوط می کنند که 
اتفاقــاً امــر بســیار متفاوتی اســت. این 
مشــکل اغلب مفاهیمی است که برای 
بســیاری مبهــم هســتند و در نهایــت 

نام های مختلفی به خود می گیرند.
کــه محبوب تــر  روندهایــی  از  یکــی 
شــده، اصطــالح برندســازی اســتعداد 
اســت. در اصل ایــن روش بهتــری برای 
توصیــف تغییــر پارادایم اســتخدام در 
مــورد چگونگــی جســت و جوی نیــروی 
مســتعد و قــرار دادن آنهــا در مشــاغل 
یــا بهتــر اســت بگوییــم جســت و جو و 
جذب فرصت های شغلی جدید است. 
شــرکت های در حــال توســعه بــا رشــد 
باالی 40 درصد، مانند »میرو« که بازار 
استعدادمحور را درک می کنند، به جای 
تیم هــای برندســازی کارفرمــا، تیم هــای 

استعدادیابی دارند.
اصطالح برندسازی کارفرما از عملکردی 
صحبت می کند که بر جذابیت کارفرما، 
برندســازی و متمایز ســاختن آن تمرکز 
دارد. امروزه هم همین طور است، اما از 
طرف دیگر مؤثرترین راه برای برندسازی 
کارفرما، برندســازی مبتنــی بر نیروهای 
مســتعد اســت که بر اســاس تجربیات 
واقعی کارمندان طراحی شده باشد. این 
کار باعث جذب کارمندانی متخصص و 

مستعد می شود. 

REVIEWبررسی

کارمندان یک شرکت چگونه می توانند در جذب نیروهای 
مستعد بالقوه نقش کلیدی داشته باشند؟ 

 کارمند در جایگاه
سفیر برند

استفاده از کارمندان همیشه بخشــی از استراتژی های 
استخدام بســیاری از شــرکت ها بوده و در بیشتر مواقع 
برای کارمنــدان جدیدی که به شــرکت معرفی می کنند، 
پــاداش می گیرنــد، امــا در بســیاری از ســازمان ها منابع 
انسانی از این دارایی ارزشمند یعنی استخدام کنندگان 
آگاه و معتبر که بســیار تأثیرگذار هســتند، کم استفاده 

می کنند.
 SHRM به گفتــه ادی گلدبــرگ، رئیــس منتخب بنیــاد
و یکــی از نویســندگان کتــاب »اینســاید گیــگ«، طبــق 
داده هــای جدیــد انجمــن مدیریــت منابــع انســانی، 
بســیاری از کارفرمایــان تخمیــن می زننــد کــه کل هزینه 
برای اســتخدام یک کارمند جدید می تواند سه تا چهار 
برابــر حقــوق آن موقعیــت کاری باشــد. البتــه زمانی که 
نیروهای مســتعد را به طــور کامل و فعــال در این فرایند 
درگیر کنید، می توانید به میزان قابل توجهی این هزینه 

را کاهش دهید.

 آسان بگیرید
ابتدا یک محیط کاری ایجاد کنید که امکان 
ارتقــا در آن وجــود داشــته باشــد. تحقیــق 
کنید و ببینید آیا کارکنان شــما به طور فعال 
شرکت تان را تبلیغ می کنند یا خیر و به میزان 
تمایل شــان بــرای ایــن کار امتیــاز دهیــد. اگر 
امتیاز در حد مورد نظرتان نیست، تغییرات 
الزم را بــرای ایجــاد محیطــی کــه شایســته 
ارتقاســت، ایجاد کنید. همه ما شــور و شوق 
افرادی را دیده ایم که برند مورد عالقه شــان را 
تبلیغ می کنند. کافی اســت به گروه های اپل 

یا هارلی دیویدســون نگاه کنید. آیا همان شــور و شوق را 
برای شرکت خود به عنوان محل کار می خواهید؟

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

 از آنهــا بخواهید کــه نظرات خــود را علنی 
کنند

کارمندان را تشــویق کنید تا نظرات خود را درباره شــرکت 
به شــکلی عمومــی بــه اشــتراک بگذارنــد. اگــر تجربه ای 
ارزشمند در جهت ارتقای افراد خود ارائه می دهید، جای 
نگرانی نیست. اگر محل کاری الهام بخش با فرصت های 
بســیاری برای پیشــرفت شــغلی، رشــد و یادگیری ایجاد 
کرده ایــد، نبایــد نگــران تأثیــر نظــرات کارمنــدان شــرکت 
باشید. این روزها به ندرت پیش می آید که قبل از خواندن 
نقدهــای یــک رســتوران بــه آنجــا برویم. بــه طور مشــابه 
نظرات برند کارفرمایی شما تأثیر زیادی بر استعدادهای 
بالقــوه ای دارد کــه متقاضــی فرصت هــای شــغلی شــما 

هستند.

 برنامه سفیر برند دیجیتال بسازید
وقتــی افــراد خــود را تشــویق می کنیــد کــه صــدای برنــد 
باشــند، گــروه کــری ایجــاد می کنیــد کــه بــه انــدازه کل 
فهرســت کارمندان شماســت. آنهــا می خوانند، شــعار 
می دهند و اخبار و موفقیت های شرکت شما را رزونانس 
می کننــد. می دانیــم وقتــی کارکنــان اهــداف، پیام هــا و 
محصــوالت شــرکت را بــه اشــتراک می گذارنــد، تأثیــر و 
اعتبار بیشــتر اســت نســبت به زمانی که توســط کانال 
ارتباطــی ســنتی شــما بــه اشــتراک گذاشــته می شــود. 
به عنوان یــک فعالیــت بازاریابی با کارمندانــی که ارزش 
شرکت را برای مشتریان تبلیغ می کنند، می توان از این 
امتیاز برای بیشتر دیده شدن اســتفاده کرد. در صورتی 
که سفیران برند دیجیتال را تشویق کنید، آنها می توانند 
به انتقال پیام در مورد محل کار شما به کارمندان آینده 

کمک کنند.
همه افراد خود را تشــویق کنید تا از رسانه های اجتماعی 
برای بــه اشــتراک گذاشــتن فرصت هــای شــغلی مرتبط، 
اخبار مربــوط به کارمندانــی که کارهای چشــم گیر انجام 
می دهنــد، اطالعاتــی در مــورد مزایــای شــرکت شــما، 
فرصت های یادگیری و تعهد به جامعه و اهداف اجتماعی 
استفاده کنند. آنها اعتبار بیشتری نسبت به کانال های 
ارتباطی اســتاندارد شــرکت شــما دارند و احتماالً تعداد 
فالوئرهای بیشــتری نســبت به شــرکت شــما جمع آوری 

کرده اند.

 از آنها حمایت کنید
بــه برنامــه خــود، بخشــی در مــورد روش هــای اســتخدام 
و تمایــل خــود بــه بهره گیــری از اســتعدادهای موجــود 
بیفزاییــد. وقتــی می گوییــد بــه کارمنــدان خــود اعتمــاد 
داریــد کــه می توانند اســتعدادهای برتــر را جــذب کرده و 
آنها را به ســازمان معرفی کنید، بهتر اســت داده هایی از 
گذشــته نیز ارائه دهید. مثل درصد افرادی که امسال به 
لطف معرفی نیروهای مستعد خود اســتخدام کرده اید. 
بــه کارمندان خــود کمــک کنید تــا دریابند جــذب نیروی 
مستعد را می توانند به عنوان بخشی از وظیفه سازمانی 

خود تعریف کنند. 

 برند شخصی کارمندان خود را تبلیغ کنید
با به اشتراک گذاشتن تخصص کارشناسان 
موضوعــی و رهبران ایده پــرداز خــود همراه با 
دســتاوردها و جوایزشــان، از آنهــا بــه عنــوان 
آهنربــای جــذب اســتعداد اســتفاده کنیــد. 
بســیاری از افــرادی کــه در نهایــت بــرای یک 
شرکت کار می کنند، اول پیرو طرز تفکر رهبر 
آن شــرکت بوده انــد. امــروزه برنــد شــخصی 
کارمندان شــما به شــدت با برند شرکت شما 
پیوند خورده است. کارمندان تان بزرگ ترین 
دارایــی شــما هســتند و زمانــی کــه در جهت 
نقش آنها به عنوان استخدام کننده سرمایه گذاری کنید، 

بدون شک به سودتان خواهد بود.
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

چرا مدیران رسانه های اجتماعی از شغل خود راضی نیستند؟

 ادمین بودن
یک کار ارزشمند است!

