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درباره فهرست مرکز ملی فضای مجازی از 10 کسب وکار داخلی
درباره یک انگاره:  جایگزین های ایرانی اینستاگرام؟ 

پشت به مردم
همدست با محدودیت!

چــرا روایــــــــت اســــــتارتاپ ها از 
 بی گناهی شان در مسئله فیلترینگ
افــــکار عمــــومی را قانــع نمی کند؟

 هم نشینی
 نرم افزار 

و لجستیک
گفت و گو با

رضا مقصودی
مدیرعامل

شرکت
»پردازش

داده نگار«   ولید و ایالن
دو چهره پرحاشیه توییتر

سونامی 
مهاجرت نخبگان 

و شرکت ها 
 وحشتناک
شده است

صحبت کردن از 
تولید سخت افزار 
وقتی مزیت 
 نسبی نداریم
کار عبثی است

گفت و گو با حمید بابادی نیا، مدیرعامل گیالس کامپیوتر
او می گوید جای تأسف دارد که وقتی در کشور مسئله ای حل نمی شود 

یکی از اولین راهکارهای مسئوالن محدود کردن اینترنت است

اینترنت؛ مرغ عزا و عروسی!
عکس:حامدکریمزاده
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۱۰، ۱۵ سال پیش که حرکت اســتارتاپ ها در ایران 
شروع شــد، یک تأکید بیجا و اشتباه بر یک اصل 
وجود داشــت که هنوز هم این زیســت بوم دارد از 
آن ضربه می خورد. بد هم می خورد! حرف این بود 
که یک نســل جدید کســب وکاری آمده که از روی 
دست دنیا از جمله اکوسیستم های مترقی ای چون 
سیلیکون ولی یاد گرفته که چطور باید کسب وکار 
بنا کرد؛ آن  هم در دنیای آنالین. نسلی که خودش 
را بی نیاز از یادگیــری از فضای کســب وکار و تاریخ 
اقتصاد کشــور می دانســت و بدتر 
اینکــه داشــته های جامعــه در ایــن 
حــوزه را هــم زیــر ســؤال می بــرد و 
عقب مانده و واپس گرا می دانست.

این زیست بوم از همان ابتدا آن قدر 
ذوب در مفاهیــم و اصطالحــات 
وارداتی دنیای کسب وکار شده بود 
که هرچه »خــود داشــت« را تعمداً 
نادیــده می گرفت و نیــازی نمی دید 
که مختصات جامعه ای را که در آن 
کسب وکار بنا می کرد، بشناســد. امروز هم دقیقاً 
استارتاپ ها دارند از همین نقطه ضربه می خورند.

بروید ببینید اتهامات اســتارتاپ ها در همدستی 
با حاکمیت با چه فکت هایی همراه است و مهم تر 
اینکه ببینید پاســخ اســتارتاپ ها به این اتهامات 
چقدر بد و خام دســتانه است. واقعیت این است 
که کســب وکارهای آنالین کشــور و بنیان گذاران و 
مدیران آنها فهم درســتی از جامعه ایرانی ندارند. 
آن قــدر از آن  طــرف بــام افتاده اند که یادشــان رفته 
کســب وکار در ایران هــر چقدر هم آنالین باشــد و 

نوآورانــه و کپــی نمونه های خارجــی، بایــد بداند با 
کدام مخاطب و با چه فرهنگ و چه مطالبات و چه 
گرفتاری های سیاسی-اجتماعی روبه روست. این 
روزها فرصت خوبی است که اهالی استارتاپی ایران، 
راه آمده تا اینجا را بازنگری کنند و این  بار نه با عینک 
یوزر و فــروش و طراحــی محصول، بلکــه به عنوان 
کسب وکارهایی که درگیر زندگی ایرانیان هستند و 
همانند آنها متأثر از هر تحول و تغییری در جامعه، 
بــرای ادامــه راه درســت بیندیشــند و مناســبات و 
مــراودات خود با مــردم را بازنگری کننــد. نمی توان 
بــر صندلــی بنیان گــذار یــا ســرمایه گذار یــا منتور 
نشست و فقط به دنبال این بود که چطور می توان 
به این مردم کاال و خدمات بیشتری فروخت و آنها 
را کاربرانی دید که مدام باید دست به جیب شوند. 
چنین نگاهی است که باعث شده تا کسب وکارهای 
آنالین کشــور در روزهای ســخت شــایعه پراکنی و 
اتهام زنی در خصوص همراهی با فیلترینگ حتی 
از سوی کارمندان و نیروی انسانی این زیست بوم 
هم کمترین حمایت را به خود ببینند. باید جامعه 
را شــناخت، به اولویت ها و هنجارهــای آن احترام 
گذاشــت و فکر نکرد چون اوبر و گوگل و اپل از بیخ 
و بن تغییراتی را در دنیای آمریکایی ها رقم زده اند، 
ما هــم اینجــا می توانیم هــر آنچــه را که در مســیر 
درآمدزایی کسب وکارمان باشد، به کناری بگذاریم 
و جامعه را یک توده مصرف کننده منفعل ببینیم. 
راهکار هم این است که این کسب وکارها همان قدر 
کــه بــر مارکتینــگ و برندینــگ تمرکــز می کننــد، 
برای شــناخت بهتــر جامعه/مردم هــم جایی در 

فرایندهای کسب وکاری شان باز کنند.

INTROسرآغاز

 چرا روایت استارتاپ ها از بی گناهی شان در مسئله فیلترینگ
افکار عمومی را قانع نمی کند؟

درباره یک انگاره: پشت به مردم
همدست با محدودیت!

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

 کسب وکارها و کارآفرینان اقتصاد دیجیتال کشور 
به شــدت زیر ضرب قــرار گرفته انــد. در روزگاری که 
بسیاری از مردم بحق به دنبال تغییر و اصالح امور و مطالبه 
یک زندگی باکیفیت تر مبتنی بر حقوق برحق خود هستند، 
جبهه ای گشوده شده علیه کســب وکارهای آنالین ایران به 

اتهام همدستی با حاکمیت برای تنگ تر کردن 
دایــره آزادی های مشــروع اجتماعی-سیاســی 

شهروندان.

 واقعیت ماجرا و خالصه یک جمله ای 
همــه ایــن حواشــی را می تــوان یــک 
عصبانیــت ناشــی از شــرایط جامعــه علیه هر 
کســی کــه در نظــم فعلــی کشــور مســئولیتی 
پذیرفته، دانست. فارغ از اینکه آنها که در دنیای 
کسب وکار آنالین تالش کرده اند خدمات بهتر و 

باکیفیت تری نسبت به رویه های گذشته به مردم ارائه دهند، 
چقدر چه از نظــر اعتقــادی و چه از نظــر رویکــردی با آنچه 
حاکمیــت در پــی آن اســت، همراهــی دارنــد یــا موافق انــد، 
نمی تــوان منکر این شــد که این اکوسیســتم نــوآور، یکی از 
دستاوردهای جوانان و نسلی است که از قضا خود این روزها 

بیشترین مطالبه گری و اعتراض را مطرح می کند.

 اما نباید از برخی خطاهای شناختی و اقدامات این 
زیســت بوم در مواجهه و در رابطه با حاکمیت هم 
غافل ماند و همه تقصیر را گردن برخی کاربران مغرض فضای 
مجازی یا کارمندان سابق و مهاجرت کرده این استارتاپ ها و 
کســب وکارها انداخت. واقعیت این اســت که اکوسیستم 
آنالیــن کشــور خطــا زیــاد کــرده؛ از شــکل و فرمــت رابطه با 
حاکمیت گرفته تا تالش برخی چهره ها و کســب وکارها در 
ســال های گذشــته بــرای بهره منــدی حداکثــری از رانــت 
نزدیک شدن به دولت و ســکوت در برابر برخی تصمیمات 
نادرستی که در دو، سه سال اخیر به شدت این فضا را دولتی 

کرد.

 متأســفانه معدودی از بنیان گذاران استارتاپ های 
موفق کشور و برخی وی سی ها حتی تالش شان این 
بوده که با محافظه کاری و مصلحت اندیشــی، چــه از طریق 
فعالیت های صنفی و چه ارتباطــات خصوصی با دولتی ها، 
صرفاً گلیم کسب وکار خود را از آب بیرون بکشند و چندان به 
این روزهای سخت و تلخ که حاکمیت و دولت به شدت مورد 
نقد جامعه قرار می گیــرد، فکر نکردنــد؛ روزهایی که نشــان 
می دهد کسب وکارها هر چقدر هم نوآور و به روز باشند، باز 
ممکن است از نزدیکی به ساختارهای قدرت، آن  هم به شکلی 
که صرفاً منافع خود را محور این روابط بدانند و کاربران و دیگر 
کسب وکارها را نادیده بگیرند، آسیب ببینند؛ آنها که از هول 
حلیم در دیگ افتادند و در یک برهه خــاص پای دولتی ها را 
آن قدر بــه این فضا بــاز کردند که برخــی از آنها خــود را محق 
دانستند که حتی در خصوص چگونگی راه اندازی کسب وکار 

یا حوزه های مستعد نوآوری در کشور هم فرمان و دستور صادر 
کنند! عارضه دولتی شدن اکوسیستم نوآوری کشور عارضه ای 
فراتر از خشم و حمالت این روزهاســت و شاید این فرصتی 
باشد برای بازنگری در این رویکرد که شاید برای عده ای نان و 
منفعتی داشته باشــد، اما برای اکثریت چیزی جز خسران 

باقی نخواهد گذاشت.

 شــاید همیــن حرکت هــای انفــرادی و 
بسنده کردن به منافع چند کسب وکار 
و برند محدود بوده که حاال باعث شده خطاها به 
نام همه نوشــته شــود و آن وحدت و یکدســتی 
مورد نیاز برای دفاع از حقانیت این زیست بوم در 
بین اعضای آن دیده نشود. از حمله به سرآوا تا 
تالش هــا بــرای تحریم دیجــی کاال، خــط اصلی 
حمله  چیزی نیست جز عصبانیت از عملکرد 
دولت در دیگــر عرصه هــا. آنها هم که بــه هر دلیلــی در این 
ســال ها ارتباط و مــراوده ای بــه اختیار یا بــه اجبار بــا دولت 
داشــته اند، از ترکش هــای ایــن خشــم فزاینــده مصــون 
نمی مانند. البته این مایه تأســف است، اما شــاید وقت آن 
رسیده باشــد که با محور قرار دادن منافع و حقانیت کلیت 
این زیست بوم از راهبردهای دیگری برای مراوده با حاکمیت 
صحبت کرد. باید خطاهای مختلف اکوسیستم استارتاپی 
در ســال های گذشــته را جبــران و بــرای بازطراحــی این فضا 
چاره ای اساسی اندیشید. نه در دام برنامه ها و آمال دولتی ها 
برای این فضــا افتــاد و نه به جــان یکدیگــر بیفتیــم و در پی 
حذف کردن آنها باشــیم که این روزها زیر آماج حمالت قرار 
گرفته اند. مهم ترین خطاهایی را هم که مقصر آنها فعاالن 

خود این زیست بوم هستند، می توان چنین برشمرد:

 فــارغ از خطاهــای مصداقــی در ســال های گذشــته در 
اکوسیستم چند خطای راهبردی انجام شده؛ خطاهایی که 
شاید از یک اکوسیستم نوپا و کم تجربه پذیرفتنی باشد، اما 
از بد حادثه شرایطی پیش آمده که آن خطاها حاال می توانند 

کشنده باشند.
 بــا بســیاری از بحران هــا و مســائل اکوسیســتم به عنوان 

مسئله ها و پدیده های روابط عمومی برخورد شده است. 
 امکان نقد و گفت وگو و تحلیل را از خودمان دریغ کرده ایم.
 به عدد و رقم دادن و کارهای مارکتینگی کردن بسنده شده 

است.
 بــه فالوئــر و اینفلوئنســری چســبیدیم، نه جریان ســازی 

رسانه ای.
 رســانه را تقلیــل دادیــم بــه جایــی بــرای گزارش هــای 

کسب وکاری.
 کل اکوسیســتم را به یک یــا دو نام گــره زدیم... حــاال زدن 
و نابــود کــردن آن یکــی، دو برند بــه معنــای نابــودی کل این 

اکوسیستم می تواند باشد.
 کسب وکارهای خردی را که از فضای شکل گرفته آنالین به 

اشتغال و معیشت جامعه کمک کردند، ندیدیم.
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از هول حلیم...
بخشی از حمالت این روزها به استارتاپ ها ناشی از نزدیکی بیش از اندازه به 

ارکان قدرت در دو سه سال اخیر است
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خسارات را جبران می کنیم
معاون علمی رئیس جمهور گفته 
این معاونت برنامه دارد که از شرکت های 
دانش بنیان و استارتاپ هایی که در حوادث 
اخیــر متضــرر شــده اند، بــا اختصــاص 

وام های بلندمدت و کم بهره حمایت کند.

افت 78 درصدی درآمد ویدی وود
 »ویــدی وود« کــه یــک پلتفــرم 
آنالین ســاخت ویدئــو و موشــن گرافیک 
اســت، اعــالم کــرد بــه دلیــل اختــالالت 
اینترنــت، ۷۸ درصــد درآمدهایــش و ۹۰ 
درصد درآمد ۹ هزار نفر کــه از این پلتفرم 

درآمدزایی می کنند، کاهش یافته است.

نامه نصر به رئیس جمهور
بیش از ۱2۰۰ فعال حوزه فاوا  نامه 
نصر تهران بــه رئیس جمهور را بــرای رفع 
محدودیت پلتفرم های پرطرفدار و آزادی 

فعاالن صنعت فناوری امضا کردند. 

 رئیس جدید سازمان تنظیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
محمدامیــن آقامیــری را به عنــوان رئیس 
جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی معرفی کرد.

شــاپرک در نامــه ای بــه مدیــران شــرکت های پرداخت یــار 
اعالم کــرده کــه از 24 آبــان، پایانه هــای اینترنتی فاقــد نماد 
یا دارای هویــت نامنطبق با مالــک نماد طی شــش هفته از 
تاریخ یادشده از ســمت این شرکت غیرفعال خواهند شد. 
انتشــار این نامه دوبــاره موجــی از انتقــاد و ناامیــدی را بین 

کسب وکارهای فعال در حوزه فین تک ایجاد کرده است.
به باور فعــاالن حوزه فین تــک، این نامه تیر خالصی اســت 
که حاکمیت می توانسته به کســب وکارهای فعال در حوزه 
پرداخت بزند؛ آن هم در شــرایطی کــه محدودیت اینترنت 
و اختالل ادامــه دار در این زمینه، فعالیت آنها را با مشــکل 
مواجه کــرده و باعث شــده ســرمایه گذاری در این بخش به 
حالت تعلیق درآید. مجموعه شــرایط در بخشنامه جدید 
نشان می دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کاال و ارز 
گرفته شود، کسب وکارهای فین تکی که هنوز از سوی بانک 
مرکزی رگوالتوری آنها انجام نشده و دارای قوانین مشخص 
نیستند، دچار مشکل خواهند شد. از جمله آنها می توان 
به کســب وکارها و پلتفرم های تبادل رمزارز اشاره کرد که در 
صورت اجرایی شدن این بخشــنامه عمالً تمامی درگاه های 

آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.
بررسی ها نشــان می دهد دستورالعمل پیشگیری و مقابله 

با قاچــاق کاال و ارز هیچ اشــاره ای بــه بحث رمزارز نداشــته، 
اما بخش عمده ای از این آســیب متوجه این کســب وکارها 
خواهد شد. مهدی شریعتمدار، رئیس هیئت مدیره انجمن 
فین تک، انتشار این نامه را در حالی که آنها مشغول رایزنی 
با بانک مرکزی بــرای انجام تمهیداتی در راســتای مدیریت 
بازار ارز بوده اند، تعجب برانگیز می داند. او انتشار این نامه 
از ســوی شــاپرک را باعــث افزایــش مــوج نارضایتــی در بین 
شــرکت های فعال در حوزه پرداخت عنوان و تأکید می کند 
که گرفتن تصمیم های غیرکارشناسی، آن هم در این شرایط 
کشور آن قدر زیاد شــده که دیگر حتی آنها انرژی ندارند که 

جلوی اجرای این نامه را بگیرند.
شــریعتمدار در مورد جزئیات این نامه گفت: »از دو هفته 
گذشته که قیمت ارز در کشور افزایش پیدا کرد، بانک مرکزی 
مجموعه تمهیداتــی را در نظــر گرفــت، ماننــد عرضــه دالر 
دیجیتال یا عرضه دالر ارزان قیمت در بازار. در کنار این کارها 
بانک مرکزی به پلتفرم های رمزارز و انجمن های صنفی اعالم 

کرد که سقف ورودی پلتفرم  رمزارز کاهش پیدا می کند.«
به گفته شــریعتمدار، ابتدا بانک مرکزی اعالم کرد ســقف 
ورودی پلتفرم های رمزارز به پنج میلیون تومان کاهش پیدا 
می  کنــد؛ امــا در نهایت بــا رایزنی هــای صنفی قرار شــد این 

سقف به 2۵ میلیون تومان تغییر یابد.
به گفته او، بحث اینماد از بحث های قدیمی و باز این حوزه 
اســت که هنوز در مورد آن بحث های مختلف وجــود  دارد. 
او در ایــن مورد گفت: »بانک مرکزی اعــالم می کند این یک 
الزام قانونی است و نهادهای قانونی به او فشار می آورند که 
فعایت درگاه های بدون اینماد را متوقف کند. در حال حاضر 
میزان ســرویس هایی که اینمــاد دریافــت نکرده انــد فراوان 
است و حوزه هایی هم که در این زمینه تنظیم گری روی آنها 
صــورت نگرفته، گســترده اســت. چــرا وقتی دولــت وظیفه 
خودش را در بخش تنظیم گیری انجام نداده، باید این کار به 

تعطیلی صدها کسب  وکار منجر شود؟«
شــریعتمدار بــا اعــالم اینکــه کســب وکارهای فعــال در این 
بخش ماه ها صبر کرده اند تا مجوز فعالیت بگیرند و در حال 
مالیات دادن هستند، با ابراز ناامیدی گفت: »واقعیت این 
است که ما به عنوان نهاد صنفی دیگر برایمان اینکه جلوی 
اجرای این نامه گرفته شود یا خیر اهمیت ندارد، چون بیش 
از چهار ســال مداوم است که در همین وضعیت هستیم و 
این شرایط دیگر غیرقابل پذیرش اســت. این برخورد، عدم 
درک شرایط و فهم مسائل از طرف مقابل را به خوبی نشان 

می دهد.«

دستور شاپرک برای توقف فعالیت 
پایانه های اینترنتی فاقد اینماد 

با موج 
 ناامیدی

چه می کنید؟

پس از انتشار مصاحبه معاون فناوری اطالعات شرکت مخابرات ایران و انتقاد او از وزیر ارتباطات، شرکت مخابرات این 
گفت و گو را تقطیع شده و غیررسمی اعالم کرد

انتقادی که تکذیب شد
توسعه فیبر نوری در کشور و برنامه وزارت ارتباطات برای 
پوشــش 2۰ میلیون پورت فیبر نوری تا پایــان عمر دولت 
سیزدهم همیشه مورد انتقاد کارشناسان این حوزه بوده 
است. به باور این گروه، با توجه به تجربه شکست خورده 
توســعه فیبر نوری در دهــه ۹۰ و کمبود ســرمایه گذاری و 
مشــکالت در توسعه زیرساخت های شــبکه فیبر نوری، 
این پروژه بلندپروازانه اســت. در جدیدترین اظهار نظر، 
معاون فناوری اطالعات شــرکت مخابرات پروژه پوشش 

2۰ میلیون فیبر نوری وزارت ارتباطات را زیر سؤال برد.
ســید میثــم ســیدصالحی، معــاون فنــاوری اطالعــات 
شرکت مخابرات ایران که در کارنامه کاری خود مدیریت 
پیام رســان پرســروصدای »ســروش« را هــم دارد، در 
مصاحبــه ای بــا روزنامــه جــوان بــه انتقــاد تنــد از برنامه 
توســعه ای فیبــر نــوری وزارت ارتباطات پرداختــه و گفته 
اســت: »روز اول بایــد می گفتیــم آقــای وزیر شــما بر چه 
مبنایی می گویی به 2۰ میلیون پورت FTTH نیاز است؟ 
مبنــای خــودت را بگــو. یــا نمی دانــی پــورت چیســت یــا 
نمی دانی 2۰ میلیون چه مقدار است! کجای دنیا چنین 

سرویسی دارد؟!«

او ادامه داده است: »شما در مورد کشوری که کوچک تر 
از یکی از استان های کوچک ماست صحبت می کنی یا 
درباره کشــور های صاحب فنــاوری؟ فرانســه 6۰ میلیون 
پــورت ADSL دارد، به ســمت FTTH هم حرکــت کرده  و 
۱۰ تا ۱2 درصد سرویس FTTH دارد. ما کالً با ۱۰ میلیون 

کاربر می خواهیم به 2۰ میلیون FTTH برسیم.«
ســیدصالحی در واکنــش بــه این ســؤال کــه »آیــا وزارت 
ارتباطات توســعه این پــروژه را به مخابرات ســپرده؟«، با 
اعالم اینکــه »با گفتن اتفاقــی نمی افتــد«، توضیح داده 
اســت: »همیــن! فقــط بــا گفتــن کــه اتفاقــی نمی افتــد. 
می گویند پنــج تا قورباغه در اســتخر بودند، یکــی از آنها 
تصمیم گرفت بیرون بپرد، حاال چند قورباغه در استخر 
هســتند؟ همچنان پنج قورباغه؛ چــون آن قورباغه فقط 
تصمیم گرفته و نپریده اســت! االن هم وزارت ارتباطات 
نشســته پشــت در های بســته و بــرای خــودش تصمیم 
گرفته، قواعدی هم که می گذارد با قواعد بازار همخوانی 
ندارد. مخابرات مســیر خودش را می رود و ان شــاءهللا تا 
سال ۱4۰۳ و ۱4۰4 در پنج میلیون پورت سرویس خواهد 
داد. االن دو میلیــون پوشــش دارد و 2۰۰ هــزار عــدد هــم 

ارائه شده  است. بعد هم بروید ببینید FCP ها چه مقدار 
راه انداخته انــد و آنها چه می گویند. ولــی ببینید رویکرد 
وزارتخانه چیســت و از کدام حمایت می کنــد. وزیر با ما 

عکس دارد یا با FCPها؟ این دیگر تابلو است!«
چند ساعت بعد از بازنشر این گفته های معاون فناوری 
اطالعــات شــرکت مخابــرات در مصاحبــه بــا روزنامــه 
جوان، شرکت مخابرات با انتشــار جوابیه ای اعالم کرده 
صحبت های ســیدصالحی و انتقادش از برنامه توسعه 
فیبــر نــوری وزارت ارتباطــات غیرحرفــه ای و ناقــص بوده 
است. مخابرات در این جوابیه اظهار داشته که گفته های 
ســیدصالحی در ایــن زمینــه غیررســمی بــوده و موجب 

سوءبرداشت شده است. 
در این جوابیــه با اعالم اینکــه وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات همــواره حامــی شــرکت مخابــرات ایــران در 
بخش های مختلف بوده، آمده است: »مصاحبه معاون 
فناوری اطالعات شرکت مخابرات ایران با روزنامه جوان 
به صورت کامل منتشر نشده و این مصاحبه بخش های 
تکمیلی داشــته و انتشــار ناقــص آن از اخــالق و انصاف 

رسانه ای به دور بوده است.«
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

در جلسه زارع پور با فعاالن حوزه فاوا چه گذشت و مهم ترین 
نگرانی های مطرح شده از سوی کسب وکارهای این حوزه چه بود؟

نگذاشتیم اینترنت کامل قطع شود!

REPORTگزارش

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
۱۵ آبان ۱4۰۱ در جلسه ای با ۱2 تن از فعاالن حوزه 
فاوا در خصوص محدودیت های اینترنت گفت و گو 
کــرد. در ایــن جلســه عــالوه بــر زارع پور، تعــدادی 
از معاونان وزیــر ارتباطــات و نمایندگانــی از نظام 
صنفی رایانه ای، اتحادیه کشوری کسب وکارهای 
اینترنتــی و چند تــن از فعــاالن کســب وکاری این 

حوزه حضور داشتند.

 چالــش بــزرگ منابــع انســانی و 
ناامیدی از آینده

طبــق شــنیده های »راه پرداخت« در این جلســه 
۱۵ موضوع توســط حاضران مطرح شــد و فعاالن 
کسب وکاری تالش کردند در این فضا دیدگاه ها و 
چالش های خود را بیان کنند. اولین موضوعی که 
در این میان مطرح شد، بحث حضور نمایندگان 
بخش خصوصــی در کمیته هــای نه گانــه کارگروه 
اقتصــاد دیجیتــال بــود کــه بــه گفتــه حاضــران، 
مصوبــات کارگروه ویــژه اقتصــاد دیجیتــال بدون 
اعمــال  نظــر بخــش خصوصــی تصویــب و ابالغ 
می شــود. از ســوی دیگر مجموعه شــرایط نشان 
می دهــد وضعیــت پیش آمــده منجــر شــده کــه 
کارفرماها و اپراتورها نسبت به پرداخت مطالبات 
پیمانکاران در زمان موعــود تخطی کنند و این امر 
سبب تضعیف پیمانکاران و ازدست دادن نیروهای 

انسانی شده است.
موضــوع دیگر مطرح شــده در این جلســه، بحث 
مشــکالت فنی اپلیکیشــن های داخلــی از جمله 
بحث توســعه نرم افزارهــا و اختــالل و قطعی آنها 
بود. در این جلسه بر نیاز دسترسی به شبکه های 
اجتماعی برای تعامل با دنیــا؛ خصوصاً بازرگانان 
تأکیــد شــد و در خصــوص وضعیــت اســفناک و 
بحرانی نیروی انسانی و افزایش مهاجرت نیروی 
کار خبره حوزه فــاوا به علت کاهش ســرمایه های 
اجتماعی و کاهش امید در جامعه به طور مفصل 
مطالبی بیان شد. همچنین در خصوص وضعیت 
بحرانی صنعت نرم افزار به واســطه تداوم شرایط 
بحرانی کشور از جمله وجود تحریم های خارجی 
و داخلی و تأثیر آن در کاهش تعداد فعاالن حوزه 
و کوچک شــدن فعاالن باقی مانده مطالبی مطرح 
شد. در این جلسه به صادرات نرم افزار و مباحثی 
که پیش از این نیز از سوی وزارت فاوا مطرح می شد 
اشاره شد و فعاالن، جایگزینی آن به جای صادرات 
نفت را در شرایط کنونی تنها یک شوخی دانستند 
که در دوره ای نه چنــدان دور به عنــوان برنامه های 
دولت مردان و فعاالن اقتصادی حــوزه فاوا مطرح 
می شد. در این جلسه همچنین بسیاری از فعاالن 
کســب  وکاری بــا گالیــه از وزیــر ارتباطــات در دوره 
بحران بیان کردند: »انتظارات ما از وزیر به مراتب 
بیــش از چیــزی بــود کــه رخ داد. ارتباط رســانه ای 
ضعیــف و ناکارآمــد وزارت فــاوا بــا مــردم موجــب 
دلسردی جدی بدنه فعاالن کسب وکاری این حوزه 

شــده؛  چراکه ایــن ارتبــاط ضعیف هم بــه اعتماد 
مــردم و هــم کســب وکارهای فعــال در ایــن حــوزه 

به شدت لطمه وارد کرده است.«

 مشکالت را درک می کنم
عیســی زارع پــور، وزیــر ارتباطــات در پاســخ بــه 
موضوعــات مطرح شــده توســط حاضــران گفت: 
»طی این مدت وزارت فاوا برای جلوگیری از قطعی 
کامل اینترنت بســیار تالش کرده و برخالف سال 
۹۸ که ۱۱ روز کل اینترنت قطع بــود، در چند وقت 
اخیر اینترنت ثابت جز در موارد محدود اکثراً برقرار 
بوده اســت.« زارع پور با اشــاره به اینکه پلتفرم ها 
و صاحبــان کســب وکارها ســرمایه های کشــور 
هستند، تأکید کرد: »پلتفرم ها و کسب وکارهایی 
در کشور فعالیت می کنند که بخش های مختلف 
هم باید بدانند آنان در خلق ثروت، رفاه، آسایش 
و اشــتغال بــرای مــردم تأثیرگــذار هســتند و باید 
نگاه به آنان تغییر کند.« او ادامــه داد: »در دو ماه 
گذشته سعی کردیم این شرایط را مدیریت کنیم 
و محدودیت هــای اینترنــت را بــه حداقــل ممکن 
برســانیم؛ طوری که تمام ســرویس های مربوط به 
داخل کشور بدون هیچ مشکلی مشــغول به کار 
بودنــد.« وزیــر ارتباطــات حمایــت از پلتفرم های 
داخلی بــرای ارائه ســرویس بهتر به مــردم را یکی 
دیگر از اقدامات انجام شده در این ایام عنوان کرد 
و گفت: »از این فرصت برای توســعه و حمایت از 
پلتفرم های داخلی برای ارائه سرویس بهتر به مردم 
استفاده کردیم تا در صورت برگشت پلتفرم های 
خارجی نیز مردم در انتخاب پلتفرم های خارجی در 
رقابت با داخلی ها، به استفاده از داخلی ها تمایل 
داشته باشند.« وزیر ارتباطات درباره این موضوع 
کــه بخــش خصوصــی به تنهایــی تــوان و امــکان 
ســرمایه گذاری توســعه ارتباطــات ثابــت را ندارد 
نیز گفــت: »2۰ هزار میلیــارد تومان برای توســعه 
اینترنت ثابت لحاظ شده اســت.« او در پاسخ به 
انتقادات فعاالن کسب وکارهای بخش خصوصی 
نسبت به شرایط موجود حوزه ICT تصریح کرد: 
»من مشــکالت و مســائل مــردم و کســب وکارها 
در ایــن شــرایط را کامــالً درک می کنم و بــرای حل 
این مشــکالت تــالش کردیم بقیــه مجموعه های 
تصمیم گیر را نیز همراه کنیم.« زارع پور به آیین نامه 
تصویب شــده بــرای حمایــت از کســب وکارهای 
مجازی اشاره کرد و گفت: »در این آیین نامه برای 
نخســتین بار دارایی های نامشهود کسب وکارها 
می توانــد به عنــوان وثیقــه مــورد قبــول بانک هــا 
قرار گیــرد و معافیت هــای مالیاتی مناســبی برای 

کسب وکارها مجازی در نظر گرفته شده است.«
وزیر ارتباطات تصریح کرد: »مشکل کمبود نیروی 
انســانی متخصص و مهاجرت نیروهــای موجود 
از مشــکالت جــدی ایــن بخش اســت کــه باید با 
همراهــی و همــکاری فعــاالن ایــن حــوزه بــرای آن 

راه حلی پیدا کنیم.«

مرکــز ملــی فضــای مجــازی در گزارشــی حجــم بــازار 
اینســتاگرام در ایران را ۷۰ هــزار میلیارد تومان در ســال 
اعــالم کــرده و گفته اســت کــه حجــم بــازار اینســتاگرام 
نســبت بــه کل اقتصــاد دیجیتــال کشــور ۷.۳ درصــد 
اســت. ایــن آمــار در حالــی از ســوی مرکــز ملــی فضــای 
مجازی اعالم شده که پیش از این معاون وزارت صمت با 
غیرواقعی دانستن خسارت کسب وکارها از محدودیت 
اینترنــت گفتــه بود کــه ســهم فروشــندگان محصوالت 
اینســتاگرامی فقط ســه درصد از کل اقتصاد دیجیتال 

ایران را تشکیل می دهد.
همچنین در همین زمینه امین کالهدوزان، رئیس مرکز 
توســعه تجارت الکترونیکــی در مصاحبه بــا خبرگزاری 
ایرنا اعالم کرده بود که گردش مالی تجارت الکترونیکی 
در فضــای اینســتاگرام در ســال گذشــته بیــن 2۵ تــا ۳۰ 
همت بــوده کــه حــدوداً 2.۷ درصــد از کل گــردش مالی 

تجارت الکترونیکی کشور را شامل می شود.
طــی بیــش از یــک مــاه گذشــته آمارهــای مختلفــی از 
خســارت قطعی و محدودیت اینترنت به کسب وکارها 

کــه  اعــالم شــده  ایــن زمینــه  منتشــر شــده و در 
کسب وکارهای خرد به دلیل فیلتر اینستاگرام بیشترین 
خسارت را دیده اند. در مقابل این خسارت های چند ده 
میلیاردی به کسب وکارها بابت این محدودیت، مدیران 
دولتی و وزرا از سخنگوی دولت گرفته تا وزیر ارتباطات و 
معاونان وزارت صمت با اعالم اینکه اینترنت در کشــور 
در حالــت عــادی اســت و تنهــا دو پلتفــرم )اینســتاگرام 
و واتــس اپ( فیلتــر شــده اند، آمــار خســارت در ایــن 
زمینــه را غیرکارشناســی، بزرگ نمایی شــده و غیرواقعی 

دانسته اند.
همچنیــن در حالــی کــه دولت بــه آمارهــای اعالم شــده 
از ســمت صنــف فعــال در حــوزه فنــاوری اطالعــات 
ماننــد ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای یــا اتــاق بازرگانی 
اعتقاد ندارد، خــود آمــاری متناقض از میزان خســارت 

کسب وکارها اعالم می کند.
نمونه بارز آن تفاوت آمار سهم بازار اینستاگرام در بازار 
اقتصاد دیجیتال کشــور اســت. علیرضا شــاه میرزایی، 
معاون وزیر صمت در اواخر مهرماه با دروغ خواندن آمار 

جایگزین های ایرانی 

اینستاگرام؟
مرکز ملی فضای مجازی فهرستی از 10 کسب وکار ایرانی 

همانند دیجی کاال، دیوار و شیپور ارائه داده که به زعم آنها 
امکانات کارکردی و تجاری اینستاگرام را دارند
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خسارت کسب وکارها از فیلتر اینستاگرام گفت که سهم 
فروشندگان محصوالت اینستاگرامی فقط سه درصد از 
کل اقتصاد دیجیتال ایران اســت. حاال هم در یک آمار 
متناقض مرکز ملی فضای مجازی اعــالم کرده که حجم 
بازار اینستاگرام حداکثر ۷.۳ درصد از اقتصاد دیجیتال 

کشور را تشکیل می دهد.

 حجم بازار اینستاگرام در سه الیه اقتصاد 
دیجیتال

مرکز ملی فضــای مجازی در گزارشــی تفصیلــی به آمار 
کسب وکارهای دیجیتال در سکوهای داخلی و خارجی 
پرداختــه اســت. در ابتــدای این گــزارش اعالم شــده که 
سکوهای داخلی قابلیت میزبانی از کسب وکارهای خرد 
را داشته و می توانند بستر مناسبی برای خریدوفروش و 
پشتیبانی از صنوف و مشاغل مختلف باشند. در همین 
زمینه نیز ۱۰ سکوی داخلی را از حیث امکانات کارکردی 
و تجاری با نمونه مشــابه خارجی مقایســه کرده اســت. 
نکته جالــب این مقایســه این اســت که دیوار، شــیپور، 
دیجی کاال و باسالم در جدول مقایسه با اینستاگرام قرار 

گرفته اند که یک شبکه اجتماعی است.
در بخــش دیگــر ایــن گــزارش بــه ارائــه آمــار از ســهم 
اینســتاگرام در اقتصاد دیجیتال کشــور پرداخته شــده 
اســت. در این زمینه مرکز ملی فضای مجازی با استناد 
به تعریف دو اقتصاددان اعالم کرده که اقتصاد دیجیتال 
به سه الیه هسته )اقتصاد اپراتورها(، اقتصاد دیجیتال 

)اقتصــاد خدمــات دیجیتــال مبتنــی بــر اینســتاگرام( 
و اقتصــاد دیجیتالی شــده )کســب وکارهای فعــال در 
اینســتاگرام، مشــاغل خانگــی و…( تقســیم می شــود، 
بنابراین اقتصاد اینســتاگرام نیز در این سه بخش مورد 

بررسی قرار گرفته است.
در گام اول مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا اســتناد بــه 
گزارش هــای مختلفــی کــه در این زمینه منتشــر شــده، 
اعالم کرده کــه حجم بازار اینســتاگرام در ایران در ســال 
۷۰ هــزار میلیارد تومان اســت کــه به گفته نویســندگان 
گزارش، اگر بخش های فاقد آمار را به صورت تخمینی به 
آن اضافه کنیم، حداکثر ۷.۳ درصد از اقتصاد دیجیتال 
کشــور را تشــکیل خواهد داد. در این زمینه تأکید شده 
که این ۷.۳ درصد نسبت حجم بازار اینستاگرام به کل 
اقتصاد دیجیتال کشور بوده و سهم اقتصاد اینستاگرام 
نســبت به تولیــد ناخالــص داخلی بســیار کمتــر از این 

مقدار است.
در همیــن زمینه به ســهم ترافیک اینترنت اینســتاگرام 
در کشور اشاره شده است. طبق این آمار سهم ترافیک 
اینســتاگرام از کل حجــم بــازار فــروش ترافیــک توســط 
اپراتورهای ثابت و سیار ۵۰ درصد بوده و معادل ۳۰ هزار 
میلیارد تومان در ســال جمع بندی شــده اســت. همین 
آمار نشــان می دهد که بــا فیلتــر اینســتاگرام از بیش از 
یک ماه گذشــته تاکنون ۵۰ درصــد ترافیــک اپراتورهای 
ثابت و ســیار کشــور از دســت رفته و این گــروه متحمل 

خساراتی شده اند.