وب سایت شــغلی زیپیا تخمین می زند که بیش از 26 هزار 
مدیر رســانه های اجتماعــی در ایــاالت متحده وجــود دارد. 
در حالــی کــه محبوبیــت حرفه هــای مرتبــط بــا رســانه های 
اجتماعی همچنان در حال افزایش است، بسیاری از مدیران 
رسانه های اجتماعی تصمیم می گیرند موقعیت خود را برای 

مشاغل بهتری ترک کنند.
بر اساس مطالعه ای که در سال 2020 توسط مؤسسه روابط 
عمومی مرکز تحقیقات رسانه های دیجیتال، ارتباطات راگان 
و دپارتمان روابط عمومی دانشــگاه فلوریدا انجام شــد، 5۷ 
درصد از مدیران رسانه های اجتماعی قصد داشتند کار خود 
را ظرف دو ســال آتی ترک کننــد و 4۷ درصد نیز گفتند آنها 
نسبت به همکاران خود ساعت های بیشتری کار می کنند. 
به گفته زیپیا 29 درصد از مدیران رسانه های اجتماعی تنها 

کمتر از یک سال در نقش خود باقی می مانند.
یکی از مهم ترین دالیل ترک شغل، عدم رشد در محیط کار 
بود. بر اساس مطالعه سال 2020، با وجود اینکه ۷0 درصد 
از مدیران رسانه های اجتماعی می خواستند ارتقای شغلی 
داشته باشند، تنها 40 درصد امکان پیشرفت در محل کار 

خود می دیدند.

 روزان دوســانتو مجبــور بــود بــا بودجــه و 
پشتیبانی محدود کار کند

احســاس گیر افتادن دقیقاً همان دلیلی بود که باعش شد 
روزان دوسانتوس 39 ساله، در ســال 2016 سمت خود را به 
عنوان مدیر رسانه های اجتماعی در یک شرکت راه حل های 
فناوری اطالعات ترک کند. اما دوســانتو نیز مانند بسیاری 
دیگر متوجه شد که نمی تواند رسانه های اجتماعی را تماماً 

پشت سر بگذارد.
او در ســال 2009 به عنــوان مدیــر یــک حســاب رســانه های 

اجتماعی شرکتی شــروع به کار کرد. دوسانتوس می گوید: 
»این زمانی بود که می توانســتید یک صفحه فیس بوک را 
از شخص ثالث بخرید. بنابراین ما یک صفحه فیس بوک 

ساخته شده از کریر بیلدر خریداری کردیم.«
در حالی که شرکت او به تازگی شروع به استفاده از رسانه های 
اجتماعی کرده بود، آنها مایــل نبودند بودجه قابل توجهی 
بــرای ایــن کار اختصــاص دهنــد. او عــالوه بــر تالش هــای 
اجتماعی به عنوان یــک تیم تک زن، رســانه های اجتماعی 
را نیــز مدیریــت می کــرد. زمانــی کــه آنجــا را تــرک می کــرد، 
شــرکت 23 هزار کارمند داشــت، اما هنوز او تنها فردی بود 

که حساب های رسانه های اجتماعی را مدیریت می کرد.
دوسانتوس در ســال 201۷ برای سمت مدیریت مهندسی 
راه حل ها برای »اســپروات سوشــال« کــه نرم افــزاری را برای 
کسب وکارها فراهم می کند تا رســانه های اجتماعی خود را 

مدیریت کنند، انتخاب شد.
او از طریق کار با ســایر مدیران رسانه های اجتماعی متوجه 
شد که اوضاع نسبت به زمان فعالیت او تغییر کرده است. 
او گفت اتکای کمتر بــه معیارهای بیهوده و درک بیشــتر از 
بازگشت ســرمایه به این اتفاق منجر می شــود که بسیاری 
از مدیــران رســانه های اجتماعی بودجه بیشــتری نســبت 
به موقعیت شــغلی پیشــین او داشــته باشــند. اما او هنوز 
نمی خواســت بــه شــغل مدیریــت رســانه های اجتماعــی 
بازگردد؛ جایی کــه به گفته او، آدم ها مــدام در حال فعالیت 
هستند.« بسیاری از افراد در این موقعیت ها باید همیشه 

فعال باشند.

 ربــکا گیبســون احســاس می کرد کــم ارزش 
شده است

ربــکا گیبســون می گویــد در نقش ســابق خــود بــه عنوان 

مدیر رســانه های اجتماعی برای یک شرکت مراقبت های 
بهداشتی، سوءتفاهم و فشار زیادی را تجربه کرده است. 
بــا وجــود اینکــه شــرکت او را بــه عنــوان مدیر رســانه های 
اجتماعــی اســتخدام کــرده بــود، بــه او گفتــه شــد کــه در 
بازاریابــی رســانه های اجتماعــی نکتــه حائــز اهمیتــی 

نمی بیند.
گیبســون می گویــد: »بزرگ تریــن چالــش من ایــن بود که 
تیمم را متقاعد کنم رسانه های اجتماعی برای شرکت آنها 
مهم اســت و ایده هایی که من دارم می تواند کمک کننده 
باشــد.« او احســاس می کرد که دائمــاً نیاز بــه توجیه کار 
خــود دارد. او تعریف می کنــد حتی زمانی کــه ایده های او 
موفقیت آمیز بود، توجه کمی دریافت می کرد. گیبســون 
در ســال 2022 در حالــی که کمتر از یک ســال در شــرکت 
فعالیت می کرد، سمت خود را ترک کرد و به دنبال جایگاه 
مدیــر رســانه اجتماعــی در شــرکت دیگــری اســت؛ »من 
چیزهای مختلفی را که همراه با این شــغل ارائه می شود، 
دوســت دارم. پلتفرم ها همیشــه در حال توسعه هستند 
و ویژگی های جدیدی ارائه می دهنــد؛ برخی از آنها خوب 
و بعضی وحشتناک هســتند، اما حتی به روز رسانی های 
وحشــتناک نیــز بــرای نحــوه توســعه و پیشــرفت پلتفــرم 
جــذاب هســتند و مــن عاشــق آن هســتم. بــا رســانه های 
اجتماعــی کار کنیــد تــا ببینیــد ایــن حــوزه چگونــه رشــد 

می کند.«
او می افزایــد کــه بــه دلیــل تجربــه اش در شــرکت ســابق، 
اعتمادبه نفســش در محیــط کار مشــکل زیــادی دارد. او 
گفت: »ایــن به خــودی خــود تنها یــک تجربه بــوده و من 
اعتمادبه نفــس خود را تقویــت کرده ام. خوشــبختانه من 
یک شبکه پشــتیبانی دارم که در کمک به یکدیگر و ارائه 

بازخورد عالی است.«

REVIEWبررسی

 بررسی میزان رضایت 
کارمندان از رؤسای خود

رئیس بد؛ افسانه 
یا واقعیت؟

 تا به حال با خود فکر کرده اید که 
گله و شکایت کارمندان از رؤسای 
خــود و روایتــی کــه از آنهــا دارنــد چقــدر 
واقعیــت دارد؟ داشــتن یــک رئیــس بــد 
تجربه بسیار ناخوشایندی است، اما آیا 
تمام رئیس ها بد هستند و رئیس خوبی 
شــایمن،  اســکات  نــدارد؟  وجــود 
جامعه شــناس و اســتاد دانشــگاه اخیــراً 
تحقیقاتــی در ایــن زمینــه انجــام داده تــا 
بتواند به این سؤال پاسخ دهد و همچنین 
پــی ببــرد کــه آیــا روابــط بیــن کارمنــدان و 
سرپرستان نســبت به قبل از همه گیری 

بدتر شده است؟ 

 شــایمن چهــار نظرســنجی از 
کارکنــان کانادایــی در ســال های 
2019، 2020، 2021 و 2022 انجــام داد. در 
این نظرسنجی از شــرکت کنندگان که 13 
هزار و 500 نفر بودند، خواســته شــد تا بر 
اســاس ســه ویژگــی حمایــت، انصــاف و 
شایستگی به رئیس یا مدیر خود از یک تا 
پنج امتیاز بدهند. بر اساس این امتیازها 
رئیس ها به سه دسته خوب، بد و معمولی 

تقسیم شدند. 

 نتایــج نظرســنجی ســال 2019 
نشــان داد که ۷2 درصد کارکنان 
کانادایــی رئیــس خــود را آدم خوبــی 
می دانســتند و فقــط 12 درصــد آنها یک 
رئیس معمولی داشتند. دقیقاً یک سال 
بعــد ۷5 درصــد شــرکت کنندگان رئیس 
خــود را »خــوب« و 16 درصد آنهــا رئیس 
خود را »معمولی« توصیف کردند. نتایج 
سال های 2021 و 2022 نیز مشابه با سال 
2020 بــود. درواقــع در ســال 2019، 39 
درصــد، در ســال های 2020 و 2021، 4۷ 
درصد و در سال 2022، 45 درصد کارکنان 

به رئیس خود امتیاز پنج داده بودند. 

 در مجمــوع، ایــن داده ها روایت 
ضد کار را به چالش می کشند و 
نشان می دهند روابط بین کارکنان و رئیس 
نسبت به قبل از پاندمی بدتر نشده است. 
شــایمن برای اینکه به نتایج قابل اتکاتری 
دســت پیدا کند، مطالعه مشــابهی را در 
مــورد کارکنــان آمریکایی نیــز انجــام داد. 
نتایج این مطالعه نشان داد روایت ضد کار 
در ایاالت متحده نیز یک افسانه است و 
تعــداد رئیس هــای بــد به انــدازه ای کــه 

رسانه ها می گویند، نیست.  
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ترکیــب یکپارچــه خرده فروشــی فیزیکــی و دیجیتــال کار 
آســانی نیســت. با توجــه بــه اینکه دیگــر تجربه مشــتری 
تنها توســط فروشــگاه های فیزیکی یا تجربــه کاربری تنها 
به صورت آنالین تعریف نمی شــود، خرده فروشــان اکنون 

باید فیجیتال شوند؛ یعنی مســیر منسجمی از تعامالت 
مشــتری در هر نقطه تمــاس فیزیکــی و دیجیتالــی ایجاد 
کنند. با این حال ایجاد یک تجربه فیجیتال چندان ساده 
نیســت. به عنوان مثال اینفلوئنســر مجــازی جدید غول 

چگونه به مشتریان و کارمندان خود تجربه ای 
یکپارچه ارائه دهیم؟ فیجیتال شدن سخت است 

اما غیرممکن نیست

آینده خرده فروشی 
فیجیتال خواهد بود

مید دات کام با تعلیق 
سهام در مسیر تصفیه 

حرکت کرد

شرکتی که قربانی 
هزینه ها شد

»میــد دات کام«، خرده فــروش آنالیــن 
مبلمان پس از تعلیق سهام این شرکت در 
روز سه شــنبه، یک گام به مرحله تصفیه 
پــس از ورشکســتگی نزدیک تــر شــده 
اســت. این شــرکت هفتــه گذشــته اعالم 
کرد مذاکرات نجات برای یافتن خریداری 
برای این تجارت، تاکنون شکست خورده 
است. آنها ثبت سفارش های جدید را در 
هفته گذشــته متوقــف کردند، زیرا رؤســا 
هشــدار دادنــد در صــورت عــدم تأمیــن 
بودجه بیشتر، امکان اتمام ذخایر نقدی 
وجــود دارد. میــد دات کام در ســال 2011 
راه اندازی شد و در پایان ســال 2021، ۷00 

کارمند داشت. 
مید دات کام به تازگی اعالم کرده که سهام 
را تعلیق می کنــد و قصــد دارد مدیرانی را 
برای تصفیه منصوب کند، به این معنی 
که شرکت در حال تصفیه نیست، اما به 
سمت آن حرکت خواهد کرد. یک منبع 
معتبر به بی بی ســی گفــت این اقــدام به 
شــرکت 10 روز فرصت تنفس می دهد تا 
راه حل نهایــی یا راهی بــرای محافظت در 
برابر طلبکاران پیدا کند. این منبع گفت 
که هیئت مدیره همچنان در حال برگزاری 
جلســاتی بــرای کاوش همــه گزینه هــای 
موجود اســت که بــه گفته آنهــا می تواند 
بــه معنای فــروش تمام یــا بخشــی از این 
تجــارت باشــد. ایــن منبــع گفــت: »آنها 
امیدوارند که بتوانند تا حدودی پیشرفت 

کنند.« 
فروش مید دات کام در سال 2020 به 315 
میلیــون پوند رســید که نســبت به ســال 
قبــل 30 درصد افزایش داشــت و در ســه 
ماه اول ســال 2021 بــا 63 درصد رشــد به 
110 میلیون پوند رسید. این رشد به عرضه 
سهام این شرکت در بورس لندن با ارزش 
۷۷5 میلیون پوند در ژوئن ســال گذشــته 

منجر شد.  
ایــن شــرکت توســط نینــگ لــی و برنــت 
هابرمن که برای راه اندازی »لســت مینت 
دات کام« شناخته شــده هســتند، بــا 
همراهی کلویی مکینتاش و جولین کالده 
تأسیس شد. نینگ لی این ایده را مطرح 
کرد که محصوالت را مستقیماً از طراحان 
و تولیدکنندگان اصلی تهیــه کنند و آنها 
را در وب ســایت مید دات کام بفروشند تا 
مخاطبان خوره اینترنت و خرید اینترنتی 

را هدف قرار دهند.
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محصوالت خود را اینجا 
بفروشید

همکاری والمارت 
با خرده فروشان 
محلی

والمــارت فضایــی را در فروشــگاه های خــود به مشــاغل 
می دهــد.  اجــاره  کوتاه مــدت  شــکل  بــه  کوچــک 
کســب و کارهای کوچک اکنون می توانند فضایی را برای 

خرده فروشی در فروشگاه های والمارت اجاره کنند. 
والمارت از طریق مشــارکت جدید با پلتفرم فروشگاهی 
پــاپ آپ »پاپبــل«، اکنــون اجاره نامه هــای کوتاه مــدت را 
بــه مشــاغل کوچکــی کــه نمی خواهنــد بــه قراردادهــای 
طوالنی تر متعهد شــوند، ارائه می دهد. نحوه کار به این 
صورت اســت که یک شــرکت پیشــنهادهای خــود را در 
وب ســایت »پاپبل« فهرســت می کند، ســپس مشاغل 
کوچک می توانند بــا والمارت محلی خود جفت شــوند 
تا به آن شرکت متصل شوند و یک قرارداد اجاره موقت 

امضا کنند.

به گفته پاپبل، چارچوب زمانی این قراردادهای لیزینگ 
توسط کسب وکار کوچک از پیش تعیین شده و می تواند 
از یک ماه تا یک سال متغیر باشد، همچنین می تواند به 
یک قرارداد طوالنی مدت تبدیل شود. پاپبل اضافه کرد 
که شــرایط از طریق مذاکره با برندها و فضاها نیز به طور 

مستقیم توسط خود کسب و کارها انتخاب می شوند.
داریــل اســپینکس، مدیر ارشــد خدمات خرده فروشــی 
والمارت در بیانیه ای گفت: »حمایت از کسب و کارهای 
کوچک همیشــه برای والمارت یک اولویت بوده اســت. 
ایــن یــک نمونــه عالــی از تمرکــز مــا بــر ارائــه خدمــات 
منحصربه فــرد بــرای محله هایــی اســت کــه از طریــق 

فروشگاه به آنها خدمات ارائه می دهیم.«
اســکات بلــر، یکــی از بنیان گــذاران و مدیرعامــل پاپبــل 

خرده فروشی »مارک و اسپنسر« را در نظر بگیرید که برای 
دستیابی به مشــتریان جدید و الهام بخشــیدن به آنها با 
ترکیبی از دنیای فیزیکی و مجازی ایجاد شده، اما به عنوان 
نمایشــی غیرواقعی از مشــتریان، بحث هایی را در فضای 
آنالین برانگیخته است. بدیهی اســت که پر کردن شکاف 
بین حضــور فیزیکــی و دیجیتالی برندهــا می توانــد دو راه 
داشته باشد. با نگاهی به آینده، پیش بینی می شود تا سال 
2026 تجــارت الکترونیک 24 درصد از خرده فروشــی های 
جهانی را به خــود اختصاص دهــد و ۷6 درصد باقی مانده 
مشــتریان نیــز میــل بــه تجربــه در فروشــگاه ها را داشــته 
باشــند. در ایــن چشــم انداز جدیــد خرده فروشــی، ایجاد 
یک اســتراتژی فیجیتال مؤثر برای به دست آوردن و حفظ 

مشتریان و کارمندان ضروری است.

 خرده فروشــان بایــد دنبالــه رو مســیر 
مشتریان و کارکنان باشند

گاهــی اوقــات تجربــه کاربــری آســان و شــهودی کــه در 
فروشــگاه ها بــه صــورت اومنی چنــل ارائــه می شــود، درک 
پیچیدگی فناوری پشــت صحنه را دشوار می کند. توسعه 
اســتراتژی فیجیتال یــک کار بزرگ اســت و خرده فروشــان 



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 72
15 آبـــــــــــــــــــــــان 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

29

خرده فروشی
R E T A I L

گسترش فروشگاه های فیزیکی برند دیون

روزهای خوش خرده فروش بریتانیایی

REPORTگزارش

 در روزهایی که خرده فروشــان بزرگ و 
کوچــک در سراســر اروپــا و آمریــکای 
شمالی با بحران های متعدد ناشــی از افزایش 
قیمت اقالم مصرفی دست به گریبان اند، یک 
خرده فــروش بریتانیایــی بــه افزایــش تعــداد 
فروشگاه های خود می اندیشد. تورم کم سابقه 
جهانی باعث شده تا بسیاری از کسب و کارها، 
از جمله خرده فروشان دست به عصا راه بروند 
و ســعی کنند رونــدی آهســته و پیوســته را در 
پیــش بگیرند. حتــی در گزارش هــای متعددی 
اشاره شــده که خرده فروشــان نگران استقبال 
پایین خریداران در آستانه کریسمس هستند 
و برای آن برنامه ها و روش های متعددی در نظر 
گرفته انــد تــا بتوانند کسب و کارشــان را از شــر 
کاالهــای مانــده در انبــار نجــات دهند. بــر این 
اساس، برنامه های توسعه ای یک خرده فروش 

در این روزها می تواند جالب توجه باشد.

 خرده فروشــی »دیون« پس از بهبود 
فروش دلگرم کننده بعــد از کووید، به 
سود رسیده و به گسترش فروشگاه ها چشم 

دوخته است.