پاسخ تترلند به گزارش خبرگزاری رویترز

اطالعات درباره تترلند کذب است

ANNOUNCEMENTاعالن

در تاریخ 4 نوامبر 2۰22 )۱۳ آبــان ۱4۰۱( خبرگزاری 
رویتــرز گزارشــی بــا عنــوان »بــا وجــود تحریم هــا، 
بایننس به شرکت های ایرانی کمک کرد تا هشت 
میلیارد دالر معامله کنند« منتشر کرد که در متن 

آن، دو مرتبه از »تترلند« نام برده شده است.
در ایــن گــزارش، رویتــرز مدعــی شــده بــا وجــود 
تحریم های وضع شــده علیه ایران، اکسچنج های 
ایرانی با صرافی بین المللی بایننس مراودات مالی 
و تجــاری دارنــد و مبــادالت ایرانیــان از ایــن طریق 
انجام می شود. شایان ذکر است که ساعاتی پس 
از انتشــار این گــزارش، تترلنــد دالیل خــود را برای 
کذب بــودن ادعا و فرضیه مطرح شــده رســماً برای 
رویترز ارســال کــرد؛ امــا تا کنــون و پس از گذشــت 
بیش از ســه روز، همچنان هیچ پاســخی دریافت 

نکرده است.
تترلند خود را ملزم می داند برای شفاف سازی اذهان 

عمومی به نکات زیر اشاره کند:
۱. در گزارش »چِین آنالیسیس« با عنوان »جرائم 
رمزارزی 2۰22« که در فوریه 2۰22 منتشر شد، هیچ 
اشاره ای به تترلند نشــده و فقط نام سه اکسچنج 
دیگر ذکر شده است. این در حالی است که رویترز 
در متــن گــزارش خــود اذعــان کرده کــه در گــزارش 
چِین آنالیسیس به نام تترلند اشاره شده؛ بنابراین 
ایــن موضــوع کذب محــض اســت و ایــن موضوع 
بدیهی بی شــک صحت کل گــزارش را زیر ســؤال 

خواهد برد.
2. در فایل هایــی کــه رویتــرز از ریزتراکنش هــای 
صرافی های ایرانــی در گزارش خود منتشــر کرده، 
هیــچ تراکنــش و مــدرک رســمی و معتبــری درباره 
تترلند وجود ندارد و صرفاً نام پنج صرافی آمده که 
نام تترلند در میان آنها نیست و ادعای مطرح شده 

فاقد مستندات است.
۳. در بخش دیگــری از گزارش رویترز آمده اســت 
کــه »از تترلند درخواســت پاســخ گویی کردیم؛ اما 
هیچ پاسخی دریافت نشــده اســت«. در  این  باره 
نیز اعالم می کنیم هیچ گونه درخواســتی از رویترز 
دریافــت نکرده ایم تــا بخواهیم پاســخی بــرای آن 

داشته باشیم.
4. تترلنــد مرجــع تخصصی تبــادل تتــر/ تومان 
است و از سال ۱۳۹6 و هم زمان با آغاز فعالیت مان 

تاکنــون، در بســتری امــن و مطمئــن و بــا تمرکز بر 
انجــام معامــالت در داخــل کشــور و اســتفاده از 
دانش متخصصــان بومــی، تمام زیر ســاخت ها و 
فناوری های الزم را فراهم آورده و به هیچ سرویس و 

نهاد خارجی وابستگی نداشته ایم.
۵. تترلنــد هیچ گونــه اکانــت رســمی و غیررســمی 
تجاری یا شخصی در بایننس نداشته و ندارد. در 
تمامی پنج سال اخیر، معامالت تترلند به صورت 
تخصصــی تتــر/ تومــان بــوده و بدیهی اســت که 
معامالت تتر/ تومان از طریق صرافی بین المللی 
بایننــس بــا وجــود تحریم هــای وضع شــده علیــه 
ایرانیان، انجام نخواهد شد. خاطرنشان می کنیم 
ســرویس »مبــدل تترلنــد« کــه بــا کارمــزد رایگان 
به تازگی راه اندازی شده، به هیچ  کدام از صرافی های 
خارجی بایننس و کوکوین و اف تی ایکس وابستگی 

ندارد.
6. تترلند به عنــوان کســب و کار آنالین خصوصی 
فعال در حوزه تبادل رمزارز، هیچ گونه مراودات مالی 
و تجاری با سازمان ها و ارگان های دولتی و نظامی و 
شبه نظامی ندارد و خدمات خود را صرفاً به کاربران 
ایرانی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی با مالکیت 
خصوصــی و با انجــام احراز هویت ســخت گیرانه 
به منظــور تبــادالت رمــزارز در داخــل کشــور ارائــه 

می دهد.
»شــفافیت« ارزشــی بنیادین در تترلند است که 
به آن پایبنــد هســتیم و همــواره در این پنج ســال 
ســرویس دهی بــه هم وطنــان عزیــز ، تمــام تــالش 
خود را کرده ایم تا با آنان صادق و شــفاف باشــیم و 
به  خاطر منافع خود، به  هیچ  عنوان امنیت دارایی 
کاربــران را بــه خطــر نیندازیم. بــا توجه  به ســوابق 
درج شده در بالگ تترلند، هر زمان دارایی کاربران در  
معرض خطر بوده، به  سرعت و بدون جهت گیری 
هشدارهای الزم را داده و تمامی نکات امنیتی را به 

کاربران اطالع رسانی کرده ایم.
در پایــان نیز اعــالم می کنیم کــه وظیفه مــا در تیم 
تترلند همواره ارائه بستری امن و سریع و مطمئن 
به منظور تبادل تتر برای هم میهنان مان است و در 
این زمینه با تکیه بر دانش و تخصص تیم متشکل 
از جوانان و نخبگان کشــور عزیزمان، کوشیده ایم 

این امر مهم را محقق کنیم.
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آیا مراکز مختلف توانسته اند 
نوآوری را به صنعت معدن 

بیاورند؟

مشکلی به نام  
جزیره های نوآوری

سلمان نصر اعتقاد دارد مشکل در این موضوع تعدد 
این مراکز اســت که به نظرم نه تنها مفید نیست، بلکه 
آســیب زا نیز هســت؛ چون باعث عدم تمرکز می شود. 
یک آسیب جدی این است که راه اندازی مراکز نوآوری 
بــه یــک کاالی لوکــس بــرای بســیاری از هلدینگ هــا یا 
صنایع تبدیل شده اســت. او می گوید: »اگر قرار است 
گره از مشکالت صنعت کشور باز کنیم، باید در تعامل 
بیشــتر باشــیم، نــه اینکــه هــر کســی در جزیــره خــود 

مشغول باشد.
ایمینو تاکنون با برگزاری رویدادهای دایان شیوه و مشی 
خود را نشــان داده اســت. اگر بــه ایمینــو به عنوان یک 

هاب نگاه شــود و آزادی عمل و بودجه متناســبی به آن 
اختصاص یابد، قطعــاً همه از همگرایــی انرژی هایمان 
ســود خواهیــم بــرد. ایــن پراکندگــی بــه نفــع هیچ کس 
نیست. متأســفانه همین پراکندگی در سرمایه گذاری 
هم مشــهود اســت. معاونت علمی و فناوری، صندوق 
کار وزارت صمــت، صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و 

بسیاری دیگر هم راستا نیستند.
حداقل تخصصی هم نیســتند. اینها بایــد به تجمیع 
برســند تــا بتوانیــم شــاهد اتفاقــات مثبــت باشــیم. 
همان طــور کــه عــرض کــردم، ایمینــو نمی خواهــد 
ســاختار شــتاب دهی را تکــرار کنــد. عمــده هــدف 
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گفت وگو با سلمان نصر،  مدیر نوآوری و شتاب دهی ایمینو 

در تب وتاب و موج نوآوری دهه اخیر در ایران و جهان، 
صنایع مختلفی دچار تغییرات بنیادین شدند؛ اما 

یکی از مهم ترین شاخه های اقتصادی در کل جهان از 
این بازی عقب ماند. معادن و صنایع معدنی به شکل 

قابل توجهی با نوآوری و این موج فناورانه همراه نشدند. 
این در حالی است که هم عیار ذخایر معدنی در حال 

کاهش است و هم دسترسی سطحی آنها و هم اینکه در 
پروسه استخراج فرآوری و تبدیل به محصول مشکالت 

و چالش های فراوانی پیش روی این حوزه وجود دارد. 
هرچند تاکنون شرکت های فناور زیادی در حوزه معادن 
و صنایع بزرگ محصوالت متنوعی تولید کرده اند، اما 
سهم نوآوری این حوزه نسبت به سایر حوزه ها بسیار 

ناچیز است. عدم استقبال نوآوران از حوزه هایی مانند 
صنایع بزرگ و معادن و صنایع مرتبط با استخراج دالیل 

مختلفی دارد. اما شاید مهم ترین مشکل نبود حلقه های 
پیونددهنده باشد. پیشرفت های علمی و پژوهش های 

دانشگاهی بسیاری درباره حل چالش های این حوزه 
اتفاق افتاده و محصوالت بومی زیادی هم وجود دارد، 

اما فاصله میان دانشگاه و بازار و نبود مسیر های ارتباطی 
بین این دو موجب شده هم صنایع و منابع معدنی 

کشور در بهره وری و حل چالش ها به مشکل بخورند و 
هم شرکت هایی که راهکارهای خالقانه و بومی برای حل 

این چالش ها دارند، صدایی نداشته باشند و نتوانند 
محصول خود را به بازار معرفی کنند. سازمان توسعه و 

نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( چند روز 
پیش رویدادی را با هدف اتصال و شبکه سازی نوآوران 

و شرکت های دانش بنیان با عنوان دایان3 در حوزه 
HSE برگزار کرد که در آن چهار شرکت دانش بنیان در 

حوزه های مرتبط با معادن و صنایع معدنی محصوالت 
خود را به فعاالن این حوزه ارائه دادند. در حاشیه 

این رویداد با سلمان نصر، مدیر مرکز نوآوری ایمینو 
مصاحبه کردیم و از او درباره اهداف و فلسفه وجودی این 

رویداد و مرکز نوآوری ایمینو پرسیدیم.

آقــای نصــر لطفــاً دربــاره ایمینــو و 
برایمــان بگوییــد. ماهیــت  فعالیت هــای آن 
رویدادهــای دایان چیســت و چه هدفــی را دنبال 

می کند؟
ایمینــو حلقــه اتصــال دانــش و فناوری هــای نوین به 
چرخه معادن و صنایع معدنی کشور است. با توجه 
به اهمیت این بخش و لزوم حرکت به سمت نوآوری، 
سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو( در راستای بسط، توسعه و حمایت از 
کسب و کارهای نوپا )استارتاپ ها( این مرکز را با تمرکز بر 
نوآوری و انتقال فناوری در شهریورماه ۱۳۹۹ راه اندازی کرد. 
مرکز نوآوری و شتاب دهی ایمینو با هدف ترغیب فناوران و 
نوآوران به ایده پردازی در بخش معادن و صنایع معدنی، 
تسهیلگری و شبکه سازی در اکوسیستم نوآوری بخش 
معدن در راستای توسعه بازار و کاهش هزینه ها و افزایش 
بازدهی کار برای هســته های فناور تشــکیل شده است. 
سلسله رویدادهای دایان که اکنون ســومین رویداد آن را 

برگزار کردیم، در جهت شبکه ســازی و هم رسانی بخش 
نوآوری با صنایع معدنی و حوزه معدن برگزار می شود. در 
دایان های قبلی حوزه فوالد و ماشین آالت را برگزار کردیم 
و امروز دایان۳ در حوزه HSE یا ســالمت و ایمنی محیط 
زیست برگزار شد.  دایان4 هم در حال برنامه ریزی است 
که برنامه آن به طور اختصاصی در حوزه اکتشاف تدوین 

خواهد شد.

 ایــن رویدادهــا چــه ســاختاری دارنــد و 
مخاطبان آن چه کسانی هستند؟

ایمینــو بــه ایــن بینــش رســیده کــه رویدادهــای بــزرگ 
نتیجه بخش نیســت یــا نتایــج آن بســیار اندک اســت، 
بنابرایــن بــا برگــزاری پیش رویداد هــای کوچک تر ســعی 
می کنیم همان نتیجه ای را بگیریم که در صورت برگزاری 
رویــداد بزرگ تــر خواهیــم گرفــت. در ایــن شــیوه ابتــدا 
شــرکت های دانش بنیــان را از طریــق مبــادی مختلــف، 
شناســایی و جــذب می کنیــم؛ ســپس بــا  بررســی و نظر 
کارشناســان آنها را غربال کرده و از بین آنها چند شرکت 
را انتخــاب می کنیــم. ایــن تیم هــا، تیم هایی هســتند که 
قابلیت ارائــه محصول شــان را دارند. در یک نشســت با 
حضور مدیران مختلف از جمله مدیــران ایمیدرو نیازها 
و چالش هــای ایــن شــرکت های دانش بنیــان شناســایی 
می شود. به این ترتیب محتوای رویداد را از پیش تعیین 
کرده ایــم، نیازهــا را شــناخته ایم و اهدافــی را کــه بایــد در 
برگزاری رویداد اصلی به آن برسیم، بسیار مؤثرتر تدوین 

خواهیم کرد.

 شرکت های دانش بنیان در حوزه معادن 
و صنایــع معدنــی بــا چــه چالش هایــی روبــه رو 

هستند؟
بــا توجــه بــه تجربــه ای کــه داریــم، ســه چالــش اصلــی 
دانش بنیان هــا را درک کرده ایــم. عمــده چالش هــای ایــن 
شــرکت ها در سه بخش تقســیم بندی می شــود. چالش 
اول، تأمین مالی؛ چالش دوم، توســعه محصول و چالش 
سوم هم توســعه بازار اســت. ایمینو با توجه به رسالتش 
قصد دارد بین ذی نفعان حوزه معــادن و صنایع مرتبط و 
شــرکت های دانش بنیان ارتباط ایجاد کند؛ شــرکت های 
دانش بنیانــی که محصولــی دارند، امــا به آنها فضــا داده 

نشده است.

فقط                                                     استارتاپ...
 دعوت ثروت ستارگان از 
استارتاپ های فین تکی 

شنبه های استارتاپی  
ثــروت ســتارگان، ســرمایه گذار خطرپذیر 
حوزه فین تک اســت کــه در حــال حاضر 
۱۵ اســتارتاپ فین تــک در پورتفوی تحت 
مدیریــت خــود دارد و به منظــور ارتبــاط 
مستمر با اکوسیستم استارتاپی، رویداد 
»شــنبه های اســتارتاپی« را از اواســط 
شــهریورماه ســال جــاری راه انــدازی کرده 
اســت. در ایــن رویــداد اســتارتاپ های 
فین تــک متقاضی جــذب ســرمایه، پس 
از بارگــذاری درخواســت خود در ســامانه 
»ستاره شــو« )از طریق وب سایت شرکت 
ثــروت ســتارگان( و غربــال اولیــه توســط 
 Pitch( »کارشناسان به جلسه »پیچدک
deck( دعوت می شوند. سامانه ستاره شو 
پورتالی است که به منظور تسهیل ارتباط 
بــا اســتارتاپ های متقاضــی ســرمایه در 
ســایت ثــروت ســتارگان راه انــدازی شــده 
اســت. دعــوت از اســتارتاپ ها بــرای ارائه 
کوتاه یا همان پیچدک در رویداد هفتگی 
شــنبه های اســتارتاپی، مختــص روزهای 
شــنبه نبــوده، اما دلیــل انتخاب ایــن نام، 
اختصاص داشــتن تمام شنبه های هفته 
بــه دعــوت از استارتاپ هاســت. فائــزه 
ســجادیان، مدیر ســرمایه گذاری شرکت 
ثروت ســتارگان در این باره اظهار داشت: 
اســتارتاپی،  شــنبه های  جلســه   »در 
همزمــان بــا جلســه پیچــدک، خدماتــی 
چــون مشــاوره های فنــی و تخصصــی، 
مشــاوره کســب وکار و توســعه ارتباطــات 
در صــورت درخواســت تیم هــا و معرفــی 
بــه ســایر ســرمایه گذاران مرتبــط بــه آنها 
ارائــه می شــود.« مدیــر ســرمایه گذاری 
شــرکت ثــروت ســتارگان دربــاره فراینــد 
بررســی درخواســت در ستاره شــو بیــان 
کــرد: »تیم هــای اســتارتاپی متقاضــی 
ســرمایه گذاری، از طریــق این ســامانه در 
ســایت ثــروت ســتارگان ثبت نــام کــرده و 
درخواســت خــود را بارگــذاری می کننــد. 
پس از بررسی شــاخص هایی نظیر حوزه 
فعالیت استارتاپ، مقدار سرمایه گذاری 
مــورد نیــاز و صحت ســنجی اولیــه طــرح  
کســب وکار بــه جلســه پیچــدک دعــوت 
خواهند شد و در صورت تأیید کمیته وارد 

مرحله ارزیابی موشکافانه می شود.«

NEWSخبر
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ایمینو شــناخت و رصد نیاز هــا و چالش هــا در معادن 
و صنایــع معدنــی اســت و از ســوی دیگــر ارتبــاط بــا 
بخــش نــوآور و شــرکت های دانش بنیانــی اســت کــه 
در ایــن حــوزه محصول یــا خدمتــی ارائه می دهنــد. از 
آنجایی کــه دولتی هســتیم، قصد نداریم پــا در کفش 

شتاب دهنده های بخش خصوصی کنیم.«
بــه گفتــه نصــر »اهــداف، اســتراتژی ها و ارزش هــای 
ســازمانی ما تعریف شــده و ما در حیطه آنها فعالیت 
می کنیم. اگــر بخواهم جمع بندی کنــم، باید بگویم که 
فرصت هــای بی نظیــری در صنایع معدنــی وجود دارد 
که می توان بــا شــناخت و ریل گذاری نقــش مهمی در 

به کارگیری نیروی متخصص و نوآور داشــته باشیم که 
همزمان به تولید علم، تولید ثروت، حفظ سرمایه های 
علمی و اجتماعی و برکات بســیار دیگــری می انجامد. 
تغییــر نگــرش در تصمیم گیری هــای کالن ایــن حوزه و 
حرکت به سمت توسعه با محوریت نوآوری مهم ترین 
چیزی اســت که باید اتفــاق بیفتد. بخــش خصوصی 
فعــال در حــوزه معــادن و صنایــع معدنــی هــم بایــد 
رویه های فناورانــه را مدنظر قــرار دهد و با اســتقبال از 
ظرفیت هــای بومــی، زمینــه را بــرای افزایش بهــره وری 
و ارتقــای امنیــت کســب وکارهای نوآورانــه ایــن حــوزه 

فراهم کند.«

جا و مکان نوآوری
L O C A T I O N

 شکل حمایت ایمینو از استارتاپ ها و 
شــرکت های دانش بنیان چگونه اســت؟ لطفاً در 

مورد فرایند شتاب دهی هم توضیح دهید.
در حال حاضر پنج تیم استارتاپی تحت پوشش ایمینو 
هســتند و به تازگــی دو خــروج موفق هــم داشــته ایم. در 
بیــن دانش بنیان هــا هــم حــدود 4۰ تیم تحــت حمایت 
مرکزنــد و به شــش تیــم هــم فضــا اختصــاص داده ایم. 
ایمینو قصد ندارد نقش یک شتاب دهنده را بازی کند. 
عمده هدف ما شبکه ســازی و هم رســانی پتانسیل های 
فناورانــه و دانش محــور جوان با حــوزه معــادن و صنایع 
معدنــی اســت. از آنجایی که مــا زیرمجموعــه یک نهاد 
دولتی هســتیم، قصد نداریم به حوزه هایی وارد شــویم 
که مرتبــط با بخــش خصوصی اســت. از این رو بیشــتر 
نقش حاکمیتی و نظارتی را بر عهده داریم. برگزاری این 
رویدادها نیز هم راستا با سه چالش اصلی استارتاپ ها و 
شرکت های دانش بنیان است که پیش تر گفتم. ایمینو 
در واقع یک چتر حمایتی بر سر ذی نفعان حوزه معادن 

و صنایع معدنی است.

 حــوزه معــادن و صنایــع معدنــی چــه 
ظرفیت هایی برای نوآوری دارد؟ به نظر می رســد 
این حوزه از نوآوری کمتــری بهره مند بوده، دلیل 

آن چیست؟
ایــن حــوزه یکــی از حوزه هایــی اســت کــه هــم بســیار 
ثروت آفرین است و هم اینکه فرصت های بی شماری در 
آن وجود دارد، اما متأســفانه ســهم کمی از نوآوری های 

یک دهه گذشته دارد.
نه فقــط در ایــران، بلکــه در سراســر دنیــا هــم همیــن 
وضعیــت وجــود دارد. از یــک میلیــون اســتارتاپ در 
حوزه های مختلــف فقط ۹۰۰ اســتارتاپ  در حوزه معدن 
فعال هســتند. دلیــل اصلی این اســت کــه چالش های 
شــرکت های بزرگ معدنی عمدتاً درون زاســت و معموالً 
خودشان آن را حل می کنند. دلیل دوم هم عدم شناخت 
اســت. نــوآوران بــا نیازهــا آشــنا نیســتند و بازیگــران 
معدن هم بــا پتانســیل نــوآوری و محصــوالت نوآورانه. 
شــرکت ها و ارگان هــای تصمیم گیــر هــم در ایــن میــان 
نقــش تعیین کننــده دارنــد. بایــد از رویکردهــای کالن 
بــه ســمت رویکردهای توســعه ای نــوآور رفــت و چابکی 
را بــه ایــن فضــا تزریــق کــرد. شــرکت ها و هلدینگ هــای 
بزرگ هــم که پروژه هــای مگاســایز دارند، کمتــر وارد این 
فضاها می شــوند. تصور غلطی هم رایج است که احیاناً 
نمی خواهند خودشان را هم اندازه شرکت های نوپا کنند. 

مشکل این گونه نگاه هاست. 

 این مشــکالت چطــور و به دســت چه 
نهادی باید حل شــود؟ نقش ایمینــو در حل این 

مشکالت چیست؟
مدیران باید در تصمیم گیــری کالن تغییر نگرش دهند. 
حاال که امســال ســال حمایــت از دانش بنیان هاســت، 

تمرکــز روی این حــوزه اســت. این تمرکــز نباید در ســال 
بعد تغییر کند یا از دســت برود؛ چراکه مــا تأثیر نوآوری 
را در فضــای معــدن و صنعــت دیده ایــم. سیاســت های 
باالدســتی بایــد تغییــر کنــد. بایــد تقاضاهای پنهــان را 
کشــف کرد و چالش هــای واقعــی را فهمید. اینجاســت 
کــه ایمینو می توانــد به عنوان یــک حلقه کلیــدی که هم 
نیاز را می شناســد و هم راهکار حل چالش را رصد کرده 
یا تحت حمایت خــود دارد، نقش تعیین کننــده ای ایفا 
کند. البته باید اراده ای هم از ســمت فعاالن و ذی نفعان 

برای پذیرش این تیم ها وجود داشته باشد.

روی  ســرمایه گذاری  وضعیــت   
شــرکت های دانش بنیــان و اســتارتاپ ها در ایــن 

حوزه را چطور ارزیابی می کنید؟
ببینید، اکثر این تیم ها خســته از ارائه هســتند؛ زیرا در 
برنامه هــا و رویدادهــای مختلف ارائــه داده انــد و نتیجه 
نگرفته انــد. تیمی را می شناســم که نیاز بــه ۵۰۰ میلیون 
سرمایه داشت و در بیش از 2۰ برنامه و ارائه موفق نشد 
این سرمایه را جذب کند. تغییر نگرش در سرمایه گذاری 
و حرکت به سوی سرمایه گذاری خطرپذیر هم یکی دیگر 
از عواملی اســت که می تواند اصلی تریــن چالش تیم ها 
را حل کند. حداقل خطرپذیــری که در این فضا می توان 
داشت این است که کمتر از محصوالت نوپا، استاندارد 

جهانی بخواهیم. 
درســت اســت کــه در بعضــی شــاخه ها لــزوم اســتفاده 
از اســتانداردهای خــاص جــزء قانــون اســت، امــا واقعــاً 
محصــوالت زیــادی هم وجــود دارد کــه می تــوان با کمی 
اغماض و با نگاه حمایتی آن را خرید. حتی با این دید که 
این محصول ممکن است به احتمال زیاد در خط تولید 
من کار نکند. این نگرش وجود ندارد، البته بخشی از آن 
ناشی از ساختارهای به روزنشده مدیریتی در شرکت ها و 
صنایع است. هیچ مسئول خریدی نمی تواند محصولی 
را بخرد که ممکن اســت کار نکند؛ چراکه باید پاســخگو 
باشد. این نگاه باید از باال تغییر کند. محصوالتی در این 
حــوزه وجود دارد که بســیار کارآمد اســت، امــا تیم توان 
پرداخت هزینه هــای دریافت اســتاندارد را نــدارد. پس 
نمی تواند بفروشد. اینها سرخوردگی می آورد و موجب 
از دســت رفتن انگیــزه در تیم هــا و در نهایــت مهاجرت 
نخبگان خواهد شد. در بودجه های سازمان های مرتبط 
که بعضــاً تا 4۰ میلیــارد تومــان صرف تحقیق و توســعه 
می شــود، باید یــک ردیــف بودجه ریســک هــم تعریف 
شــود تــا بتوانیــم هرچــه بیشــتر از ایــن تیم هــا حمایت 
کنیم. نــوآوری باید در بندهــای قــرارداد پروژه های بزرگ 
گنجانده شود. برای یک پیمانکار فرقی نمی کند چگونه 
به تعهداتش عمل کنــد، اما اگر نــوآوری و بهره مندی از 
فناوری های روز جزء بند های قرارداد باشــد و به کارگیری 
و خرید خدمت و محصول از استارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنیان نیز دارای مشوق های انگیزشی باشد، وضع 

ما خیلی فرق خواهد کرد.
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ادامه دارد...
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گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

هشــتم نوامبــر روز خونین بــازار ارزهــای دیجیتــال بود. 
بیت کویــن حمایت چنــد ماه اخیــرش را از دســت داد و 
با ۱6 درصد ســقوط کمترین قیمت یک سال گذشته را 
به خود دید. این اتفاق از اســتعفای مدیرعامل شــرکت 
آلمدا ریسرچ شروع شــد. آلمدا ریســرچ قبالً با صرافی 
اف تی ایکــس همــکاری می کــرده و از آنهــا وام دریافــت 

کرده بود. مشکالت در ترازنامه مالی صرافی 
اف تی ایکــس هــم نشــان از کســری بودجــه 

شش میلیارد دالری داشت.
موجــودی  آنچیــن،  تحلیل هــای  طبــق 
اســتیبل کوین های صرافــی اف تی ایکــس 
طی دو هفتــه اخیر حــدود ۹۰ درصد کاهش 
داشته است. مدیرعامل صرافی بایننس هم 
در توییتر اعالم کرد کــه قصد دارد توکن های 
اف تی تی خــود را به میــزان نیم میلیــارد دالر 
نقد کند. او در یک توییــت دیگر تصویری از 

یک تراکنش را منتشر کرد که نشان می داد 2۳ میلیون 
توکن اف تی تی تقریباً بــه ارزش ۵۸۵ میلیون دالر از یک 
کیف پــول ناشــناس بــه صرافــی بایننــس منتقل شــده 

است.
پــس از بــروز ایــن شــایعات کاربــران بــرای برداشــت 
دارایی هایشــان بــه صرافــی اف تی ایکس هجــوم بردند. 
بــه طــوری کــه در روز هفتــم نوامبــر گزارشــی از نانســن 
منتشــر شــد کــه نشــان مــی داد اســتیبل کوین هایی که 
در یک هفته اخیــر از صرافی اف تی ایکس خارج شــده، 
ارزشی بالغ بر 4۵۱ میلیون دالر داشته است. با افزایش 

فشــارها بــه صرافــی اف تی ایکــس، ســم بنکمــن فریــد، 
مدیرعامــل ایــن صرافــی از ژائو درخواســت کمــک کرد. 
خبرهایی هــم از موافقت ژائو برای خرید منتشــر شــد، 
امــا بعــد مدیرعامــل بایننــس در توییتــی اعالم کــرد که 
این معامله اتفــاق نخواهد افتاد. در نتیجــه اف تی تی با 
سقوط بیشــتری مواجه شــد و صرافی اف تی ایکس هم 
برداشــت ها از ایــن صرافــی را موقتــاً متوقف 
کرد. این اتفــاق بســیاری از کاربــران را به یاد 
فاجعه لونا انداخت. عدم تــوازن در ترازنامه 
لونــا و اســتخر نقدینگــی طی چند ســاعت، 
قیمت این ارز را تقریباً به صفر رساند. تصور 
تکرار این فاجعــه کاربران را به این واداشــت 
تــا دارایی های خــود را نقد کننــد و همین امر 
باعــث شــد فشــار فــروش در بــازار به شــدت 
افزایش یابد. بسیاری از کارشناسان اما این 
اتفاق را بــا بالیی که بر ســر لونا آمد، مشــابه 

نمی بینند.
در این میان ردپایی هم از ایالن ماسک دیده می شود. در 
کش وقوس خرید توییتر توسط ایالن ماسک، مدیرعامل 
بایننــس مبلغــی حــدود نیــم میلیــارد دالر بــه ماســک 
پرداخت کرد تا در این ســرمایه گذاری شــریک شود. در 
واقع این درخواســت ماسک از ســی زی بود که نهایتاً با 
جواب مثبت روبه رو شــد. امــا مدیرعامــل اف تی ایکس 
در پاســخ به درخواســت مشــابه از طرف ماسک جواب 
رد داده بــود. پــس از آن بــود که شــایعات ورشکســتگی 
اف تی ایکس مطرح شد و این همزمانی سقوط اف تی تی 

و مبلغ نقدشده توسط مدیرعامل بایننس از توکن های 
اف تی تــی ایــن گمانه زنی را بیــن کاربــران ایجاد کــرده که 
ماســک و ســی زی در همدســتی بــا هــم اف تی ایکــس را 
زمین زده اند. در جدید ترین خبرها »جاســتین  ســان«، 
بنیان گذار ترون، سیگنال هایی برای نجات اف تی ایکس 

ارسال کرده است.
 سان در یک اظهارنظر گفته: »برنامه ای دارد که می تواند 
شــرایط را بــه حالــت عــادی برگردانــد.« کارشناســان و 
فعاالن حوزه کریپتوکارنســی همواره بر ایــن نکته تأکید 
دارند که بازار ارزهای دیجیتال به سبب عمر کوتاه خود 
هنوز بسیار نابالغ است. قانون گذاری و رگوالتوری هنوز 
به صورت فراگیر در این بازار شــکل نگرفته و در قیاس با 
بازارهــای مالی دیگــر از حجم کمتــری برخوردار اســت. 
عــالوه بــر آن نوســانات بســیار و ســهولت در ســاخت 
دارایی های بدون پشــتوانه و پروژه های اســکم، ریســک 
این بازار را نسبت به بازارهای دیگر بسیار باالتر می برد. 
البتــه بــرای کاربــر ایرانی کــه همــواره تحــت تحریم های 
مختلــف قــرار گرفتــه، ایــن ریســک چندبرابــر خواهــد 
شــد. بســیاری از کاربران ایرانــی در صرافی های خارجی 
مشــغول معامله هســتند؛ صرافی هایی که عموماً برای 
کاربران ایرانی ممنوع اســت. از آنجایی که ممکن است 
بســیاری از کاربــران ایرانــی در صرافــی اف تی ایکس هم 
دارایی هایی داشته باشند و آن صرافی را برای معامالت 
خود انتخاب کرده باشند، به سراغ چند صرافی داخلی 
رفتیــم و از کارشناســان آنهــا در مــورد مشــکالتی که به 

وجود آمده، چاره جویی کردیم. 

 ایرانی ها و صرافی های 
خارجی

ً دست مان به  فعال
جایی بند نیست!

ســومین صرافــی بــزرگ دنیــا بــا دو 
زیربرنــد بین  المللــی و آمریکایی، اعالن 
ورشکســتگی کــرد. اینکــه چــه دالیلــی 
باعث شد تا این صرافی به چنین روزی 
دچار شود، در حال حاضر مهم نیست. 
مطلبــی کــه اهمیــت دارد این اســت که 
برای ایرانیانی که در ایــن صرافی دارایی 
داشــتند، عمــالً هیــچ امــکان پیگیــری 

حقوقی و دریافت دارایی وجود ندارد.
شرکتی که ذیل فصل ۱۱ قوانین شرکتی 
آمریکا، اعالن ورشکستگی کند، نیاز به 
پیگیری هــای حقوقی از جملــه انتخاب 
امیــن امــوال، مذاکــره بــا طلبــکاران و 
بســتانکاران و... خواهــد داشــت تــا در 
صورت امــکان تنها بخشــی از دارایی ها 

از محل اموال وصول شود.
مســلماً این امکان بــرای مالــکان ایرانی 
با توجه به قوانین و شــروط اســتفاده از 
خدمات مندرج در صرافی اف تی ایکس 
وجود ندارد. حتی اگر شروط استفاده از 
خدمات این صرافی به ایرانیان نیز اجازه 
اســتفاده می داد، فرایندهــای حقوقی و 
هزینه های پیگیــری آن چنیــن اجازه ای 

برای کاربران ایرانی فراهم نمی کرد.
تمامــی صرافی هــای خارجــی مشــمول 
چنیــن بنــدی بــر اســاس قوانین کشــور 
محل فعالیت هســتند. به عنــوان مثال 
کوینکس کــه یک صرافی ثبت شــده در 
هنگ کنــگ تلقــی می شــود نیــز تحــت 
همین قوانین فعالیت می کند. فصل ۱۱ 
قانون شــرکت ها در هنگ کنگ برگرفته 
از قوانیــن شــرکت ها در آمریکاســت. 
بنابرایــن در صورتــی کــه ایــن شــرکت 
نیــز اعــالن ورشکســتگی کنــد، عمــالً 
دارایی هــای ایرانیان فعال در این بســتر 
نیز از بین خواهد رفــت. مهم تر آنکه بر 
اســاس قوانیــن شــرکتی در هنگ کنگ، 
قانــون نمونــه آنســیترال در خصــوص 
ورشکستگی فرامرزی مورد پذیرش قرار 

نگرفته است.
خالصــه آنکــه معامــالت و نگهــداری 
دارایــی در پلتفرم هــای خارجــی، بــرای 
ایرانیــان بیــش از هــر جــای دیگــری در 
دنیــا مخاطــره داشــته و در صــورت بروز 
کالهبرداری یا هر گونه مشــکل یا حتی 
بلوکه شــدن امــوال، ناشــی از قوانیــن 
تحریمــی، هیچ مســیر ســهل الوصولی 
بــرای پیگیری هــای حقوقــی آن وجــود 

نخواهد داشت.
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درباره کاربران ایرانی

چه بر سر اف تی ایکس آمد و حاال کاربران ایرانی که در این صرافی 
بین المللی فعال بوده اند، دست شان به کجا بند است؟

 یک وکیل روی صندلی 
بنکمن نشست

جان ری کیست؟

پس از استعفای بنکمن، »جان جی ری«، وکیل آمریکایی 
مدیریت صرافی ورشکسته اف تی ایکس را بر عهده گرفت 
و در بیانیه ای اعالم کرد که اجراشدن سریع فرایند فصل ۱۱، 
به بازگشت سرمایه سهام داران کمک می کند. او همچنین 
خطاب بــه تمــام ذی نفعــان اف تی ایکــس؛ از کارمنــدان و 
کاربران گرفته تا اعتباردهنــدگان و دولــت، اعالم کرد تیم 

جدید موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.
او از سرمایه گذاران خواست که سرعت تغییر و تحوالت را 
درک کنند و در صورت نیاز همکاری های الزم برای ارسال 

مدارک را انجام دهند. این فصل از قانون ورشکستگی به 
سازمان دهی مجدد شــرکت ها مربوط اســت؛ بدهکاران 
فصل ۱۱ معموالً طرحی برای سازمان دهی مجدد پیشنهاد 
می دهند تا تجارت خود را زنده نگه دارند و بدهی خود را در 

طول زمان به طلبکاران بپردازند.
این طرح نباید آن قدر طوالنی باشد که از نظر دادگاه قابل 
اجرا نباشــد. معمــوالً اجــرا و تکمیل طــرح فصــل ۱۱ یک 
بدهکار تجاری کوچک بین سه تا پنج سال زمان می برد. 
نــام جــان ری از ســال 2۰۰4 پس از افشــا بــرای نظــارت بر 
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R E P O R T

امیرحسین راد
مدیرعامل نوبیتکس

کاربران مراقب قوانین تحریمی باشند
آنچه از اخبار فهمیده می شــود به 
ماجرای ارتباط این صرافی و شرکت 
دیگری به نام آالمدا بازمی گردد که 
بخشــی از رمزارزهــای مرتبــط بــا 
کاربــران اف تی ایکــس را به منظــور 
ســرمایه گذاری در یــک صنــدوق هج )پوشــش ریســک( 
استقراض کرده و حاال توان بازپس دادن آن را ندارد. در پی 
ایــن اتفــاق، صرافــی اف تی ایکــس بــه مشــکل نقدینگی 
برخورده و امکان تســویه با مشــتریان خود را نــدارد. این 
اتفاق از نظــر میزان تأثیــر روی بــازار با لونا قابل مقایســه 
است، ولی از نظر ماهیت شباهتی با هم ندارند، بنابراین 

صحبــت از تکرار دقیقــاً همان 
اتفاق، بی معناســت. بایننس 
هم کــه اعالم کــرد ایــن معامله 
انجام نخواهد شد و در آخرین 
اطالعیــه از خریــد آن منصرف 
شده است. توصیه ام به کاربران 
ایرانــی ایــن اســت کــه تــا جای 
بــا  هیچ وجــه  بــه  ممکــن 
صرافی هــای خارجــی، به ویــژه 
آنهایــی که از قوانیــن تحریمی 
پیروی می کنند، کار نکنند. در 
از  هــم  اجبــار  صــورت 
صرافی هایی استفاده کنند که 
نــام، نشــان، ســابقه و اعتبــار 
مناســبی دارنــد  و توســط یــک 
نهاد رگوالتور نظارت می شوند.

به طور کلی توصیه می شود سرمایه گذاری های بلندمدت 
خود را خارج از صرافی، چه خارجی و چه داخلی نگهداری 

کنند.

امیرحسین مردانی
مدیرعامل صرافی بیت پین

توصیه هایی به کاربران ایرانی
مشــکل عــدم توانایــی پیگیــری 
ســرمایه قفل شــده در صرافــی 
مشــکالت  از  یکــی  خارجــی، 
صرافی هــای خارجی اســت. یکی 
دیگر از این مشکالت، احراز هویت 
یــا KYC اســت. اکثــر صرافی هــای خارجــی به دلیــل 
محدودیت هــای تحریم، کاربــران ایرانــی را احــراز هویت 
نمی کننــد. این امــر باعــث افزایش ریســک اســتفاده از 

صرافی های خارجی در بین کاربران ایرانی شده است.
چند توصیه به کاربران ایرانی صرافی های خارجی داریم. 
اگــر از صرافــی خارجــی بــرای ســرمایه گذاری بلندمــدت 
استفاده می کنید، پس از خرید، سرمایه خود را بالفاصله 
به ولت امنی انتقال دهید. اگر هم از صرافی های خارجی 

برای ترید و سرمایه گذاری کوتاه مدت استفاده می کنید، 
فقط ســرمایه مورد نیاز خــود را در آنجا نگهــداری کنید و 
سایر ســرمایه را خارج کنید. در صورت انتشار هر خبری 
مبنی بر مسدود کردن دارایی یا سایر مشکالت صرافی، 

بالفاصله سرمایه خود را از صرافی خارج کنید.

احسان مهدی زاده
قائم مقام صرافی والکس

اهمیت ولت های امن
دنیای بالکچیــن و رمزارزها، دنیای 
پرتالطم و پرریسکی است. در طول 
تاریخِ این حوزه که بسیار هم جدید 
اســت، اتفاقات مشــابهی افتاده و 
یکسری از ارزها افت های زیادی را 
تجربــه کرده انــد. پاســخ ایــن 
سؤال که حاال تصمیم درست 
چیســت؟ به شــخصیت شما 
برمی گــردد. اگــر اهل ریســک 
هســتید، بهتر اســت اخبــار را 
به دقــت و از چند منبــع دنبال 
کنیــد، اطالعــات خــود را به روز 
نگه دارید و بنا بر اخبار تصمیم 
نهایــی بگیریــد، امــا اگــر فــرد 
ریســک پذیری نیســتید و بــه 
کریپتوکارنســی به چشم یک 
 سرمــــــــایه گذاری بلندمــدت
نــگاه می کنیــد، بهتــر اســت 
دارایی هــای خــود را از ایــن 
صرافــی خــارج و بــه یــک ولت 
مطمئــن منتقــل و در آینــده از 
صرافی های مطمئن تری استفاده کنید. بهتر است برای 
اینکــه ریســک ســرمایه گذاری خــود را کاهــش دهیــد از 
ولت های شــخصی اســتفاده کنید و به نظر می رســد اگر 
صرافــی اف تی ایکــس امــکان برداشــت را آزاد کنــد، باید 

دارایی خود را به کیف پول های شخصی منتقل کنید.
اگر اکنون ســرمایه ای در یک صرافــی خارجی و غیرمطمئن 
دارید، همین امروز یک ولت امن بســازید و ســرمایه  خود را 
منتقل کنید. در نظر داشته  باشید که دنیای رمزارزها دنیای 
پرتالطمی اســت و در عین حال وضعیت کوین ها بر هم اثر 
می گــذارد، پــس صرف نظــر از اینکه ســبد ســرمایه گذاری و 
ولت شما شامل چه کوینی اســت، اخبار این حوزه را دنبال 
و اطالعات خود را به روز نگه داریــد؛ چراکه هر اتفاقی در این 
حوزه می تواند روی ســرمایه  شــما هــم اثر بگــذارد، البته این 
اتفاقات همیشه هم بد نیست و تاریخ این صنعت در کنار 
افت ها شاهد صعودهای تاریخی نیز بوده است، پس مهم 
است که خود را برای پذیرش ریسک و بازاری با تحرکات سریع 
آماده کنید و همچنین دارایی کمی در صرافی های خارجی نگه 
دارید؛ چراکه امکان دسترسی به آنها خیلی سخت و بعضاً 
غیرممکن اســت و در حال حاضر نهاد پاسخگویی در قبال 

صرافی های خارجی در ایران وجود ندارد.

انحالل انرون، شرکت انرژی تگزاس که در سال 2۰۰۱ پس 
از افشــای تقلب های مالی گســترده ســقوط کرد، بر سر 

زبان ها افتاده است.
CNBC دربــاره ایــن پرونــده ورشکســتگی نوشــته، 
اف تی ایکــس بــا 62۷ میلیــارد دالر حجــم معاملــه در 
ســال بیش از ۱۰۰ هزار نفر طلبکار و بین ۱۰ تا ۵۰ میلیارد 
دالر بدهــی دارد. ۱۰ نوامبــر رگوالتــور اوراق بهــادار باهاما 
دارایی های شــرکت تابعه اف تی ایکس باهاما را مســدود 
کرد. کمیســیون اوراق بهــادار جزایر باهامــاس هم اعالم 

کرد که دارایی های بازار دیجیتال اف تی ایکس و اشخاص 
مرتبط را مسدود کرده و همچنین یک مدیر تصفیه برای 

این واحد منصوب کرده است.
بیت کوین، سنگ بنای دارایی ارزهای دیجیتال، با انتشار 
اخبار ورشکســتگی تا هفــت درصــد کاهش یافــت و به 
۱6.۳6۱دالر و نزدیک به پایین ترین ســطح دو ســال قبل 
رســید. ارزش بازار کریپتو هم که در ســال گذشته به اوج 
خود و حدود رقمی سه تریلیون دالر رســیده بود، به ۸۵۰ 

میلیارد دالر رسیده است.

 کتاب
 OAuth 2.0 

منتشرشد

کتابیجذابوقابلتوجهکهبهافراد
در که عظیمی نیروهای درک برای
حالتغییرجهانیهستندکهمادرآن
میکند. کمک میکنیم، زندگی

جیمکالینزنویسندهکتابازخوببهعالی

 اکثر صرافی های 
خارجی به دلیل 

محدودیت های تحریم، 
کاربران ایرانی را احراز 
هویت نمی کنند. این 

امر باعث افزایش 
ریسک استفاده از 

صرافی های خارجی 
شده است
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درباره فولورونشو آالکیجا

 از منشی گری
تا یافتن چاه نفت

فولورونشــو آالکیجا، زنی فعــال و نیکوکار 
اســت که در یک خانواده متوسط به دنیا 
آمــد، امــا بــه ثروتمندتریــن زن نیجریــه 
تبدیل شــد. آالکیجا در ۱۵ ژوئیــه ۱۹۵۱ در 
یکــورودو متولــد شــد. اگرچــه خانــواده او 
از قشــر متوســط شــهری بودند، امــا برای 
تحصیالت اهمیــت خاصی قائــل بودند. 
او در هفت ســالگی به ولز انگلستان رفت 
تا تحصیــالت ابتدایــی خود را در مدرســه 
دخترانه دینوربن ادامه دهد. پس از اتمام 
تحصیالت ابتدایی، به نیجریه برگشــت 
و در دبیرستان مســلمانان تحصیل کرد. 
ســپس بــرای تحصیــل دوره منشــی گری 
در کالج مرکزی پیتمن لندن به انگلستان 
بازگشــت. آالکیجــا کار خــود را در ســال 
 ۱۹۷4 بــه عنــوان منشــی اجرایــی در
Sijuade Enterprises در الگــــــوس 
نیجریــه آغــاز کــرد. او در کارش بســیار 
دقیق و درخشــان بود و توانست به عنوان 
منشی اجرایی مدیرعامل بانک ملی سابق 
شیکاگو ارتقا بگیرد و به آنجا منتقل شد. 
ســپس رئیس بخش امور شــرکتی بانک 
بــازرگان بین المللی نیجریه شــد و در آخر 
به عنوان معــاون دفتــر وزارت خزانــه داری 
انتخاب شــد. آالکیجا ۱2سال در صنعت 
بانکــداری کار کــرد، امــا تصمیــم گرفــت 
اشتیاقش به دنیای فشن و مد را پی بگیرد. 
او بــرای تحصیل در رشــته طراحــی مد در 
کالــج مــد آمریکایــی لنــدن به انگلســتان 
رفت. پس از بازگشــت به نیجریــه، اولین 
برند مد خود به نام »خانه مد رز شــارون« 
را راه اندازی کرد. او در مــاه می ۱۹۹۳ مجوز 
اکتشــاف چاه نفت گرفت و پــس از اینکه 
به نفت دســت یافــت، دولــت نیجریه ۵۰ 
درصد از سهام را مدعی شد، چون معتقد 
بود آالکیجا روزی ۱۰ میلیون دالر از این چاه 
درآمد خواهد  داشت. آالکیجا با این ادعا 
مخالفت کــرد و پیروز شــد. همیــن اتفاق 
باعــث شــد او ثروتمندتریــن زن نیجریــه 

باشد .

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با زهرا غفوری درباره کلبه مهرسان؛ او می گوید 
برخی برنامه های توسعه ای خود را به خاطر فیلتر شدن 

شبکه های اجتماعی به تعویق انداخته است

ارتباط مان با کسب و کارها 
مختل شده است

نوین،  فناوری های  با  تلفیق  در  چه  و  آن  سنتی  شکل  در  چه  بیمه،  صنعت 
در  یک  سو  از  که  صنعتی  می رود؛  شمار  به  پول ساز  و  مهم  صنایع  از  یکی 
را  مالی  انتفاع  دیگر  سویی  از  و  اوست  نیازهای  رفع  و  نهایی  کاربر  خدمت 
بیمه دیجیتال و ورود  صاحبان کسب و کارها در پی دارد. اما صنعت  برای 
که  آن طور  ایران  در  مختلف  دالیل  به  آن،  در  نوآورانه  راهکارهای  و  روش ها 
باید و شاید رشد نکرده است. شاید مهم ترین دلیل آن را می توان وزن سنگین 
دست و پای  گاه  که  دانست  تنظیم گری  موانع  برخی  و  رگوالتوری 
را  دنیا  روز  فناوری های  با  شدن  همگام  اجازه  و  می بندد  را  کسب و کارها 
و  سو  یک  از  حوزه  این  به  نوآور  و  متنوع  کسب و کارهای  ورود  نمی دهد. 
مشکالت آنها از سوی دیگر و همچنین اهمیت حوزه اینشورتک، ما را بر آن 
داشت که دوهفته نامه ای با عنوان »بیمه دیجیتال« را ضمیمه هفته نامه 
کارنگ کنیم و نگاهی عمیق تر و تخصصی تر به این بخش داشته باشیم.

I N T E R V I E W

زهرا غفوری که از کودکی به کارهای هنری عالقه مند بوده و دوست داشته در زمینه هنر فعالیت کند، در رشته گرافیک 
تحصیل می کند و بالفاصله پس از فارغ التحصیلی جذب بازار کار می شود و به عنوان طراح گرافیک هشت سال در یک 
شرکت فعالیت می کند. اما در میانه مسیر کارمندی، تصمیم می گیرد کار نقاشی روی چوب را آغاز کند. به همین ترتیب 

محصوالتی را تولید می کند و بعد با ایجاد یک صفحه اینستاگرامی، این محصوالت را برای فروش به نمایش می گذارد. کم کم 
کارش رونق می گیرد و به این فکر می افتد که از کارمندی کناره گیری کند. او می گوید مهم ترین علت این تصمیم آن بوده که 
احساس می کرده بهترین سال های عمرش را بدون آنکه اختیاری در مدیریت زمانش داشته باشد، در ازای حقوق آخر ماه 

می فروشد. با او درباره جزئیات کسب و کارش، مخاطرات و رؤیاهایش به گفت و گو پرداختیم. 

کلبه مهرسان دقیقاً چه فعالیتی انجام 
می دهد؟

مــا مرکــز فــروش متمرکــزی هســتیم کــه صنایع دســتی و 
ظــروف دست ســاز ســرامیک را به صــورت عمــده و جزئی 
می فروشــیم. در حقیقــت مــا شــرایط معرفــی و فــروش 
محصوالت صنایع دســتی را بــرای تولیدکننــدگان ایرانی 
تسهیل می کنیم. شبیه یک گالری آنالین که محصوالت 
بسیار متنوعی با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان گوناگون 

دارد. 

 چــه شــد کــه بــه فکــر راه انــدازی ایــن 
کسب و کار افتادید؟

در ابتدا کار نقاشــی روی چوب انجام می دادم و در صفحه 
اینستاگرام می گذاشتم. وقتی این کار رونق گرفت، با خانمی 
که خارج از کشــور زندگی می کرد و عالقه زیــادی به فروش 
صنایع دستی ایرانی داشت، آشنا شدم. روش کار او به این 
شکل بود که از مشتریان خارج از کشور سفارش می گرفت 
و ما نیز ســفارش های نقاشــی روی چوب را تولید و ارســال 
می کردیم. در این میان متوجه شــدم که درخواســت برای 
سایر محصوالت صنایع دستی نیز زیاد است، اما به دلیل 
تنوع صنایع دســتی و همچنین تنــوع تولید کنندگان این 
محصوالت، همیشه خرید عمده از چندین منبع مختلف 
برای کسانی که گالری دارند یا صاحب فروشگاه اند، بسیار 
ســخت اســت و اگر مرکزی باشــد که این صنایع دستی را 
به صــورت متمرکز عرضــه کند، بســیاری از فروشــندگان و 

گالری داران از آن استقبال می کنند.
به این ترتیب شــروع به تعامل بــا هنرمندان کــردم و کلبه 
مهرسان به پلی برای اتصال فروشندگان و تولیدکنندگان 

صنایع دستی ایران تبدیل شد.

 از چــه زمانــی فعالیــت خــود را شــروع 
کردید؟ سرمایه اولیه تان چقدر بود؟

نقاشــی روی چوب را پنج ســال اســت که انجام می دهم و 
کلبه مهرسان و فروش صنایع دستی را دو سال و نیم است 
که آغاز کرده ام. من در ابتدا با 2۰۰ هزار تومان کارم را شروع 
کردم و محصــوالت را به فامیــل و دوســتان می فروختم. تا 
مدت ها هر ســودی را که کســب می کــردم، مجــدداً در کار 
سرمایه گذاری می کردم. همان سرمایه اولیه را هم از مبلغ 

درآمدی که از کار کارمندی کسب کرده بودم، برداشتم.

 فکر می کنید مزیت رقابتی تان چیست؟
بسیاری از دوســتان گالری دار هســتند که طی سال ها کار 
پخش صنایع دستی را انجام می دهند و بالطبع هزینه های 
زیاد و محدودیت نمایش محصوالت در یک گالری باعث 
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می شود هم مبلغ سربار بیشتر شود و هم تنوع محصوالت 
برای کسانی که خرید عمده یا جزئی دارد، کاهش یابد.

نــوآوری در کلبــه مهرســان بدیــن ترتیــب اســت کــه یــک 
فروشنده در شهرستان به خاطر سقف مبلغ خرید عمده 
از یک گالری مجبور اســت تنوع کار فروشگاهش را پایین 
بیاورد یــا از خرید منصرف شــود. گاهــی هم بــه دلیل نیاز 
بــه هماهنگی بســیار زیاد بــا گالری های مختلــف هزینه و 
زمان زیادی را صرف می کند؛ اما فروشنده در خرید از کلبه 
مهرســان، با هر بار خرید عمــده می تواند از میــان کارهای 
۵۰ تولیدکننــده، بــا یک بــار مذاکــره و هماهنگــی و هزینه 
جابه جایی محصوالت مورد عالقه خود را سفارش دهد. به 
همین دلیل استقبال بسیار خوبی از این خدمت ما از طرف 
گالری داران و فروشــندگان صنایع دســتی رخ داده اســت. 
البته این نکته که من یکی از معدود زنانی هستم که پخش 
عمده صنایع دســتی را انجام می دهم و ظرافت های کار را 

در نظر می گيرم نیز می تواند در این استقبال مؤثر باشد.

 در حال حاضر کســب و کار شــما در چه 
وضعیتی قرار دارد؟

در ابتدای کار من در اتاق خودم کار می کــردم، اما اکنون در 
یک واحد جداگانه محصوالت صنایع دستی را 
نگهداری می کنم و تولید محتوا انجام می دهم. 
همچنیــن با بیــش از 4۰ گالــری و نمایشــگاه و 
فروشــگاه صنایــع دســتی همــکاری می کنم و 
محصوالت تولید شده ۵۰ تولیدکننده صنایع 

دستی را به فروش می رسانم.

 چه چشم اندازی برای آینده 
کسب و کار خود متصورید و چه موانع و 
مشــکالتی را بــرای رســیدن بــه ایــن 

چشم انداز پیش روی خود می بینید؟
داشــتن یک گالری شخصی همیشــه برای فعاالن عرصه 
هنر هدفی جذاب اســت. من هم دوســت دارم یک گالری 
شــخصی برای نمایــش محصوالت تولیــدی خود و ســایر 
تولید کنندگان داشته باشم. باالبردن فروش و جذب بیشتر 
تولیدکنندگان و فروشــندگان صنایع دســتی چشــم انداز 
ماست. همچنین در تالش هستیم تا تعداد افرادی را که در 
شبکه های مجازی ما را دنبال می کنند، افزایش دهیم. البته 
توســعه صادرات که اکنون بخشــی از فروش ما را تشکیل 

می دهد نیز در دستور کارمان قرار دارد.
در مــورد مشــکالت مســیر پیــش رو نیــز بایــد بگویم که 
متأسفانه فیلتر کردن شــبکه های اجتماعی باعث شده 
ارتباطــات بیــن کســب و کارها تحــت تأثیــر قــرار گیــرد و 
برنامه جذب مخاطب بیشــتر فعالً متوقف شود. شاید 

به نظــر برســد برای کســانی مثــل ما کــه صنایع دســتی 
می فروشــند و یــک کاالی قابــل نمایش ملمــوس دارند، 
حضــور در بازارچه هــا و نمایشــگاه ها راه حــل بســیار 
مناســبی باشــد و مــا را از صدمــات فیلترینــگ مصــون 
بدارد، اما متأســفانه حضور در این بازارچه ها که متولی 
اکثــر آنهــا شــهرداری ها هســتند، به هیچ وجــه آســان یا 
مقرو ن به صرفه نیست. بوروکراســی بسیاری برای اخذ 
مجوز یا دریافت تســهیالت الزم اســت؛ تســهیالتی که 
باعث شــده برخی افراد مانند زنان سرپرســت خانوار با 
هزینه های یک هفتم یا یک دهم غرفه ای را اجاره کنند، 
اما مــا نمی توانیــم از این تســهیالت اســتفاده کنیم و با 
هزینه هایی که وجود دارد، در انتها هیچ سودی برایمان 
باقی نمی ماند. اگر بخواهیم سود ببریم، چاره ای نداریم 
جز اینکه قیمت ها را باالتر از حد منصفانه تعیین کنیم 
که این کار نیز خالف سیستم مشــتری مداری است که 

برای خود تعریف کرده ایم. 

 مدل درآمدی شما چگونه است؟
ما در این بازار خرید و فروش، بیشتر خرید نقدی را مد نظر 
داریم و ایــن مدل خریــد از تولیدکنندگان صنایع دســتی 
بســیار برای آنهــا مطلوب تــر از خریــد امانی و 
مــدت دار اســت. البتــه بــه نمایشــگاه داران و 
مدیران گالری ها نیز به صورت نقدی اجناس را 
عرضه می کنیم. مســئله ای که باعث می شود 
خرید از ما بــرای آنها به صرفه و جذاب باشــد، 
تنوع اجناس و قیمت عمده فروشــی است. با 

این روش منافع دو طرف حفظ می شود.

 آیا تاکنون جذب سرمایه داشته اید 
یا برنامه ای برای این کار دارید؟

در ابتدای کار سعی کردم با یکی از همکارانم شراکت کنم، 
ولی تجربه خوبی نبود و برنامه جذب سرمایه یا شراکت را 
از چشــم اندازم حذف کردم. البته چندین بار خانواده برای 

برخی خرید ها به من کمک مالی کرده اند.

 چــه توصیــه ای بــرای زنانــی داریــد کــه 
می خواهند کسب و کار خود را ایجاد کنند؟

اولین توصیه من داشتن تمرکز اســت؛ از این شاخه به آن 
شاخه نپرید و در یکی از حوزه هایی که دوست دارید یا در 
آن توانمند هستید، به شکل متمرکز پیش بروید و همان 
کار را انجام دهید. از نظرات و حرف های دیگران نهراسید و 
اگر هدفی دارید، همه زمان و انرژی خود را صرف آن کار کنید 
تا نتیجه بگیرید. بعد از اولین نتیجه ها کم کم افراد با شما 

همراه می شوند.

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

زنان کارآفرین در حساس ترین مقطع تاریخی قرار دارند

شاید امید مادرانه، کسب و کار زنان را نجات دهد

REVIEWبررسی

این روزها واقعاً حساس ترین زمان برای کسب وکار 
زنان است. فشار های همه جانبه به کسب و کارهای 
کوچک و متوسط و خانگی زنان آن چنان زیاد است 
که بســیاری از این کســب و کارها برای همیشــه از 
بین رفته اند و بسیاری دیگر نیز در شرف تعطیلی 

هستند.
چرا حساس ترین مقطع؟ چون در حقیقت هیچ 
زمانــی در تاریخ ایران کســب و کار زنــان این چنین 
وسیع و متنوع نبوده است. الزم به ذکر است هرگز 
هیچ سیاست حمایتی یا برنامه دولتی نتوانست 
کمک شــایانی به ایجاد و رونق این کســب و کارها 
کند و این شــبکه های اجتماعی بودند که ســبب 
شدند نگرش جدیدی در زنان صاحب کسب و کار 

و مشتریان آنان ایجاد  شود.
در طــول تاریــخ کارهایــی کــه توســط زنــان انجــام 
می شده، اکثراً بی مزد و حقوق بوده یا به قدر کفاف 
بــا خدمــات یــا کاالهــای دیگــر مبادله می شــده و 
نهایتاً چند شغل انگشت شمار مثل قالی بافی یا 
خیاطی در شمار خدماتی بوده که زنان در ازای آن 
پول دریافت می کردند و اکثــر خدمات دامداری و 
کشــاورزی نیز با دریافت مایحتاج زندگی مبادله 
می شــده اســت. اما عصر جدید با تغییر ســبک 
زندگی و گســترش فناوری و افزایش ســطح سواد 
عمومی جامعه آغاز شد و افزایش شــمار زنان در 
تحصیالت عالــی و ورود به بــازار کار، درخواســت 
شــغل های واقعی همراه با دســتمزد معقول برای 
زنان شکل گرفت. اما متأسفانه اشتغال زایی حتی 
در حد سنتی برای مردان نیز با مشکل مواجه بوده 
و هســت. این شــد که زنان نســل جدید نه مانند 
مادربزرگ هایشان هنر و مهارت های قابل مبادله 
با مایحتاج داشتند و نه شــغلی هم پایه برادران یا 
حتی پدران شــان. این سرگشــتگی تا جایی پیش 
رفــت کــه بســیاری از دختــران محصل در ســطح 
آموزش عالی، با این سرزنش مواجه می شدند که 
تحصیالتی را که به شــغل و کســب درآمد منجر 
نمی شــود، رها کنند. تــا اینکه در ســال های اخیر 

تغییــرات جــدی در نــوع شــغل های زنان، چــه در 
بخش خدمات خانگی و هنری و چه سایر شغل  ها 
رخ داد. شــبکه های مجازی زمینــه را برای معرفی 
و شــناخت هنرها و کاالهــای مورد نیــاز مخاطب 
گسترده کرد و کم کم هنر دست زنان ایرانی معنای 
واقعی یافت. تزئینات مصنوعی چینی، جای خود 
را به هنرهای دســتی زنــان ایرانــی داد. لباس های 
تکراری کــه طراحان آن هیچ آشــنایی با ســلیقه و 
ســبک پوشــش ایران نداشــتند، جای خــود را به 
طراحی های بی نظیر زنان فعال در حوزه فشن داد. 
هنرها و محصوالت شــهرها و روستاهای کوچک 
به کل ایــران معرفی شــد و ارزش یافت. همچنین 
زنان زیادی که در حوزه فناوری فعالیت داشــتند، 
توانستند خودشــان را به مخاطبان معرفی کنند 
و توانایی های خــود را در بخش عملی با اتصال به 

دنیای محتواهای جهانی تقویت کنند. 
در همیــن مدتی که بــا زنــان نــوآور در این صفحه 
گفت و گو کردیم، دریافتیم که هر کــدام از این زنان 
راه خالقانــه ای برای ایجاد و گســترش یک شــغل 
مختص خودشان خلق کرده اند و نه تنها هیچ کدام 
از دولت ریالی برای کارآفرینی دریافت نکرده اند، 
بلکــه تحریم هــا و سیســتم بوروکراتیــک دولتــی 
همیشــه مشــکالت بزرگی در مســیر آنهــا ایجاد 

کرده است.
روزگار کســب و کار زنــان امــروز، از همــه مقاطــع 
حساس، حساس تر است. فیلترینگ و اختالالت 
اینترنــت تیرهای کشــنده ای بــه کســب و کار زنان 
که منتظر بودند فصل پررونق ســال برایشان سر 
برسد، زده اســت و تنها راه زنده ماندن کسب و کار 
زنان این است که از قدرت ذاتی خود برای بقا کمک 
بگیرند. زنــان بــه صورتی فطــری قابلیــت پرورش 
و مراقبــت از یک ســلول تا لحظه تبدیل شــدن به 
یک نــوزاد را دارند و تــا لحظه شــکوفایی فرزند، با 
امید و دقت، فرزند ناتوان خود را از خطرات حفظ 
می کننــد. دنیای کســب و کارهای زنان، ایــن روزها 

فقط به امید و اشتیاق مادرانه محتاج است.

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com
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سالمت
H E A L T H

گفت وگو با نیما فاضلی، مدیرعامل دکتردکتر که می گوید 
تالش شان این است از آسیب های ناشی از وضعیت 

اینترنت کمترین خسارت را ببینند

 نقش محتوای آموزشی
 در سالمت دیجیتال

همه آنچه می توان از ظرفیت های وب 3 برای حوزه سالمت انتظار داشت

متاورس و سالمت ما
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آیا  متاورس می تواند آینده مراقبت های بهداشتی 
باشــد؟ فناوری های نوین نظیر متــاورس، واقعیت 
افزوده و هوش مصنوعی چه نقشــی در پزشکی از 
راه دور دارند؟ دانش و فناوری های میان رشته ای چه 
کسب وکارهای جدیدی را در قالب خدمات مراقبتی 
و بهداشتی ایجاد می کند و آیا تجربه های متاورسی 

مشوق هایی برای خودمراقبتی خواهد بود؟

 تله مدیسن یا پزشکی از راه دور 
پزشکی از راه دور در دو سال گذشته به ویژه پس از 
همه گیری کووید ۱۹ و از زمانــی که محدودیت های 
قرنطینه اعمال شــد، رشــد زیادی داشــته اســت. 
طبــق تحقیقــات اســنچر، تعــداد مراکــز درمانــی 
ارائه دهنده خدمات درمانــی از راه دور از 4۳ درصد 
قبــل از همه گیری بــه ۹۵ درصد پــس از همه گیری 
افزایش یافته است. اکنون که متاورس با امکانات 
فراوان خود وارد بازی سالمت شده، این تعداد حتی 
بیشتر هم خواهد شد و تعداد زیادی از مشتریان 
در سراسر جهان شروع به اســتفاده از این فناوری 
برای دریافــت مراقبت های حرفــه ای خواهند کرد. 
بــا افزایــش پیشــرفت های فنــاوری، ماننــد هــوش 
مصنوعــی، رباتیــک و واقعیــت افــزوده و واقعیت 
مجــازی، زنجیــره عرضــه و تقاضــا، هــر دو منطقه 
انتخاب ها را برای بیماران در فضای مجازی گسترش 
و الگوهــای رفتاری مصرف کننده را تغییــر داده اند. 
بخش پزشکی هم که همواره با نوآوری عجین شده 
و برای چندین دهه در حال پیشــرفت بــوده، آماده 

پذیرش این مفهوم جدید متاورس است.

 ناگهان متاورس 
شــکی نیســت که امروزه متاورس موضوع بســیار 
داغــی اســت. ایــن دنیــای دیجیتالــی به اشــتراک 
گذاشته شــده توســط فیس بــوک و پلتفرم هــای 
متعــدد دیگــر کــه از بســتر بالکچیــن هــم بهــره 
می برند، پتانســیل این را دارد که شکل جدیدی از 
ارتباط و زیســت بشــری را رقــم بزند و ســطح کامالً 
جدیدی از خدمات، از جملــه ســالمت از راه دور را 
به ارمغان بیاورد. همچنین پتانسیل بهبود در همه 
شاخه های مراقبت های بهداشتی، از سالمت روان 

و مراقبت های بهداشتی مجازی تا حتی روش های 
جراحی پیچیده را دارد. متاورس یک فناوری وب۳ 
اســت که از هــوش  مصنوعــی، واقعیــت افــزوده و 
واقعیت مجازی استفاده می کند و همراه با اینترنت 
اشــیا برای توانمندســازی پزشــکان و پرســتاران در 
خط مقدم بیمــاری همه گیر، برای فالــوآپ بیماران 
پس از مراحــل درمانــی حضوری، رصــد وضعیت 
بیماران بســتری از طریق گجت ها، یا برای افزایش 
بهره وری تیم نجات و تسکین عالئم استرس پس 
از سانحه اســتفاده می شــود. با متاورس، خدمات 
سنتی پزشــکی از راه دور را می توان گسترش داد و 
به ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی این امکان 
را می دهــد کــه به راحتــی بیمــاران را در یک محیط 
مجازی امن معاینه کنند و با موفقیت شرایط خاص 

را تشخیص داده و درمان کنند.

 آینــده متــاورس در مراقبت هــای 
بهداشتی

دوقلوهای دیجیتال: همان طور که گفته شــد یک 
دوقلــوی دیجیتالــی، مدل مجــازی یا شبیه ســازی 
یک فرایند، سیستم یا شیء را نشان می دهد که با 
استفاده از داده های دنیای واقعی تولید می شود. در 
مورد  متاورس، دوقلوی دیجیتالی می تواند نماینده 
خــود بیمار باشــد کــه به عنــوان »بدن آزمایشــی« 
نیــز شــناخته می شــود. پزشــکان و متخصصــان 
می توانند از این فناوری برای پیش بینی همه چیز، از 
واکنش های بیمار گرفته تا داروهای خاص و راه های 

بهبودی پس از جراحی استفاده کنند.
فناوری بالکچین: بسیاری از کارشناسان پیشنهاد 
می دهنــد کــه فنــاوری بالکچیــن نقش کلیــدی در 
مفهوم  متاورس ایفا می کند و جوامع غیرمتمرکز 
را قادر می ســازد تا وجود داشته باشــند و با هم کار 
کنند. بالکچین می تواند در مراقبت های بهداشتی، 
برای ایمن سازی داده های بسیار ارزشمند بیماران 

مورد استفاده قرار گیرد. 
همگرایــی: همگرایــی چندین فنــاوری بــا متاورس 
می توانــد بــه ایــن معنــی باشــد کــه متخصصــان 
مراقبت های بهداشتی می توانند بسته های درمانی 

و برنامه های درمانی مشترک را انجام دهند.

عباس عینعلی 

abbas.einali 
@gmail.com

سالمت دیجیتال چشم به وب 3 
دوخته است

بیمارستان های 
مجازی در متاورس

محیط هــای بیمارســتانی واقعیت مجــازی به یــک امر 
عادی تبدیل می شوند و پزشکان را قادر می سازند تا یک 
نمای کامل ۳6۰ درجه از مسائل مربوط به مراقبت های 

بهداشتی بیمار را دریافت کنند.
از دوره همه گیری، پزشکی از راه دور به نرخ باالی پذیرش 
در بین بیماران رسید. بزرگ ترین مزیت داشتن خدمات 
مشــاوره آنالیــن ایــن اســت کــه هــر فــرد می توانــد برای 
نیازهای خــود به بهتریــن پزشــک مراجعه کنــد. رابطه 
بین بیماران و پزشکان به اندازه خود درمان مهم است. 
توسعه این راه حل به مرحله بلوغ رسیده و اکنون بیماران 
می توانند از خدمــات مهم با راه های ســاده ای برخوردار 

دکتردکتر سامانه رزرو آنالین نوبت دکتر و خدمات مشاوره پزشکی است که در یزد متولد شد، اما در تهران به بلوغ رسید. 
این پلتفرم در سال 1394 توسط علی سریزدی با هدف نوبت دهی مطب های یزد بنا نهاده شد و پس از مدتی توانست 

رشد خوبی را تجربه کند و پایش به تهران و دیگر شهرها هم باز شد؛ تا اینکه در سال 1398 کل سهام آن به شرکت 
سرمایه گذاری لیان واگذار شد.  بعد از خروج سریزدی از دکتردکتر، شهریار شرافتی مدیریت عاملی این مجموعه را بر 
عهده داشت و این همکاری تا بهمن 1400 ادامه پیدا کرد و پس از خداحافظی شرافتی، امروز نیما فاضلی، مدیرعامل 
دکتردکتر است. فاضلی 41ساله است و عمده تجربه اش در حوزه  آی سی تی و بیشترین سوابق کاری اش در همکاری 

با اپراتورهای کشور بوده است. او از سال 1399 وارد اکوسیستم استارتاپی شده و در کنار تیم های مختلفی در حوزه های 
متنوعی مانند رمزارز، باشگاه مشتریان و فروشگاه های اینترنتی، به عنوان منتور و مشاور حضور داشته است. در یک 
همکاری کوتاه با علی بابا، سمت معاون عملیات این مجموعه را هم در کارنامه خود دارد که به گفته او یکسری اختالف 

سالیق مانع از ادامه همکاری اش با علی بابا شده و نهایتاً به دعوت »ژوبین عالقبند« سکان دکتردکتر را به دست می گیرد. 
عالقبند در زمان تصاحب دکتردکتر گفته بود برای تبدیل دکتردکتر به بزرگ ترین بازیگر سالمت دیجیتال ایران برنامه 

دارند. حاال به گفته نیما فاضلی دکتردکتر، با فاصله کم از رقبا، رهبر بازار نوبت دهی مطب است. 

آقای فاضلی لطفاً کمی درباره دکتردکتر 
از زمــان عهده دار شــدن مدیریــت عاملــی برایمان 
بگویید؛ چــه اقداماتی انجــام شــده و دکتردکتر در 

حال حاضر چه وضعیتی دارد؟
از زمان عهده دار شــدن مدیریت  عاملــی دکتردکتر تمرکز 
اصلی را روی هسته  کسب وکار یعنی نوبت دهی اینترنتی 

گذاشــتیم. در الیــه محصــول و در الیه هــای 
توســعه کســب وکار و الیه هــای مدیریتــی هــم 
مشــکالتی وجود داشــت کــه ســعی کردیم به 
آنهــا بپردازیــم. نســخه  اندرویــد دکتردکتــر با 
بهبود تجربــه  کاربــری بــه زودی روی مارکت ها 
عرضــه  خواهد شــد کــه تالش شــده ســهولت 
هرچه بیشتر را برای مخاطب مان ایجاد کنیم. 
روی برند کارفرمایی مان کار کردیم و توانستیم 
افراد متخصص و باانگیزه ای را جذب تیم کنیم 
که همیــن موضوع باعث شــد در کمتــر از یک 
ســال رشــدهای قابل توجهــی را تجربــه کنیم. 

نزدیک به ۱۵هزار پزشــک از طریق پرتال مدیریت نوبت با 
ما همکاری می کنند. با بهبود هســته کســب وکار در چند 
ماه گذشــته افق های جدیدی را برای توســعه محصول در 

اقتصاد ســالمت مدنظر داریم و به زودی بــه آنها خواهیم 
پرداخت.

 شــما بازار ســالمت دیجیتــال را چگونه 
ارزیابــی می کنیــد؟ ســهم ســالمت دیجیتــال از 

اقتصاد سالمت چقدر است؟
چالش جهانی کرونا در سراسر دنیا باعث رشد 
پلتفرم های حوزه سالمت شد. رشد انفجاری 
این حوزه نگاه های زیــادی را به خود جلب کرد 
و چه بســا شــکل صعــودی نمودارهــای رشــد، 
بســیاری را به اشــتباه انداخت. آغاز همکاری 
مــن بــا دکتردکتــر بــا فروکــش کرونــا و بالطبع 
واقعی تــر شــدن فضــای کســب وکار مصــادف 
بود. یعنی من زمانی عهده دار این مســئولیت 
شــدم که رشــد ها اتفاق افتاده بود و حــاال باید 
برای ماندگاری مخاطب کار می شد. تا اندازه ای 
تغییر رفتار کاربر در دوره کرونا باعث شــد این 
اتفاق بیفتد. تا قبل از کرونا بازار ســالمت دیجیتال سهم 
چند دهــم درصــدی از اقتصــاد ســالمت را داشــت، اما با 
همین رشــدهایی کــه در دوره کرونــا اتفاق افتاد، می شــود 
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گفت امروز دو درصد از اقتصاد ســالمت، دیجیتال شــده 
اســت. عامــل دیگری هــم کــه در ایــن امــر تأثیرگذار شــد، 

اجرایی شدن نسخه الکترونیک در کشور بود.

 محدودیت هــای اخیــر اینترنــت چقدر 
برای شــما مشکل ســاز شــد و راه حل های شــما در 

مواجهه با این مشکالت چه بودند؟
با پیش زمینه ای که من از حوزه آی ســی تی داشتم، از قبل 
با نوع نظارت و حساسیت ها در حوزه اینترنت آشنا بودم. 
به همین دلیــل همــواره تأکید داشــتم و دارم کــه باید روی 
کانال هــای چندگانه بــه ارتباط با مشــتری و توزیــع محتوا 
بپردازیم. هرچند پلتفرمی مانند گوگل در هر کســب وکار 
آنالینی نقش تعیین کننده ای دارد، اما باز هم سعی کردیم 
در دیگــر موتورهــای جســت وجو، هــم رتبه خوبی داشــته 
باشــیم و هم اینکــه ســایر پلتفرم هــا را در ســبد ارتباطی و 
مارکتینــگ خــود داشــته باشــیم. بــه همیــن دلیل ســعی 
کردیم خودمــان را وابســته به یــک پلتفرم خــاص نکنیم. 
عمــده تولیــد محتــوای مــا هــم از طریــق مجلــه دکتردکتر 
توزیع می شــود. با این حــال چالش ها و مشــکالت زیادی 
در ایــن خصــوص بــرای همــه کســب وکارهای دیجیتــال 
 حــوزه ســالمت ایجــاد شــده کــه قابــل کتمــان نیســتند.

 فیلترینــگ شــبکه های اجتماعــی چــه 
تأثیری  داشت؟

طبیعتــاً مــا هــم از کانال هــای سوشــال مدیا دچار آســیب 
شدیم که سعی کردیم از طریق دیگر کانال های ارتباطی آن 
را جبران کنیم. این استراتژی تا حد زیادی آسیب پذیری ما 
را نسبت به محدودیت های اخیر کم کرد، ولی در هر حال 
یک کسب وکار پلتفرمی که بر بستر اینترنت کار می کند، 
حتی چند ســاعت اختالل اینترنت هم برایش ضررهایی 

را به همراه دارد. 

 آیــا در رونــد کلــی برنامه هــای دکتردکتر 
خللی ایجاد شده است؟

همان طــور کــه گفتــم در ماه هــای قبــل در الیــه محصــول 
تغییراتــی را کلیــد زدیم کــه خروجــی آن بــا حــوادث اخیر 
مصادف شد. بر اساس اســتراتژی ها تا قبل از این حوادث 
انتظــار رشــد چشــم گیری داشــتیم و حــاال به طــور دقیــق 
نمی دانیم وضعیت فعلی تا چه حد برای رشد محصول ما 
مشکل آفرین بوده. در کل ما ســعی کردیم تا حد امکان از 

این آسیب ها مصون بمانیم.

 شــما به مجلــه دکتردکتر اشــاره کردید؛ 
مخاطب این مجله کیســت و آیا واقعاً این مطالب 

خوانده می شود؟
یکی از مهم ترین ورودی های ما مجله دکتردکتر اســت. 
اگر بخواهیم  یکی از شــاخصه های تغییر رفتــار کاربران 
بعــد از دوره کرونــا را مشــخص کنیــم، باید به اســتقبال 

کاربران از محتوای آموزشی حوزه سالمت اشاره کنم. به 
این معنی که حتی برای مشکالت ساده ای مانند سردرد 
هم محتواهای ما با استقبال خوبی روبه رو شدند. تولید 
روزافــزون محتواهای حــوزه ســالمت و اقبال کاربــران به 
مجله هایــی نظیــر مجلــه دکتردکتــر نشــان از رشــد این 
رونــد دارد. عالقه مندی مخاطب و درگیــری اش با چنین 
محتوایــی می توانــد این معنی را داشــته باشــد کــه روند 
خوددرمانــی نیز رو به کاهش اســت. این شــکل از تولید 
محتوا و این شــکل اســتقبال کاربر را می توانیم به عنوان 

شاخص رشد قبل از کرونا تاکنون در نظر بگیریم.