 ایــن خرده فــروش کفــش در ســال 
منتهــی بــه 29 ژانویــه 2022، در 
مقایسه با 9/۸ میلیون پوند سال قبل، 2/9 
میلیــون پونــد ســود قبــل از بهــره، مالیــات و 
اســتهالک ثبت کرد. این گزارش می گوید که 
بسیاری از فروشگاه ها به سطح فروش قبل از 
همه گیــری رســیده اند و مــوارد مشــابه در 
خرده فروشــی ها 29/4 درصــد افزایش یافته 
اســت. اگرچه این آمار در مقایســه با ســالی 
اســت که فروشــگاه ها تعطیــل بوده انــد. این 
خرده فــروش اکنــون بــه دنبــال ایجــاد فضای 
بیشــتر اســت، به ویژه در مکان هایــی که قبالً 
امتیاز برپایی فروشگاه های بزرگ را داشتند.

 دیــون بــا 50 فروشــگاه و ۷3 امتیــاز در 
انتهای ســال اخیــر، 124 امتیاز در ســال 
گذشته داشت، اما با بسته شدن دبنهامز و تغییر 
حســاب فریــزر هــاوس از امتیــاز انحصــاری بــه 
عمده فروشی آسیب دید. این خرده فروش گفته 
اســت: »ما فرصت قابل توجهی را برای رشــد نام 
تجــاری دیــون لنــدن و بهبــود ســودآوری از طریق 
بازارهــای جدیــد و ســرمایه گذاری در پلتفرم های 
تجارت الکترونیک برای داشتن بهترین عملکرد و 
فروشگاهی سودآور و در حال گسترش در بریتانیا 

می بینیم.«

 دیــون بــا راه انــدازی شــعبه تخصصــی 
کودکان در مجموعه لندن، به گســترش 
فروشــگاه های خود ادامه می دهد. در عین حال، 
آنها هزینه ها و پول نقد خود را مدیریت خواهند 
کرد تا موقعیت شان را بهبود بخشند و در پاسخ به 

شرایط متغییر انعطاف پذیر باقی بمانند.

 ایــن خرده فــروش در طــول ســال مالــی 
گذشته، شــش فروشــگاه دیون اوتلت و 
یک فروشگاه با قیمت تمام شده افتتاح کرد. دیون 
تعداد بازارهای آنالینی را که در آخرین سال مالی 

خود در آنها تجارت می کرد نیز افزایش داد. 

 این خرده فروش گفته کــه کووید به آنها 
فرصــت داده تا اســتراتژی خــود را دوباره 
ارزیابی کنند و بر ارتقای برند و بهبود حاشیه سود 
تمرکــز کننــد. ایــن شــرکت قصــد دارد بازاریابــی 
محصــول و برنــد را تقویــت کنــد و تجربــه خریــد 

مشتری ممتاز را ارائه دهد. 

 گفتنــی اســت فــروش آنالیــن ایــن 
خرده فــروش در طول ســال 11/9 درصد 
کاهش یافته که به گفته آنها به دلیل خروج برخی 

از برندها در ادامه دوره ارتقای برند بوده است.

باید اطمینان حاصل کنند که سرمایه گذاری آنها نیازهای 
مشــتری و کارمند را هدف قــرار می دهد. با توجــه به اینکه 

خط مقدم خرده فروشی با چالش های پرسنلی 
بی سابقه ای مواجه است و تقریباً یک سوم )32 
درصد( از مشتریان تنها پس از یک تجربه بد 
مایل به تــرک آن نام تجاری هســتند، ارتباط با 
کارمندان و مشتریان و ایجاد تجربیات جدید 
بــرای آنهــا هرگــز مهم تــر از حــاال نبوده اســت.  
خرده فروشان نباید برای همرنگ شدن با سایر 
برندها تحــت فشــار باشــند، در عــوض باید با 
توجه به ذی نفعان داخلی و مشتریان و کمک 
گرفتن از آنها، به اســتراتژی خود شکل دهند. 

مسئله شناســایی چیزی اســت که ارزش افزوده بیشتری 
تولیــد می کنــد. همچنین بایــد اطمینــان حاصل شــود که 
تغییر فرهنگ سازمان با پیشرفت تکنولوژی همگام است. 
خرده فروشان باید نقاط مشکل زا را شناسایی و رفع کنند. 
وظایف خســته کننده را برای همکاران حاضر در فروشــگاه 
کاهش دهند، خدمات مشــتری را بهبود بخشــند و آنها را 
گسترش دهند، نه اینکه فقط از آخرین مدها پیروی کنند.

 داده هــا در قلــب اســتراتژی فیجیتــال قــرار 
دارند

مشتریان به خرید در فروشگاه و خرید آنالین عادت دارند، 
اما داده های پشت این دو تجربه 
اغلب به صــورت مجزا نگهداری 
می شــوند. اتصــال فیزیکــی و 
دیجیتــال خرده فروشــی ریشــه 
در اســتفاده مؤثــر از داده هــا و 
یکپارچه سازی آنها دارد. گردآوری 
مدیریت سهام، داده های زنجیره 
تأمیــن، اطالعــات محصــول و 
داده های مشتری در یک مکان، 
تجربه مشتری و کارمند و وفاداری 
بــه برنــد را افزایش و فرســایش را 
کاهــش می دهد. خرده فروشــان 
می توانند با یک مرور کلی و واضح 

از همه انبارها، فروشــگاه ها و مراکز فــروش اطمینان حاصل 
کنند که مشتریان، چه از روی مبل خانه خود خرید کنند و چه 
از طبقات یک فروشگاه، با تجربه ای ثابت و شخصی روبه رو 
می شــوند. جریان آزاد داده های درون فروشــگاهی و آنالین، 
سازمان ها را قادر می سازد تا در خدمات خود خالق باشند و 
برای حفظ مشتریان و کارمندان به ویژه در زمان های اقتصادی 

نامطمئن، ارزش افزوده ایجاد کنند.

 باز کــردن درهــا بــه روی ویژگی هــای 
متمایز کننده کلیدی

همه چیز در مورد اعطای حق انتخاب به مشــتریان است؛ 

ارائه گزینه هایی برای نحوه تعامل آنها با برند، خرید و نحوه 
تحویل محصوالت و خدماتی که می خواهند در فروشگاه از 
آنها استفاده کنند و... . این حق انتخاب چیزی 
اســت که مشــتریان را وفادار نگه مــی دارد و به 
آنها اجازه می دهد تا مســیری را انتخاب کنند 

که متناسب با نیازهایشان باشد.
به عنوان مثــال با داده هــای مدیریت یکپارچه 
ســهام، خرده فروشــان می تواننــد عملکــردی 
انعطاف پذیــر ارائــه دهنــد و بــه مشــتریان این 
فرصت را می دهند کــه با کلیک و جمــع آوری، 
خرید آنالین در فروشگاه یا خرید در فروشگاه 
و تحویــل درب منــزل، هــر روشــی کــه بــرای 
محصــوالت مناســب و بــرای مشــتری بهتریــن کارایــی را 
داشــته باشــد، خرید کنند. داده  موجودی هــا همچنین به 
خرده فروشان اجازه می دهد از فروشــگاه ها به عنوان مراکز 
تحویل ســریع محلی اســتفاده کننــد و عملکــرد »راهروی 
بی پایان/ endless aisle« را ارائه دهند و به مشتریان این 
فرصت را می دهد تا هر محصولــی را که می خواهند، بدون 

توجه به موجود بودن آن در فروشگاه، به دست آورند.
تخفیف هــای  بــا  می تــوان  را  حضــوری  تجربیــات 
شخصی سازی شده بر اساس خریدهای گذشته مشتریان 
یا خریدهــای قابل پیش بینی و اعالن هــای مبتنی بر مکان 
بهبود بخشید. خرید از فروشــگاه های بدون صندوقدار یا 
پرداخت با تلفن همراه از طریق 
پلتفــرم POS، امــکان پرداخت 
فراهــم  را  اصطــکاک  بــدون 
می کنــد، در حالی کــه امکانات 
می توانــد  افــزوده  واقعیــت 
بــه مشــتریان کمــک کنــد تــا 
اطالعــات محصــول را به طــور 
مســتقل تهیه کنند. بــا ابزارها 
و داده های مناســب، کارمندان 
فروشگاه می توانند با اطالعات 
فوری در مــورد محصــوالت، در 
دسترس بودن آنها بدون رفتن 
بــه انبــار و مشــاوره مناســب بر 
اساس خریدهای گذشته مشتریان و عالیق آنها، تجربه ای 
فراموش نشــدنی بــه خریــداران حاضــر در فروشــگاه ارائــه 

دهند.
واضح اســت که در یک بازار رقابتی فزاینده، ایجاد یک 
تجربه فیجیتال منســجم بــرای خرده فروشــان ضروری 
اســت تا از ســایرین متمایز شــوند. اگر آنها به آنچه که 
برای مشتریان و کارمندان ســود واقعی خواهد داشت، 
پایبند باشــند، داده ها را در تمام جنبه های کســب و کار 
یکپارچه کنند و از آن برای بهبود تجربیات مشتریان در 
فروشــگاه و به صورت آنالین اســتفاده کنند، اســتراتژی 