 بــه نکتــه جالبــی اشــاره کردیــد و آن هم 
تغییر رفتار مخاطب بود. در شرایط فعلی آیا تغییر 
رفتار خاصی در مخاطب احســاس کرده اید؟ مثالً 
اینکه یک نوع محتوای خاص بیشتر خوانده شود؟
بلــه محتواهایــی کــه در حــوزه مراقبت هــای روحی-روانی 
هستند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. با توجه به همین 
نیاز جامعه، کمپین هایی را هم در حوزه روان شناسی برگزار 
کرده ایم، برنامه هایی را هم در دست اجرا داریم و چون این 

نیاز بیشتر حس می شد، تمرکز ویژه ای روی آن داریم.

 مــا در دوره کرونــا هــم رشــد حوزه هــای 

مشــاوره روانی را شــاهد بودیم، اما آیا استانداردی 
وجــود دارد که مثــالً به صورت طبیعی و در شــرایط 
عــادی بایــد هر فــرد چه تعــداد مشــاوره یــا ویزیت 

انجام دهد؟
متأســفانه در ایــران مــردم خیلــی بــا خودمراقبتــی آشــنا 
نیســتند یا آن را جــدی نمی گیرنــد. تــا دردی بــروز نکند و 
مشــکلی حاد نشــود، مراجعه به پزشــک اتفاق نمی افتد. 
این اتفــاق در حوزه روان شناســی بدتر هم هســت. به طور 
مثال سرانه مراجعه به پزشک در کشورهای توسعه یافته 
باالی ۱۰ بار در ســال اســت، اما میانگین این رقــم در ایران 

زیر پنج بار است. 

 شما به عنوان یک پلتفرم حوزه سالمت 
چه نقشی برای حل این مشکل متصور هستید؟
ما نــه به عنــوان پلتفرم واســط، بلکــه به عنوان حلقــه ای از 
زنجیــره ســالمت و درمــان در جامعــه، واقعــاً و صادقانــه 
وظیفه خود می دانیم کــه در این بــاره نقش آفرینی کنیم و 
سطح آگاهی مخاطب را ارتقا بخشیم. این روزها تیم تولید 
محتوای مجله دکتردکتر مانند گذشــته ســخت مشغول 
کار اســت و خصوصاً بــر حــوزه آســیب های روحی-روانی 
و مراقبت های پس از حادثــه، تمرکز ویــژه ای دارد، به امید 

اینکه بتوانیم کمکی کرده باشیم. 

REPORTگزارش

  مزایای متاورس 
برای پزشکی از راه دور 

مسیر یک آینده

 با همگرایی فناوری های جدید، 
ســالمت  بالکچیــن،  ماننــد 
دیجیتــال و همگرایــی مراکــز درمانی با 
بیمارســتان های مجازی؛ پزشــکان این 
اختیــار را پیــدا می کننــد که بســته ها و 
برنامه هــای درمانی یکپارچه تــری ارائه 

دهند.

 استفاده از فناوری های واقعیت 
افــزوده و واقعیــت مجــازی، 
ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی را 
قادر می سازد تا تجربیات و نتایج بیمار را 
افزایش دهند. به عنوان مثال، اکیووین، 
یــک فنــاوری مــدرن، بــه ارائه دهنــدگان 
مراقبت های بهداشتی اجازه می دهد تا 
به راحتــی رگ هــای بیمــاران را مشــاهده 
کننــد و از  فنــاوری ای آر اســتفاده کنند. 
یکی دیگر از مزایای متاورس برای پزشکی 
از راه دور ایــن اســت که ایــن روند جدید 
همکاری بین متخصصان مراقبت های 
بهداشــتی را تســهیل می کنــد. توانایی 
به اشــتراک گذاری فــوری اطالعــات بیــن 
متخصصــان مراقبت هــای بهداشــتی 
امکان شناسایی سریع تر علل بیماری را 

فراهم می کند.

 در این مرحلــه، همچنین باید 
این واقعیــت را در نظر بگیریم 
یــاد  ز احتمــال  بــه  متــاورس  کــه  
فرصت های جدیدی را به دانش آموزان 
و کارآموزان ارائــه می دهد که می توانند 
بدن انســان را در یک محیط آموزشــی 
 امــن و واقعیت مجــازی بررســی کنند.
اکنــون بــه کمــک فناوری هــای نویــن، 
مفهــوم جفت دیجیتالــی برای انســان 

هم قابل ساختن است.

 همــزاد یــا جفــت یــا دوقلــوی 
دیجیتالــی شــما یــک نســخه 
گرافیکی از خود شماست. این مفهوم 
پیش تــر بــرای مهندســان و طراحــان 
صنعتــی بــه  کار می رفــت، اما امــروز به 
کمک پیشرفت فناوری های نو، ساخت 
نســخه دیجیتالی انســان ممکن شده 
که شــامل تمام اطالعــات بیولوژیکی و 
روانی ماســت. ایــن اطالعــات در کالبد 
آواتــار دیجیتالــی مــا در متــاورس قابل 
زیســت اســت و ایــن امــکان را بــرای 
پزشکان فراهم می کند که در هر زمان و 
مکان بــه یــک نســخه از ما دسترســی 

داشته باشند.

شوند که تأثیر عمده ای بر سالمت آنها دارد. اگر بخواهیم 
از آینــده تصــوری داشــته باشــیم کــه پزشــکی از راه دور 
چگونه خواهد بود، می توانیم آن را با یک مثال تجســم 
ببخشیم؛ فرض کنید درد بسیار شدیدی دارید. خود را 
به یک کلینیک مجازی متاورسی می رسانید. همان طور 
که نسخه دیجیتالی شما از قبل آماده شده و شما دارای 
یک همزاد دیجیتالی هســتید، پزشــکان هم می توانند 
با کمک هوش مصنوعی یک نســخه دیجیتالی از خود 
داشــته باشــند. پــس گفت وگــوی شــما بــا یک پزشــک 
دیجیتالی آغاز می شود. با اسکن و رصد جسم فیزیکی 
شما و مطابقت آن با نســخه دیجیتالی بهترین راه حل 

و تشــخیص انجام شــده و شــما به مرتبط ترین پزشک 
متصــل خواهیــد شــد. از اینجــا به بعــد پزشــک واقعی 
می تواند به کمک گجت هایی که شما را اسکن می کنند، 
انــواع و اقســام گزارش هــا و آزمایش هــا را بگیــرد. اگر به 
تزریقات فوری نیاز باشــد، ربات ها از راه دور این دســتور 
را دریافــت خواهنــد کــرد و دارو و دوز مــورد نیــاز از طرف 

پزشک تعیین و تزریق خواهد شد.
همــه اینهــا نیازمنــد زیرســاخت های مهمــی در حــوزه 
تجهیزات پزشــکی اســت و این خود بدین معنی است 
که حوزه پزشکی از راه دور تا چه اندازه در پیشبرد علوم و 

فناوری های بشری کمک کننده خواهد بود.

همچنین وجود چنیــن نیازهایی ارتباط مهمــی با بقای 
بشــر دارند و همواره از سوی ســرمایه گذاران مورد توجه 
قرار می گیرند. گرچه راه زیادی تا رســیدن به این تصویر 
ذهنی مانده، اما آنچه تابه امروز به دست آمده، نوید این 
را می دهد که تجربه پزشکی دستخوش تغییرات شگرفی 
خواهد شد. از آنجایی که پیشرفت های فناوری به جریان 
اصلــی تبدیل می شــوند، ایــن شــکل از تله مدیســن که 
توسط وب۳ ارائه می شود، دریافت مراقبت های پزشکی 
را برای بیماران از راه دور آســان تر می کنــد و در عین حال 
همکاری بهتر بین متخصصان مراقبت های بهداشتی و 

بهبود قابلیت های آنها را تسهیل می کند.

عکس:پریاامیرحاجلو
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 سرمایه گذاری کبیفای
روی واحد لجستیک

 تحویل در کمتر از
30 دقیقه

 »کبیفــای« )Cabify( در حــال 
سرمایه گذاری روی واحد تحویل 
جدید خود است. این شرکت اسپانیایی 
سواری، قرار است 2۰ میلیون دالر در واحد 
خــود  جدیــد  لجســتیک  تجــاری 

سرمایه گذاری کند.

 این شرکت که مقر آن در مادرید 
اســت، پیش از ایــن در آمریکای 
التین تجــارت می کــرد، امــا در ســال های 
اخیــر، به ویژه پــس از همه گیــری، خطوط 
تجاری خود را در زمینه تحویل بسته ها و 

لجستیک گسترش داده است. 

 کبیفای در سراسر بازارهای خود 
در جهان، پنج هزار مشتری دارد 
و چندین معامله با خرده فروشان بزرگ تر 
ماننــد »مــرکادو الیبــر« و همچنیــن 
رســتوران ها امضــا کــرده و بــرای راحتــی 
فروشندگان خود در حال ادغام با پلتفرم 
شاپی فای است. ویکنت پاسکوال، معاون 
لجســتیک کبیفــای گفــت: »هــدف این 
واحد تجاری این است که تحویل را در ۳۰ 

دقیقه یا کمتر انجام دهد.«

تجــاری  نــام  یــک  کبیفــای   
تثبیت شــده در بازار حمل و نقل 
اســت کــه بیــش از ۱۰ ســال در اروپــا و 
بــا  دارد.  قدمــت  التیــن  آمریــکای 
سرمایه گذاری فوق این امکان برای کبیفای 
فراهم شده که پنج برابر ســریع تر از زمان 
قبلــی، کار تحویــل را انجــام دهــد و ظــرف 
هشت ماه پس از راه اندازی این سرویس 

از ۵۰۰ هزار تحویل نیز فراتر رود.

 سرمایه گذاری 2۰ میلیون دالری 
این شرکت، با هدف تقویت مدل 
جدید کســب و کار برای این شرکت انجام 
می شــود، زیرا بــه دنبــال این اســت که به 
جریان های درآمدی خود تنوع بخشد و به 

مدل های سنتی متکی نباشد.

NEWSخبر

گفت و گو با رضا مقصودی، مدیرعامل شرکت »پردازش 
داده نگار« که تمرکز خود را روی برنامه نویسی برای حوزه پست و 
لجستیک گذاشته و »چابک« و »پستچی« را روانه بازار کرده است

 پستچی
هم نشینی نرم افزار و لجستیک

با اینکه در نگاه اول ارتباط چندانی میان پست و 
لجستیک با حوزه نرم افزار احساس نمی شود، اما خوب 

که در این صنعت دقیق شویم قضایا به شکل دیگری 
دیده می شوند. صنعت لجستیک و پست هم در ارتباط 
با مشتری و کسب وکار و هم در ارتباط با مدیریت ارسال 
بسته ها نیاز دارد از مدل سنتی خارج شود و نرم افزارهای 

بومی سازی شده و خاص شرکت خود را فعال کند، چرا 
که مشتریان آنها یا کسب و کارهایی هستند که تمایل 
دارند شیوه ارسال بسته های خود را انتخاب کرده و در 
جریان وضعیت لحظه به لحظه آن باشند یا کسانی که 

می خواهند بسته های خود را خیلی سریع تحویل بگیرند. 
در هر دو حالت برنامه ریزی نرم افزاری می تواند این 

خواسته های مشتریان را محقق سازد. 
رضا مقصودی، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت »پردازش 

داده نگار« و ایجادکننده نرم افزار چابک و پلتفرم پستچی 
در حوزه پست و لجستیک، بیش از 20 سال است به 

صورت تخصصی و متمرکز در زمینه فعال سازی این دو 
نرم افزار کار می کند. آنچه در پی می آید، گفت و گوی ما با 
مقصودی درباره تاریخچه و چگونگی فعالیتش در حوزه 

لجستیک و کاربردهای دو نرم افزار چابک و پستچی 
است. 

چطور شد وارد حوزه لجستیک شدید؟
من در دانشگاه امیرکبیر در رشته علوم کامپیوتر تحصیل 
کرده ام و از همان سال های نخســت ورودم به دانشگاه در 
زمینه هــای نرم افــزاری نیــز فعالیت داشــتم. بعــد از اتمام 
تحصیــالت دانشــگاهی در ســال ۱۳۸۱ بــا یــک شــرکت 
انگلیسی در حوزه نرم افزاری مدیریت پروژه و HIS، حدود 
شــش ســال به شــکل دورکاری همــکاری کــردم. در همــان 
ســال ها با یــک شــرکت اماراتــی کــه در زمینــه حمل و نقل 
خودرو فعالیت می کرد، آشــنا شــدم. فعالیت این شرکت 
اماراتــی در حــوزه واردات خــودرو از کشــورهای اروپایــی و 
آسیایی بود و مشتریانش اکثراً واسطه هایی از کشورهای 
عضو CIS و GCC بودند. این شرکت می بایست کار تحویل 
خودروهای وارداتی را تا مقصد نهایی به این کشورها انجام 
می داد. پروســه انجام این خدمات تا قبل از این همکاری، 
تحت برنامه اکسل انجام می شــد و ما اتوماسیون این کار 
را در عرض دو ســال به طور کامــل انجام دادیــم. در واقع از 
هنگام خرید خودرو تا هنگامی که خودرو به تحویل کننده 
نهایی برسد، تمامی مراحل، از تراکینگ گرفته تا مدیریت 
مالی پروژه، تحت پوشــش وب قابل پیگیــری و ردیابی بود 
و مراحل ارســال خودرو به صــورت لحظه ای از روی شــماره 
شاســی خودرو قابلیت رهگیری داشــت. بعــد از آنکه این 
کار را انجــام دادیم و تجاربــی در این زمینه کســب کردیم، 
به حــوزه نرم افــزاری حمل و نقل وارد شــدیم که تا امــروز در 
حال انجام همیــن فعالیت هســتیم. بعد از آن با شــرکت 
TPG که یک شــرکت پســت داخلی و بین المللی اســت، 
وارد همکاری شدیم. بالفاصله پس از آن هم برای شرکت 
TNT اینترنشــنال همیــن نرم افــزار را پیاده ســازی کردیم. 
نرم افزارهای ما همگــی تحت پوشــش وب و تحت پلتفرم 
لینوکس قرار داشتند. به تدریج با حدود ۱۵ شرکت پستی 
همکاری کردیم و همگــی همچنان از نرم افزار ما اســتفاده 

می کنند.

 نــام ایــن نرم افــزار کــه مختــص پســت و 
لجستیک است، چیست؟

در ابتدا نرم افزاری که برای شرکت های پستی طراحی کرده 
بودیم اسم نداشت، اما از سال ۱۳۹4 نام »چابک« را برای 
این نرم افزار انتخاب کردیم. این نرم افزار یک ERP محسوب 
می شــود کــه کل پروســه های پســتی را، از CRM گرفتــه تا 
حسابداری و عملیات، داخل خود دارد و شرکتی که با این 
نرم افزار کار می کند تقریباً به نرم افزار دیگری نیاز ندارد و به 
جز مباحث حقوق و دســتمزد، این نرم افزار سایر نیازهای 
این شرکت ها را پوشــش می دهد. این نرم افزار شامل یک 

I N T E R V I E W
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هســته اصلی اســت که قابل بومی ســازی برای هر شرکت 
پستی است و بخش های اصلی فروش و بازرگانی، عملیات، 

انبارداری، حسابداری و مالی را داراست.

 آیــا ایــن نرم افــزار بــه کار شــرکت های 
غیرپستی نیز می آید؟

 ،PDE ،کاالرســانان چاپار ،TNT بله. عالوه بر شــرکت های
واحد بین الملل تیپاکس، پست پیشرو و DTS و تعدادی 
دیگــر از شــرکت های پســتی، شــرکت هایی نظیــر رایتل و 
ایرانسل نیز برای بسته بندی و توزیع سیم کارت های خود 

از این نرم افزار استفاده می کنند.

 آیا برنامه ای برای ورود به بازارهای جدید 
حمل و نقل و لجستیک دارید؟

بله، در واقع با تخصصی که در زمینه نرم افزارهای پستی 
 FMCG کســب کرده ایــم، از اوایــل ســال ۱4۰۰ بــه بــازار
وارد شــدیم و همــکاری خــود را بــا گــروه صنعتــی گلرنگ 
)فروشــگاه های افــق کــوروش( آغــاز کردیــم. هلدینــگ 
هســتی پارســل، کار حمل و نقل بســته های فروشــگاهی 
افق کوروش، هایپر فامیلی، ســورنا و باغ میوه از مجموعه 
گــروه صنعتی گلرنــگ را انجــام می دهــد. مــا در همکاری 
بــا ایــن هلدینــگ، سیســتمی را بــر پایــه نرم افــزار چابک 

طراحــی کردیم. بــه این نحــو که با اســتفاده از 
الگوریتم هــای اختصاصــی ای کــه بــرای ایــن 
مجموعه نوشــتیم و بر اســاس لوکیشــن های 
موجود، نرم افزاری اختصاصی برای حمل و نقل 
ایــن مجموعــه نوشــتیم. اگــر بخواهیــم ایــن 
نرم افزار را بــا نرم افزارهای مشــابه موجود و در 
مقیــاس بزرگ تــر مقایســه کنیــم، می توانیــم 
اســنپ مارکت را مثال بزنیم. با این تفاوت که 
ســفارش های اســنپ مارکت، صرفاً بر اساس 
تقاضــا )On demand( اســت و مخصــوص 
ســفارش یــک نفــر طراحــی شــده، ولــی در 

نرم افــزار چابک، هم ســفارش های بر اســاس تقاضا و هم 
سفارش های از قبل برنامه ریزی شــده و هم ترکیب این دو 
پوشش داده می شود. ضمن اینکه با این نرم افزار می توان 
چنــد آدرس پســتی )ســفارش( را همزمــان با مســیرهای 
بهینه سازی شده به راننده ماشین یا موتورسیکلت نشان 

داد.

 آیا آماری از ارسال این فروشگاه ها دارید؟
در حال حاضر تعداد ارســال ها به دالیل خروج از پاندمی، 
کاهش قدرت خرید مردم و افت ســرعت اینترنت کاهش 
یافته، ولی با ایــن وجود روزانــه ۱۵۰۰ تا 2۰۰۰ راننــده در این 
فروشــگاه ها به طور میانگین بین 2۰ تا 2۵ هزار ســفارش را 
به دست مشتریان می رسانند. البته مواقعی هم بوده که 
تعداد ارســال ها به ۵۰ هزار ســفارش در روز رسیده است. 
در حال حاضر نیز با رستوران های زنجیره ای شیال قرارداد 
بســته ایم و در حــال اســتقرار نرم افــزار در ایــن مجموعــه 
هستیم. البته استقرار این نرم افزار برای مجموعه رستورانی 
پیچیدگی های خاص خود را دارد، زیرا مؤلفه سرعت برای 
رستوران بسیار مهم است و یک راننده نمی تواند بیشتر از 

دو سفارش را با خود حمل کند. 

 چه شد که پلتفرم پســتچی را راه اندازی 
کردید؟

در فاصلــه ســال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹6 ایــده تأســیس 
مارکت پلیس پستی به ذهن مان رسید. ایده به این صورت 
بود که یــک فضای اشــتراکی ایجــاد کنیــم و در این فضای 
مجــازی، مشــتریان بــرای ارســال مرســوالت خــود قــدرت 
انتخاب داشــته باشــند و خودشــان بر اســاس مؤلفه های 
قیمتــی و نحوه ارســال و مــواردی که برایشــان مهم اســت 
تصمیم بگیرند از طریق کدام شــرکت پســتی بسته خود 

را ارسال کنند.

 این پلتفرم چه ویژگی هایی دارد؟

ویژگــی اصلــی ایــن پلتفــرم اشــتراکی، قابلیــت مقایســه 
شرکت های پستی با یکدیگر و قدرت انتخاب آنها توسط 
مشتری و پیگیری مرسوالت از طریق این پلتفرم بود. اواخر 
سال ۱۳۹۷ این ایده را به مرحله اجرا رساندیم و از سال ۱۳۹۸ 
سایت پستچی بر بســتر وب قرار گرفت. پلتفرم پستچی 
یک سیستم جامع پستی است که در تمام مراحل پستی، 
قابلیت پیگیری و انتخاب نحوه ارسال کاال برای مشتری از 
صفر تا صد وجــود دارد. البته هنوز ســرمایه گذاری زیادی 
روی این پلتفرم انجام نداده ایم و بیشترین تمرکز خود را بر 

فروش و پشتیبانی نرم افزار چابک گذاشته ایم.

 چرا تصمیم گرفتید سرمایه گذاری زیادی 
روی پلتفرم پســتچی انجام ندهید و در فکر جذب 

سرمایه گذار نبودید؟
در واقــع وضعیــت بی ثبــات کشــور باعث شــده بــه دنبال 
جــذب ســرمایه گذار نباشــیم. البتــه در شــرایط فعلی نیز 
پلتفرم پستچی با توجه به نیازی که در بازار کسب و کارهای 
اینترنتی وجود دارد، مشتریان ثابت و غیرثابتی دارد. اکثر 
کســب وکارها از روی گوگل با این پلتفرم آشنا شــده و وارد 

مذاکره و همکاری با این پلتفرم می شوند.
 

مشــتری  تعــداد  چــه  تاکنــون   
داشته اید؟

تعداد کل مشــتریان ثبت نام کننده در پلتفرم 
پستچی از ابتدای راه اندازی تاکنون، نزدیک به 
۱۸ هزار نفر )یا کسب و کار( بوده و از این تعداد، 
حــدود ۵۰۰۰ نفــر از طریــق ایــن پلتفرم بســته 
ارســال کرده انــد. بیــش از ۱۰۰ مشــتری ثابــت 
نیز داریم که یا هر روز یــا حداقل هفته ای یک 
بار از طریق پستچی بســته های خود را ارسال 

می کنند. 
تعدادی مشتری نیز داریم که کار انبارداری آنها 
را انجام می دهیم. در واقع با آنهــا به صورت فول فیلمنت 

)انبارداری و ارسال( همکاری می کنیم. 

 بــا کــدام شــرکت های پســتی همــکاری 
دارید؟

 DTS عالوه بر شرکت پست جمهوری اســالمی با چاپار و
همکاری می کنیم و اکثر ارســال ها از طریق این شــرکت ها 
انجام می شود. سفارش ها نیز به صورت آنالین یا تلفنی از 
طریق واتس اپ و... ثبت می شود و مشتریان پیگیری های 

خود برای ارسال مرسوله را از این طریق انجام می دهند.

 در زمینه انتقال تجربه و سرمایه گذاری 
در کشورهای دیگر چه فعالیتی انجام داده اید؟

از ســال گذشــته تصمیم گرفتیم در امارات سرمایه گذاری 
کنیــم و نرم افــزار چابــک را در زمینــه FMCG در امــارات 
گســترش دهیم. از آن زمان تاکنون، مراحــل اخذ اقامت و 
ثبت شــرکت را در کشــور امارات انجــام داده ایــم و در حال 
بررســی برای راه انــدازی پلتفرم پســتچی با همــکاری یک 
شرکت پستی در امارات و گسترش نرم افزار چابک در این 

کشور هستیم.

 چرا کشــور امارات را برای سرمایه گذاری 
انتخاب کردید؟

مــن از ابتــدای فعالیــت خود بــا کشــور امــارات در زمینه 
نرم افــزار حمل و نقــل مــراوده داشــتم و حــدود ۱۵ ســال 
رفت و آمــد مــداوم کاری، باعث شــده آشــنایی نســبی با 
ایــن بازار داشــته باشــم. ضمــن آنکــه امــارات را از لحاظ 
ســرمایه گذاری باثبات ارزیابــی کردم. به عنــوان مثال، از 
حدود ۳۰ سال پیش تاکنون، نسبت ضریب واحد پولی 
این کشور ۳/6۷ بوده و تغییر نکرده است. این دو عامل 

در انتخابم تأثیر بسزایی داشتند.

چرا شیکاگو خانه فناوری لجستیک در آینده است؟

شیکاگو؛ شهر مادر لجستیک

REPORTگزارش

شــیکاگو به یــک شــهر پیشــرو در زمینه فنــاوری 
لجستیک تبدیل شده اســت. این شهر بادخیز 
که به عنوان چهــارراه ملی بــرای جابه جایــی بار از 
طریق هوایی، ریلی و کامیون محســوب می شود، 
مدت زیــادی شــهر پیشــروی جهــان در صنعت 
حمل ونقــل، توزیــع و لجســتیک )TD&L( بــوده 

است.
بخــش توزیــع و لجســتیک شــیکاگو یکــی از 
بزرگ تریــن بخش هــای این کشــور اســت و تأثیر 
زیادی بــر اقتصــاد بومی منطقــه دارد. بر اســاس 
بولتن جهانی تجارت شــیکاگو )WBC(، صنعت 
TD&L شیکاگو ساالنه 24 میلیارد دالر خروجی 
تولید دارد و بیش از 26۰هزار شــخص حقیقی را 
اســتخدام می کند. عالوه بر این، بیــش از ۱6 هزار 
شــرکت توزیع و لجســتیک در منطقه مترو واقع 

شده اند که باالترین رتبه در کشور آمریکاست.
ســرمایه گذاری های ملــی در ایــن بخش بــا وجود 
بادهای معکوس اقتصادی ادامه دارد. بر اســاس 
گزارش فناوری زنجیره تأمین Pitchbook، در سه 
ماهه دوم سال جاری، 24۳ معامله به ارزش ۸/6 

میلیارد دالر انجام شد.
ایــن گــزارش را فورکیتــز مســتقر در شــیکاگو 
به عنوان یــک پلتفــرم ارائه دهنده زنجیــره تأمین 
پیش بینی کننــده، برجســته کــرده اســت. ایــن 
یونیکــورن تازه ساخته شــده در ژوئــن 2۰22، ۸۰ 

میلیون دالر از سری D جمع آوری کرد.
فدکس در این دور شرکت کرد، اما به همان اندازه 
برایش قابل توجه بــود که آنها چگونــه با فورکیتز 
برای ایجاد  یک پلتفــرم اطالعاتی زنجیره تأمین و 
باال بردن قابلیت پیش بینی و دیده شدن، شریک 
شــده اند. گــزارش Pitchbook  همچنیــن اشــاره 
می کند با وجــود کاهــش زیــاد بودجــه، میانگین 
اندازه معامالت برای استارتاپ های فناوری زنجیره 
تأمین در تمام مراحل تا ۳۰ ژوئن 2۰22 نسبت به 
سال قبل از آن، افزایش یافته است و استارتاپ های 
مرحله اولیه افزایش بودجه را نسبت به رقم سال 
2۰2۱ ثبت کردند.  بسیاری از کارآفرینان شیکاگو با 
تکیه بر زیرساخت های موجود توانسته اند از نقاط 
قوت تاریخی شهر و قدرت فناوری رو به گسترش 
بــرای ســاخت شــرکت هایی کــه بحرانی تریــن 
مشکالت زنجیره تأمین جهانی را حل می کنند، 

استفاده کنند.
طبق گــزارش  WBCبیــش از ۱۰۰ شــرکت فناوری 
لجســتیک دارای دفتر مرکزی محلی در شیکاگو 
فعال است که بیش از ۳4 هزار نفر در این شرکت ها 
استخدام شده اند. این بخش بین سال های 2۰۱۹ 
و 2۰2۱  با افزایش ۸۰2 درصدی در سرمایه گذاری 
- باالترین میزان در میان شــهرهای همتا - و پنج 
یونیکورن و دو شرکت عمومی فناوری لجستیک 
که دفتر مرکزی آنها در شیکاگوست، مواجه بوده 

است.
برای گــرد هــم آوردن جامعه توزیع و لجســتیک، 
ورد بیزینــس شــیکاگو و ۱۸۷۱ میزبــان دو رویــداد 
هستند؛ افتتاحیه اجالس نوآوری زنجیره تأمین 
 Chicago ۱۸۷۱ با اکسنچر در ۵ اکتبر و افتتاحیه
 Venture Summit Future-of-Logistics
توسط ورد بیزینس شیکاگو در روزهای۵ و  6 اکتبر 
2۰22 برگــزار شــدند. ایــن رویدادهــا اکوسیســتم 
استارتاپی لجســتیک پررونق شــهر را به نمایش 
گذاشــته و شــیکاگو را به عنوان مقصدی جهانی 
بــرای بنیان گــذاران، نــوآوران و ســرمایه گذاران 
معرفی کردند. رهبران این سازمان ها تحلیل های 
قدرتمندی ارائه می دهند. تحلیل هایی که نشان 
می دهد چرا اکنون زمان مناســبی برای پیوســتن 
به مرکز فناوری لجستیک شیکاگو است. بتسی 
زیگلر، مدیرعامل ۱۸۷۱، توضیح می دهد: »جامعه 
نوآوران ما برای مقابله با چالش های مهم امروزی 
گرد هم آمده اند و به کل تجارت خدمات می دهند. 
از ایده گرفته تا فورچون ۵۰۰؛ هیچ مشکلی وجود 
ندارد که ما نتوانیم با فعال کردن قدرت فکر جمعی 
خود آن را حل کنیم. ما مشتاقانه منتظریم رهبران 
و کارآفرینان را گرد هم بیاوریم و آنها را برای ایجاد 
راه حل هــای زنجیره تأمین توانمند کنیــم تا آینده 

روشن تری را در شهر ما و فراتر از آن بسازند.«
مارک تبه، رئیس شــورای نوآوری و سرمایه گذاری 
جهانــی تجــارت شــیکاگو توضیحــات بیشــتری 
می دهد: »بخش فناوری لجستیک شیکاگو جنبه 
اصلی نوآوری و اکوسیســتم را نشــان می دهد. ما 
خانه برخــی از بهتریــن بنیان گذاران هســتیم که 
نوآوری را گســترش می دهنــد. چراکــه مهم ترین 
چالش هــای جهــان در زمینــه زنجیــره تأمیــن، 

لجستیک و توزیع است.«

منیره 
شاه حسینی  
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@yahoo.com
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گفت و گو با حمید بابادی نیا، مدیرعامل گیالس 
کامپیوتر؛ او معتقد است ایران نمی تواند در صنعت 

سخت افزار محصولی رقابت پذیر تولید کند 

از آنجا که عامه مردم به شکل ملموس نتایج 
فعالیت های مهندسان نرم افزار را در زندگی شخصی 

خود می بینند، حوزه ای شناخته شده تر است و به 
مسائل و مشکالت آن بیشتر پرداخته می شود. اما 

درباره حوزه سخت افزار کمتر صحبت می شود، هرچند 
شرکت های کوچک و بزرگ بسیاری در این حوزه 

فعالیت می کنند. در مورد اختالالت اینترنت نیز بیش 
از همه درباره حوزه نرم افزار و اپ ها صحبت می شود 
تا سخت افزار و زیرساخت ها. به همین سبب در این 

شماره کارنگ به سراغ »گیالس کامپیوتر«، یکی از 
شرکت های باسابقه حوزه سخت افزار رفتیم و از مسیری 

که تا امروز طی کرده، مشکالتی که با آنها دست به 
گریبان بوده و تأثیر اختالل اینترنت بر این بازار صحبت 
کردیم. حمید بابادی نیا، مدیرعامل این شرکت مخالف 

تولید تجهیزات سخت افزاری است و معتقد است 
جز در موارد استثنایی که دست به اختراع زده ایم، 

نباید اصرار بر تولید داخلی این تجهیزات داشت، زیرا 
در این عرصه مزیت نسبی نداریم. مزیت ما نیروی 

انسانی متخصصی است که بخش بزرگی از آن به دلیل 
اختالالت اینترنت و وضعیت نابسامان اقتصادی از 

کشور خارج شده اند. او می گوید دستاورد فیلترینگ در 
ایران »هیچ« بوده و اگر همین امروز رفع فیلتر در دستور 

کار حاکمیت قرار گیرد، بهتر از فرداست.

اینترنت 
شریان حیاتی 
کسب و کارهاست

چرا گیالس 
کامپیوتر؟

وقتــی از تأثیــر اختــالالت اینترنــت بــر 
کســب و کارها و مــوج مهاجــرت نیــروی 
متخصص صحبت می کنیــم، در ذهن 
اکثریت حوزه نرم افزار به عنوان بخشــی 
کــه بیشــترین و عمده تریــن آســیب را 
خواهــد خــورد، نقــش می بنــدد. امــا نه 
تأثیر محدودیت های اینترنتی روی حوزه 
سخت افزار کمتر است و نه این بخش از 
معضل کمبود نیروی متخصص در امان 

مانده است.
گیــالس کامپیوتــر یکــی از شــرکت های 
باسابقه این حوزه است که فعالیت خود 
را از اوایــل دهــه ۷۰ آغــاز کــرده و در ابتدا 
تمرکز خود را روی حوزه شــبکه گذاشته 
است. سپس در ادامه مسیر، فعالیت در 
حوزه امنیت شبکه را در دستور کار قرار 
داده و به شرکت ها و سازمان های کوچک 
و بــزرگ بســیاری خدمــات و تجهیــزات 

خود را عرضه کرده است. 
حمید بابادی نیا، مدیرعامل این شرکت 
می گوید چیــزی که باعث شــده طی این 
سال ها بتوانند فعالیت مستمر داشته 
باشند و در شرایط متفاوت دوام بیاورند، 
اســتراتژی نگه داشتن شــرکت در اندازه 
متوسط بوده است. گیالس کامپیوتر به 
جای اینکه با افزایش تعــداد کارمندان، 
مشکالت پشتیبانی و فنی شرکت هایی 
را که به آنها خدمــات ارائه می دهد، حل 
کنــد، بــا برگــزاری بوت کمپ هایــی بــرای 
مدیران واحــد آی تی ســازمان های طرف 
قرارداد، به آموزش آنها مبــادرت ورزیده 
است. بابادی نیا معتقد است همین کار 
باعث شده تا اوالً تعداد پایین کارمندان، 
از ضربه پذیری گیالس کامپیوتر بکاهد؛ 
ثانیــاً همیــن مدیــران در حکــم واحــد 
مارکتینــگ عمــل کــرده و همــکاری بــا 
گیــالس کامپیوتر را به ســایر ســازمان ها 

توصیه کنند.
او می گویــد مهندســان ســخت افزار بــه 
سبب اینکه با برنامه نویسی نیز آشنایی 
کافی دارند، اتفاقاً ســاده تر از مهندسان 
نرم افزار به مهاجرت اقــدام می کنند. به 
همین ســبب شــرایطی پیــش آمــده که 
دیگــر فارغ التحصیــالن دانشــگاه های 
معتبــر ایــران حتــی رزومــه خــود را برای 
درخواست کار به شرکت ها نمی فرستند 
و آنها مجبورنــد نیروی مورد نیــاز را خود 

پرورش دهند.
بابادی نیا تأکیــد می کند کــه فیلترینگ 
گسترده در ایران هیچ دستاوردی نداشته 
و اگر حاکمیت امــروز این مســیر رفته را 

بازگردد، بهتر از فردا خواهد بود. 
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گیالس کامپیوتر چه سالی ایجاد شد و در 
ابتدا چه کارهایی انجام می داد؟

ســابقه فعالیــت مــا در گیــالس کامپیوتــر بــه ســال ۱۳۷۱ 
برمی گــردد کــه شــرکت مان را ثبــت کردیــم، اما من و ســایر 
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بنیان گذاران این شرکت پیش از آن هم در حوزه آی تی فعالیت 
می کردیم و در بخش تحقیق وتوســعه )R&D( ایران سیســتم 
فعال بودیم. آن زمان ایران سیستم یکی از شرکای ما بود که به 

تأسیس شرکت کمک کرد. 

در اصل بخش تحقیق وتوسعه ایران سیستم 
جدا شد و شرکت مســتقلی به نام گیالس کامپیوتر را 

تأسیس کرد؟
خود ایران سیستم می خواست بخش تحقیق وتوسعه به عنوان 
مجموعه ای خصوصی و در قالب یک شــخصیت حقوقی به 
کار خود ادامــه دهد. البته ســهام دار ما نیز بود، ولــی ما بعد از 
چند ماه اعالم استقالل کردیم و از ایران سیستم جدا شدیم. 
چهار نفری که به همراه هم گیالس کامپیوتر را تأسیس کردیم، 
فارغ التحصیالن مهندسی برق دانشگاه شریف بودیم. سایر 
دوستان نیز مهاجرت کردند و در حال حاضر در آمریکا و کانادا 

مشغول فعالیت هستند و فقط من از آن جمع مانده ام. 
از آنجا که وجهه آکادمیک داشتیم، شعار اول گیالس کامپیوتر 
»تحقیقات، طرح و تولید سخت افزار و نرم افزار« بود و ما با این 
رویکرد وارد بازار شدیم، اما خیلی زود متوجه شدیم بازار ایران 
کشش این  همه کار تحقیق وتوسعه سطح باال را ندارد.  این بود 
که خودمان را با بازار آی تی کشور هماهنگ کردیم و وارد حوزه 
شبکه شدیم. در شبکه عملکرد خوبی داشتیم و در اواخر سال 
۱۳۸۰ بنا بر پیشــنهاد یکی از دانشــجویانم وارد حوزه امنیت 

شبکه شدیم. 
گیالس کامپیوتر در ســال ۱۳۸۰ این فعالیت را شروع کرد و در 
آن زمان جزء پیشگامان این حوزه بود. در آن زمان هنوز بسیاری 
نمی دانستند فایروال، تجهیزات امنیتی و سخت افزار فایروال 
چیست. ما این تجهیزات را وارد کردیم، اما از همان هنگام هم 
می دانســتم از آنجا که ایــن تجهیزات های تک هســتند، بعد 
از مدتی کشــورهایی که صاحب فناوری هســتند، از ورود این 
دســتگاه ها به کشــور ما جلوگیری می کنند و اصطالحاً آنها را 
بالک می کنند. به محض اینکه تجهیــزات امنیتی در فضای 
سایبری ایران شروع به کار کنند، شناسایی و بالک می شوند. 

ما توانستیم این تجهیزات را عملیاتی کنیم.
از آنجا که بازار تقریباً بکر بود، بسیاری از سازمان ها و ارگان ها 
مشتری ما شدند. اما همیشه مخاطره ای در ذهن من هست؛ 
مدیران شرکت ها بعضی اوقات از این موضوع غافل می شوند 
کــه هــر بزرگ شــدنی مخاطراتــی دارد، یعنــی وقتــی شــرکتی 
تأمین کننده تجهیزات امنیتی در کل کشور می شود، قاعدتاً به 
چند صد نفر نیروی انسانی نیاز دارد. برای اینکه درگیر چنین 
سیستمی نشویم و این هزینه را نداشته باشیم، اقدام به انتقال 
دانش کردیم. به این صورت که با تأسیس گیالس آکادمی، هر 
تعداد تجهیــزی که می فروختیــم، ادمین های هر شــبکه را در 
بوت کمپ هایی آموزش می دادیم. این باعث می شد مدیران آن 
مجموعه ها ارتباط علمی خوبی با ما برقرار کنند؛ این کار کمک 
می کرد مستقل شوند و ما به صدها نفر برای پشتیبانی نیازی 
نداشته باشــیم. به این ترتیب همین افرادی که در سازمان ها 
با ما کار می کردند و در بوت کمپ های ما آمــوزش دیده بودند، 
برایمان بازاریابی می کردند. بر اثر این سیاست، توانستیم در 
بحران های اقتصادی خودمان را ســر پا نگه داریم، زیرا بعضی 
اوقــات بــا تعــداد زیــاد نیــروی انســانی ضربه پذیــری افزایش 
می یابد، اما اگر بتوانید چاالک باشــید و اندازه شــرکت خود را 
در حد متوسط نگه دارید، انعطاف بیشتری خواهید داشت و 

راحت تر عمل می کنید. 

 اشــاره کردیــد کــه وقتــی یــک ســخت افزار 
های تک حوزه امنیت وارد کشــور می شــود، به محض 
اینکه شروع به کار می کند، شناسایی می شود و از کار 
می افتد و شما فعالیت هایی انجام دادید که این اتفاق 
نیفتد. اما تفکر غالب این است که کسانی که در حوزه 
سخت افزار فعالیت می کنند، افراد کم دانشی هستند 
که بیشــتر تاجرند. چقدر این تفکر درست است؟ در 
گذشته غالباً این طور بود که افراد برای اینکه سخت افزار 
مــورد نیاز خــود را پیدا کننــد، به بــازار رضا یــا پایتخت 

مراجعه می کردند. شرکت هایی مانند گیالس کامپیوتر 
چقدر توانســته اند ایــن فرهنــگ را تغییر دهنــد و چه 
میــزان از این بازار به ســمت تخصصی و آنالین شــدن 

حرکت کرده است؟ 
حرف شــما کامالً درســت اســت. اصــالً دلیــل اینکــه گیالس 
کامپیوتر کارش را با تحقیق وتوســعه شــروع کــرد، همین بود. 
خاطرم هست که وقتی ما و شرکایمان از PC صحبت می کردیم، 
حال مان بد می شد. می گفتیم ما از دانشگاه شریف آمده ایم 
و باید کاری کنیم که با فروشــنده صرف تفاوت داشته باشیم؛ 
کالس کار ما فرق دارد و باید کار مهندسی انجام دهیم. بگذریم 
از اینکه بــازار بــد آی تــی باعث شــد در آن دهــه بــه طریقی به 

موضــوع بازرگانی نیــز گرایش پیدا کنیــم که البته 
برای حفظ بقا بود. می پذیرم یکسری از همکاران 
ما هستند که تجار و واردکنندگان خوبی هستند و 
لجستیک و پشتیبانی مناسبی دارند، ولی دانش 
فنی ندارند و نمی دانند کاالیی که می فروشند چه 
قابلیت هــا و نقاط قــوت و ضعفی دارد. نمی شــود 
هــم از آنهــا انتظــاری داشــت. در خــارج از کشــور 
نیز به همیــن صــورت اســت و شــما می بینید که 
یکســری از شــرکت ها فقط کار تجــاری و واردات و 
صادرات انجــام می دهند و شــرکت های دیگری از 

این تجهیــزات پشــتیبانی می کنند؛ ولــی فرهنگ مــا در ایران 
متفاوت است و وقتی کاالیی را از شرکتی می خریم، توقع داریم 
همان شــرکت به تمام ســؤاالت مــا در خصــوص آن محصول 

پاسخ دهد. 
اگــر بخواهــم رونــد تحــول بــازار را برایتــان توضیــح دهــم، 
بایــد بــه اواســط دهــه 6۰ برگــردم کــه دانشــگاه شــریف، برای 
رشــته مهندســی کامپیوتــر دانشــجو پذیریــش کــرد. ایــن 
فارغ التحصیــالن در دهــه ۷۰ وارد بــازار شــدند. در ایــن دهــه، 
یکســری مانند ما که فکر می کردیم باید کار مهندســی انجام 
دهیــم و ســمت تجــارت نرویــم، شــروع بــه تحقیق وتوســعه 
کردیــم. یکســری  از ما طراحــی انجام دادیــم و برخی به ســراغ 

طراحــی نرم افــزار رفتنــد. در حــوزه 
ســخت افزار بــازار اصــالً کشــش 
نداشــت، زیرا مــا زیرســاخت های 
الزم برای پرورش یکسری مهندس 
در حوزه تحقیق وتوسعه را نداشتیم 
که با بخش صنعت ارتباط بگیرند 
و تجهیزاتی را خاص منظــوره برای 
صنعــت طراحی کنند تا به شــکل 
انبــوه وارد بــازار شــود و در نهایــت 
هم به خارج از کشــور صادر شــود. 
همچنــان نیــز ایــن زیرســاخت ها 

آماده نیست. 
اما چه بالیی سر سخت افزار آمد؟ 

برخی از ســخت افزاری ها مثل ما بودند که نمی خواســتند به 
کار تجاری صرف تن بدهند و به کار مهندسی عالقه داشتند. 
راه حلــی که مــا در اوایــل دهــه ۷۰ پیــش روی خــود می دیدیم، 
قدم گذاشــتن در بازار شــبکه بود. ما تجهیزات شــبکه را برای 
پروژه هایمــان وارد کردیــم، نــه اینکــه صرفــاً کار تجــاری انجام 
دهیم. به مرور که تجهیزات مختلف را به تناسب پروژه ها وارد 
می کردیم و توسعه می دادیم، با محصوالت متنوعی نیز آشنا 
شــدیم. مثالً من در پروژه ای مجبور شدم از تجهیزی استفاده 
کنم به نام مدیــا کانورتــر. وقتــی آن را خریداری کــردم، متوجه 
شدم که محصول بسیار خوبی است و با خودم فکر کردم چرا 
نمایندگی اش را اخذ نکنم؟ بر این اســاس سراغ بحث تجاری 
رفتم و نمایندگی آن شرکت را گرفتم و شروع به واردات آن کردم. 
سیاست ما این بود که ســراغ واردات تجهیزات خاص برویم، 
نه هر تجهیزی که نیــاز عموم باشــد. با همان گرایــش بعداً به 
حوزه امنیت وارد شدیم که نسبت به شبکه، تخصصی تر بود. 
در مقطع فعلی، به نظرم بازار تخصصی شــده است. درست 
است که وضعیت فروش پی ســی و نوت بوک اسفناک است، 
اما در مورد تجهیزات تخصصی اوضاع فرق می کند، یعنی شما 
سرور را از جایی می خرید که به شما پشتیبانی هم ارائه بدهد.  

 مشتریان شما چه کسانی هستند؟
مشتریان ما و شرکت هایی که مشــابه ما فعالیت دارند، اکثراً 
ادارات و ســازمان های دولتــی هســتند. مــا دولــت را به عنــوان 
کارفرمای بزرگی می شناســیم که نبــض بازار آی تی در دســت 
اوست. البته این ضعف ماست که مشتری اصلی شرکت های 
تخصصی خود دولت اســت. دولت بدنه بســیار بزرگی دارد، 
آن هم بــدون اینکــه ابــزار الزم را دارا باشــد. برای اینکــه بتواند 
زیرساخت هایش را تجهیز کند و سرویس و خدمات مناسبی 
ارائه دهد، باید سرویسش را از بخش خصوصی دریافت کند. 
خوشــبختانه طی این سال ها توانســته ایم در حوزه امنیت نه 
به دلیل نازل بودن قیمت، بلکه به خاطر دانش فنی و سرویس 

مناسبی که ارائه داده ایم، پروژه بگیریم. 

 چه میزان از تجهیزاتی که ما به شــکل 
ســخت افزاری اســتفاده می کنیم، تولیــد داخلی 
است؟ آیا شرکت های ما تنها واردکننده هستند؟ 
دکترای تخصصی من در رشــته فناوری با گرایش 
انتقال فناوری است، اما به نظرم تولید جایی معنا 
دارد که چیزی به عنوان مزیت نسبی وجود داشته 
باشــد. اگر تولیــدی ارزش افزوده نداشــته باشــد، 
نبایــد آن را انجــام داد. مثال بــارزش ایران خودرو و 
سایپا هستند. در دهه 4۰ برای کشور و منطقه ما تولید خودرو 
ارزش افــزوده داشــت. در کل منطقه فقط ایران بــود که پیکان 
تولید می کرد و کره جنوبی می آمد و از کارخانه ایران ناسیونال 
بازدید می کــرد. آن زمان ما پیشــگام فنــاوری در تولیــد خودرو 
بودیم، اما اکنــون تا زمانــی که کمپانی هــای بزرگ کــره جنوبی 
هســتند، ما با پراید چــه کاری می توانیم انجــام دهیم؟ مزیت 
نســبی ما چیســت؟ اگر از مدیــران ایــن دو کارخانه بپرســید، 
می گوینــد چند هــزار کارمنــد دارنــد. آیا ایــن جواب مناســبی 
است؟ یعنی شما مزیت نســبی ندارید، بلکه در باتالقی وارد 
شده اید و یکسری نیرو استخدام کرده اید و چون بودجه دولت را 
می گیرید، دیگر برایتان بازدهی مهم نیست.مثال کره جنوبی را 
برای شما می زنم که دو خودروسازی 
بزرگ هیوندایی و کیا و دو شــرکت 
بزرگ سامسونگ و ال جی را دارد. 
با وجــود کمپانی هایی کــه در تمام 
صنایــع، از الکترونیــک گرفتــه تــا 
کشتی ســازی حضــور دارنــد، فکر 
می کنید تعرفــه واردات تجهیزات 
آی تی و الکترونیک در کره جنوبی 
چقدر اســت؟ شــاید به نظر برسد 
که دولت کره جنوبی برای حمایت 
از تولید داخل تعرفه سنگینی روی 
محصوالتی مانند اپل می بندد، اما 
تعرفه یکسری از تجهیزات آی تی 
در کره جنوبی صفر است و به این می گویند حمایت. این یعنی 
دولت از همان روز اول به تولیدکننده اش می گوید که تو باید با 
اپل رقابت کنی. همین امر باعث شده تا در بازار جهانی، تنها 
سامسونگ توان رقابت با اپل را داشته باشد. وقتی حین تولید 
رقیب را در کنار خودتان حس  کنید، چاره ای ندارید جز اینکه 

کیفیت تان را افزایش دهید تا از رقیب خود جا نمانید.
بــه حــوزه آی تــی برگردیــم؛ در حــوزه آی تــی مزیــت نســبی مــا 
چیســت؟ قطعاً تولید نیســت. بــه زور نمی توان یک کشــور را 
تولیدکننده ســخت افزار کرد. مگر ما تولیدکننده نیمه رســانا 
هســتیم؟ مگــر تولیدکننــده قطعــات پیچیــده الکترونیــک 
هستیم؟ بسیاری از این قطعات را خود آمریکا تولید نمی کند. 
پس مــن نمی توانــم ادعای تولیــد کنم؛ شــاید بتوانــم قطعات 
را اینجــا بیــاورم و ســخت افزاری تولید کنــم، چون نیــروی کارم 
ارزان اســت، ولی حتی این نیروی کار هم در دهه 6۰ ارزان بود، 
نه اکنون. به همین دلیل دولت مجبور اســت دســت به دامن 
سوبســید و رانت و وام شــود تا این کســب و کارها زنده بمانند؛ 

هرچند این گونه دولت و کشور ضعیف می شوند. 
مزیت نسبی ما چیست؟ نیروی انسانی متخصص که آن هم 
تا حدود زیادی از دست رفت؛ افراد مستعدی که می توانستند 

در حوزه نرم افزار و طراحی به کشور کمک کنند؛ همان چیزی که 
هندی ها از آن استفاده کردند. من اصالً اعتقاد به تولید در حوزه 
سخت افزار ندارم و به عنوان کسی که خاک این رشته را خورده، 
به صراحت می گویم تولید در این حوزه هیچ مزیتی ندارد، به جز 
رانت. باید به این فکر کنیم که اصالً اقتصادی است که بخواهیم 
مثالً مادربورد طراحی کنیم؟ قرار اســت این محصول را به چه 
کسی بفروشیم؟ اساساً روند تولید این گونه نیست. برای تولید 
الزم است بازار را بشناسید و با توجه به نیاز بازار، محصولی را 
تولید کنید. بضاعت این بازار به ما می گوید تولید سخت افزار 
به صرفه نیســت. اگر نگران آینده کشور هستید، راه حلش نه 
تولید به هر قیمتی، بلکه بها دادن به نیروی انسانی است. این 
برنامه نویســان خوب هزینه چندانی هــم ندارند و مــواد اولیه 
کارشان یک پی ســی اســت، نه یک کارخانه. کار تولید بسیار 
پیچیده اســت و تنها در یک صورت می تواند به صرفه باشــد؛ 
در صورتی که اختراعی انجام شود که نیاز بازار است و در زمان 

مناسبی هم وارد بازار شود. 

 در تمامی حوزه ها با موج مهاجرت عظیمی 
مواجه هستیم. وضعیت مهندسان سخت افزار به 
چه شکل است؟ آیا شما نیز تأثیرات این وضعیت را 

در کسب و کار خود مشاهده کرده اید؟
از آنجــا کــه سال هاســت بــا ایــن مســئله درگیــرم و باعــث 
ســرخوردگی ام شــده، کامــالً از آن آگاهــم. اوایــل دهــه ۷۰ در 
دانشــگاه تدریــس می کــردم. دیــدم بــه هــر کســی آمــوزش 
می دهیم، بــه آمریــکا و کانــادا مــی رود و در آنجــا از آن دانش 
اســتفاده می کند. به همین دلیل از آمــوزش دانش در بخش 
خصوصی و برای متخصصی که می خواهد آستین باال بزند و 
وارد میدان عمل شود، استفاده کردم. زمانی دانشگاه شریف 
۳۵ نفر ورودی مهندســی الکترونیــک داشــت و از آن تعداد، 
حــدود 2۰، 2۵ نفر از کشــور خارج می شــدند و باقــی در ایران 
می ماندند. اما االن از این ۳۵ نفر، حتی یــک نفر هم در ایران 

نمی ماند. 
فقط در مورد حوزه نرم افزار این گونه نیست، نیروی متخصص 
ما در ایران در ســایر حوزه های مهندســی و حتی پزشــکی نیز 
معتبر است. مهندسان سخت افزار که گل سرسبد هستند، 
زیرا هــم می تواننــد طراحان خوبی باشــند، هم چــون آموزش 
نرم افــزار دیده انــد، می تواننــد برنامه نویســان خوبی باشــند. 
همین وضعیت سبب شــده پروژه های ما توسط مهندسانی 
انجام شود که حتی یک نفرشان دانش آموخته دانشگاه های 
دولتــی نیســتند. دائمــاً در ســازمان نظــام صنفی دربــاره این 
موضوع صحبت می شــود که وقتی شــرکتی قصد استخدام 
نیــرو دارد، فارغ التحصیالن دانشــگاه های معتبــر و صنعتی 
حتی رزومه هم نمی فرســتند. ســونامی مهاجــرت نخبگان و 
شــرکت ها وحشــتناک اســت. زمانی فقط نیروی متخصص 
مهاجرت می کرد، اما اکنون امارات در حال جذب شرکت ها نیز 
هست. اگر عرق وطن نباشد، هیچ چیز دیگری نمی تواند شما 
را به کشور متصل کند، چون امکانات و گزینه ها گسترده اند. 
من بــرای دور زدن مشــکلم به این شــیوه متوســل شــده ام که 
دانشــجوی تازه فارغ التحصیلی را که قصد مهاجــرت ندارد، 
اســتخدام می کنــم و آموزش هــای الزم را بــه او می دهــم تــا به 
مهندس امنیــت شــبکه تبدیل شــود. این فــرد در قبــال این 
آموزش هــا، تعهــد خدمــت چهــار، پنج ســاله بــه شــرکت من 
خواهد داشت. بعد از این مدت هم به احتمال زیاد مهاجرت 
می کند. زمانی آن قدر برای کارمندانم توصیه نامه به ســفارت 
اســترالیا فرســتادم که گفتند دیگــر توصیه نامه هــای گیالس 
کامپیوتر را بررسی نمی کنند، با اینکه سفارت موظف است که 
این موارد را چک کند. البته این درد است و خوشحال کننده 
نیســت. یکی از دالیل اصلی آن هم این است که در کشور ما 
به تخصص احترام گذاشته نمی شود و پول را جایی که نباید 
هزینه می کنیم. به این فکر کرده اید که اگر آن ۹۳ هزار میلیارد 
تومان را که اختالس شد، خرج نخبه های این کشور می کردیم، 
می توانستیم چند مهندس خوب برای انجام پروژه های همین 
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فين تک
F I N T E C H

شش عاملی که آینده پرداخت  را دگرگون خواهند کرد

متغیرهای 
تحول ساز

صنعت پرداخت به لطف فناوری های جدید و شیوه های 
نوآورانه، دیگر تحت سلطه سیستم های پرداخت سنتی 
ماننــد پــول نقــد، کارت هــای اعتبــاری و نقل وانتقــاالت 
بانکــی نیســت و در عــوض یــک بــازار همیشــه در حال 
تحــول اســت کــه روی آسان ســازی، جهانی ســازی، 

نوآوری هــای فنــاوری و امنیــت تمرکــز دارد. بازیگــران 
جدید بــا ســرعت خیره کننــده ای وارد بــازار می شــوند و 
شــرکت های فین تک و بــزرگ فناوری ماننــد اپل، گوگل، 
آمــازون و فیس بــوک بــرای تســلط بــر ایــن بــازار رقابــت 

می کنند. 

مسعود علی اکبرزاده مدیرعامل داده کاوان هوشمند توسن شد

یک تغییر مدیریتی در گروه توسن

جعفر عظیمی مدیرعامل تراکنش همراه ایمن )شاپ( شد

مدیر جدید شاپ

هلدینگ صاد و مگفا تفاهم نامه همکاری امضا کردند

همکاری برای پیشبرد پروژه های ملی و کالن

NEWSخبر

مسعود علی اکبرزاده چهارشنبه ۱۸ آبان با حکم 
هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت داده کاوان 
هوشــمند توســن انتخاب شــد. پیــش از او بهزاد 
چناقلو بــه مــدت دو ســال  و  نیــم این ســمت را بر 
عهده داشت. علی اکبرزاده دانش آموخته رشته 
کامپیوتر، گرایــش نرم افزار در مقطع کارشناســی 
و فارغ التحصیــل رشــته مدیریــت کســب وکار 

در مقطع کارشناســی ارشــد اســت. او پنج ســال 
به عنــوان مدیر فروش امور مشــتریان در شــرکت 
داده کاوان هوشــمند فعالیــت داشــته اســت. 
مدیرعاملــی شــرکت ایران فــاوا گســترش، یکی از 
بازوهای فناوری ایران خودرو و مدیرعاملی شرکت 
بهین فردا، شــرکت وابســته به گــروه ارتبــاط فردا 
از دیگــر ســوابق کاری اوســت. شــرکت داده کاوان 
هوشمند توسن از شرکت های زیرمجموعه گروه 
توسن است که ابتدای سال ۱۳۸۹ فعالیتش را آغاز 
کرده اســت. این شــرکت در زمینه هوش تجاری، 
هوش عملیاتــی، تحلیــل، طراحــی و اجــرای انبار 
داده هــای بانکــی، تحلیــل، طراحی و پیاده ســازی 
سامانه های هوشمند تحلیلی مبتنی بر انبار داده 

و ... فعالیت می کند.

در جلســه هیئت مدیره شــرکت تراکنش همراه 
ایمن )شاپ(، جعفر عظیمی به سمت مدیرعاملی 
این شرکت منصوب شد. آخرین سمت عظیمی 
پیــش از انتصــاب بــه ســمت مدیرعاملــی ایــن 
شرکت، ریاســت هیئت مدیره شــرکت تراکنش 
همراه مانی تک )مانی تک( و مشاوری مدیرعامل 

شرکت توسن تکنو بوده است.

او قبال به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت 
تراکنش همــراه ایمن )شــاپ( از بهمن مــاه ۱۳۹4 
تــا دی مــاه ۱۳۹۸ و رئیــس هیئت مدیــره شــرکت 
تراکنش همراه مانی تک )مانی تک( از شهریورماه 
۱۳۹۹ تا مهرماه ۱4۰۱ با گروه توسن تکنو همکاری 
داشته است. مدیرعامل جدید شاپ در آخرین 
سمت حرفه ای خود پیش از تصدی مسئولیت 
جدید، مشــاوری مدیرعامل شرکت توسن تکنو 
از مهرمــاه ۱4۰۰ را تجربــه کــرده اســت. عظیمی 
دانش آموخته رشته مهندسی کامپیوتر با گرایش 
سخت افزار در مقطع کارشناسی و رشته مدیریت 
کســب وکار )MBA( در مقطع کارشناســی ارشد 
اســت. گفتنــی اســت پیــش از عظیمــی، وحید 

فرمانی عهده دار این مسئولیت بود.

آییــن امضــای تفاهم نامــه همــکاری هلدینــگ 
فن آوری و نوآوری بانک صادرات ایران )صاد( و مرکز 
گسترش فناوری اطالعات )مگفا( ۱6 آبان با هدف 
هم افزایی میان این دو مجموعه بزرگ برگزار شد. در 
این مراسم علی حکیم جوادی، مدیرعامل هلدینگ 
صاد؛ امیرمســعود پورهاشم، مشــاور مدیرعامل 

هلدینگ صاد؛ حسین مهویدی، مدیرعامل مگفا؛ 
محمد افشــار ونگینی، عضــو هیئت مدیره مگفا 
و وحید رویانیان، معاون کســب وکار مگفا حضور 
داشتند. نمایندگان هر دو مجموعه معتقدند این 
تفاهم نامه می تواند به ارائه پروژه های کالن و ملی 
در صنعت آی تی منجر شود. به گفته علی حکیم 
جوادی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ 
صــاد، ظرفیت هــای بانــک صــادرات در کشــور و 
پتانسیل هلدینگ صاد و شرکت های زیرمجموعه 
آن، راه را بــرای ورود به حوزه های گوناگــون در ابعاد 
ملی هموار می کند. او گفت: »امروز این تفاهم نامه 
در همیــن راســتا و بــرای اســتفاده از ظرفیت هــای 

مجموعه مگفا امضا شد.«
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فين تک
F I N T E C H

)Data(  داده ها 
مردم به طور فزاینده ای به داده ها به صورت روزانه متکی 
هســتند. نه فقط در بخش پرداخت یا حتی در صنعت 
خدمــات مالی، بلکــه تقریبــاً در تمام جنبه هــای زندگی 
آنهــا داده ها اهمیــت دارنــد؛ از گوش دادن به موســیقی 

گرفته تا خرید آنالین.
در واقع در پنج سال گذشته، داده های بیشتری نسبت 
به ۳۰ ســال گذشــته تولید شــده و تخمین زده می شــود 
تــا ســال 2۰2۵ تولیــد داده هــای جهانــی بــه حــدود ۱۸۱ 
زتابایــت خواهــد رســید کــه دو برابر ســال 2۰2۱ اســت. 
البتــه رویکردهای مبتنــی بر داده در بخــش پرداخت ها 
جدید نیســتند، زیرا بازاریابی، تبلیغات و بهینه ســازی 
SEO مشتریان را تشــویق می کند از سایت های تجارت 
الکترونیــک در سراســر وب بازدیــد کننــد؛ امــا ایــن تازه 

شروع چیزی به مراتب بزرگ تر است.
دهه آینده شاهد ورود 5G و 6G و تسریع در اتصال بین 
دســتگاه ها در سراســر جهان خواهیم بود. این اتفاق به 
طرز چشــم گیری نحوه تعامل افــراد با یکدیگــر را تغییر 
خواهــد داد؛ در نتیجــه کوانتومــی کــه از داده هــا تولیــد 
می شــود، عظیم خواهد بود و این فرصت هــای بزرگی را 

برای بخش پرداخت به وجود می آورد. 

)Digital IDs(  شناسه های دیجیتال 
هنگام پرداخت، غیرعادی نیست که از مصرف کنندگان 
درخواست احراز هویت شود. در آینده مصرف کنندگان 
شناســه های دیجیتالــی خواهند داشــت. شناســه های 

و  ویژگی هــا  دیجیتالــی 
اعتبارهــای دیجیتالــی قابــل 
اعتمــادی هســتند کــه به طور 
خــاص بــرای دنیــای دیجیتال 
ایجــاد شــده اند. شناســه های 
دیجیتــال شــامل فناوری های 
نوآورانــه و همــکاری عمیق تــر 
بخــش  و  دولت هــا  بیــن 

خصوصی خواهند بود.
عــالوه بــر ایــن، ایــن سیســتم 
بــرای افزایــش انعطاف پذیــری 
بــه اقدامــات صــدور گواهینامه 
نیــاز دارد و بــه مصرف کنندگان 
بــه  را می دهــد  امــکان  ایــن 

دســتگاه هایی که به آنها اعتماد دارند، متصل شــوند. این 
حرکت شــامل احــراز هویــت دیجیتــال بهتــر، شناســایی 
بیومتریک و محافظت از رمز عبور و نام کاربری قوی خواهد 

بود.

 بازارهای نوظهور
)Emerging markets(

همه گیــری، ظهــور نوآوری هــای فنــاوری در صنعــت 
پرداخت را تســریع و اهمیت آنها را برجســته کرده، اما 
در به چالش کشیدن بازارهای نوظهور به طور کامل موفق 
نشــده اســت. به عنوان  مثال، روزبه روز بر شدت رقابت 
میان شرکت های مالی غربی و استارتاپ های نوآور آسیا 
افزوده می شود. برخی از این استارتاپ ها در مبارزه برای 
تسلط بر بازار از مؤسسات مالی ســنتی جلوتر هستند 
و محصــوالت و خدمــات پرداختــی را مطابــق بــا آخرین 

فناوری ها و خواسته های مصرف کننده ارائه می دهند.
چنین بازارهایی به شــدت پذیــرای نوآوری هــای فناورانه 
هســتند، زیــرا جوامعــی کــه از سیســتم های پرداخــت 
قدیمی استفاده می کنند، بسیار مشتاق اند فناوری های 
جدیدی را که با نیازهای اقتصادی روزانه آنها ســازگارتر 
است، اتخاذ کنند. برای مثال پیش بینی می شود تعداد 
دارنــدگان کارت بدهــی و اعتبــاری ۵/۸ درصــد در ایــن 

کشورها افزایش یابد.
صنعــت پرداخــت از لحــاظ تاریخــی در ایــاالت  متحده 

متمرکــز بوده، اما بــا توجه بیشــتر به بازارهای آســیایی، 
به ویژه چیــن که جهش خــود را به ســمت پرداخت های 
موبایلی ســرعت می بخشــد، ایــن رویــه در حــال تغییر 

است.

)Super-apps( سوپر اپلیکیشن ها 
کل اکوسیســتم پرداخــت در ســال های اخیــر تحــت 
تأثیــر ظهــور ســوپر اپلیکیشــن های قــرار گرفتــه اســت. 
این سیســتم برای راحتی کاربران طراحی  شده و تجربه 
یکپارچــه را بــرای ابزارهــای مالــی ارائــه می دهــد. ایــن 
برنامه هــا سیســتم های پرداخت امــن و بــدون تماس را 
از طریــق تلفن همــراه ارائه می دهنــد. اپل پــی در ایاالت  
متحده و علی پــی در چیــن دو نمونــه بزرگ هســتند که 
فعالیت های معامالتی روزانه مصرف کنندگان را متحول 

می سازند.
ســوپر اپ ها به عنــوان یــک بــازار یکپارچــه از خدمات و 
پیشــنهادها، با اســتفاده از فناوری داخلی و ادغام های 
شــخص ثالث ایفای نقــش می کننــد که به یــک تجربه 
فوق العــاده راحت بــرای تجــار و مصرف کننــدگان منجر 

می شود.

 بالکچین و ارزهای دیجیتال 
)Blockchain(

بــه نظــر می رســد بحث هــای جــاری پیرامــون بالکچیــن 
پایان ناپذیر است، اما مزایای این سیستم از نظر قابلیت 
ردیابــی و انطبــاق غیرقابل انــکار اســت. بــا ایــن حــال، 
نوســانات ارزهــای دیجیتــال 
مانــع می شــود کــه از توانایــی 
آنهــا به عنــوان ارز اســتفاده 
شــود؛ از ایــن رو بحث هایــی 
و  کویــن  اســتیبل  پیرامــون 

CBDC وجود دارد.
سیســتم بالکچیــن همچنین 
دارای چندیــن مزیــت از نظــر 
در  بالدرنــگ  تراکنش هــای 
اکوسیســتم دیجیتال اســت. 
نهادهــای  بیــن  بالکچیــن 
مختلفی اعتماد ایجاد می کند 
که در آن اعتماد وجود ندارد یا 
اثبات نشده است. همچنین 
دارای ســاختار غیرمتمرکــز، امنیت و حریــم خصوصی 
بهبودیافتــه اســت، می توانــد هزینه ها را کاهــش دهد، 
سرعت، دید و قابلیت ردیابی و تغییرناپذیری را افزایش 
دهد و بــر قــدرت کنتــرل فــردی در محافظــت از داده ها 
بیفزاید. همه این مزایا حداکثر شفافیت را ایجاد کرده و 

پول شویی و تقلب را کاهش می دهند.

 پرداخت های اجتماعی
)Social payments(

گستردگی ارتباطات اجتماعی در زندگی مصرف کنندگان 
به دلیل اســتفاده از رســانه های اجتماعی، ســبب شــده 
خدمــات مالــی و ارائه دهنــدگان پرداخــت از تعامــالت 
رسانه های اجتماعی برای تســهیل پرداخت ها استفاده 
کنند. این روند توســط پی پال رایج شــد، اما شــرکت های 
دیگــری ماننــد ونمــو، اســنپ کَش، گــوگل ولــت، اپــل پی 
و توییتــر بــای نیــز از آن اســتقبال کردنــد. اپلیکیشــن 
اشــتراک گذاری پول موبایل لیدیا نیز به عنوان یک روش 
ساده و راحت برای ارسال فوری پول به دوستان و خانواده 

شناحته شده است.
پرداخت های اجتماعی روش خرید ما را تغییر می دهند. 
برنامه های P2P راحت، ایمن و سریع هستند. همه گیری، 
افــراد بیشــتری را تشــویق کــرد تــا از چنیــن برنامه هایــی 
اســتقبال کنند و همچنیــن باعــث افزایــش پلتفرم های 

»االن بخر، بعداً پرداخت کن« مانند افیرم شد.  

چرا بانک ها این روزها تسهیالت ُخرد پرداخت نمی کنند؟

وام؛ شاید وقتی دیگر

REPORTگزارش

مدتی اســت بانک ها تســهیالت خرد پرداخت 
نمی کننــد و اعــالم کرده انــد کــه بانــک مرکــزی 
پرداخت این وام ها را متوقف کرده اســت. البته 
برخــی ایــن موضــوع را بهانه تراشــی بانک هــا 
می داننــد و دلیــل آن را انضباط بخشــی بانــک 
مرکــزی بــرای جلوگیــری از خلــق پــول قلمــداد 
کرده اند؛ به هر حال مردم برای دریافت وام با در 

بسته مواجه شده اند.
نخســتین راهــکار بــرای رفــع مشــکالت مالــی، 
دریافت وام از بانک است. هرچند برای رسیدن 
به مقصود باید از هفت خان رستم عبور کرد؛ با 
این حال تالش های بانک مرکزی برای تســهیل 
دریافــت وام هــای خــرد همچــون حــذف ضامن 
و اعتبارســنجی متقاضیــان در مقطعی مســیر 
دریافت تســهیالت را هموار کــرد و در این مدت 

بسیاری موفق شدند وام خرد دریافت کنند.
بر اســاس آخرین آمار تا ۱۰ آبــان ۵۸۰ هزار فقره 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۸۰ هزار 
میلیارد تومان پرداخت شد که رشد ۵2 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. 
همچنیــن 4۷۹ هــزار فقــره وام قرض الحســنه 
فرزندآوری به مبلغ ۱۹ هزار و ۹۹2 میلیارد تومان 
اعطا شده است. بر اساس این گزارش ۱66 هزار 
و ۵۰۰ فقره برای وام ودیعه مســکن از 6 تیرماه تا 
۱۰ آبان ماه امســال تشــکیل پرونده شــده که از 
این تعداد ۱2۸ هزار نفــر به میزان ۷ هــزار و ۹۹۸ 
میلیارد تومــان تســهیالت دریافــت کرده اند. با 
این  حال در دو ماه اخیر افراد زیادی از ندادن وام 
توســط بانک ها گالیه داشــته و خواهان بررسی 

این موضوع شده اند.
در شــهر تهــران برخــی بانک هــا دلیــل توقــف 
پرداخــت تســهیالت را نبود اعتبــار کافــی برای 
اعطــای وام اعــالم کــرده و کاهش ســپرده گذاری 
مشــتریان را مهم ترین دلیل وضع موجود بیان 

می کنند. 

 بانــک مرکزی پرداخت تســهیالت 
را متوقف کرد

متصدی بخش تسهیالت یکی از شعب بانک 

مســکن در ایــن  بــاره گفتــه کــه بیــش از دو مــاه 
اســت وامــی پرداخــت نمی کنیــم، زیــرا بانــک 
مرکــزی پرداخــت تســهیالت را متوقــف کــرده 
اســت. او درباره اینکه چه زمانی این ممنوعیت 
برداشته می شــود، بیان کرد: »بخشــنامه ای در 
این خصوص ابالغ نشــده، امــا در برخــی موارد 
برای مقطعی این محدودیت از بین رفته است.«
متصدی بخش تسهیالت یکی از شعب بانک 
کشــاورزی با بیــان اینکــه اعطای تســهیالت در 
شــعبه های بانــک جریــان دارد، افــزود: »بــرای 
دریافت وام های قرض الحســنه همچون ازدواج 
و فرزنــدآوری متقاضیــان باید به ســامانه بانک 
مرکــزی مراجعه کننــد و پــس از تعیین شــعبه، 
مراحــل پرداخــت وام در بانک کشــاورزی انجام 

می شود.«

 توقــف اعطــای وام ترفنــد خــود 
بانک هاست

مســئول حوزه تســهیالت یکی از شــعب بانک 
ملی نیز با تکذیب مسدودشــدن اعطــای وام از 
ســوی بانک مرکزی گفت: »بهانه تراشــی توقف 
اعطــای وام از ســوی بانــک مرکــزی ترفنــد خــود 
بانک هاســت و دلیل اصلی این است که اعتبار 

بانک ها کاهش  یافته است.«
او ادامه داد: »االن در شعبه ما )بانک ملی( تنها 
کارت اعتبــاری بــه متقاضیــان داده می شــود و 
تعداد افرادی که این کارت ها را دریافت می کنند، 

نسبت به گذشته کمتر شده است.«
متصدی یکی از شعب بانک ملت نیز همچون 
شعب بانک صادرات از توقف اعطای وام توسط 
بانک مرکزی خبــر داد و گفــت: »تنها یک طرح 
برای پرداخت وام در این شعبه اجرا می شود.« 

مســئول حوزه تســهیالت یکی از شــعب بانک 
سپه نیز گفت: »در بانک سپه تنها بر اعطای وام 
بر اساس سپرده گذاری تمرکز داریم.« بررسی ها 
در مراجعه به بانک های خصوصی برای اعطای 
وام حاکی از این است که این بانک ها نیز گردش 
حساب )معدل حساب( و سپرده گذاری را مبنای 

پرداخت وام بیان می کنند.

 همه گیری، ظهور 
نوآوری های فناوری 
در صنعت پرداخت را 
تسریع و اهمیت آنها 
را برجسته کرده، اما 
در به چالش کشیدن 

بازارهای نوظهور به طور 
کامل موفق نشده است
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طبــق مطالعــات اخیــر چارلــز شــواب، اغلــب جوانــان 
به ویــژه در ایــاالت متحــده دیگر رغبــت زیادی بــه طرح 
بازنشســتگی)k( 401 ندارنــد. طــرح )k( 401یــک طــرح 
پس انــداز بازنشســتگی اســت کــه توســط بســیاری از 
کارفرمایــان آمریکایی ارائه می شــود و یکســری مزایای 
مالیاتــی دارد؛ ولــی بــه نظــر می رســد اخیــراً جوانــان 
گزینه های دیگــری مانند ارزهای دیجیتــال را جایگزین 

این طرح کرده اند.
ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه ۳۷ درصــد نســل زد، 
۵4 درصــد نســل وای و 6۱ درصــد نســل ایکــس اولیــن 
تجربه ســرمایه گذاری خود را از طریق طرح )k( 401 رقم 
زده اند. به احتمال زیاد این دو نسل جوان تر نسبت به 
نسل های پیشین بیشــتر در ارزهای دیجیتال، امالک، 
مســتمری ها و کســب وکارهای کوچک ســرمایه گذاری 

می کنند.

 این طرح دیگر تنها انتخاب نیست
در ماه آوریل هم یک نظرســنجی آنالین توسط الجیکا 
ریســرچ برای خدمات برنامه بازنشستگی شواب انجام 
شــد که هــزار نفــر شــرکت کننده داشــت. این هــزار نفر 
کســانی بودند کــه از طــرح )k( 401 اســتفاده می کردند. 
کاترین گوالدی، رئیس خدمات مالی شواب، در رابطه با 
نتایج این نظرسنجی در بیانیه ای گفت: »جوانان امروز 
رویکردهای سنتی برای کار و بازنشســتگی را زیر سؤال 
می برند، زیرا آنها شغل های متفاوتی انتخاب می کنند. 
کرونا هم باعث شــد که آنها اولویت های خود را بازبینی 

و بازنویسی کنند.«
او ادامــه داد: »با اینکه طــرح )k( 401 هنــوز هم انتخاب 
اصلــی بســیاری از افــراد بــرای پس انــداز بازنشســتگی 
اســت، اما دیگر تنها انتخاب آنها محســوب نمی شود. 
مردم دارایی های جدید و متنوع را راه رسیدن به اهداف 

نتایج مطالعه چارلز شواب نشان می دهد نسل های زد 
و وای خواهان افزودن بیت کوین به طرح های قدیمی 

بازنشستگی هستند

افزودن بیت کوین
401)k( به طرح

دولت آمریکا یکی از 
بزرگ ترین دارندگان 

بیت کوین می شود

مصادره 50 هزار 
بیت کوین

وزارت دادگســتری ایاالت متحده آمریکا 
اخیراً بیش از ۵۰ هــزار بیت کوین به ارزش 
تقریبی یک میلیارد دالر را از فردی ضبط و 
مصادره کرده است. ظاهراً جیمز ژونگ این 
دارایی ها را در سال 2۰۱2 به طور غیرقانونی 
و از طریــق بــازار دارک وب جــاده ابریشــم 
به دســت آورده بود. وی در چهــارم نوامبر 
در دادگاه بــه جرم خــود اعتراف کــرد و قرار 
اســت در ماه فوریه محکوم شود. به گفته 
دامیــان ویلیامز، دادســتان ناحیه جنوبی 
نیویــورک، محــل اختفــای بیت کوین های 
مسروقه حدود ۱۰ ســال نامشخص بوده 
است.  جاده ابریشم یکی از اولین بازارهای 
دارک وب است که به عنوان یک سرویس 
مخفی تور عمل می کند. این ابزار با حفظ 
حریم خصوصی افراد آنها را قادر می سازد 
تا به طور ناشناس در اینترنت جست و جو 
کنند.  به نظر می رســد ژونگ برای سرقت 
بیت کویــن از بــازار جاده ابریشــم، نقشــه 
دقیقــی طراحــی و فکــر همه چیــز را کــرده 
بود. تایلــر هچــر، بازپــرس اداره مالیات بر 
درآمد ایاالت متحده در این باره می گوید: 
»ژونگ پس از ســرقت ســعی کــرد غنایم 
خود را از طریق یکسری معامالت پیچیده 
مخفی کنــد. با وجــود تمام ایــن تالش ها، 
ژونگ باز هم نتوانست مانع اجرای قانون 
شــود. پس از صدور حکم بازرســی محل 
ســکونت ژونگ در نوامبــر 2۰2۱، مقامات 
قسمتی از بیت کوین های مفقودشده را در 
یک گاوصندوق در زیرزمین یافتند. سایر 
بیت کوین ها نیز در یــک کامپیوتر در کمد 
حمام مخفی شده بود. ارزش بیت کوین ها 
در زمان توقیف تقریبــاً ۳/4 میلیارد دالر 
بود. عــالوه بــر بیت کوین حــدود 662 هزار 

دالر پول نقد نیز یافت شد.« 
الزم بــه ذکر اســت کــه ژونگ تنها ســارق 
بــزرگ بیت کوینــی نیســت کــه مقامــات 
شــده اند.  آن  دســتگیری  بــه  موفــق 
کالهبــرداران بزرگ تــر از ژونــگ هــم 
نتوانســته اند از چنــگ قانون فــرار کنند. 
در ماه فوریه نیز یک زوج نیویورکی متهم 
بــه ســرقت ۱2۰ هــزار بیت کویــن شــدند. 
مقامات توانستند بیشتر بیت کوین های 
مسروقه را کشف و ضبط کنند. عالوه بر 
ایــن زوج نیویورکــی، در نوامبــر  2۰2۰ نیز 
مقامات موفق به دستگیری کالهبرداری 
شدند که ۷۰ هزار بیت کوین از بازار جاده 

ابریشم به سرقت برده بود. 