فیجیتال آنها موفق خواهد شد.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

اضافه کــرد کــه مشــتاقانه منتظــر شــراکت بــا والمارت 
اســت تا برندهای جدید را به جوامع محلی بیاورد و در 
عین حال به صاحبان مشاغل کوچک توانایی شکوفایی 
ارائه دهــد. بلر گفت: »خرده فروشــی پــاپ آپ می تواند 
برای خرده فروشــانی که از یــک ســال چالش برانگیز در 
مواجهه با تأثیرات پس از کووید، از افزایش نگرانی های 
اقتصــادی گرفته تــا مشــکالت تحویل در مقصــد، گذر 
می کننــد، راهــی عالــی بــرای فــروش موجــودی اضافــی 

باشد.«
ایــن خبــر در حالــی منتشــر می شــود کــه ایــن غــول 
خرده فروشــی به دنبــال راه های جدیدی برای گســترش 
تجارت خــود اســت. در این مــاه، والمــارت یــک پلتفرم 
تجــارت اجتماعــی جدیــد را معرفــی کــرد کــه بــه 

اینفلوئنسرها اجازه می دهد کسب درآمد از محصوالت 
قابل خرید از خرده فروش را برای فالوئرهای خود ســاده 

کنند.
والمــارت کریتــور در حــال حاضــر در مرحله آزمایشــی 
خود اســت، اما عمداً قبل از فصل تعطیالت راه اندازی 
شده اســت. طبق گفته این شــرکت، این پلتفرم قبل از 
راه انــدازی کامــل در ســال 2023 بــه تکمیل خــود ادامه 

خواهد داد.
در مــاه ســپتامبر، ایــن خرده فــروش فــاز بعــدی فناوری 
آزمایش مجازی خود را با »مدل خودت باش« راه اندازی 
کــرد. ایــن ویژگــی اکنــون در بیــش از 2۷0 هزار مــورد در 
مجموعه برندهای خصوصــی و غیرخصوصی والمارت 

در دسترس است.

 تا سال 2026 تجارت 
الکترونیک 24 درصد از 

خرده فروشی های جهانی 
را به خود اختصاص دهد 
و 76 درصد باقی مانده 
مشتریان نیز  خرید 

حضوری خواهند داشت



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 72
15 آبـــــــــــــــــــــــان 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

30

تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

تا پیش از اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ در قرن 
پانزدهم کتاب ها با دشــواری دســت نویس می شــدند و 
هیچ دو نسخه ای یکسان نبود، اما چاپخانه تولید انبوه 
رســانه های چاپــی را ممکــن کــرد. اختــراع گوتنبــرگ به 
آغــاز جنبش های فرهنگــی عظیم مانند رنســانس اروپا 
و اصالحــات پروتســتان کمک کــرد. در ســال 1۸10 یک 
آلمانی دیگر به نــام »فریدریش کونیگ« موتــور بخار را 
به یک دســتگاه چاپ متصل و کار تولید رســانه را حتی 
بیشتر کرده و صنعتی شدن رســانه های چاپی را ممکن 
ساخت. در سال 1۸00 یک دستگاه چاپ دستی قادر به 
تولید حدود 4۸0 صفحه در ساعت بود؛ ماشین کونیگ 
این نرخ را بیش از دوبرابر کــرد. افزایش بازدهی با ظهور 
روزنامه همراه شد، در حالی که انقالب صنعتی به معنی 
دسترسی برخی مردم به اوقات فراغت و پول بیشتر بود 
و رســانه به آنها کمک کــرد تا بفهمنــد هــر دوی اینها را 

چگونه مصرف کنند. 

 آغاز دسترسی به رادیو
در دهه هــای ابتدایی قرن بیســتم رادیو که از نخســتین 
رســانه های جمعــی غیرچاپــی بــود، محبوبیــت زیــادی 
پیدا کرد. رادیوهــا ارزان تر از تلفن بودنــد و در دهه 1920 
به طور گســترده در دســترس قــرار گرفتند و ایــن توانایی 
را داشــتند که بــه تعداد زیــادی از مــردم اجــازه دهند به 
یک رویداد گــوش دهند. دسترســی به رادیــو همچنین 
به معنی کاهش اهمیت تفاوت هــای منطقه ای و ایجاد 
حــس یکپارچه از ســبک زندگی بــود، ســبکی از زندگی 
که به شکل فزاینده توسط خرید مصرف کننده هدایت 
و تعریــف می شــد. دوران پــس از جنگ جهانــی دوم در 
ایاالت متحده با رونق و معرفی تلویزیون به عنوان شکل 

جدید و فریبنده ارتباط جمعی مشخص شد. 
در ســال 1946 حــدود 1۷ هــزار تلویزیــون در ایــاالت 
متحده وجود داشت، اما هفت ســال پس از آن دوسوم 
خانوارهــای آمریکایــی حداقــل یک دســتگاه داشــتند. 
فناوری پخش از جمله رادیو و تلویزیون چنان بر دیدگاه 

آمریکایی تأثیر داشــت که روزنامه ها و سایر رسانه های 
چاپی ناگزیر از سازگار کردن خود با چشم انداز رسانه ها 
شــدند. تــا زمــان ظهــور دســتگاه های ضبــط ویدئــوی 
دیجیتــال در اواخــر دهــه 1990 توقــف و عقب نشــینی 

پخش زنده تلویزیونی غیرممکن بود.

 رسانه و تأثیر فرهنگی ماندگار
فناوری های رســانه ای جدید هــم از تغییــرات اجتماعی 
سرچشــمه می گیرنــد و هــم باعــث ایجــاد تحــوالت 
اجتماعی می شــوند، بنابراین دســته بندی روشــن علل 
و پیامدهای تحول رســانه ها دشــوار اســت. آیــا رادیو به 
شــکوفایی مصرف گرایی در دهه 1920 دامــن زد، یا رادیو 
به دلیــل جذابیــت آن بــرای جامعــه ای که پیش تــر از آن 
گرایش هــای مصرف گرایانه را بررســی می کرد، به شــدت 
محبوب شــد؟ شــاید کمی از هر دو. نوآوری های فناوری 
ماننــد موتور بخــار، بــرق، ارتباطــات بی ســیم و اینترنت 
همگی تأثیراتی ماندگار و چشم گیر بر فرهنگ آمریکایی 

داشته اند. 
»آســا بریگز« و »پیتر برک«، مورخان رسانه ای یادآوری 
می کنند هر اختراع مهم با »تغییر دیدگاه های تاریخی« 
همراه بود. برق دیدگاه مردم درباره زمان را تغییر داد، زیرا 
کار و بازی دیگر وابســته به نوســان روزانه طلوع و غروب 
خورشــید نبــود. ارتباطــات بی ســیم برداشــت از فاصله 
را دگرگــون کــرد، اینترنــت نیــز شــیوه ذخیــره و بازیابــی 

اطالعات را متحول ساخت.

 شروع ارتباطات بی سیم
دوران رسانه های معاصر را می توان به تلگراف الکتریکی 
که در سال 1۸3۷ توســط »ســاموئل مورس« ثبت شد، 
دنبال کرد. تفاوتی نداشت که پیام باید 5 یا 500 کیلومتر 
را طی کند؛ ناگهان دسترســی به اطالعــات از مکان های 
دور بــه انــدازه اخبــار محلــی ممکــن شــد، زیــرا خطــوط 
تلگراف در سراسر جهان گسترش یافتند و نوعی از وب 
)شبکه( جهانی خود را ســاختند. به این ترتیب تلگراف 

فناوری های رسانه ای جدید هم از تغییرات اجتماعی سرچشمه 
می گیرند و هم باعث ایجاد تحوالت اجتماعی می شوند

کارکردهای اجتماعی و 
فرهنگی رسانه های جمعی

آنها افکار و اذهان را شکل می دهند

رسانه ها برای ما چه می کنند؟

REVIEWمرور

رســانه ها در جامعه ما چندین نقش اساســی 
ایفــا می کننــد، یکــی از نقش هــای آشــکار 
ســرگرمی اســت. در قــرن نوزدهــم خوانندگان 
ویکتوریایــی ســرخورده از تلخکامــی انقــالب 
صنعتی خود را به دنیای شــگفت انگیز پری ها 
و دیگــر موجــودات ســاختگی کشــاندند. در 
دهــه نخســت قــرن بیســت و یکم بیننــدگان 
تلویزیونــی آمریکایــی می توانســتند در برنامه 
»پرتوهــای جمعه شــب« درگیــری یــک تیــم 

فوتبال دبیرستانی تگزاس را نگاه کنند. 
اطالعــات  می تواننــد  همچنیــن  رســانه ها 
و آمــوزش ارائــه دهنــد. امــروزه روزنامه هــا و 
برنامه هــای تلویزیونــی و رادیویــی اخبارمحور، 
داســتان هایی را از سراســر جهان در دسترس 
قرار می دهنــد و خوانندگان یــا بینندگان لندن 
را قادر می سازند به صداها و ویدئوهای بغداد، 
توکیــو یــا بوئنوس آیــرس دسترســی داشــته 
باشــند. یکی دیگر از جنبه های مفید رســانه، 
کارکــرد آن به عنوان یــک تریبــون عمومی برای 
بحث دربــاره موضوعات مهم اســت. اینترنت 
در بنیــان خــود رســانه ای دموکراتیک اســت و 
به هر کســی که می توانــد آنالین شــود، امکان 
می دهــد بتواند نظــرات خــود را )مثــالً از طریق 
وبالگ نویســی یا پادکســت( بیان کنــد؛ اینکه 
کســی آن را می شــنود پرسشــی دیگــر اســت. 
رســانه ها همچنیــن می توانند برای نظــارت بر 
دولــت، تجــارت و ســایر نهادهــا بــه کار آینــد. 
رمــان »جنــگل« نوشــته »آپتون ســینکلر« در 
سال 1906 شرایط اسفبار صنعت بسته بندی 
گوشــت در قرن اخیر را آشــکار کرد. در ابتدای 
دهه 19۷0 »باب وودوارد« و »کارل برنشتاین«، 
خبرنگاران واشنگتن پســت شواهدی مبنی بر 
نفوذ واترگیــت و پنهان کاری پس از آن کشــف 
کردند که در پایان به اســتعفای رئیس جمهور 
»ریچارد نیکسون« منجر شد. اما ممکن است 
حامیان رسانه های جمعی به دلیل گرایش های 

سیاســی، بودجه هــای تبلیغاتــی یــا ســوگیری 
ایدئولوژیــک، پیــرو برنامه هــای ویــژه باشــند؛ 
بنابرایــن توانایــی آنهــا را بــرای عمــل به عنــوان 

چشم  بینا محدود می کند. 
اینترنت بحث عمومی درباره مسائل را تشویق 
می کنــد و به هــر کســی کــه می خواهــد، اجازه 
می دهــد صدایــی داشــته باشــد. بــا ایــن حال 
اینترنــت نیز بــه میــزان زیــادی تعدیل نشــده 
است. ممکن است کاربران ناگزیر شوند هزاران 
دیدگاه بیهوده یا دیدگاه های آماتوری نادرست 
را بــرای یافتن اطالعات باکیفیــت دنبال کنند. 
»مارشــال مک لوهان«، نظریه پرداز رســانه ای 
دهه 1960 عبارت معروف »رسانه پیام است« 

را برساخت. 
منظــور مک لوهــان ایــن بــود که هــر رســانه ای 
اطالعات را به شــیوه ای دیگرگون ارائه می دهد 
و محتــوا توســط رســانه انتقال دهنــده شــکل 
می گیــرد. به عنــوان نمونــه اگرچــه اخبــار 
تلویزیونــی از جنبــه ارائــه پوشــش ویدئویــی و 
زنده برتری دارد، اما داستان را زنده تر می کند و 
همچنین رســانه ای چابک تر است؛ در نتیجه 
داســتان های بیشــتر بــا ژرفــای کمتــر پوشــش 
داده می شــود. داســتانی که در تلویزیون گفته 
می شود ممکن اســت نسبت به داســتانی که 
در یــک مجلــه ماهانه پوشــش داده می شــود، 
درخشــان تر، ژرف تــر و دارای محتــوای کمتــر 
باشــد. بنابراین ممکن است افرادی که بیشتر 
اخبــار خــود را از تلویزیــون دریافــت می کنند، 
دیدگاهــی ویــژه از جهان داشــته باشــند که نه 
بر پایه محتوای آن چیزی که تماشــا می کنند، 
بلکه به واســطه رســانه شــکل گرفته اســت. با 
وجود اینترنــت در زندگــی روزمره مــا، نوادگان 
روشــنفکر مک لوهــان تحلیلگرانــی رســانه ای 
هســتند کــه ادعــا می کننــد اینترنــت مــا را بــه 
ســوی تفکر گروهــی بهتــر یــا دموکراتیک تر یا 

سطحی تر سوق می دهد. 
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

پیشــرو بســیاری از فناوری هــای پســین از جملــه تلفن، 
رادیو، تلویزیون و اینترنت شد و آنگاه که نخستین کابل 
در ســال 1۸5۸ از اقیانوس اطلس کشــیده شــد و امکان 
ارتباط تقریباً آنــی از آمریکا به اروپــا را فراهم کرد، تایمز 
لندن آن را »بزرگ ترین کشــف از زمان کلمب، گسترش 
عظیم حوزه فعالیت های انسانی« توصیف کرد. اندکی 
پس از آن ارتباطات بی سیم )که در پایان به توسعه رادیو، 
تلویزیون و ســایر رســانه های پخش منجر شــد( موجب 
توسعه فناوری تلگراف شد. مارکونی ایتالیایی  نخستین 
سامانه رادیویی بی سیم را توسعه داد و بسیاری از مردم 
مجذوب این اختراع جدید شــدند. گرچــه رادیو در آغاز 
بــرای ارتباطات نظامی بــه  کار می رفــت، اما ایــن فناوری 

به زودی وارد خانه ها شد. 
مخترعــان در دهــه 1۸00 عــالوه بــر پیشــرفت در پخش 
صــوت کامیابی هــای چشــم گیری نیــز در رســانه های 

تصویــری داشــتند. توســعه فناوری هــای 
عکاســی در قــرن نوزدهــم بــه نوآوری هــای 
بعدی در سینما و تلویزیون انجامید. چندین 
مخترع مستقل از جمله »جوزف نیپس« و 
»لوئیــس داگــر« فرانســوی و »ویلیــام هنری 
فاکس تالبوت« بریتانیایی شکلی از عکاسی 
را ایجاد کردند. »جورج ایســتمن« در ســال 
1۸۸۸ در آمریــکا دوربیــن کــداک را توســعه 
داد و پیش بینی کــرد کــه آمریکایی ها مانند 
رادیــو و تلفن از یــک دوربین ارزان بــا کاربری 

آســان در خانه هــای خــود اســتقبال کننــد. با گشــایش 
نخســتین ســالن نمایش در پیتســبورگ در ســال 1905 
تصاویر متحرک برای نخستین بار مشاهده شد. در دهه 
1920 هالیوود نخســتین ســتاره های خود به ویژه چارلی 
 چاپلین را خلق کرده بود. در پایان دهه 1930 آمریکایی ها 

فیلم های رنگی را با صدای کامل تماشا می کردند.

 پیش بینی بزرگ
تلویزیون شــامل تصویری اســت که به امواج الکتریکی 

تبدیل می شود و از طریق سیم یا امواج رادیویی منتقل و 
دوباره به تصویر تبدیل می شود و پیش از جنگ جهانی 
دوم وجــود داشــت، امــا در دهــه 1950 محبوبیــت پیــدا 
کرد. در ســال 194۷ تعــداد 1۷۸ هزار دســتگاه تلویزیون 
ساخته شده در ایاالت متحده وجود داشت و پنج سال 
پس از آن تعداد 15 میلیون ســاخته شــد. رادیو، سینما 
و تئاتــر زنــده در ایــن دوره رو بــه کاهــش گذاشــتند، زیرا 
رســانه جدید به تماشــاگران اجازه می داد در خانه خود 
با صدا و تصاویر متحرک سرگرم شوند. در ابتدای سال 
1955 حــدود 36 میلیــون دســتگاه تلویزیــون در آمریکا 
وجود داشــت، در حالی که تمام اروپا تنها 4/۸ میلیون 

دستگاه داشت. 
»پیتر دراکر« مشــاور مدیریت در ســال 1969پیش بینی 
کرد که نوآوری بزرگ فناوری پس از این ابزاری الکترونیکی 
اســت که شــیوه زندگی مردم را به اندازه المــپ »توماس 
ادیســون« دگرگــون خواهد کــرد. این ابــزار با 
قیمتی کمتر از یک دستگاه تلویزیون فروخته 
می شــود و می توانــد »هرجــا کــه بــرق باشــد، 
وصل شــود و به تمام اطالعات مورد نیاز برای 
کارهــای مدرســه از کالس اول تــا دانشــگاه 
دسترسی فوری داشته باشد«. گرچه ممکن 
است دراکر هزینه این ابزار فرضی را دست کم 
گرفته باشــد، اما او به طور کلی تأثیــر این ابزار 
)کامپیوتر های شخصی( و اینترنت بر آموزش، 
روابط اجتماعی و فرهنــگ را پیش بینی کرده 
بود. اختراع تراشــه ها و ریزپردازنده ها و حافظه RAM در 
دهه 19۷0 گام های مهمی برای دوران اینترنت بود. آن گونه 
که بریگز و برک اشــاره می کنند، کاهش بســیاری از انواع 
گوناگون محتوا به اطالعات ذخیره شده دیجیتالی به این 
معناست که »چاپ، فیلم، ضبط کردن، رادیو و تلویزیون 
و همه اشکال ارتباط مخابراتی اکنون به شکل فزاینده ای 
بخشــی از یک مجموعــه در نظــر گرفته می شــوند«. این 
فرایند که به نام همگرایی نیز شــناخته می شــود، نیرویی 

است که امروزه بر رسانه ها تأثیر می گذارد.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com
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به حال اقتصاد دیجیتال باید گریست