NEWSخبر

رمزارز
CRYPTOCURRENCY

مالی خود می دانند و سرمایه گذاری بر این دارایی ها برای 
آنها هیجان انگیز است.«

به عالوه، ۳2 درصــد از شــرکت کنندگان گفتند که کاش 
می توانستند از طریق طرح )k( 401 در ارزهای دیجیتال 
ســرمایه گذاری کننــد. درواقــع 46 درصــد نســل زد و 
4۵ درصــد نســل وای در ایــن مــورد اتفاق نظر داشــتند. 
در همیــن راســتا، فیدلتــی اینوســتمنت در مــاه آوریــل 
اعالم کرد که قرار اســت بــه افــراد اجازه دهد تا بخشــی 
 از پس اندازهــای دوران بازنشســتگی خــود را در طــرح 

)k( 401 از طریق بیت کوین انجام دهند. 

 سخت است، ولی انجام می دهیم
در اوایل ماه اکتبر نیز، شــرکت ارائه خدمات دستمزد و 
 )Bitwage( صورت حســاب ارزهای دیجیتال بیت ویــج
همکاری خود را بــا ارائه دهنده طــرح )k( 401، برای همه 
ما )ForUsAll( آغــاز کرد. هدف از ایــن همکاری افزودن 
بیت کوین به طــرح )k( 401 اســت. مدیرعامل بیت ویج، 
جاناتــان چســتر، بــه بالک ورکــز می گویــد: »امیدواریــم 
کارکنــان جوانانــی کــه از طــرح )k( 401 کمتــر اســتفاده 
می کنند، بــا این کار ترغیب شــوند تا بیشــتر به ســمت 

ما بیایند.«
او می افزایــد: »ایــن اقــدام می تواننــد افــراد بیشــتری را 
از نســل های وای و زد وارد ایــن سیســتم کنــد. هر چند 
افزودن بیت کوین به طرح )k( 401 بسیار سخت است؛ 
زیرا مسئولیت حفظ این دارایی برای ما سنگین است.«
6۱ درصــد پاســخ دهندگان اظهار داشــتند که بــه غیر از 
طرح )k( 401 از یک حســاب پس انــداز دیگر هم جهت 
پس انداز یا ســرمایه گذاری برای بازنشســتگی استفاده 

می کنند.
2۵ درصد هم گفتند ارزهای دیجیتال را به عنوان راه دوم 
ســرمایه گذاری انتخــاب کرده انــد. الزم به ذکر اســت که 
تمایل نسل وای برای سرمایه گذاری بر کریپتو بیشتر از 
ســایر شــرکت کنندگان بود و حدود ۳۵ درصد آنها روی 

رمزارزها سرمایه گذاری می کردند.
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 والتز کامیونیتی خود
 را به درون زنجیره
انتقال می دهد 

هک شدن دیسکورد 
و اقدامات والتزلب 

»والتز«، بازارساز خودکار مبادله نرخ بهره، 
پس از هک شــدن دیســکورد کامیونیتی 
خــود را بــه درون زنجیــره منتقــل کــرد. به 
نظــر می رســد پــس از حملــه هکرهــا بــه 
سرورها و اکانت های دیسکورد در ماه های 
اخیــر فنــاوری و فعــاالن وب۳ به شــدت 
تحت تأثیــر قــرار گرفته اند. با اعمــال این 
تغییرات، اعضای کامیونیتــی از یک ابزار 
منبع باز بهــره خواهند برد که به  واســطه 
آن می تواننــد هویــت خــود را بــا روشــی 
برنامه ریزی شــده و قابــل ترکیــب تأییــد 
کنند. اعضــای کامیونیتی ایــن فرصت را 
خواهند داشت که با شرکت در فعالیت ها 
و انجام وظایــف درون جامعــه، توکن های 
روح بسته )Soulbound( به دست آورند. 
توکن هــای روح بســته یــا SBT توکن هــای 
غیرقابــل انتقالــی هســتند کــه هویــت 
دیجیتال یــک فــرد را در بســتر بالکچین 
نشان می دهند. بر اساس میزان مشارکت 
اعضــا در فعالیت هــای دائو، ایــن توکن ها 
می توانند در پایان هر ســه ماه بازخرید یا 

ضرب شوند.
جالب است بدانید که مفهوم توکن های 
روح بسته توسط ویتالیک بوترین، یکی از 
بنیان گذاران اتریوم معرفی شــد. می توان 
ایــن توکــن را به عنوان یــک ان اف تــی غیر 
قابل انتقــال توصیــف کرد که  بخشــی از 
هویــت کاربــر و دســتاوردهای آنهــا را در 
وب۳ نشــان می دهد. »ســایمون جونز«، 
مدیرعامــل و هم بنیان گــذار والتزلــب در 
مصاحبه ای به بالک ورکز می گوید: »پس 
از به خطر افتادن حساب یکی از اعضای 
تیم، تصمیم گرفتیم کامیونیتی را جابه جا 
کنیــم.« او ادامــه می دهــد: »پــس از ایــن 
اتفاق ما خیلی جدی تر در مورد کامیونیتی 
خود فکر کردیم. در حقیقت همه چیز در 
یک نقطه متمرکز شده بود و اگر این نقطه 
به هر دلیلی به خطر می افتاد، همه چیز از 

دست می رفت.«
بــه گفتــه جونــز، حــدود ۱۵ هــزار عضــو 
کامیونیتی در کانال والتز دیسکورد فعال 
هســتند. جونز پروســه انتقال این اعضا 
بــه درون زنجیره را »یک روش وابســته به 
وب۳ بــرای ســاختن آینــده« می دانــد. او 
می گویــد: »بــه  محض اینکــه چیــزی را از 
ســرویس متمرکز خارج  کنید و در زنجیره 
قرار  دهید، زنجیره چیزی را که می توان روی 

آن ساخت، توسعه می دهد.«

راســتی آزمایی جدیــد توییتــر بــر افــرادی کــه دارای 
توکن هــای غیرقابــل معاوضــه PFP هســتند، تأثیــر 

می گذارد.
ایالن ماســک از زمانــی که مالک توییتر شــده، ســخت 
مشــغول اســت. اولین اقدام او اخراج چند مدیر ارشــد 
از توییتر و تغییر اساسی هیئت مدیره بوده است. او در 
توییتی نوشــت که گام بعدی اش تجدید نظر در فرایند 
تأییــد توییتر بلو یــا همان حســاب های کاربــری با تیک 

آبی است. 

 کالهبردارانی با تیک های آبی
بــه گــزارش ورج، بــرای نخســتین بــار در تاریــخ توییتــر، 
ماسک قصد دارد هزینه سرویس اشتراک توییتر بلو را 

از 4/۹۹ دالر به ۱۹/۹۹ دالر برساند. 
با وجــود این تیــک آبــی لزومــاً معــادل اعتبار نیســت، 
به ویژه وقتی از اجتماعات رمزنگاری در شبکه اجتماعی 
صحبت می کنیم که در آن کاله برداران برای حساب های 

کاربری با تیک آبی پول پرداخت می کنند.
در ابتدای ســال توییتر قابلیتی را برای مشترکان توییتر 
بلو معرفی کرد کــه به آنها امکان مــی داد کیف پول های 
متکی بر اتر خود را به حساب توییترشان متصل کنند 

و ان اف تی ها را به عنوان عکس پروفایل شان بگذارند.
برای کسانی که در صنعت رمزنگاری حضور دارند، این 
نخســتین نشــانه از این بود که حرکت به ســوی دارایی 
دیجیتــال بــه صــورت بالقــوه گســترده تر شــده اســت؛ 
حرکتی که دیگر آن قدرها هم متکی بر پشتیبانی جک 

دورسی از بیت کوین نیست.

 دیگر فقط پای بیت کوین وسط نیست
استفان راست، مدیرعامل الگونا لبز به بالک ورکز گفته 
است که با تسلط ایالن ماسک بر توییتر احتماالً شاهد 
آن هســتیم که طیف وســیع تری از ارزهای دیجیتال در 

این پلتفرم پذیرفته شــود. 
ایــن پلتفــرم دیگــر تحــت 
ســلطه بیت کوین نخواهد 

بود. 
توییتــر بــرای پشــتیبانی 
غیرقابــل  توکن هــای  از 
معاوضــه قصد داشــت تا 
با کمک پلتفرم اوپن ســی 
و ســایر بازارهــای شــخص 
ثالــث ان اف تــی، مالکیــت 
حســاب های کاربــری را 
تأییــد کنــد. بدیــن ترتیب 
آبــی  تیک هــای  تعــداد 

افزایش پیدا کرد و ان اف تی های شــش ضلعی به شکل 
نماد وضعیت )Status Symbol( جدید درآمدند.

با وجود این، مکانیســم های امنیتی موجب نمی شــود 
که افــراد فایل هــای تصویــر ان اف تــی دیگران را ســرقت 
نکنند و تأیید نشوند. به گفته مدیر پژوهش های پروف 
کالکتیو، تیک آبی دیگر معنای خاصی ندارد و وضعیت 
تیک های آبی در ان اف تیها، به دلیل ازدیاد کاله برداران 

و ربات هــا و اینفلوئنســرهای جعلــی بــا حســاب های 
تأییدشده، وضعیت آشفته ای است. 

 رابطه توییتر با بایننس
توییتــر هنــوز اطالعاتــی را دربــاره فراینــد جدیــد تأییــد 
حساب های کاربری منتشــر نکرده است. کاربران دیگر 
توییتــر گفته انــد کــه بخشــی از 
سیســتم تأییدی که در راه است، 
اثبات انسان بودن است تا توییتر 
بتواند بین ربات ها و شــرکت ها و 
افراد تمایز قائل شــود. همچنین 
گفته انــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه 
توییتر در حال کار روی کیف پول 
رمزنگاری شده خود است، ممکن 
است در حال کار روی توکن خود 

هم باشد.
استفان راســت مدیرعامل الگونا 
لبــز گفــت: »مــا همچنیــن بــه 
احتمال زیاد شــاهد قابلیت های 
بیشــتر توییتر برای پرداخت خواهیم بود که واقعاً برای 
صنعت رمزنــگاری مفید اســت.«  بنیان گــذار بایننس 
نیز اعالم کرد که برای کمک به توییتر برای ورود به وب ۳ 
آماده است. او ۵۰۰ میلیون دالر به خرید اهرمی ماسک 
در توییتــر کمک کــرد و همین معیاری اســت که نشــان 
می دهد رابطه میان شــبکه های اجتماعی و دارایی های 

دیجیتال روبه رشد است.

فرایند تأیید جدید توییتر برای وب 3 چه مفهومی دارد؟

 رابطه روبه رشد شبکه های اجتماعی
و دارایی های دیجیتال

 به احتمال زیاد شاهد 
قابلیت های بیشتر 

توئیتر برای پرداخت 
خواهیم بود که واقعًا 

برای صنعت رمزنگاری 
مفید است
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 کارمندان سابق متا 
در چه حالی هستند؟

زاکربرگ زیر تیغ 
انتقادات

 اخیــــــــراً مــارک زاکربـــــــرگ، 
مدیرعامل و بنیان گذار متا، ۱۱ 
هــزار کارمنــد را از شــرکت خــود اخراج 
کــرده اســت. ایــن افــراد بــرای یافتــن 
مشاغل جدید به رسانه های اجتماعی 
روی آورده اند و در آنجا درخواست های 
خــود را مطــرح می کننــد. برخــی از این 
افــراد حتــی از حــال روحــی خــود 
می نویسند و می گویند غمگین، ناامید 
و بیــکار شــده اند.  هرچنــد نمی تــوان 
اخراج های اخیر زاکربرگ را با کار ایالن 
ماســک در توییتــر مقایســه کــرد. زاکر 
برگ ضمن عذرخواهی از تمام کسانی 
که اخراج کــرده، مســئولیت کار خود را 
پذیرفتــه و گفتــه پــس از همه گیــری 
بیش ازحد هزینه و سرمایه گذاری کرده 

است. 

 حتی برخی از کارمندان سابق 
متا در مورد زاکربرگ می گویند: 
»بــا اینکــه او بســیاری از کارمنــدان را 
اخراج کرد، اما انســانیت به خــرج داد. 
رهاکــردن شــغل رؤیایی مــان بســیار 
ســخت بود، امــا زاکربــرگ به مــا کمک 
بسیاری کرد.« همان طور که بنیان گذار 
متا اعالم کرده، کارمندان اخراج شده ۱6 
هفتــه حقــوق پایــه بــه اضافــه دو هفته 
برای هر سال خدمت دریافت خواهند 
کرد. یعنــی فــردی که پنــج ســال در متا 
خدمــت کــرده باشــد، حدود شــش ماه 

حقوق دریافت خواهد کرد. 

 بــا ایــن وجــود بســیاری از 
کارمندان اخراج شــده به قدری 
آســیب  دیده انــد کــه حتــی این بســته 
حمایتی هم دردی از آنها دوا نمی کند. 
آنهــا بــه محیــط کاری و همــکاران خود 
عــادت و بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کــرده 
بودند. برخی از آنها سال های زیادی در 
این شــرکت تــالش کرده انــد و رهاکردن 
ایــن وابســتگی ها برایشــان راحــت 

نیست. 

 حتی برخی حس می کنند که 
از آنهــا سوءاســتفاده شــده 
است و می گویند: »شرکت های فناوری 
در اســتخدام نیــرو محتاطانه تــر عمــل 
کنند و بــه اندازه اســتخدام کننــد تا در 
زمانی که روند رشــد آنها ثابت یا نزولی 

شد، به مشکل برنخورند.«

REPORTگزارش

دو چهره پرحاشیه که درخصوص توییتر زیر ذره بین رفته اند

ولید و ایالن!
کماکان استاد در حال خبرسازی است. او که تیک آبی توییتر 
را هشــت دالری کرده تا کســانی که می خواهند آن را داشته 
باشــند ســاالنه حــدود ۱۰۰ دالر بپردازند، با خبر شــراکتش 
با شاهزاده سعودی بیشــتر هم بر ســر زبان ها افتاده است. 
مشــخص شــده ولید بن طالل که قبالً هم در توییتر ســهام 
داشــته، نه تنهــا در معاملــه اخیــر این شــرکت ســهامش را 
نفروخته بلکه یکــی از کســانی بوده کــه در تأمیــن مالی 44 

میلیارد دالری به ایالن ماسک کمک کرده است. 
بن طالل با شرکت KHC یا همان کمپانی هلدینگ پادشاهی، 
بعد از ماسک دومین ســهام دار توییتر محسوب می شود و 
حاال بسیاری از جمله سیاســت مداران آمریکایی نگران اند 
که حضــور بن طالل در توییتر حتی به شــکل غیرمســتقیم 
روی مباحــث مرتبط بــا آزادی بیان در این شــبکه اجتماعی 
تأثیر منفی بگذارد. گفته می شود بن طالل به شکل رسمی 

حدود ۳ درصد سهام توییتر را در اختیار دارد. همین حضور 
شــائبه برانگیز باعث شــده تا حتی بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا هم تأکید کند شرکای خارجی حاضر در معامله توییتر 
باید مورد بررسی قرار بگیرند. حضور ۱2 میلیون عربستانی 
)حدود یک سوم جمعیت این کشــور( به عنوان کاربر در این 
شبکه اجتماعی، باعث شده تا توییتر برای خاندان سلطنتی 

این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

پرده جدیدی از ماجرای ترانوس

درخواست هولمز 
برای حبس خانگی

الیزابت هولمز پیش از صدور حکمش که قرار است در هفته 
آینده اتفاق بیفتد، درخواســت کــرده کــه در خانه خودش 
به مدت ۱۸ ماه به حبس محکوم شــود. وکالی دادگستری 
گفته اند که رفتن به زندان می تواند برای او الزامی نباشد، زیرا 
هولمز قبالً به اندازه کافی مورد تمسخر و بدگویی قرار گرفته 
اســت! هولمز به خاطر چهار اتهــام کاله برداری کــه به آنها 

محکوم شده، با 2۰ سال زندان مواجه است.
گزارش ها حاکی از آن اســت که الیزابت هولمز، بنیان گذار 
ترانوس که یک استارتاپ پزشکی شکست خورده است، در 
انتظار صدور حکم در هفته آینده، حاال درخواست داده که 

۱۸ ماهه در حبس خانگی باشد.
یــک پرونــده ۸2 صفحــه ای کــه توســط آسوشــیتدپرس و 
بلومبرگ مشاهده شده، نشان می دهد که او خواستار یک 
حکم مالیم در حبس خانگی شده که همراه با بیش از ۱۳۰ 
نامه از دوستان، خانواده، سرمایه گذاران ترانوس و کارمندان 
سابق هولمز به دادگاه ارسال شده است. به گفته وکالی او، 

این نامه همان تصویر الیزابت هولمز واقعی است.
وکالی هولمز که موکل شان در ماه ژانویه به اتهامات متعدد 
کاله برداری محکوم شد، به قاضی ناحیه ای ایاالت متحده 
گفته اند کــه فرســتادن او به زنــدان غیرضروری اســت، زیرا 
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درباره گرگ بیترز که نقش مهم تری را در نتفلیکس بازی 
خواهد کرد

مرد قدرتمند نتفلیکس
مدیر عملیات نتفلیکس که زمام داری تبلیغات این شرکت 
را بر عهده داشــت، حاال وظیفه گسترش جهانی پخش و 
نوآوری های کلیدی محصول را نیز در این شرکت پذیرفته 
اســت. به همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری می گوینــد او 

می تواند روزی مدیرعامل نتفلیکس شود.
نتفلیکس به گرگ پیترز، مدیر ارشــد عملیــات مأموریت 
داده تا سرویس جدید تبلیغاتی آن را که بزرگ ترین ابتکار 
این شــرکت در یک دهــه اخیر اســت، راهبری کنــد. پیترز 
مدیری قدیمی در نتفلیکس است که بی سر و صدا گسترش 
فعالیت های آن را در خارج از آمریکا و به سمت صنعت بازی 
هدایت کرده اســت. افزایــش اختیــارات او، گمانه زنی ها را 
مبنی بر اینکه او می تواند در صف گزینه ها برای مدیرعاملی 

باشد، داغ کرده است.
رده تبلیغاتی نتفلیکس که از پنجشنبه گذشته راه اندازی 
شد، بدون شک بزرگ ترین ابتکار این شــرکت رسانه ای از 
زمان شــروع تولید ســریال و فیلم از یک دهه پیش است. 
برای شرکتی که سال ها مخالف تبلیغات بود، این یک چهره 

جدید است.
اما پس از یک سال چالش برانگیز از نوسانات مشترکان و 
دردسرهای روبه رشد فرهنگی، نتفلیکس روی یک ردیف 

تبلیغاتی ارزان تر قمار کرده تا بتواند اشــتراک ها را افزایش 
دهــد و درآمــد بیشــتری را هــم از کاربــران و هــم از برندهــا 
استخراج کند. مدیر اجرایی که برای رهبری این مسئولیت 
انتخاب شــده، مدیرعامل عملیاتی، گرگ پیترز اســت که 
مدت هاســت چهره پیشــرو آن بــرای ســرمایه گذاری های 

تجاری جدید بوده است.
پیترز ۵۱ ساله، همچنین مدیر ارشد تولید نتفلیکس است 
کــه برخــی از مهم تریــن ابتــکارات آن را در ســال های اخیر 
هدایت کرده است. او بر بسیاری از جزئیاتی که به موفقیت 
این سرویس منجر می شــود، نظارت می کند؛ از قیمت آن 
گرفته تا ویژگی های جدیدی کــه معرفی کرده اســت. او در 
سال 2۰۱۵ گسترش فعالیت نتفلیکس به آسیا را رهبری 
کرد و اخیراً مرد پشت پرده این شرکت برای حرکت به سمت 

صنعت بازی بوده است.
پیترز با وجود اینکه سومین مدیر عملیات نتفلیکس )پس 
از رید هســتینگز و تد ســاراندوس( اســت، ســومین مدیر 
اجرایی نتفلیکس با باالترین دســتمزد بــوده )24 میلیون 
دالر برای سال 2۰22(، اما از شهرت عمومی پایینی برخوردار 
اســت. او همچنیــن یکــی از معــدود افرادی اســت کــه در 

گزارش های مستقیم هستینگز حضور دارد.

گزارش های وال استریت ژورنال نشان می دهد اقدامات صرافی 
اف تی ایکس برخالف مقرراتش بوده اند

بنکمن ورشکسته به زندان می رود؟

REPORTگزارش

به گفته سم بنکمن فراید، بنیان گذار و مدیرعامل 
اف تی ایکــس، دلیــل ورشکســتگی ایــن صرافــی 
اختــالل در رونــد کســب وکاری آن بوده اســت. او 
می گوید: »اف تی ایکس بدون وثیقه یا وثیقه های 
با اعتبار کــم وام هایی صادر کرده بــود و گاهی این 

وام ها را بیش ازحد تمدید می کرد.« 
گزارشی که وال اســتریت ژورنال منتشر کرده هم 
تمــام ایــن فرضیه هــا را تأییــد می کند. بر اســاس 
ایــن گــزارش، اف تی ایکــس به شــرکت مــادر خود 
یعنی آلمدا ریســرچ ۱۰ میلیــون دالر بــرای تأمین 
ســرمایه گذاری های خطرپذیــر وام داده اســت. 
الزم بــه ذکر اســت کــه دارایی هــای مشــتریان نزد 
این صرافــی ۱6 میلیون دالر بــوده اســت. در واقع 
اف تی ایکــس از پولی که مشــتریان به آن ســپرده 
بودند، بــه آلمدا وام داده اســت. هــر چند بنکمن 
فرید ادعا می کند اظهــارات وال اســتریت ژورنال 

قضاوت هایی نابجا هستند. 

 شرایطی که اعالم شده بود
با این حال وقتی این اظهارات را با شرایط و خدمات 
قیدشده در صرافی اف تی ایکس تطابق می دهیم، 
درمی یابیم که این قضاوت چقدر نابجاســت. در 
ادامه چند بند از این شرایط را با هم مرور می کنیم: 
الف( عنــوان دارایی های دیجیتال شــما همیشــه 
نزد شــما باقی می مانــد و به تجــارت اف تی ایکس 

منتقل نمی شود.
ب( هیچ یــک از دارایی هــای دیجیتــال موجــود 
در حســاب شــما متعلق به فعالیت هــای تجاری 
اف تی ایکــس  نیســت و نبایــد از هیچ یــک از 
دارایی هــای شــما حتــی به عنــوان قــرض در ایــن 
دســته از فعالیت هــا اســتفاده شــود. دارایی های 
شــما متعلق به فعالیت های تجاری اف تی ایکس 

نیست. 
پ( کنترل دارایی های دیجیتال شــما بــا خودتان 
است. هر زمان که بخواهید می توانید دارایی های 
دیجیتــال خــود را بــا ارســال آنهــا بــه یــک آدرس 
بالکچین متفاوت که توسط شما یا شخص ثالث 

کنترل می شود، برداشت کنید.
بــا توجــه بــه ایــن قوانیــن اف تی ایکــس نبایــد 
دارایی هــای مشــتریان را به هیچ کس، چه برســد 
به یک صنــدوق خطرپذیر نزدیک بــه خود قرض 
می داد. توضیحاتی که بنکمن فرید ارائه می دهد 
و شــرایطی که در مقررات صرافی ارائه می شــوند، 
ســؤالی را به ذهــن مخاطبــان متبادر می کنــد؛ آیا 

بنکمن به زندان می رود؟
به نظر نمی رســد این اتفــاق رخ دهد، زیــرا در این 
خصوص قوانین بانکداری حاکم است. با توجه به 
قوانین بانکداری و بحران های مشابه در بانک ها، 
هیچ رئیــس بانکــی در چنین شــرایطی بــه زندان 
نمی رود. کاری که بنکمن فرید یا رؤسای بانک ها 
انجام می دهند احمقانه و غیراخالقی اســت، اما 
غیرقانونــی محســوب نمی شــود. توضیحاتی که 

بنکمن در دفاع از خود ارائه می دهد هم می تواند 
در اســتدالل ها و دفاعیــه وکیــل در دادگاه مطرح 
شوند. پس احتمال به زندان افتادن بنکمن فرید 

بسیار کم است.  

 مقایسه اف تی ایکس با لمان  برادرز
کارشناسان مقایسه هایی را بین فروپاشی صرافی 
کریپتویی اف تی ایکس و سقوط  بانک لمان برادرز 
در سال 2۰۰۸ انجام داده اند. در سال های منتهی 
به بحران بزرگ مالی، لمان  ترازنامه خود را با مقادیر 
زیادی از بدهی های وام مسکن فرعی پر کرده بود. 
ارزش ایــن اوراق بهادار با فروپاشــی بازار مســکن 
به شدت کاهش یافت و یک اثر دومینویی را آغاز 
کرد که بر اقتصاد جهانی تأثیر بسیاری گذاشت 
و به بدترین بحران مالی پس از رکود بزرگ آمریکا 
در دهه 2۰ میالدی انجامید. حاال سؤال این است 
که آیا وضعیت اف تی ایکس می تواند همان قدر بد 
باشد؟ بســیاری می گویند احتماالً نه، اما اوضاع 

خیلی خراب است.
هنگامــی کــه صنعــت مســکن ایــاالت متحــده 
فروپاشــید و برخی از بزرگ ترین مؤسسات مالی 
دچار تزلزل شدند، فدرال رزرو با نجات شرکت بیر 
اســترنز وارد عمل شــد، اما معروف بود که لمان را 
رها کــرد. در زمان ســقوط در ســپتامبر 2۰۰۸، این 
بانک چهارمین بانک بزرگ در ایاالت متحده بود 

و حدود 6۵۰ میلیارد دالر دارایی داشت.
به نظر می رســید ســقوط شــرکتی به بزرگی لمان 
برادرز بــا قرار گرفتن در معــرض یک بــازار در حال 
ورشکســتگی و ریســک شــدید ناشــی از مقادیر 
عظیمــی از مشــتقات پیچیــده و معاوضه هــای 
پیش فــرض اعتبــاری به شــکل گســترده، عواقب 
عظیمی در پی داشته باشد و همین طور هم شد. 
بحران سال 2۰۰۸ به نابودی گسترده ثروت و رکودی 
عمیق منجــر شــد کــه بــه موجــب آن، میلیاردها 
دالر از ارزش اقتصــاد جهانــی کاســته شــد. حاال 
بسیاری معتقدند که اگر در ماجرای اف تی ایکس 
تصمیمــات درســتی گرفتــه نشــود، می توانــد 
سرنوشتی مشابه در انتظار این صنعت نوپا باشد.

با پوشــش رســانه ای شــدید که او را به یک کاریکاتور مورد 
تمسخر و توهین تبدیل کرده بود، او به اندازه کافی مجازات 

شده است.
هولمز پس از انصراف از دانشــگاه استنفورد در ۱۹ سالگی 
به شهرت رسید و یک شرکت استارتاپی مرتبط با سالمت 
خون را به نام ترانوس تأسیس کرد که زمانی ۹ میلیارد دالر 
ارزش داشــت. ترانوس پس از شــروع بررســی گزارش های 
مربوط به »نادرستی های عمده« در آزمایش هایش توسط 
ســازمان غذا و داروی آمریکا مورد بررسی و تحت تعقیب 

قرار گرفت.
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بــا وجــود اینکــه در ســال جــاری بودجــه فنــاوری آمــوزش 
)edtech( کاهش زیادی داشته، شرکت اندریسن هوروویتز 

)a16z( در حال سرمایه گذاری سنگینی در این فضاست.
ایــن شــرکت به تازگــی هدایــت دور اول ســرمایه گذاری در 
شرکت استارتاپی اودیســه )Odyssey( را بر عهده داشته 
است. اودیسه یک شرکت استارتاپی است که به ایالت های 
مختلف آمریکا کمک می کنــد تا دسترســی خانواده ها به 

خدمات آموزشی را تسهیل کنند.

 چرا آموزش در مرکز توجه ســرمایه گذاران 
است؟

اندریســن هوروویتز با وجود آنکــه نشــانه هایی را مبنی بر 
کاهش بودجه فناوری آموزشی می بیند، هنوز معتقد است 
که این فضا ارزش ســرمایه گذاری دارد و به شــدت به آینده 

آن امیدوار است. 
اندریسن هوروویتز یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر 
اســت کــه به اختصــار a16z نیــز خوانــده می شــود. ایــن 
شــرکت بــه اســتارتاپ هایی کمک می کنــد که بــا دولت یا 
گروه هایــی فعال در زمینــه منافع عمومی همــکاری دارند 
تا مســائل ملــی مهــم را حــل کنند. ایــن راهبــرد یــا اقدام 
شــرکت اندریســن هوروویتــز دینامیســم آمریکایــی یــا 
American Dynamism نــام دارد. در ایــن اقــدام، روی 
شــرکت هایی ســرمایه گذاری می شــود کــه از منافــع ملــی 
حمایــت می کنند، از جملــه در زمینه هــای هوافضا، دفاع 
ملــی، امنیت عمومــی، آموزش، مســکن، زنجیــره تأمین، 
صنایع و تولید. همکار شرکت اندریسن هوروویتز در این 

زمینه کاترین بویل است.
کاترین بویــل در مقاله ای که در ژانویه 2۰22 منتشــر کرد، 
نوشته که آموزش یکی از برجسته ترین تصمیمات ایالتی 
و فدرال است که برای آن هزینه می شود و در نتیجه یکی 
از حوزه های تمرکز خود او نیز آموزش اســت. بــه نظر او با 
وجود اینکه به تازگی از بحران کرونا عبور کرده ایم، طی ۱۰ 
ســال آینده در آموزش وپرورش تغییرات فوق العاده ای رخ 

خواهد داد. 
از سال 2۰۱۹ سرمایه گذاری خطرپذیر جهانی در زمینه 

اســتارتا پ های فناوری آموزشــی افزایش پیدا کرده و در 
طول همه گیری کرونا جهش زیادی داشــته است. طبق 
داده هــای ســایت پیچ بــوک، در ســال 2۰۱۹، کل بودجــه 
اختصاص یافتــه به ایــن فضــا ۵.4 میلیــارد دالر بود که 
در ســال 2۰2۰ تقریبــاً ســه برابر شــد و بــه ۱4.۱ میلیارد 
دالر رسید. ســپس در ســال 2۰2۱ به ۱6.۸ میلیارد دالر 
رسید که نقطه اوج آن بود. اما اخیراً نشانه هایی مبنی بر 
کاهش سرمایه گذاری در فناوری آموزشی دیده می شود. 
پیچ بــوک تخمین می زند که در ســال 2۰22، تا ســوم ماه 

نوامبر، این سرمایه گذاری به ۷.۹ میلیارد دالر برسد.
با وجــود ایــن، اندریســن هوروویتــز همچنــان در زمینه 
فناوری آموزشی پیشرو است. هفته گذشته این شرکت 
اعالم کرد که در اودیسه سرمایه گذاری می کند. اودیسه 
به والدین کمک می کند تا به کمک هــای مالی دولت در 
زمینه آموزش دسترسی داشته باشند و شهریه مدارس 

و معلمان را پرداخت کنند.

 والدین و صنعت روبه رشد آموزش آنالین
بویــل بــه اینســایدر گفــت کــه تغییــر یک شــبه آموزش 
بــه شــیوه از راه دور، در سراســر آمریکا، بــرای میلیون ها 
والدینــی کــه عالقــه داشــتند راه هــای جایگزینــی بــرای 
آموزش فرزندان شــان بیابند، فرصت مناســبی را ایجاد 
کــرده اســت. همچنیــن فرصتــی را بــرای شــرکت های 
خصوصی ایجــاد کــرده که نیــاز ایــن والدیــن را بــرآورده 
می کننــد. اندریســن هوروویتــز و کاتریــن بویــل شــرط 

می بندند که این تغییر آموزشی پایدار خواهد بود.
بویل گفت: »مــا فکر می کنیــم والدین نقــش مهمی در 
تصمیم گیــری دربــاره آینــده آمــوزش دارنــد و نیــز بــرای 
سرمایه گذاری روی شرکت های فناوری که در این زمینه 

فعال هستند، هیجان زیادی داریم.«
اودیسه در ابتدای سال 2۰2۱ تأسیس شد و اولین ایالتی 
کــه روی آن کار کرد، آیداهــو بود. این شــرکت تاکنون ۵۰ 
هزار درخواست را در زمینه توانمندسازی والدین بررسی 
کرده و در اعطای بیــش از 2۷ میلیون دالر بودجه دولتی 

به خانواده ها نقش داشته است.

 سرمایه گذاران صنعت آموزش در آمریکا
اندریســن هوروویتز با مشارکت چند شــرکت دیگر مانند 
»بلینــگ کپیتــال« )Bling Capital(، »ویلــج گلوبــال« 
)Village Global( و... دور اول ســرمایه گذاری در اودیســه 
را راهبری کرد. اودیسه اولین سرمایه گذاری این شرکت در 
چهارچوب »دینامیسم آمریکایی« است، اما این شرکت 
در استارتاپ های دیگر فناوری آموزشی نیز سرمایه گذاری 
 ،)Wonderschool( »کرده اســت، ماننــد »واندراســکول
»ماون« )Maven( و »پریسمز« )Prisms(.  بویل همچنین 
گفت: »در دهه گذشته، عالقه عموم مردم به حساب های 
پس انداز آموزشی و کمک های مالی خرد افزایش یافته بود، 
اما از زمان پاندمی کرونا این عالقه رشد زیادی کرده است. 
والدین می توانند برای استفاده از این حساب های پس انداز 
ثبت نام کنند و برای پرداخت هزینه های تحصیلی از جمله 
شــهریه، لوازم، تدریس خصوصی و... کمــک بگیرند.« در 
سال 2۰۱۱، آریزونا نخستین ایالتی بود که الیحه ای را برای 
ایجاد حساب های پس انداز آموزشی تصویب کرد. تا امروز 
بیش از هشــت ایالــت قوانینــی را تصویــب کرده انــد که بر 
اساس آن بودجه ایالتی مستقیماً به حساب های پس انداز 
واریــز می شــود و والدیــن می تواننــد از آن بــرای پرداخــت 
هزینه ها استفاده کنند. البته این حساب ها مخالفانی هم 
دارد که می گویند ایــن برنامه ها پول مالیات دهنــدگان را از 

بودجه مدارس دولتی خارج می کنند.
»جو کانــر«، بنیان گــذار و مدیرعامل اودیســه می گوید که 
ایالت ها برای اجرای برنامه های مربوط به این حساب های 
پس انــداز، برنامه ریــزی زیــادی نکرده انــد؛ به ویــژه دربــاره 
موضوعاتی مثل نحوه دسترســی، پرداخت ها، برنامه های 
کاربردی، جمع آوری داده هــا و غیره. به گفته او اســتارتاپی 
مثــل اودیســه می توانــد ایــن فراینــد را ســاده کنــد و آن را 
به صــورت آنالیــن درآورد؛ در نتیجــه والدیــن، دولت هــای 
ایالتی و شرکت ها به سادگی به این برنامه ها و داده هایشان 

دسترسی خواهند داشت.
جو کانــر می گویــد ایــن از جنس مشــکالتی اســت که یک 
شــرکت نرم افزاری مثل شرکت اودیســه برای حل آن کامالً 

مجهز است.

اندریسن هوروویتز به سرمایه گذاری در فناوری آموزشی امیدوار است

آموزش کماکان سرمایه می گیرد

بیمه حیوانات خانگی یک 
بازار جذاب و بزرگ است

جذب سرمایه ناپو

 تنهایــی ناشــی از قرنطینه هــای 
همه گیــر بــه انفجــار در مالکیت 
حیوانــات خانگــی در آمریــکا منجر شــد. 
به عالوه، سن مالکیت حیوان خانگی تغییر 

کرده است.

 در حالــی کــه قبــالً مادربزرگ هــا 
تمایل داشــتند صاحــب حیوان 
خانگی شوند، اکنون طبق برخی آمار، نسل 
Z و هزاره هــا حــدود ۷۰ درصــد از صاحبان 
حیوانات خانگی را تشکیل می دهند. این 
امر دعوای بزرگی را بین بیمه گران بر سر این 
بــازار جدیــد ایجــاد کــرده و به طــور قابــل 
 توجهی به ایجاد اســتارتاپ های جدید در 

این عرصه منجر شده است.

 در همین راســتا اســتارتاپ بیمه 
حیوانــات خانگــی ناپــو تصمیــم 
گرفته کــه زاویه خاصــی را در ایــن موضوع 
اتخاذ کند و نه تنها بیمه حیوانات خانگی، 
بلکــه اطالعــات پیشــگیری از ســالمت 
حیوانــات خانگــی، آمــوزش مالکیــت 
حیوانات خانگــی و خدمات اضافــی را نیز 

ارائه می دهد.

 ایــن اســتارتاپ در یــک دور 
سرمایه گذاری ۱۵ میلیون پوندی 
از ســری A بــه رهبــری DN Capital و بــا 
مشــارکت چنــد صنــدوق دیگــر جــذب 
سرمایه کرده است. ناپو ادعا می کند که از 
زمان راه اندازی خود در دســامبر گذشــته، 
بیش از ۳۵ هزار حیوان خانگی را در ســال 
بیمــه کــرده اســت. ایــن اســتارتاپ امکان 
دسترســی به مشــاوره آنالین دام پزشک، 
آگاهی از چاقی و دسترســی به کالس های 
زنــده تحــت رهبــری متخصصــان را بــرای 

کمک به حیوانات فراهم می کند.

 »ژان فیلیــپ دومنــگ«، یکــی از 
بنیان گــذاران و مدیرعامــل ایــن 
شرکت در بیانیه ای گفت: »مدل ذهنی ما 
اساســاً با بیمــه ســنتی حیوانــات خانگی 
متفاوت اســت. ما با کمــک به مــردم برای 
مراقبت بهتر از حیوانات خانگی خود، همه 
ســهام داران را همســو می کنیــم تــا در یک 

جهت نگاه کنند.«
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سرمايه گذاری
I N V E S T M E N T



رسانه مدیران فناوری های مالی ایران
مخاطبان عصر تراکنش نیز دولت مردان، حاکمان، سیاست گذاران، سیاست مداران، اقتصاددانان، فعاالن 

دانشگاهی ، تأثیرگذاران، کارآفرینان، بانکداران، نوآوران و همه عالقه مندان توسعه اقتصادی هستند

منتظر شماره ویژه جام جهانی فوتبال ماهنامه عصر تراکنش باشید 
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روند استخدام آمازون 
متوقف شد

ً نیروی جدید  فعال
نمی خواهیم!

 آمــازون روز پنجشــنبه در 
یادداشــتی بــه کارکنــان خــود 
اعــالم کــرد کــه اســتخدام نیــروی کار 
شــرکتی خــود را متوقــف می کنــد. ایــن 
شــرکت قبالً در ماه گذشــته اعــالم کرده 
بود که استخدام برای نقش های شرکتی 
در تجارت خرده فروشــی خود را متوقف 
می کند، اما گویا این تصمیم قرار اســت 

در سایر بخش ها نیز اجرایی شود.

 بث گالتی، مدیر منابع انسانی 
آمــازون در یادداشــتی نوشــت 
شــدن  بدتــر  بحبوحــه  در  شــرکت 
چشــم انداز اقتصــادی اســت و پــس از 
اســتخدام ســریع در ســال های اخیــر، 
اقــدام بــه محدود کــردن اســتخدام های 

جدید کرد.

»مــا  اســت:  گفتــه  گالتــی   
پیش بینی می کنیم این توقف را 
بــرای چند مــاه آینــده حفــظ کنیــم و به 
نظــارت بــر آنچــه در اقتصــاد و تجــارت 
می گذرد، ادامه خواهیم داد تا آن طور که 
منطقــی بــه نظــر می رســد، آن را تنظیم 

کنیم.«

 او افــزوده کــه آمــازون بــه 
جایگزینــی کارمندانــی کــه بــه 
دنبال فرصت های جدید، شغل خود را 
در ایــن شــرکت تــرک می کننــد ادامــه 
می دهد و استخدام تدریجی افراد را در 
برخــی مکان هــای مــورد نظــرش قطــع 

نخواهد کرد.

 این غول خرده فروشی در طول 
بــرای   ۱۹ کوویــد  همه گیــری 
همگام شدن با افزایش خریدهای آنالین 
ناشــی از بیماری همه گیر، تعداد زیادی 
نیــرو اســتخدام کرد. ایــن شــرکت از آن 
زمان به بعد و با بازگشــت مشــتریان به 
فروشــگاه های فیزیکی، به رشد آهسته 
تعداد کارمنــدان ادامــه داد، اما تجارت 
خرده فروشــی آن مانند سال های اخیر، 

رشد سریعی ندارد.

 در ســه ماهــه ســوم، تعــداد 
کارکنان آمــازون تنهــا ۵ درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش یافت و 
بــه ۱/۵4 میلیــون کارمنــد در سراســر 

جهان رسید.
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چگونه نسل زد علیه شرایط کار فالکت بار و سمی شورش 
کرد؟ باالترین اولویت نسل زد هنگام انتخاب کارفرما، رفتار 

منصفانه با همه کارکنان با هر جنسیت و نژاد و به دنبال 
آن کیفیت زندگی، انعطاف پذیری کارفرما و مسئولیت 

اجتماعی شرکت است

 نســـل زد
و مبارزه برای شرایط کار متعادل

به دلیــل فشــارهای کاری با حضــور کمرنگ والدین شــان 
مواجه نمی شوند. او در این فعالیت تنها نیست. جمعیت 
روبه رشدی از سازمان دهندگان و اصالح طلبان کارگری که 
در دهه ســوم زندگی خود هســتند، برای تغییــر محیط و 
شرایط کار در سراسر آمریکا فعالیت می کنند؛ کارمندانی 
که بین سال های ۱۹۹۷ تا 2۰۱2 متولد شده اند، در زمانی به 
بلوغ رسیده اند که مدارک دانشگاهی دیگر ثبات شغلی را 

تضمین نمی کند و اضطراب اقتصادی باالست.
ایــن نیــروی کار تــازه وارد بیــش از هــر نســل دیگــری رفتار 
منصفانه در کار را در اولویت قرار می دهد و به هنجارهای 
استثمارگرانه یا قدیمی شرکت تن نمی دهد. اکنون نسل 
زد بــه ســازمان دهی )Organizing( به عنــوان راهــی برای 
ایستادگی در برابر رؤسا روی آورده است. تالش های اخیر 
اتحادیــه در مکان های کاری مختلف مانند اســتارباکس، 
آمــازون، هوم دیپات، لیــگ جوانان بیســبال و حتی حوزه 
غواصی اســتار گاردن هالیوود، همگی با همکاری کارگران 
نســل زد بوده  و حتی برخی از آنها توسط نسل زد رهبری 

می شدند.

سایا توماس در ســال 2۰۰۸ فقط هفت ســال داشت، اما 
به انــدازه کافی بــزرگ بود کــه بفهمــد خانــواده اش درگیر 
مشکالتی هستند. او متوجه شد که پدر و مادرش کمتر با 
یکدیگر و بچه ها وقت می گذرانند. وقتی  آنها از سر کار به 
خانه می آمدند، مســتقیم می خوابیدند و اول صبح از در 
بیرون می زدند. آنها مجبور بودند برای گذران زندگی خود 
در شیفت های کاری بیشتری کار کنند و کمبود زمان برای 
دور هم بودن روی توماس اثر گذاشت. او می گوید: »این امر 

روی من تأثیر گذاشت، چون پدر و مادرم کل زندگی شان را 
کار می کردند و باز هم آخر هر ماه مشکل مالی داشتیم. من 
شخصاً فکر می کنم که نسل زد، با تجربه چنین شرایطی 
به این فکر می کردیم که دیگر نمی خواهیم به این وضعیت 
ادامه دهیم.« توماس به عنوان یک مرد جوان آفریقایی تبار 
که برای ســازمان دهی انبــار آمازون در آالبامــا کار می کند، 
زحمت زیادی می کشد. توماس متعهد است که شرایط 
کاری خود را بهتر کند و مطمئن شــود که نسل های آینده 
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 زمانی می رسد که تحمل تان تمام می شود
اینترنت مملو از مقاالتی اســت که ادعا می کنند نسل زد 
از هنجارهای محل کار بیزارند، اما این کارگران جوان تنبل، 
حق به جانب یا سست نیســتند. آنها به سادگی برخی از 
اقداماتی را که نســل های قبلــی به انجام آن مجبور شــده 
بودند، نمی پذیرند. نظرسنجی ها نشان داده اند که نسل 
زد نســبت به بزرگ ترهایشــان کمتــر با ســاعات طوالنی، 
رؤسای سرســخت یا فقدان مرزهای شــخصی و حرفه ای 
کنار می آیند و به طور فعال از رفتارهایی که محیط کار را به 

محیطی سمی تبدیل می کند، دور می شوند.
لیلــی دالتــون، دانشــجوی 2۰ 
ســاله کالــج کــه اوایل امســال 
پــس از ســازمان دهی اتحادیه 
در محل کارش از اســتارباکس 
اخــراج شــد، گفــت: »وقتــی 
در اســتارباکس شــروع بــه کار 
کردم، هرگز نفهمیدم چرا باید 
بــا رفتاری کــه بــا من شــده بود 
کنار بیایم. فکر می کنم نســل 
مــن باالخــره شــروع بــه درک 
ایــن موضــوع کــرده اســت کــه 
مهم نیســت در صنعت غذا، 
خرده فروشــی، ساخت وســاز، 
مراقبت های بهداشتی و غیره 
فعالیــت می کنیــد؛ همــه مــا 

شایسته داشتن شرایط کاری سالم تر هستیم.«
وقتی دالتون از بی احترامی در محیط کار یا شیوع شرایط 
بد کاری شــکایت می کرد، دیگران به نگرانی هــای او توجه 
نمی کردنــد و می گفتنــد: »ایــن صنعــت غذاســت. چــه 
انتظاری داری؟« اما او و همتایان نسل زدی او آماده پذیرش 
ایــن طرز تفکــر نیســتند. نظرســنجی اخیــر انجمن ملی 
دانش پژوهان دبیرستان از ۱۱ هزار دانش آموز دبیرستانی 
و دانشــگاهی نشــان داد که باالترین اولویت نســل زد در 
هنگام انتخــاب کارفرما، رفتــار منصفانه با همــه کارکنان 
بــا هــر جنســیت و نــژاد و بــه دنبــال آن کیفیــت زندگــی، 
انعطاف پذیــری کارفرمــا و مســئولیت اجتماعی شــرکت 
است. آنها همچنین به احتمال زیاد مشاغلی که نیازهای 
آنها را بــرآورده نمی کند، ترک می کنند و شــغلی بــا درآمد 
بهتر در جای دیگر پیدا می کنند )اگرچه آنها در این تمایل 
تنها نیستند؛ گالوپ به نسل میلنیال لقب »نسل پرکار« 
را داده است(. به زبان ســاده، کارگران جوان چیزی بهتر از 
والدین خود می خواهند و از جست و جوی آن نمی ترسند. 
جید کارسون 22 ساله، تولیدکننده محتوا می گوید: »من 
می خواهــم در جایــی باشــم کــه بتوانــم از نظر حرفــه ای و 
شخصی در آنجا رشد کنم. نمی خواهم مضطرب، افسرده 

یا همیشه در انتظار تمام شدن کارم باشم.«
ربکا گیــوان، دانشــیار مطالعــات کار و روابط اســتخدامی 
در دانشــگاه راتگرز گفت:»کارگران جوان زندگی خود را با 
تجربه بحران هایــی از بالیای طبیعی گرفتــه تا از بین رفتن 
حقوق باروری سپری کرده اند. در نتیجه احتمال بیشتری 
دارد که علیه بی عدالتی صحبت کننــد. آنها عادت دارند 
قدرت را پاسخگو بدانند و ایرادات عمیق سیستم را متوجه 
شــوند. آنها نشــان می دهند کــه ســکوت در محــل کار یا 
کارفرمایانــی را که بــه ارزش هــای مترقی توجــه می کنند و 

سپس به شدت کوتاه می آیند، نمی پذیرند.«
همان طور که جون شین، فعال کارگری 2۳ ساله در هونولولو 

می گوید: »زمانی می رسد که تحمل تان تمام می شود.«
با این حال ترک کار برای همه مناسب نیست و بسیاری از 
کارگران جوان ترجیح می دهند چه از طریق فعالیت هایی در 
محل کار، چه با تشکیل اتحادیه، تغییراتی را از درون ایجاد 
کنند. شــین می گوید: »کارگران جوان برای یافتن راه هایی 
برای بهتر کردن محل کار و شغل خود هستند، به ویژه اگر 

نتوانند استعفا دهند و شغل دیگری پیدا کنند.«
همان طور که ژاکی ژرمن اخیراً در تین ووگ نوشت، گزارش 

جدیدی از مرکز پیشــرفت آمریکا، نســل زد را فعال ترین 
طرفداران اتحادیه ها در آمریکا دانست که اعضای آن دو 
ســال گذشــته را صرف تمرکز روی خطوط اعتــراض و میز 
مذاکره کرده انــد. توماس می گوید: »بســیاری از ما نســل 
زدی ها می گوییم که به یک جایگزین نیاز داریم؛ چیزی که 
در واقع به ما صدایی می دهد، چیــزی که مکانیزمی برای 
اجرای نوعی تغییر است. بنابراین ما معتقدیم که اتحادیه 
راه مناسبی برای پیمودن است زیرا این شرکت ها گزینه ای 

پیش روی ما نمی گذارند.« 

 به ایــن زودی از مبارزه 
دست نمی کشم

جونــا فورمــن، ســازمان دهنده 
ملــی کارگــری ســابقِ کمپیــن 
ســناتور  ریاســت جمهــوری 
برنــی ســندرز در ســال 2۰2۰ و 
نویسنده یادداشت های حقوق 
کارگــری، به افزایــش طومارهای 
انتخاباتــی اتحادیه هــا اشــاره 
می کند که نشانه ای از روی آوردن 
نســل جــوان بــه ســازمان دهی 
اتحادیه هــای کارگــری اســت. 
تعــداد پرونده هــای جدیــد در 
هیئــت ملــی روابــط کار کــه بــر 
انتخابــات اتحادیه هــا نظــارت 
می کند، بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش یافته اســت. بر 
اساس داده های جدید 2۵۱۰ دادخواست برای نمایندگی 
اتحادیه در سال 2۰22 ثبت شده که نشان دهنده افزایش 
۵۳ درصدی نسبت به سال 2۰2۱ است و باالترین تعداد 
درخواست های ثبت شده از ســال 2۰۱6 به این سو است. 
در سپتامبر گالوپ دریافت که ۷۷ درصد از بزرگ ساالن ۱۸ 
تا ۳4 ساله اتحادیه ها را تأیید می کنند )در مقایسه با 6۸ 
درصد در کل( و بسیاری از اعضای نسل »حامی اتحادیه« 

در صف اول موج سازمان دهی کنونی قرار داشته اند.
فورمن می گوید: »نه تنهــا کارگران جوان طرفــدار اتحادیه 
هســتند، بلکه فعاالنــه به هیئــت ملــی روابــط کاری روی 
می آورند تــا این موضــوع را مطــرح کنند؛ امری کــه تقریباً 
جدید اســت. در حالی که نســل های دیگر با اســتفاده از 
ابزارهایی مانند مخالفت یا اعتراض، وضعیت موجود را به 
چالش می کشیدند، نسل زد به کارت های مجوز اتحادیه و 

هزینه های ناعادالنه کار روی آورده است.«
در حالــی کــه مدت هاســت از نشــانگرهای هویــت مانند 
نــژاد، جنســیت و کشــور مبــدأ توســط کارفرمایــان بــرای 
ایجــاد اختــالف در محــل کار و جلوگیری از ســازمان دهی 
استفاده می شود، نســل زد اجازه نمی دهد چنین اتفاقی 
در جایی که او کار می کند، رخ دهد. بر اساس گزارش مرکز 
پیشرفت آمریکا، تنوع نژادی و قومی که این نسل را تعریف 
می کند، به افزایش حمایت از اتحادیه ها کمک کرده است. 
همان طور کــه تومــاس می گویــد، اتحادیه روشــن می کند 
که موارد متعصبانه فقط به این منظور اســت کــه افراد را 
از هم جدا کند تا طبقــه کارفرما بتواند به همــان اندازه که 
می خواهد به سودآوری خود ادامه دهد. او می افزاید: »به 

این زودی ها دست از مبارزه نمی کشم.«
هر نسل جدیدی رابطه خود را با قدرت ها معنی می کند و 
نسل زد کامالً مشخص کرده که کدام طرف است. به عنوان 
گروهی که با صدای بلند طرفدار کارگر و اتحادیه هستند، 
در مقابل استثمار شرکت هایی می ایستند که می خواهند 
آنها را به همان شیوه ای ســرکوب کنند که در گذشته روی 
والدیــن و پدربزرگ هــا و مادربزرگ های این کارگــران جوان 

انجام دادند.

 بازاندیشی در مبارزه کارگران و رؤسا
از آنجا که نسل زد شاید آنالین ترین نسل آمریکا باشد، 
جای تعجب نیست که سازمان دهندگان جوان با استفاده 

از پلتفرم هایــی ماننــد توییتــر و تیک تــاک بــرای آمــوزش 
کارگران کنجکاو به موفقیت دست یافته اند. الیز جوشی 
2۰ ساله می گوید: »ما از عدم همکاری سیاسی از جانب 
کسانی که ظاهراً نماینده ما هستند، خسته شده ایم. ما 
نباید زندگی خود را به دست مدیرعاملی بسپاریم که به 

ما اهمیتی نمی دهد.«
جوشی سرپرست اجرایی »نســل زد برای تغییر« است؛ 
یــک ســازمان غیرانتفاعــی تحــت رهبــری جوانــان کــه با 
شبکه ای متشــکل از ۵۰۰ خالق و فعال آنالین برای ترویج 
گفتمان مدنی و اقدام سیاسی پیرامون موضوعاتی مانند 
بحران آب و هوا، حقوق باروری و رأی گیری همکاری می کند.
جوشی می گوید: »ما از تاکتیک های خالقانه ای استفاده 
می کنیم که از بزرگ شدن در عصر دیجیتال آموخته ایم؛ از 
رسانه های اجتماعی گرفته تا کمپین های آنالین. برای مثال 
اســتفاده از تیک تاک توســط تولیدکنندگان محتــوا برای 
انتشار پیام های طرفدار اتحادیه و آموزش همتایان خود در 

مورد حقوق شان بسیار مؤثر بوده است.«
برخــالف برخــی از اعضــای قدیمــی اتحادیــه کــه ممکن 
اســت ترجیح دهند صرفاً روی مســائل اقتصادی تمرکز 
کنند، کارگران جوان تر نیاز به اتخــاذ یک رویکرد متقابل 
و فراگیرتــر بــرای جــذب هرچه بیشــتر کارگران احســاس 
می کننــد. ســازمان دهندگان نســل زد به جــای تمرکــز 
صرف بر دســتمزد بهتر، برای عدالت نژادی، حقوق همه 
جنســیت ها و آزادی بــاروری نیــز مبــارزه می کننــد. آنهــا 
متوجه می شــوند که رفــاه اقتصــادی چیزی فراتــر از یک 
چک دســتمزد اســت. جوشــی می گوید: »برای نسل زد 
واضح است که چگونه همه مسائل به هم مرتبط هستند 
و چگونه بــرای مبــارزه با یــک مشــکل، باید به همــه آنها 
رسیدگی کنیم.« گیوان، استاد روابط استخدامی راتگرز 
رشد فزاینده سازمان دهی تحت رهبری جوانان را بزنگاهی 
مهم برای نیــروی کار می دانــد و می گوید ادامه کار نســل 
زد، تأثیری پایدار بر نیروی کار خواهد داشــت. او معتقد 
است: »بســیاری از آنها ممکن اســت در مشاغل بعدی 
خود نیز سازمان دهنده شوند.« به لطف کمک های نسل 
زد، جنبش کارگری کنونی ایاالت متحــده قوی تر و از نظر 
دیجیتالی هوشمندتر است، زیرا اگر نسل زد یک ویژگی 
داشــته باشــد، آن جسارت اســت و هیچ جنبشــی بدون 

جسارت هرگز موفق نبوده است.

REVIEWبررسی

 هفته کاری چهار روزه
 آری یا خیر؟

بهره وری کاهش 
نمی یابد

 فرســودگی تیم ســامانتا لوزی، 
مدیرعامل یونیتی )یک شرکت 
روابط عمومــی در لنــدن( در مرحله آخر 
بیمــاری کرونــا او را متقاعد کرد کــه باید 
تصمیمــی بگیــرد؛ کار بی وقفــه بــرای 
افرادش قابل تحمل نبود. در همان زمان 
او کتابی در مورد چهار روز کاری در هفته 
خواند و به این فکر کرد شــاید جایگزین 
مناسبی برای هفته های کاری دوشنبه تا 

جمعه باشد. 

 بدین ترتیــب شــرکت او در یک 
برنامــه آزمایشــی شــش ماهه 
شــرکت کرد که طی آن چهار روز در هفته 
کار می کردنــد. این برنامه کــه در ماه ژوئن 
راه اندازی شــد، بیــش از ۳۳۰۰ کارمند در 
سراسر بریتانیا را شامل می شود که با ۸۰ 
درصد ســاعات معمول خــود، ۱۰۰ درصد 

حقوق شان را دریافت می کنند.

 لوزی می گوید: »نه تنها بهره وری 
از دســت نرفته، بلکه روحیه باال 
رفته، کارمندان شادتر هستند و استرس 
کمتــری دارنــد. ایــن بــرای مــا فوق العــاده 
اســت.« شــرکت های دیگر نیــز موفقیت 
مشــابهی را تجربــه کرده اند. نتایــج اولیه 
برنامــه آزمایشــی حاکــی از آن اســت کــه 
برنامه جدید برای مشاغل دیگر نیز مفید 
اســت. در نظرســنجی از 4۱ کمپانــی 
شــرکت کننده، ۸6 درصــد گفته انــد کــه 
»احتماالً« به حفظ هفته کاری چهار روزه 

فکر کنند.

 یونیتی تصمیم گرفته است که 
این روند را دائمی کند. در همین 
حال غول کاالهای مصرفــی، »یونیلیور« 
این هفتــه گفت که پــس از یــک آزمایش 
موفقیت آمیــز ۱۸ ماهــه در نیوزیلنــد، 
آزمایش چهــار روز کاری در هفتــه را برای 

کارمندان استرالیایی امتحان کند.

 در زمانــی کــه کارمندان سراســر 
جهــان در حــال تنظیــم مجــدد 
روابط خود با مشاغل هستند و شرکت ها 
در حال درک آینده کاری پس از همه گیری 
هســتند، تجربــه لــوزی در یونیتــی یــک 
مطالعه موردی روشنگر است که می توان 
با کاهــش تعــداد روزهــای کاری هفته، به 
همان بهره وری مد نظر ســازمان ها دست 

یافت و کارمندان شادتری داشت.

 باالترین اولویت نسل 
زد در هنگام انتخاب 

کارفرما، رفتار منصفانه 
با همه کارکنان با هر 
جنسیت و نژاد و به 
دنبال آن کیفیت 

زندگی، انعطاف پذیری 
کارفرما و مسئولیت 
اجتماعی شرکت است
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در دنیــای پرســرعت، مصرف کنندگان اهمیت بســیاری به 
عملکرد سریع برندهای D2C )مستقیم به مصرف کننده( 
می دهند که اغلب نشان دهنده چابکی برند برای ارائه ارزش 
و راحتــی اســت. تسویه حســاب ســریع، تحویــل به موقع، 
بازگشت ســریع و ارتباطات شــبانه روزی به ایجاد اعتماد و 
وفاداری مصرف کننــده این برندها کمک می کنــد. در میان 
ایــن عوامــل، کســب وکارهای D2C مبتنــی بر دیجیتــال با 
تمرکز بر ارتباطات مؤثر با مشتری، رونق قابل توجهی پیدا 
می کنند. ســرعت عمــل یک نهــاد متمرکــز بر مشــتری در 
هر مرحله از مســیر خریــد، به ســاختن روایت برنــد موفق 
بســیار کمک می کند؛ ولی یک اشــکال وجــود دارد. امروزه 
مصرف کنندگان دیگر برای ارتباطات یا بازاریابی به ایمیل یا 
تبلیغات دیجیتالی موجود در پلتفرم های قدیمی رسانه های 

اجتماعی مانند فیس بوک نمی چسبند.
برندهای جدید که مجبــور به تغییر روش بــرای همگامی با 
کاربــران خود هســتند، بــه برنامه هــای پیام رســان جهانی و 

کاربر پسند مانند واتس اپ روی آورده اند. وینایاک آگاروال، 
بنیان گذار و مدیرعامل بایت اســپید مســتقر در دهلی، در 
ســومین دوره اجــالس D2C صحبت کــرد و در مــورد اینکه 
چگونه برندهــا می تواننــد از واتــس اپ برای کاهــش هزینه 
جذب مشــتری )CAC( و افزایش ارزش طول عمر مشــتری 
)LTV( اســتفاده کننــد، توضیــح بیشــتری داد. اســتارتاپ 
SaaS او، بایــت اســپید، بــه برندهــای تجــارت الکترونیــک 
کمک می کنــد تــا از تجــارت مکالمه ای اســتفاده کننــد و از 

گفت و گوهای روان و فروش بهتر اطمینان یابند.

 تغییر در مفهوم ارتباط
در طول سال ها، جهان شاهد تغییر قابل توجهی در نحوه 
ارتباط مردم بوده است. چت/ پیام رسانی فوری جایگزین 
تماس های تلفنی و پیامک ها شده و بسیاری از برنامه های 
مشابه نیز ایجاد شده است. در این میان، واتس اپ متعلق 
به متا بــا بیــش از دو میلیارد کاربــر فعــال منحصربه فرد در 

سراســر جهان، به عنوان رهبر ظاهر شده اســت. واتس اپ 
ادعا می کند کــه در مورد تعامل در ســطح جهانــی، کاربران 
آن هــر مــاه ۱۰۰ میلیارد پیــام ارســال می کنند. هنــد به طور 
گســترده ای از واتس اپ اســتقبال کــرد و به ســرعت با 4۹۳ 
میلیون کاربر به بزرگ ترین بازار آن تبدیل شــد. پیش بینی 
می شود این عدد تا سال 2۰2۵ به ۷۹۵ میلیون کاربر برسد. 
واتس اپ بیزینس در سال 2۰۱۸ برای استفاده از این کشش 

خارق العاده راه اندازی شد. 
هند یک بار دیگــر با بیــش از ۱۵ میلیون کاربر فعــال ماهانه 
به عنوان بزرگ تریــن بازار آن ظاهر شــد. اکثر این شــرکت ها 
برای تعامــل با مشــتریان خــود در جهــت تقویت وفــاداری 
کاربران و افزایش بازگشــت ســرمایه از برنامه چت استفاده 
می کنند. آگاروال، پیشکسوت صنعت که با بیش از دو هزار 
برند کار کرده، معتقد اســت ایــن روند همچنان ادامــه دارد 
 و اســتفاده از واتس اپ به عنوان بخش اصلــی ترکیب کانال 
ارتباطی/ بازاریابی، فروش را ۱۰ تا 2۰ درصد افزایش می دهد.

 واتس اپ به عنوان پیام رسانی که حدود دو میلیارد کاربر در جهان دارد
صاحب ویژگی هایی است که می تواند به یکی از مهم ترین ابزارهای 

بازاریابی و فروش برندهای D2C تبدیل شود

تحول در خرده فروشی

با واتس اپ

استرالیایی ها هنوز خرید 
آنالین را دوست دارند

یک فرصت مغتنم
نشــان  جدیــد  تحقیقــات   
کــه  حالــی  در  می دهــد 
کســب وکارها از اختــالل ناشــی از 
همه گیـــــــــری بهبــــــــود می یابنــــــــد، 
استرالیایی ها تجربه خرید آنالین را به 
خرید از فروشــگاه های فیزیکی ترجیح 

می دهند.

 نظرســنجی ســاالنه مانیتــور 
خرده فروشی از واحد مطالعات 
مصرف کننده و خرده فروشــی اســترالیا 
)ACRS( مدرسه بازرگانی موناش نشان 
داد که مشــتریان به دلیل در دســترس 
بــودن محصــول، تبلیغــات، محــدوده 
محصــول و فــروش، خریــد آنالیــن را 

ترجیح می دهند.

بــه   در ســه ماهــه منتهــی 
ســپتامبر امســال، حــدود ۷۰ 
درصد از اســترالیایی ها لباس، کفش و 
لوازم جانبــی، 4۹ درصد اقــالم مراقبت 
شخصی و 42 درصد لوازم خانگی را در 
فروشــگاه یا آنالین خریــداری کرده اند. 
الوییــس زپــوس، مشــاور تحقیقاتــی 
اصلی در ACRS گفته اســت که قبل از 
همه گیــری تفاوت واضحــی بین تجربه 
خرید فیزیکی و آنالیــن برای خریداران 

وجود داشت. 

 او افــزود: »در طــول کوویــد، 
فروش آنالین به دلیل ضرورت 
به کانال اصلی خرده فروشی غیر خواربار 
تبدیل شد و اکثر خریداران استرالیایی 
بــه روش هــای آنالیــن روی آوردنــد. مــا 
اکنون شاهد بازگشت به فروشگاه های 
فیزیکی هستیم و خریداران بی نظیرتر 
از همیشه بین دنیای آفالین و آنالین در 

حال حرکت هستند.«

ایــن نظرســنجی همچنیــن   
نشــان می دهد کــه مشــتریان 
احتمال بیشتری برای بازگرداندن اقالم 
خریداری شده در فروشــگاه )حدود 66 
 42 درصــد( در مقایســه بــا آنالیــن )

درصد( دارند.

 زپوس گفت به طور فزاینده ای 
اکنــون  کــه  اســت  مهــم 
برآورده کــردن  بــرای  خرده فروشــان 
انتظــارات، تجربه بازگشــت یکپارچه را 

در اختیار خریداران قرار دهند.

TRENDروند

خرده فروشی
R E T A I L
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خرده فروشی
R E T A I L

مدل جدیدی برای خرده فروشی

دافری؛ یک خرده فروش فرودگاهی!

REPORTگزارش

تقاضا برای سفرهای هوایی تفریحی در اروپا به 
بهبود وضعیت خرده فروشی پس از همه گیری 
کمک کرده، به طوری که عملکرد فروش مناطق 
اروپــا، خاورمیانــه و آفریقــا در حــال حاضــر در 
مقایســه با زمان های پیش از همه گیــری، با قاره 
آمریکا برابری می کند. در همین حال خرده فروش 
مسافرتی - فرودگاهی معاف از مالیات »دافری« 
در حــال تــالش در جهــت ایجــاد یــک مــدل 

خرده فروشی جدید برای ایاالت متحده است.
دافــری کــه در حــال حاضر کمــی بیــش از 2۰۰۰ 
فروشگاه باز دارد و اکثریت قریب به اتفاق آن در 
نیمکره غربی است، شاهد افزایش گردش مالی 
در ســه ماهه ســوم  ســال بود و به 2/۱2 میلیارد 
فرانک سوئیس )2/۰۹ میلیارد دالر( در مقایسه 
با مــدت مشــابه در ســال 2۰2۱ رســید. به لطف 
بازگشت ســفرهای هوایی اروپا، افزایش فروش 
در فروشگاه های معاف از گمرک در سراسر قاره، 
به ویژه در بازارهای توریستی مدیترانه مؤثر بوده 
اســت. مســافران تعطیالت تابســتانی با وجود 
اختــالل در پروازها و کاهش ظرفیت در سراســر 
فرودگاه هــای اروپایــی در ایــن دوره، بــا هجوم به 
مقصدهای تفریحی مانند ترکیه، یونان و جنوب 
اروپا، به افزایــش ۸6 درصــدی پروازهای منطقه 
اروپــا، خاورمیانــه و آفریقــا کمــک کردنــد. خاور 
میانه و آفریقا نیز با توجه به بازار دوره همه گیری، 

عملکرد خوبی داشتند.
خاویــر روســینیول، مدیرعامل گــروه دافــری در 
بیانیــه ای گفت: »مــا همچنان شــاهد تقاضای 
فزاینــده ای در ســه ماهــه ســوم بودیــم. به ویــژه 
مقاصــدی در منطقــه مدیترانــه، جنــوب اروپــا، 
خاورمیانه، آمریــکای مرکزی و دریــای کارائیب، 

عملکرد ما را هدایت می کردند.«
وی افزود: »ایاالت متحده همچنان قوی اســت 
و کشــورهای آمریکای جنوبــی معامالتی خوبی 
داشــته اند. ما حتی شــاهد افزایش فعالیت در 
آســیا و اقیانوســیه بودیم، به ویــژه در اســترالیا و 

بخش هایی از آسیای جنوب شرقی.«
در حالــی کــه آســیا و اقیانوســیه باالترین رشــد 
ســاالنه را بــرای هــر منطقــه در ســه ماهــه ثبت 
کرد و ۵۰ میلیــون دالر درآمد داشــت، در مقابل 
۱/۱۹ میلیــارد دالر اروپــا و ۸۰۳ میلیــون دالر 

آمریــکا در مدت مشــابه عملکــرد فوق العاده ای 
نیســت. مهم تــر از آن، هنــگام مقایســه رونــد 
بهبود منطقه ای در مقایسه با سال 2۰۱۹، اروپا، 
خاورمیانــه و آفریقا و قاره آمریــکا تقریباً به طور 
کامل در سه ماهه سوم به ترتیب ۹۳/۹ درصد و 
۹۳/۸ درصد بهبود یافتند، در حالی که آسیا و 

اقیانوسیه با ۳۱ درصد، راه درازی پیش رو دارند.
آیا شروع قدرتمند فصل تعطیالت ادامه خواهد 
داشت؟ روسینیول گفت که حتی با وجود عوامل 
منفی مختلفی که می تواند بر سفر و قدرت خرید 
بدون عوارض گمرکی تأثیر بگذارد، مثل افزایش 
تورم، قیمت انرژی، نوســانات ارز خارجی و عدم 
قطعیت های ژئوپلتیکی مانند جنگ روســیه و 
اوکراین، همچنان شــاهد تقاضای قــوی در بازار 

هستیم.
برآوردهــای مــاه اکتبــر در »اروپــا، خاورمیانــه و 
آفریقا« و »آمریکا«، افزایش فروش دافری را ۱۰۱ 
و ۹4 درصد نشان می دهد. این یک شروع خوب 
برای سه ماهه چهارم است، اگرچه ممکن است 
عوامــل خارجــی ذکر شــده بــه فصــل تعطیالت 
کشیده شــوند. بنابراین دافری محتاطانه عمل 
کــرده و گــردش مالــی کل ســال را حــدود 6/۵6 
میلیــارد دالر پیش بینی کــرده که کمــی کمتر از 
۸/۷۳ میلیــارد دالری اســت کــه در ســال 2۰۱۹ 

تولید کرده بود.
روســینیول به ســرمایه گذاران یــادآوری کــرد که 
اســتراتژی پنج ســاله »مقصــد 2۰2۷« شــرکت 
به شدت بر مسافران متمرکز خواهد بود. او گفت: 
»ما کامالً مســافر محور خواهیم بود. این امر بر 
خرده فروشی فیزیکی ما تأثیر می گذارد و ترکیب 
با اتوگریل برای آوردن غذا و نوشیدنی به فرودگاه 

استراتژیک است.«
قــرارداد بــا اتوگریل کــه در نیمــه اول ســال 2۰2۳ 
بســته می شــود، بــه دافــری کــه مالک هادســون 
است، رهبری بازار خرده فروشی مسافرتی آمریکا 
را می دهد. با توجه به این گســترش بــازار، دافری 
گفته که در حال تعامل با فرودگاه های منطقه در 
زمینه خرده فروشی ترکیبی سفر و غذا و نوشیدنی 
اســت. اگــر مذاکــرات موفقیت آمیــز باشــد، این 
امکان وجود دارد که این شرکت به زودی یک مدل 

خرده فروشی ترکیبی جدید را معرفی کند.

 آینده تجارت بر پایه گفت و گو است
امــروزه مصرف کننــدگان می توانند تقریبــاً همه چیــز را، از 
لوازم ضــروری روزانه گرفته تا مد، دکوراســیون منــزل، لوازم 
الکترونیکــی و مــوارد دیگــر به صــورت آنالیــن از برندهــای 
 D2C گوناگون خریداری کنند. با تشــدید رقابت، برندهای
چــه کاری می تواننــد انجام دهند تــا مصرف کننــدگان را به 
پلتفرم خود جذب کنند؟ طبق گــزارش KPMG، ۵2 درصد 
از تصمیمات خرید مصرف کنندگان به تجربه مورد انتظار 

آنها از برندها بستگی دارد، 
اما اکنون که ورود سرمایه به 
اســتارتاپ ها کاهــش یافته، 
بایــد در   D2C برندهــای 
اســتراتژی رشــد در مورد هر 
هزینه ای تجدیدنظر کنند. 

کاهــش مــداوم ابزارهــای 
بازاریابی که تا به حال مؤثر 
بوده انــد ماننــد تبلیغــات 
ایمیــل و فیس بــوک نیــز 
کمکی نمی کند و برندها در 
نهایــت بــدون ارزش طــول 

عمــر مشــابه، هزینــه بیشــتری بــرای جــذب مشــتری 
می کننــد. در مقابــل، حــدود ۸۰ درصــد از پیام هــای 
ارسال شــده در واتس اپ در عرض پنج دقیقه مشــاهده 
می شوند و دسترسی برندهای D2C به ارتباطات سریع 

و دوطرفه را فراهم می کنند.

 فواید بسیار است
بــرای مثــال رهاکــردن ســبد خریــد را در نظــر بگیریــد کــه 

یــک نقطــه دردنــاک بــرای برندهــای D2C )یــا 
همــه مدل هــای تجــارت الکترونیــک( اســت. 
در اینجــا دالیــل کلیــدی عبارت انــد از تغییــر 
ذهــن )مصرف کننــدگان همــان محصــول را بــا 
قیمت بهتــری در جــای دیگــر پیــدا می کنند(، 
مشکل در پرداخت )عدم استفاده از روش های 
پرداخت آســان( و موارد دیگر. بــه طور معمول 
برندهــای D2C از طریــق یــادآوری ایمیــل یــا 
پوش نوتیفیکیشــن و روش های دیگــر، مجدداً 
ســبدهای رهاشــده را هدف گیری می کنند. اما 
کاربــران اغلــب اعالن هــا را در حالــت بی صــدا 

قرار می دهنــد و ایمیل هــای برندها ممکن اســت به راحتی 
خوانده نشــوند، زیرا مردم تمایل ندارند هر روز صدها پیام 
ایمیــل دریافت کننــد. بدتر از آن، ممکن اســت ایــن موارد 
بدون باز شــدن حذف شــوند. اما به نظر می رســد همه چیز 
می توانــد در یــک کانــال ارتباطی تعاملــی ماننــد واتس اپ 

متفاوت باشد.
برندهــا می تواننــد عــالوه بر یــادآوری ســبدهای رهاشــده، 
از واتــس اپ بــرای هدف گیری مجــدد تسویه حســاب های 
انجام نشــده و انجام کارهای بیشــتر اســتفاده کننــد. آنها 
می تواننــد در پیام هــای خــود خالقیت بــه خرج دهنــد و با 
استفاده از ارجاعات فرهنگ پاپ، گیف ها و میم ها همه چیز 
را جذاب تر کنند. از آنجا که این پیام ها معموالً چند ساعت 
پس از آخرین حضور کاربر در پلتفرم D2C ارسال می شوند، 
ارسال تصاویر مرتبط به فراخوان محصول کمک می کند. 
بــه گفتــه آگاروال این امــر به نــرخ تبدیــل ۱۰ درصــد منجر 
می شود، اما می تواند تا 2۰ درصد افزایش یابد. در حالی که 
بسیاری از برندهای D2C از واتس اپ برای ارسال پیام های 
پــس از معامله اســتفاده می کننــد، آگاروال معتقد اســت 
راه دیگری نیز برای تعامــل با مصرف کنندگان وجــود دارد. 
برندها نباید فرصت فروش مجدد، فروش متقابل یا حتی 
تبدیل سفارش پرداخت هنگام تحویل را از دست بدهند. 
به عنوان مثال، می توان محصــوالت مکمل مانند محافظ 
صفحه نمایش یــا کاور موبایل را به شــخصی کــه به تازگی 
گوشی خریده پیشنهاد کرد یا برای تکمیل پرداخت آنالین 

تخفیف هایی ارائه داد.