INTERVIEWگفت وگو

 در شــش، هفــت هفتــه اخیــر 
مشــکالتی برای صنف آی تی پیش آمده، 
همان طور که برای تمام مردم کشــور پیش 
آمده است. بیانیه های مختلف داده شده 
و جلســات متنوعی برگزار شــده و همه از 
مشــکالتی صحبت می کنند که مســئله 
فیلترینگ برای جامعه پدید آورده است؛ 
مشــکالتی که صرفاً برای کســب و کارهای 
کوچــک اینســتاگرامی نیســت و باقــی 
کســب و کارها هــم از آن متضرر شــده اند. 
صــورت  در  آینــده  از  پیش بینی تــان 

ادامه یافتن این روند چیست؟
در حال حاضر باید به حال صنف آی تی گریست. 
اگــر گزارش هــای اتــاق بازرگانــی را کــه دربــاره اکثر 
صنوف نوشته شده ببینید، متوجه می شوید که با 
توجه به شرایط فعلی برای همه اقتصاد ایران باید 
گریه کرد.  خواهی نخواهــی دنیای مجازی بخش 
عمده ای از زندگی ما شده و بسیاری از فعالیت ها 
به آن ســمت ســوق پیدا کرده اســت. فیلتر شدن 
اینستاگرام و واتس اپ بنا بر آمارهایی که نهادهای 
صنفی می دهند، به بســیاری از کســب و کارهای 
کوچک و متوســط صدمــه زده اســت. بر اســاس 
گزارش اتاق بازرگانی، به کسب و کارهای بزرگ نیز 
آسیب رســیده اســت. مســئله فقط این نیست 
که شما در اینســتاگرام فعالیتی انجام می دهید، 
بلکه مســئله اقتصاد دیجیتال اســت که بســیار 
به هم پیوســته و درهم تنیده اســت. مثالً ما اینجا 
بــرای بازاریابی دیجیتال، برندینگ  و شناســاندن 
خودمان و رســاندن اطالعات به ســایرین، هزینه 
بســیار زیادی کرده ایم تا بتوانیم به جایــی در این 
موضــوع برســیم و حاال متوقف شــده اســت. من 
آمــاری نــدارم، امــا طبــق آخریــن گزارش هایی که 
اتاق بازرگانی ارائــه داده، حدود ۸0 میلیارد دالر به 
این بازار صدمه وارد شــده اســت. تأثیرات جنبی 
هم بسیار زیاد است. بسیاری از مسائل اقتصاد 
دیجیتــال روی فضــای مجــازی اســت. بانک ها و 
بیمه ها و صنایع به این فضا وابسته اند. بسیاری 
از صنایع با هوش مصنوعی کار می کنند. گزارش 
اتاق می گوید اینها از ارتباطات نرم افزاری روی بستر 
اینترنت اســتفاده می کنند و همــه اینها متوقف 
شده یا خیلی به کندی انجام می شود. همین باعث 
شــده تولیدات مــا در حــوزه صنعت کاهــش پیدا 
کند. هنوز پس از سال ها روی شبکه ملی اطالعات 
نتوانسته اند اقدام درســتی انجام دهند که الاقل 
ارتباطات داخلی نخوابد.  وضعیت ما در تحریم ها 
و ایــن اختــالالت گســترده اینترنــت، وضعیــت 
تحریم در تحریم اســت. همیشــه مثالی می زنم 
از چیزی که یــک روز راننده مینی بوســی در دوران 
دانشــجویی برایم گفت. زمان جنگ بــود. راننده 
می گفت آقا بیرون که جنگ اســت و از در و دیوار 
آتش می بارد. مشتری می آید و می گوید پنج تومان 
زیاد اســت و چهارتا فحش و بد و بیــراه می گوید. 
حاال فرض کــن بــروی خانــه و در خانــه هم جنگ 

باشد و ببینی همسر و بچه ات توی سرت می زنند 
که چرا پول کم آوردی و نمی توانی تأمین مایحتاج 
کنی، خب ایــن باعث نابودی شــخص می شــود. 
خانه باید سنگر باشد. االن هم حکم کسب و کارها 
همین است. در بیرون که با تحریم مواجه اند و در 
داخل هم که باید سنگر باشد، تحریم های داخلی 
وجود دارد. خب صاحب آن کسب و کار یا دیوانه 
می شود یا خودکشی می کند و از باالی ساختمان 
می پرد یا سگ گازش می گیرد و... خالصه اتفاقی 
برایش می افتــد.  ما چــه از لحاظ صنفــی و چه از 
نظــر شــرکتی، شــرایط را درک می کنیم، به شــرط 
آنکــه طــرف مقابــل  هــم شــرایط مان را درک کند. 
ما ســعی می کنیــم خودمــان را با شــرایط ســازگار 
کنیم و با مشــکالت کنــار بیاییــم و راه و روش های 
دیگری بیابیم، اما اگر از آن طرف هیچ گونه حمایتی 
انجام نشود، مسلماً نه فقط کسانی که در دنیای 
مجازی و با پلتفرم های متا فعالیت می کنند، بلکه 
کســانی که در دنیای فیزیکی هم فعال هســتند، 
با همــان مشــکالت و مســائل روبه رو می شــوند و 
این اندوهنــاک اســت. نابــودی شــرکت ها باعث 
بیکاری افراد می شود؛ به طور مستقیم کارمندان 
خودشــان و به طــور غیرمســتقیم کســانی کــه بــا 
آنهــا همــکاری دارنــد، از پیــک موتــوری گرفتــه تا 
فروشــگاه ها و شــرکت های دیگــر کــه بــا هــم یک 
زنجیره را می سازند. سال ها دانش، تجربه، اعتماد 
و اعتباری که در داخل و خارج از کشــور به دســت 
آورده ایــم نیز از بیــن مــی رود. من نمی دانــم اینها 
چطور جایگزین می شود؟ اعتبار و اطمینان چگونه 
در داخل و خصوصاً خارج از کشور ترمیم خواهد 
شــد؟ این یک اکوسیستم اســت و همه درگیرش 
هستیم و خارج از آن چارچوب نیستیم. صدمات 
ایــن اتفاقــات دوبــاره بــه کل سیســتم اقتصــادی 
کشــور برمی گردد و وارد اقتصاد عمومــاً دولتی ما 
هم می شــود و آن را هــم متوقف و پنچــر می کند. 
کسی که تازه وارد چرخه کسب و کار شده، ممکن 
است دارایی اش یک کوله پشــتی باشد که بردارد 
و بــرود یا بــه وضعیت حاضــر معترض شــود. اما 
کسی که سال هاســت شرکتی را تأســیس کرده و 
اعتباری دارد، چطور باید آن را نگه دارد که الاقل در 
همان جایی که مانده متوقف شود و سقوط نکند؟ 
سال هاســت که می گویند ایــران در رکود اســت و 
توســعه صفــر درصــدی دارد و در حد چنــد دهم 
درصد رشــد می کند، ولی در تمام این ســال ها در 
حوزه آی تی رشــد 1۷، 1۸ درصدی را شاهد بودیم. 
االن بــا ایــن تفاســیر آن هم به صفــر یا زیــر صفر 
تنــزل خواهد کــرد.  اینهــا اجتناب ناپذیر اســت و 
باید دولت مردان تدابیر مناسبی برای این مسئله 
بیندیشــند. زندگی همه ما در سرتاســر ایــران به 
اینترنت وابســته اســت. امیدوارم گوش شنوایی 
وجود داشته باشــد و صدای مردم را هم بشنود و 
در نهایت مسائل حل شود تا ما در یک بستر آرام، 
بی دغدغه، بی تورم و بی تحریم بتوانیم زندگی کنیم 

و چرخ اقتصاد را بچرخانیم.
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طنز و حکمت
H U M O R
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W I S D O M

حقوق کارمندها و بازنشسته ها باالخره تکان خورد. البته این تکان در حد یک از این پهلو به 
آن پهلو شدن بود، اما این طوری کارمندها و بازنشسته ها خیال شان راحت می شود که فیش 

حقوقی شان زخم بستر نمی گیرد

نصایح محمدجان قدسی 
در باب بی ارزشی دنیا

 خرابی مکن 
تا نگردی خراب

حاجــی محمدجــان قدســی مشــهدی 
شــاعر و ســخنور قــرن یازدهــم هجــری 
قمری است که در آغاز زندگی اش بقالی 
می کرد، اما پــس از آنکه در شــاعری به 
شــهرتی رســید، بــه هندوســتان رفت و 
وارد دربــار شــاه جهان شــد. قدســی در 
سال 1056 هجری قمری درگذشت و در 
آرامگاه شاعران کشمیر دفن شد. وی در 
ساقی نامه درباره بی ارزشی دنیا و پرهیز 

از بدی به دیگران می گوید: 

تو را آنچه می بایدت داده اند
به رویت درِ رِزق بگشاده اند

ز فقرِ کسانت غنا شد نصیب
به گنج افتد از رنجِ مردم طبیب

خرابی مکن تا نگردی خراب
شود تیره از شستن نامه آب

چرا آتشی باید افروختن
که خود در میان بایدت سوختن

تو نشنیده ای این سخن گوییا
که عاجز کند پّشه ای فیل را
چو مظلوم تاب ستم داشتن

به از ظلم گنج دِرَم داشتن
نیابی درین بوستان یک نهال
که بعد از کمالش نباشد زوال
به پیش ترش روی حاجت مبر

که سوهان ابرو خراشد جگر
خداوند اگر خوان روزی نهاد

پی کسب آن دست و پا نیز داد
گذشتند ازین راه برنا و پیر
تو را هم گذشتن بود ناگزیر

بقایی ندارد سرای جهان
نپاید بسی در سرا کاروان

بیا ساقی آن جام مردآزمای
که دریاکشان را درآرد ز پای

به من ده که بی هوشی ام آرزوست
ز عالم فراموشی ام آرزوست

HINT نکته

فقر در غرب بیداد می کند

1
در خبرهــا خوانــدم کــه یکــی از چالش هــای کارفرماهــا و 

کارمنــدان ینگه دنیایــی در روزهــای اخیر این 
اســت که قانــون جدیــدی در حال اجراســت 
کــه طبــق آن بایــد کارفرماهــا در آگهــی 
استخدام شــان مبلغ حقوقی را که قرار است 
بــه کارمندشــان بدهنــد اعــالم کننــد. یعنــی 
آگهی هــای اســتخدام در آینــده یــک چیــزی 
می شــود تــوی مایه هــای آگهــی مزایــده کــه 
هر کس مبلغ بیشتری پیشنهاد داد، شانس 
برنده شدنش بیشتر است. چه کسی؟ خب 
معلوم اســت، کارفرمــا دیگر. نکنــد یک وقت 
اشتباه کردید و فکر کردید که مبلغ را کارمند 

باید برای تشکر از استخدام شدن بدهد؟

2
چه دل خجسته و حال خوشــی دارند این جماعت. یعنی 
انگار مــا خودمــان نمی دانیم فقــر در غرب بیــداد می کند و 
هر آینه در آینده نزدیک این کشتی به ظاهر خفن، در اعماق 
آب فرو می رود. انگار ما خبر نداریم که کارمندها و کارگرها 
که هیچ، حتی کارفرماها هم در دنیای غــرب کارتن خواب و 
بدبخــت و فلک زده انــد. انــگار ما متوجه نیســتیم کــه آنها 
همه اش در حال سگ دو زدن هستند برای یک لقمه نان و 

مخلفات کوفتی... حاال برای ما فاز باکالسی برداشته اند.

3
یکــی نیســت بــه اینهــا بگویــد حــاال فکــر کردیــد تــوی 
آگهی هایتــان بنویســید حداقــل حقــوق 
5000 دالر، دل ما می سوزد؟ ما می نشینیم 
و با ماشین حساب گوشی زهوار در رفته مان 
حســاب می کنیــم ببینیــم به پــول خودمان 
یــک کارمنــد دون پایــه االن چقــدر حقــوق 
می گیــرد و االن چقــدر؟ )آن دو تــا االن را 
بــرای باالنــس دالر در نظــر بگیریــد.( واقعــاً 
اینها چقدر خوش خیال اند. ما اصالً به این 
چیزها فکر نمی کنیم. ما خودمان »افزایش 
حقوق مــذگان« داریــم کــه االن هشــت ماه 
آزگار اســت ســرمان بــه آن گرم اســت و قرار 

است دو ماه دیگر انجام شود.

4
کلــی  از  بعــد  بازنشســته ها  و  کارمندهــا  حقــوق 
حســاب و کتاب کردن و مو را از ماســت بیرون کشــیدن، 

باالخره تکان خورد.
البته این تکان در حد یک از این پهلو به آن پهلو شدن 
بــود، اما به هــر حــال بودنش بهتــر از نبودنش اســت، 
چون این طــوری کارمندها و بازنشســته ها خیال شــان 
راحــت می شــود کــه فیــش حقوقی شــان زخــم بســتر 

نمی گیرد.

5
حقوق ها هنوز اضافه نشده، اما انگار دالر نامرد فهمید که ملت 
چیزی به انــدازه حدود 20 تــا 30 تایش افزایش حقــوق دارند. 
حاال با این 20 تــا 30 دالر در ممالک غربــت فوق فوقش چهار 
تا بستنی بتوانی بخری تا دلت نســوزد، اما این نالوطی حتی 
چشم دیدن همین قدر افزایش حقوق را هم نداشت و قبل از 
اینکه کارمند و بازنشســته به خودش بجنبد و آن جنبش به 
فیش حقوقی این بیچاره ها برسد، افتاد به رقص بندری و چنان 

خودش را جنباند که کالً برنامه افزایش کنسل شد!

6
همیــن االن که مــن دارم برای شــما می نویســم، دالر توی 
بــازار آزاد 34500 تومان اســت. حاال خــدا می داند وقتی 
مجله به دســت شما برســد چند شــده باشــد. این دیگر 
تقدیر خداســت، همان طور که وقتی درخواست افزایش 
حقوق ها در مجلس مطرح شــد، دالر 26000 تومان بود و 

تا تصویب بشود، شد این!

7
هر روز شدیم در جهان تنهاتر

از بچه که نه، از خودمان شد جا تر
هر چیز مرا کشد فلک پایین تر

وقتی که دالر می کشد باالتر

شب نوشته های یک بچه نوآور! )6۵(

 چرا قرار است 
بکشیم پایین

به راستی چرا برخی از این بچه ها حالی شان نمی شود 
کــه همــه می تواننــد اشــتباه کننــد؟ خــب 
کمی به پیرامون خودتان نگاه کنید ببینید 
چه کســی اســت که اشــتباه نکرده باشد؟ 
حــاال آدم هایــی هســتند کــه اصالً بــه روی 
خودشــان نمی آورنــد اشــتباه کرده انــد و 
ســر خودشــان و دیگران را به هزارتا سنگ 
می کوبنــد کــه نگوینــد سرشــان به ســنگ 
خورده، ولی حتی همان ها هم چشــم توی 
چشــم تان نمی دوزنــد تــا بگوینــد اشــتباه 
نکرده اند؛ اصالً آدم وقتی می تواند چشــم 
توی چشــم دیگران بدوزد و حرف ناشایســت و نا بجا 
بزند، چرا باید سرش را پایین بندازد و به اشتباهاتش 

اعتــراف کند؟ باید شــش دانگ حــواس را جمع و جور 
کرد تا بازیچه دست اینهایی نشــوی که کاری ندارند 
جز اینکه یکی را پیدا کنند و چنان بچالنند که بگوید 

اشتباه کردم. 
گیــرم کــه اینهــا بــرای برخــی مهــم باشــد یــا نباشــد، 
امــا موضــوع مهم ایــن اســت کــه ایــن بچه هــا گمراه 
شــده اند، چون وقت زیادی را با من گذرانده اند و من 
هم از بیخ اشــتباه نمی کنم، عــادت به دیدن اشــتباه 
ندارند و تشــنه این هســتند که ببینند وقتی یکی به 
اشتباه خودش اعتراف می کند، قیافه اش چه شکلی 

می شود.
ما که سرمان به کار خودمان اســت و هشت و نه مان 
درگیــر مالیــات و مجــوز و مشــتری و محدودیــت و 
رگوالتــوری و امــورات خالتــوری و چندتــا میــم و جیم 
دیگر )با سین جیم اشــتباه نشــود( و کارمان از اینکه 
کرکره مان را پایین بکشند رسیده به آنجا که خودمون 
می کشیم پایین و بعد بی ســروصدا می رویم توی کار 
کشک ســابی. یک کســب وکاری کــه هنــوز چیزش را 
پاییــن نکشــیده اند، پریــده میــان معرکــه و می گوید 
حواس تــان باشــد مــا فــالن روز خودمــان می کشــیم 

پاییــن؛ و همیــن خبــر به ســادگی  شــد موضــوع یــک 
جلســه ســرپایی نه چنــدان کوتــاه با حضــور انبــوه و 
پرشــور همه بچه های گــروه. بنــا بر روال همیشــگی، 
کامیار خــان بیشــتر از دیگــران حــرف  زد و پرســید: 
»خب اگر اینها بکشند پایین، ما چه کار کنیم؟ اصالً 
این جور پایین کشیدن درست است؟« وقتی مهدی 
پرســید: »خب به نظــرت چــه کار باید بکننــد؟ وقتی 
یکی که زور دســتش اســت کرکــره اینترنــت را پایین 
کشید، مگر دیگر می شود کار کرد؟« سامان که تا آن 
وقت ســاکت بود، بــا نگاهی ســرزنش آلود پرســید:» 
یعنی شــما به توانایــی خودمــان ایمان نداریــد؟ باید 
بنشینید فکر کنید چهارتا چیز بومی درست کنیم تا 
چیزهایمان را بگذاریم تویش و جوری کاســبی کنیم 
که نشــود کســی کرکره مان را بکشــد پاییــن.« کامیار 
دوباره پرید وسط که: »چرا ساده بازی درمی آورید؟ به 
نظرم اینها اگر بلد بودند، به این زودی نمی کشــیدند 
پاییــن. حــاال هنوز نــه به بــار اســت و نــه بــه دار، چرا 
خــودت آمــدی می گویی آهــای مــردم خبردار شــوید 
که قرار اســت فالن روز بکشــم پایین و چرا قرار است 

بکشم پایین.«
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