 اقدامات کلیدی برای حفظ تعامل با مشتری
حفظ مشــتری نقــش مهمــی در کاهــش هزینــه جذب 
مشــتری در دراز مــدت دارد. روش هــای معمول شــامل 
ارسال بروشورهایی به مصرف کننده در مورد فروش های 
آتی، راه اندازی محصوالت جدید و تخفیف ها می شــود 
و آنها را برای خرید دوباره ترغیب می کند. اما این پیام ها 
معموالً در پوشــه های اســپم قرار می گیرند و به ندرت به 
خرید مجدد منجر می شوند. بنابراین برندها عالقه مند 
به حفــظ تعامــل گفت و گو محور، 
طرفــدار پخش پیــام )ارســال پیام 
به چندین مخاطب در یک زمان( 
یابــی واتــس اپ  در عصــر بازار
بــرای  تبدیــل  نــرخ  هســتند. 
پیام های پخش شده در واتس اپ 
عالی اســت و ما شــاهد بازگشت 

سرمایه ۱۰ تا ۱۵ برابری هستیم. 
با این حال ممکن است این مزیت 
برای مدت طوالنی ادامه پیدا نکند، 
زیرا همه بــه آن عمل خواهند کرد. 
بنابراین راه متمایز شدن، تمرکز بر 
شخصی سازی پیام هاست. در اینجا تقسیم بندی بسیار 
مهم اســت؛ تقســیم مشــتریان بــه گروه هــای کوچک تر 
بر اســاس جمعیت شناســی، عالیق، عــادات و تاریخچه 
خرید و ســایر پارامترها. یکی دیگر از موارد مهم استفاده 
از واتــس اپ بــرای بازاریابی، درخواســت از مشــتری برای 
بررســی یک محصول اســت. هــر برنــدی دائماً بــه دنبال 
بهبود محصوالت خود است و بازخورد مشتریان نقشی 
حیاتــی در درک آنچــه نیاز بــه تغییــر دارد، بــازی می کند. 
امــا اکثر مــردم به نــدرت دوباره بــه پلتفرم های 
D2C بازمی گردنــد تــا نظــرات خــود را ارســال 
کنند. بنابراین واتس اپ می تواند به عنوان یک 
محرک مناســب برای جمــع آوری ایــن داده ها 
عمل کنــد. عــالوه بــر ایــن، برندهــا می توانند 
خریداران را برای این بررســی ها تشویق کنند. 
می توان به مصرف کنندگان پیــام داد و از آنها 
دعوت کرد تــا محصولی را بررســی کننــد و در 
خرید بعدی تخفیف بگیرند. مصرف کنندگان 
فقط باید موبایل هایشــان را در دست گرفته، 
عکس بگیرند، یک یــا دو خط بنویســند و آن 
را بفرســتند. ســپس برندها می توانند این نظــرات را روی 
پلتفرم های خود آپلود کنند تا مورد توجه مصرف کنندگان 
فعلی و جدیــد قرار گیرند. طبــق گفتــه آگاروال، برندها در 
مقایســه بــا ایمیــل )۱ تــا 2 درصــد(، میانگین نــرخ تبدیل 
۵ درصدی )مثــالً دریافت ۵۰ بررســی بــرای هــر ۱۰۰۰ پیام 

ارسال شده( را مشاهده می کنند.

 مرحله بعــدی تکامــل تجــارت الکترونیک؛ 
خرید واتس اپ

همان طــور کــه گفتــه می شــود، تغییــر تنهــا بخــش ثابــت 
دنیایی اســت که به ســرعت در حال تکامل است. بنابراین 
جای تعجب نیســت که در اقتصاد دیجیتــال این چنینی، 
برندهای D2C دائماً به دنبال تجربه بزرگ بعدی در تجارت 
الکترونیــک هســتند و واتس اپ در حــال آماده شــدن برای 

برآورده کردن نیازهای جدید است. 
این مورد را در نظر بگیرید؛ شرکت نفتی - مخابراتی ریالینس 
اخیــراً مشــارکت خــود بــا واتــس اپ را یــک پلــه باالتــر برد. 
اپلیکیشــن پیام رســانی اکنون یک تجربه خرید بی پایان را 
برای مشتریان جیومارت فراهم می کند. به عبارت ساده آنها 
می توانند کل کاتالوگ مواد غذایــی جیومارت را مرور کنند، 
اقالمی را به سبد خرید خود اضافه کنند و مهم تر از همه، در 

واتس اپ پرداخت کنند.
عالوه بر واتس اپ پی )WhatsApp Pay(، مصرف کنندگان 
می توانند پرداخت هنگام تحویل و سایر روش های پرداخت 

را نیز انتخاب کنند.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

برندها نباید فرصت 
فروش مجدد، فروش 
متقابل یا حتی تبدیل 

سفارش پرداخت 
هنگام تحویل را از 

دست بدهند
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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

از زمــان پیدایــش اینترنــت نیــاز بــه شــیوه هایی بــرای 
پاسداشت حریم خصوصی و ایمن نگه داشتن داده ها 
وجود داشته است. تاریخچه فناوری وی پی ان )شبکه 
مجازی خصوصی( به ســال ۱۹۹6 باز می گــردد. در آن 
ســال یکی از کارکنان مایکروســافت شــیوه نامه ایجاد 
تونل  نظیر به نظیر  )PPTP( را توســعه داد که پیشــگام 
وی پی ان های مــدرن امروزی اســت؛ در ایــن روش یک 
ارتبــاط ایمن تــر و خصوصی تــر بیــن رایانــه و اینترنــت 

ایجاد می شود.
بــا رشــد و فراگیر شــدن اینترنــت، درخواســت بــرای 
ســامانه های امنیتی پیچیده تــر افزایش یافــت و گرچه 
ابزارهای آنتی ویروس و نرم افزارهای مشابه در جلوگیری 
از وارد آمدن آســیب به کاربران مفید هستند، اما آنچه 
واقعاً درخواست می شد بهبود امنیت اتصال بود که به 

پیدایش وی پی ان ها منجر شد.

اصطالح وی پی ان کــه به معنای یــک ارتباط خصوصی 
از طریق اینترنت است، اصطالحی گســترده است که 
چندین شیوه نامه )Protocol( مختلف را در بر می گیرد؛ 
اما ویژگی مشترک همه آنها فراهم کردن اتصال از راه دور 
به یک شــبکه خصوصی بر بســتر یک شــبکه عمومی 
)اینترنت( است. در ابتدا از وی پی ان به شکل انحصاری 
در کارهای تجاری اســتفاده می شــد، با این حال پس از 
کشــف رخنه هــای امنیتــی دردســرآفرین از اوایــل دهه 
2۰۰۰ لحظــه سرنوشت ســاز در تاریخ فنــاوری وی پی ان 

رقم خورد. 
از ایــن زمان کاربــران روزمــره اینترنت از خطــرات واقعی 
کار در بســتر آنالیــن آگاه شــدند و جســت و جوی بــرای 
دسترســی بــه راه هــای ارتبــاط ایمن تر آغــاز شــد. امروز 
از وی پی ان هــا بــرای ایمن ســازی اتصــاالت اینترنتــی، 
جلوگیــری از ورود بدافــزار و دسترســی غیرمجــاز 

تاریخ کوتاه و پربار  مفهوم و ابزاری به نام وی پی ان  که در 
26 سال گذشته کارکردهای متنوعی داشته است

 مالط بیشتر
برای استحکام 

حریم خصوصی

چگونه وی پی ان ها در طول زمان اینترنت را شکل داده اند؟

گذرگاه نسبتاً امن کاربران...

REVIEWبررسی

اینترنــت به عنــوان راهی بــرای برقــراری ارتباط 
امن و خصوصی ارتــش ایاالت متحــده متولد 
شــد. بنابراین قابل پذیرش اســت اگــر بگوییم 
وی پی ان ها )یا اندیشه برقراری ارتباط به روش 
رمزگذاری شــده( از روزهــای نخســت اینترنت 
وجود داشــته اســت. با این حال تاریــخ واقعی 
پشــت وی پی ان ها بســیار جالب تر است، زیرا 
به ســرعت بــه اینترنــت مــورد اســتفاده روزانه 
مــا شــکل داد. بیاییــد نگاهــی بــه تاریخچــه 
وی پی ان هــا و چگونگــی تکامــل آنهــا در طــول 

سال ها بیندازیم.
اتصال اینترنتی خصوصی )وی پی ان( خدماتی 
است که هنگام ارتباط از طریق اتصال عمومی، 
امنیت شــما را در شــبکه با ایجاد یــک اتصال 
امــن و رمزگذاری شــده بیــن شــما و اینترنــت 
تقویت می کنــد. یک مجرم ســایبری می تواند 
بــا دانســتن نشــانی اینترنتــی شــما آســیب 
زیادی وارد کند، اما وی پــی ان تضمین می کند 
کــه حضــور آنالیــن شــما هویــت و داده هــای 
خصوصی تان را به خطــر نمی اندازد. به همین 
دلیل استفاده از وی پی ان ها به شکل روبه رشد 
ضــروری هســتند، چراکه ابــزاری بــرای کاهش 
تهدیدهایــی ماننــد بدافزارهــا و هکرهــا و گذر 
از محدودیت هــای جغرافیایــی در دسترســی 
به محتواســت. اگرچه این نیازها در سال های 
اخیر بروز کرده، اما منشاء وی پی ان به روزهای 

نخست اینترنت در دهه ۱۹6۰ برمی گردد.
از سال ۱۹۹2 تا ۱۹۹۵ ســازمان ها و شرکت های 
مختلــف پژوهــش روی رمزگــذاری الیــه IP را 
شــروع کردند و نیــروی دریایی ایــاالت متحده 
یکی از نخستین مراکزی بود که در سال ۱۹۹2 
شــیوه نامه SIPP را بــرای رمزگــذاری IP ایجــاد 
کرد. در سال ۱۹۹۳ شیوه نامه رمزگذاری موسوم 
بــه Swipe ایجــاد شــد. تنهــا یــک ســال بعــد 
شیوه نامه IPsec برای پروژه خدمات اینترنتی 

کاخ سفید ایجاد شد که شیوه ارتباطات ایمن 
رمزگذاری شــده بیــن دو رایانه در یک شــبکه را 
فراهــم می کرد و هنــوز در وی پی ان ها اســتفاده 

می شود.
در ســال ۱۹۹6 گوردیــپ ســینگ پــال کارمنــد 
مایکروسافت شیوه نامه تونل زنی نقطه به نقطه 
یا PPTP را ایجاد کرد که قدیمی ترین شیوه نامه 
وی پی ان در جهــان محســوب می شــود و راه را 
بــرای دیگران همــوار می کنــد. اگرچه بســیاری 
ادعا می کنند که PPTP سریع ترین شیوه نامه 
اســت، اما باید به یاد داشت که این شیوه نامه 
بــرای دسترســی تلفنــی طراحــی شــده بــود و 
در زمــان خــود از کمتریــن ســطح رمزگــذاری 

برخوردار بود.
نخســتین وی پی ان هــا به دلیــل گرانی توســط 
کسب وکارها استفاده می شد اما از اوایل دهه 
2۰۱۰ کاربران فردی دست به کار افزایش امنیت 
و حریــم خصوصــی خــود شــدند و ســازمان ها 
فناوری توسعه امنیت دیجیتال برتر خود را به 
اشــتراک گذاشــتند. این فناوری ها به کاربرانی 
منتقل شــد که عــالوه بــر محافظــت در هنگام 
مــرور اینترنــت بــه دنبــال مبــارزه بــا سانســور 
منطقه ای محتوای خدمات پخش و ســرگرمی 

بودند. 
بــر پایــه گــزارش Global Web Index در 
سال های 2۰۱6 تا 2۰۱۸ تعداد کاربران وی پی ان 
بیــش از چهــار برابــر شــده و از هــر پنــج کاربــر 
اینترنــت در کشــورهایی ماننــد تایلنــد، چیــن 
و اندونــزی یک نفــر بــرای دور زدن سانســور به 
وی پی ان هــا متکــی اســت. آینــده وی پی ان هــا 
بســیار امیدوارکننــده به نظــر می رســد، زیرا با 
توجــه بــه مشــکالتی کــه در اینترنــت در مورد 
امنیت، ســرعت و دسترســی به محتــوا ایجاد 
می شــود، به طور فزاینده ای مزایای بیشتری را 

به کاربر ارائه 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

)Hack(، تضمیــن حریــم خصوصــی دیجیتــال، عبــور 
از محدودیت هــای محلــی و جغرافیایــی در دسترســی 
به اینترنــت و پنهان کــردن موقعیــت کاربران اســتفاده 
می شــود. بــه ایــن ترتیــب وی پی ان هــا آســان تر و 
مقرون به صرفه تر از همیشه در قامت یک ابزار ضروری 

برای ایمن ماندن در ارتباطات آنالین نمایان شده اند.

 تکامــل فنــاوری حفــظ حریــم خصوصــی 
اینترنت

 Packet یــا Frame relay کلمــات کلیــدی ماننــد
switching حتــی امروز نیــز مفاهیمی شناخته شــده و 
از ویژگی هــای فنــاوری ارتبــاط از راه دور هســتند که البته 
راه گشــای شــیوه های ارتبــاط نقطه به نقطــه امــروزی و 
ایجاد وی پی ان شــدند. اینترنت اجازه اتصال همه چیز را 
می دهد و در گستره ارتباط جهانی شبکه های اختصاصی 
کوچک تری وجــود دارد که امنیتی باالتــر فراهم می کند. 
کار این شــبکه ها ســاده اســت؛ وی پــی ان مکان هــای دور 
از یکدیگر را بر بســتر یک شــبکه عمومی بــه هم متصل 
می کنــد. امنیــت در این بســتر از ســه الیــه شــیوه ایجاد 
تونل ارتباطی، احــراز هویت و رمزگذاری فراهم می شــود. 
شــیوه ایجاد تونل به فراهم کردن اتصال منجر می شــود، 
ســپس رمزگذاری داده ها پیش از ارســال به نقطه پایانی 
انجام می شود تا پس از رســیدن به مقصد، احراز هویت 

و رمزگشایی شود.
فنــاوری امنیتــی را نخســتین بار در ســال ۱۹۹۳ جــان 
یوانیدیــس )John Ioannidis( و پژوهشــگران هم عصــر 
بــا وی در پژوهشــگاه هایی ماننــد دانشــگاه کلمبیــا و 
آزمایشــگاه AT&T Bell مــورد بررســی قــرار دادنــد. کار 
 یوانیدیــس بــه ایجــاد شــیوه نامه رمزگــذاری نرم افــزاری
 IP انجامیــد که بــا عنــوان SWIPE در جایگاه نخســتین 
وی پی ان قرار گرفت. این اقدام وی آزمونی برای فراهم کردن 
امکان محرمانه بودن، یکپارچگی و احراز هویت به کاربران 
شبکه بود. در ادامه آن وی  زو )Wei Xu( پژوهش های خود 
را در ســال ۱۹۹4 بــا تمرکز بر امنیــت IP و شــیوه نامه های 
 IPsec آغاز کرد که در پایان به توسعه سامانه IP پیشرفته
منجر شد. ســامانه IPsec مجموعه ای از شیوه نامه های 
امنیتــی اینترنتــی اســت کــه هــر بســته اطالعاتــی را کــه 
اینترنــت بــه اشــتراک گذاشــته شــده، احــراز هویــت و 
رمزگذاری می کند. با پیشــرفت فناوری و افزایش سرعت 
ارتباط اینترنت و به کارگیری IPsec همراه با پیاده ســازی 
ویژگــی Plug-and-Play زمینــه بــه واقعیــت پیوســتن 

وی پی ان تجاری را فراهم کرد.
در ســال ۱۹۹۵ گــروه کاری IPsec در داخــل IETF  ایجــاد 
شــد. IETF یک جامعــه جهانی متشــکل از مهندســان 
اینترنت، توســعه دهندگان، برنامه نویسان، فروشندگان 

و ســایر افــراد عالقه منــد بــه تکامــل اینترنت 
و کارکــرد روان آن اســت کــه در طــول ســال ها 
بــرای فراهم کــردن مجموعــه ای اســتاندارد از 
شیوه نامه های ارزیابی شده ای ایجاد شده که 
آزادانه در دسترس است و به اجزا، برنامه های 

افزودنی و پیاده سازی IPsec می پردازد.
شــیوه نامه تونل زنــی و حالت هــای تونــل 
)Tunnel Modes( چیــزی اســت کــه بــه 
وی پی ان ها امکان کار می دهــد. اینها کاربران 
را قــادر می ســازند تــا از راه دور به شــبکه ای با 

نشــانی IP )کــه بخشــی از شــبکه محلی نیســت( وصل 
شود. کار تونل سازی شامل تغییر شکل داده ها از جمله 
رمزگذاری و بسته بندی کردن آنهاست که ویژگی سومی را 
فراهم می کند که بسیار مورد توجه است؛ ناشناس بودن 
و ایجاد حریم خصوصی. روش کار اندکی پیچیده است؛ 
بســته ها حــاوی اطالعاتــی هســتند کــه کار رمزگــذاری و 
تحویــل داده هــا را اجــرا می کننــد و در کنــار پیــام اصلــی 
نگهداری می شــوند؛ این داده ها در سطحی باالتر از خود 
داده ها عمــل می کنند و ســپری ایمن را از درون تشــکیل  

می دهند که نسبت به نفوذ بیرونی ایمن هستند. بهترین 
سامانه های از این دست، همه بسته اطالعات را رمزگذاری 
می کنند، سپس برای حفظ حریم خصوصی آن را با یک 
نشــانی IP جدیــد و عالمــت شناســایی متفــاوت دوباره 

بسته بندی می کنند.

 گذار وی پی ان از ســاختار دولتی و شرکتی 
به بستر تجاری

فناوری وی پی ان از برنامه های دولتی و شــرکت ها شــروع 
شــد. این روش در ابتــدا تنها به منظــور ارائه یــک راه امن 
به مقامات دولتی و کارمندان شرکت ها ایجاد شد تا از راه 
دور )خانه، مرکز شهر یا در سفر( به پرونده های اطالعات 
دسترسی داشته باشــند. اما در طول سال ها وی پی ان ها 
تبدیل به گونه ای موفق از خدمات تجاری شــدند. به نظر 
می رســد که بــروز چند رخــداد موجــب رشــد و موفقیت 

وی پی ان های تجاری شد.
1. رســوایی حریم خصوصی: ویکی لیکس شروع روندی 
بود که به جهان نشان داد چقدر چیزهای مبهم در پشت 
صحنه می گذرد و دولت ها تا چه اندازه دوســت داشتند 
شــبکه وب را در ســال 2۰۰6 سانســور کنند. عالوه بر این 
درباره حفظ حریم خصوصی در طول سال ها رخدادهای 
زیادی بروز کرد که مردم را متقاعد ساخت اینترنت آن قدر 
که همه ما دوســت داشــتیم بپنداریم، خصوصــی و امن 
نیســت. همه اینها با افشــای اطالعــات ادوارد اســنودن 
بین سال های 2۰۱۳ و 2۰۱4 به اوج خود رسید. در این زمان 
مردم دریافتند دولت ها چقدر از کاربران آنالین جاسوسی 

می کنند.
2. سانســور اینترنت: چین یکــی از بارزترین 
نمونه هــای سانســور اینترنــت اســت. ایــن 
کشــور در ســال ۱۹۹۷ سانســور اینترنــت را 
شروع کرد و از سال بعد کار روی فایروال بزرگ 
چیــن آغــاز شــد. در همین حــال کشــورهای 
آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه و روسیه نیز 
شروع به سانسور شــدید اینترنت کردند؛ در 
نتیجه مردم آن مناطق و گردشگرانی که از آن 
کشورها بازدید می کنند، شروع به استفاده از 
وی پی ان برای دور زدن سانسور دولتی کردند.

3. بستر های تبادل اطالعات: خدمات ارائه ویدئو بر پایه 
)Video On Demand( در حــدود  VOD درخواســت
سال 2۰۰6 شروع به کار کردند و آمازون، نتفلیکس و هولو 
مجموعه بزرگی از گزینه ها را در برابر مشتریان قرار دادند. 
از آنجــا کــه ارائــه این خدمــات همــراه بــا محدودیت های 
جغرافیایی بود، افــرادی که در خارج از یک کشــور خاص 
)معموالً ایاالت متحده( زندگی می کردند یا در سفر بودند، 
امکان دسترسی به همه سرگرمی ها را نداشتند، مگر آنکه 

با وی پی ان از محدودیت ها عبور می کردند.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com
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INTERVIEWگفت وگو

تحریم هــا روزبــه روز ســفت و 
ســخت تر می شــوند و کار را برای فعالیت 
شرکت های تخصصی دشوار می کنند؛ اما 
بعضاً از مدیران شــرکت ها می شــنویم که 
مشکل اصلی شان نه تحریم های خارجی 
که تحریم های داخلی اســت. شما چقدر 
ایــن مســئله را در کار خــود احســاس 
کرده ایــد؟ کــدام شــکل از تحریم هــا روی 
فعالیت تــان اثرگــذاری بیشــتری داشــته 

است؟

در حــوزه ای کــه مــن کار می کنم، مــا کارمــان را بلد 
هســتیم و کســی نمی توانــد جلویمــان را بگیــرد. 
4۳ سال اســت تمام پروژه های بزرگ این کشور را 
انجام داده ایم. درست است به خاطر تحریم های 
خارجــی هزینــه بیشــتری می دهیم، ولــی راهش 
را می دانیــم و طــی ایــن مــدت پیچیده تریــن 
تجهیــزات را وارد کرده ایــم. آن چیــزی که بــرای ما 
آزاردهنــده اســت، تحریم داخلی اســت.  کســی 
که در ایــن شــرایط واردات آی تی انجــام می دهد، 
از هر وطن پرســتی، وطن پرســت تر اســت، زیرا به 
محض اینکه پایمان را از کشــور بیــرون بگذاریم، 
بــا مخاطــرات امنیتــی روبــه رو هســتیم، چــون 
تحریم هــا را دور می زنیــم. بنابرایــن مشــکالت 
تحریم داخلی به مراتب بدتر است و دردسرهای 
مختلفی در گمرک، بانک مرکزی، تنظیم مقررات، 
آزمایشــگاه و... داریــم. به عنوان مثــال، تجهیزی 
که من وارد می کنم، یک نمونه اش 4۵ تا 6۰ روز در 
آزمایشگاهی می ماند تا تست شود و بین ۱۰ تا 2۰ 
میلیون تومان بابــت آن هزینــه می گیرند. جالب 
اینجاســت در نهایت هم تجهیزی کــه متعلق به 
سیسکو است، در آزمایشگاه ما رد می شود. بعد 
من می پرسم که این پیشرفته ترین در دنیاست و 
چرا رد شده؟ می گویند شما یک بار دیگر آن را برای 
تست بفرست و باز هم هزینه و معطلی. بعد باید 

جریمه تأخیر را هم به کارفرما بپردازیم. 

با اتفاقاتی که طــی یکی، دو ماه 
اخیر در کشور در حوزه اینترنت روی داده، 
بسیاری از کسب و کارها متضرر شده اند، 
امــا حاکمیــت معتقــد اســت می توانیــم 
اینترنت ملی و اکوسیستم داخلی خود را 
در حوزه آی تی داشته باشیم. نظر شما در 

این باره چیست؟ 
مــن ایــن را از حاکمیــت می پرســم کــه آیــا آلمــان 
اکوسیســتم خــودش را دارد؟ بریتانیــا یا فرانســه 
اکوسیســتم خودشــان را دارنــد؟ آیــا مــا از آنهــا 
پیشــرفته تر هســتیم؟ جواب شــان معمــوالً ایــن 
اســت که نه، ولی موقعیت خاصــی داریم. من به 
آنها می گویم که چرا شــرایط خودمان را سخت تر 
می کنیم؟  مثالش پیام رسان ها هستند. اول مردم 
از وایبر استفاده می کردند که فیلتر شد. بعد همه 
به ســراغ تلگرام رفتند. آن قدر اســتقبال از تلگرام 
زیاد شد که زمان وزارت جهرمی، سرورهایش را در 

زیرساخت گذاشتند. بعد تلگرام فیلتر شد و همه 
به واتس اپ مهاجرت کردند. این اپ در زمان کرونا 
که شبکه شاد نتوانست پاسخگو باشد و معلم ها 
بــرای بچه هــا در واتــس اپ تدریــس می کردنــد، 
خــوب بــود، ولــی اکنــون آن را فیلتــر کرده انــد. 
نمی خواهید به عقب نــگاه کنید و ببینیــد از این 
فیلتر کردن ها چه چیزی به دست آورده اید؟ هیچ. 
اما چه چیــزی از دســت داده ایــد؟ اعتمــاد. مردم 
از آن زمــان چقــدر از پیام رســان داخلی اســتفاده 
کرده انــد؟ آیــا آلمــان و بریتانیــا مخاطــره امنیتــی 
ندارند که از واتس اپ اســتفاده می کننــد؟ آلمان 
با ســابقه جنگ جهانی ای کــه مردم فراموشــش 
نکرده اند، مخاطرات امنیتی بیشــتری دارد، ولی 
به جای اینکه واتس اپ را فیلتر کند، توانایی های 
امنیتــی اش را افزایــش می دهــد. اصــالً بــا فیلتــر 
اینستاگرام و واتس اپ چقدر توانستید جلوی درز 

فیلم ها و عکس های اعتراضات را بگیرید؟ 
منی که کارم با اینســتاگرام و واتس اپ بود، ناچار 
شــدم وی پی ان نصب کنم. قابلیت ایــن وی پی ان 
چیســت؟ همان اول اجــازه می گیــرد که بــه تمام 
اطالعــات و محتــوای تلفــن همراهــم دسترســی 
داشته باشد، یعنی تمام اطالعات من به آن سوی 
مرزها مــی رود و مخاطره امنیتی همین جاســت. 
پس این اقدامات نه تنها موفق نبوده، بلکه باعث 
اختــالل در کســب و کار شــده و نارضایتــی ایجاد 
کــرده و یکســری کســب و کار کوچک کــه از طریق 
اینستاگرام فعالیت می کردند، از کار بیکار شده اند. 
یکسری کارشناس و نخبه هم با خود فکر می کنند 
به جای اینکه وقت شان را برای فیلتر و فیلترشکن 
تلف کنند، بهتر است از این کشور بروند. به جای 
اینکــه در کشــور را ببندیــد، آن را بــاز بگذاریــد، با 
دنیا تعامل داشته باشــید و اگر هجمه ای بود، به 
جای قطــع همه چیز بــه هجمه ها پاســخ بدهید. 
در مقابل فنــاوری ای که احســاس می کنیــد برای 
کشــور مضر اســت، باید فناوری ای قرار دهید، نه 
اینکه دسترسی به آن را قطع کنید.منی که باید به 
شهرستان ســرویس بدهم و می خواهم به  شکل 
ریموت به شــبکه متصل شــوم و عیب یابی کنم، 
می بینــم که پهنــای بانــد به شــدت کاهــش یافته 

است. 
بــا ایــن وضعیــِت اینترنــت، ارائــه خدمــات بــرای 
کســب و کارهای حــوزه آی تی بســیار بغرنج شــده 
است. برای گفت و گو با مشتریان نیز دچار مشکل 
شــده ایم. خودمان هــزار مشــکل داشــتیم و االن 
مشــکالت پهنــای بانــد و فیلترینــگ هم بــه آنها 
اضافه شده است. می گویند سعی می کنیم ضرر و 
زیان کسب و کارها را پرداخت کنیم؛ اصالً چرا باید 
این کار را بکنید تا بعداً از بسته حمایتی رونمایی 
کنیــد و سوبســید بدهیــد؟ ایــن بودجــه را از کجا 
تأمین می کنید؟ این راهش نیست. اینترنت شده 
مرغ عزا و عروســی؛ هرجــا با هر مشــکلی مواجه 
می شوند، اول اینترنت را قطع می کنند، در حالی 

که این شریان حیاتی کسب و کار ماست. 
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

در نهایت تأسف و تأثر و با قلبی گداخته هفته قبل معلوم شد که ذخایر گاز اروپایی ها پر است 
و برای همین هفته قبل قیمت گاز برای چند ساعت منفی شد، یعنی در آن ساعت ها یک کیک و 

نوشابه  هم به شما می دادند تا گازشان را ببری که شر نشود

نصایح واعظ قزوینی

شیوه بخشش به 
دست آور که گردی 

ارجمند 

واعــظ قزوینــی )۱۰۹۰-۱۰2۷ هجــری 
قمری( فقیه و ادیب ایرانی، زاده قزوین 
اســت که بــه ســبب چیرگــی در وعظ و 
خطابه به واعظ قزوینی مشــهور شــد. 
وی در علوم معقــول و منقول تحصیل 
کرد و در ادبیات فارســی، فقه، تفسیر، 
وعــظ و خطابه ممتاز شــد. واعــظ که از 
زمره شــاعران ســبک هندی بود، عالوه 
بــر دیــوان شــعر صاحــب آثــار دیگــری 
همچــون ابــواب الجنــان، الموعظــة و 
الحملــة الحیدریــة نیــز هســت. میــرزا 
محمدرفیــع واعــظ قزوینــی ملقــب به 
رفیع الدیــن نیــز بــود، امــا در اشــعارش 
تخلص واعظ را برای خود برگزیده بود.

از هوس تا کی جوانی می کنی پیری رسید
بهر عبرت دیده ای از خواب غفلت برگشا

در جوانی چه ندانستی ز ره اکنون بدان
قامتت را کرده خم پیری که بینی پیش پا

گور در پیش و تو دلواپس برای ملک و مال؟
چاه در راه و تو از غفلت روی رو بر قفا؟

راحت ار جویی به ملک و مال و دنیا پشت 
ده

خواب اگر خواهی مساز از بالش زر مُتَکا
این قــدر زین عاریــت بر خود ســپردن بهر 

چیست؟
این قدر زین بی وفا بر خود فرو چیدن چرا؟

نیست جای خودنمایی تنگنای روزگار
گل درین بستان ز افشردن کند نشو و نما

می توان زلف وصال شاهد عقبی گرفت
دست همت گر ز دامان جهان گردد رها

شــیوه بخشــش بــه دســت آور کــه گردی 
ارجمند

تکیه بر دست شهان از رنگ دادن زد حنا
با گدا کوچک دلی مانند حج اکبر است
هست لبیکش اجابت کردن هر بینوا

HINT نکته

پشتم ز خبرهای خفن تا خورده

1
ضرب المثلی هست که خیلی ها اســتفاده اش می کنند، 
اما بعضی ها هســتند کــه با ذهن منحرف شــان بــرای آن 
بی زبان بیچاره حکایت ســاخته اند که مسلمان نشنود، 

کافر نبیند. حــاال ما با آن حکایــت کذا کاری 
نداریم. حکایت مان خود ضرب المثل »چی 
فکر می کردیم، چی شد« است که حاال شده 
ورد زبان بعضی از مشاوران زبده و کار درست 

داخل و خارج نشین.

2
حاال ما گفتیم خارج نشین سریع شما نوک 
خنجر برای ما تیــز نکنید کــه »بفرما! فالنی 

هم رفت قاطی ســیاه کارهای ســیاه نمای سیاه ســوخته«. 
نخیر منظــور مــا از کارشناســان ایرانــی خارج نشــین، آن 
کارشناســان بالمانعی اســت که تلویزیون خودمان دم به 
دقیقه یا باهاشان مصاحبه می کند یا در موردشان حرف 
می زند. اصالً بعضی مســئوالن صداوســیما این قدر این 
کارشناســان کار درست و مشــاوران امین را دوست دارند 
که حتی توی خانه هایشان هم برای تأیید صحبت شان به 

نقل قول آنها استناد می کنند. در این حد!

3
بله، آقای ســید محمــد مرندی باشــی و نظر کارشناســی 

بدهــی، آن هم با زبــان ســلیس و لهجه خفن انگلیســی، 
معلوم اســت که قربان صدقه ات می روند. آن وقت اســت 
که شــما چــپ و راســت بــا همــان لهجــه آمریکنــو از این 
شــبکه ماهواره ای مــی روی به آن شــبکه و هــی می گویی: 
»وینتر ایــز کامینگ!« یعنی این قدر که مشــاوران بزرگان 
در این مــدت به ایرانی هــا و خارجی ها گفتند 
»زمســتان در راه اســت«، کارگــردان گیــم آو 

ترونز به سناریونویسش نگفته.

4
گفتم سناریو، یاد سناریو دوســتان افتادم. بله 
این عزیزان از تابســتان صابون ها را آماده کرده 
بودند و به شکم می مالیدند که پوتین امسال با 
دمپایی قرار است اروپایی جماعت را کتک بزند 
و نه تنها گاز که حتی بوس هم به شــان ندهد. همان طور که 
عزیزان خارجی با شبکه های خارجی مصاحبه می کردند، 
گل های توی خانه هم با جمع آوری نمادین پیت بنزین و چراغ 
والور و هیزم و این چیزها جلوی سفارت خانه های اروپایی، هی 
نمک به زخم آنها می پاشیدند و اگر نه با لهجه محمد مرندی 
که الاقل با شیوه خاص انگلیسی صحبت کردن امیرسعید 
ایروانــی، نماینده دائــم ایران در ســازمان ملــل داد می زدند: 

»وینتر ایز کامینگ!«

5
اما حاال که واقعاً وینتر دارد ایز کامینگش می شود، اتفاقات 

به شــکل دیگری دارد می افتد. در نهایت تأسف و تأثر و با 
قلبی گداختــه و جانی ســوخته هفته قبل معلوم شــد که 
ذخایر گاز اروپایی ها پر است و برای همین هفته قبل قیمت 
گاز برای چند ساعت منفی شد. یعنی در آن ساعت ها یک 
کیک و نوشابه  هم به شــما می دادند تا گازشان را ببری که 

شر نشود.

6
مطمئنم همین حاال یک عده سیاه نما شروع کرده اند توی 
دل شــان به کار کارشناســی دوســتان خارجکی و داخلکی 
بخندنــد و بگوینــد: »پس چــی شــد؟« در حالی کــه اصالٌ 
این طور نیســت و واقعاً پیش بینی دوســتان درست از آب 
درآمده و خبرها حکایت از زمستانی نه چندان راحت دارد. 
فقط تنها مشــکلی که پیش آمــده به خاطر اشتباه شــدن 
یک منفی و مثبت، محل جغرافیایی »ایز کامینگ« کمی 
متفاوت از آب درآمــده، یعنی به جای اینکه زمســتان پدر 
صاحب بچه اروپایی ها را دربیاورد، طبق گزارش کمیسیون 
انرژی مجلس، تیز کرده که خدمت مردم نجیب و صبور و 

غیور ایران برسد. چی فکر می کردیم، چی شد.

7
آنجا نرسیده است و اینجا خورده

پشتم ز خبرهای خفن تا خورده
گفتی بزنی توی هدف با دارتت

این دارت ولی زارت به ماها خورده

شب نوشته های یک بچه نوآور! )66(

دیزی و نون سنگک
در متاورس

هرچه در روزهای گذشــته بــا کج خلقی هــای بچه ها کنار 
آمده بودم، اما امروز ناگزیر شــدم یک حرکت 
مدیریتــی خفن بزنــم و دســتوری قاطــع برای 
پایــان دادن بــه رفتارهای ناشایســت چند روز 
گذشته، به ویژه به سمیرا و کامیار بدهم. واضح 
و مبرهن اســت هیچ رقم نمی توانم بپذیرم که 
سر یک موضوع کوچک داد و هوار راه بیندازند 
و وقتی هم من بزرگ تری می کنم و می خواهم 
کار را جمع کنم، حرف گوش نکنند و پا به زمین 
بکوبند که حرف همین است که ما می گوییم. 
واقعاً درست است برای جابه جاشدن اتاق کار 
و عوض شدن چند تا صندلی به جان هم بیفتند؟ بگذریم 
که خودم هم یک مثنوی مشکل دارم و اگر گوش شنوایی 

پیدا بشود، جیک ثانیه چنان داستان اشک آوری برایش 
بخوانم که نگو؛ ولی دلیل ندارد با کامیار و سمیرا که نظم را 

بر هم می زنند، مماشات کنم که نکردم.
حاال در نظر بگیرید پــس از این اقــدام مدیریتی باالخره 
الزم بود برگردیم سر کار و زندگی مان و باید بچه ها را برای 
برنامه ریزی کارها در یک جلسه کاری دور هم می نشاندم. 
هنوز همه روی صندلی های جدیدشان ننشسته بودند 
که صدای سامان درآمد و گفت: »من با صندلی قدیمی 
هــم راحت نبــودم، امــا این یکــی دیگه صندلی نیســت. 
شــبیه چارپایــه تــوی قهوه خونه هاســت.« منتظــر بودم 
کامیار و ســمیرا دنبال حرفش را بگیرنــد و ادامه بدهند، 
اما بــا نگاه غضبناکــی که بــه آنها کــردم، یادآور شــدم که 
یک پرونده بــاز دارند و بهتر اســت ســاکت باشــند. ولی 
فریبا به جای همه شــان حــرف زد، چه زدنی! آنچــه که از 
حرف های فریبا به یاد دارم این اســت که: »مگه ما از روز 
اول توافق نداشتیم که ابزار کار مناسب در اختیار داشته 
باشــیم؟ ما که همه جور از هزینه ها می زنیم و با صد رقم 
محدودیت کنار میایــم، چرا تو هــر روز یک دیــوار جدید 
دورمون می چینی؟ از یک نقطه شــیک و خوب شــهر ما 
رو کشیدی توی این محله، به اندازه دو نفر کار می کنیم، 

به زور حقوق یک نفر رو می گیریم، ابزارهامون هم که اینه. 
اینترنت و شــبکه و ارتباط با بقیه آدم های داخل و خارج 
و... هم این جوری. چنــد ماهه گیــر دادی از حضور فعال 
در متاورس و کالب هــاوس عقب نمونیم. اصــالً ما کدوم 

چیزمون با این چیزامون جور درمیاد؟« 
درست است که فریبا مشت های محکمی به دهان من 
کوبیده بــود، اما عقب نشــینی نکــردم و با وقــار و متانت 
و اندکــی مکــث، نگاهی عالمانــه انداختــم، ســینه را نرم 
کردم، مقــداری با رأفت صحبــت کردم و یادآور شــدم که 
چه اهداف بلندی داریم و می توانیم کارهای بزرگی انجام 
دهیم و باید به خودمان باور داشته باشیم و با دشواری ها 
بسازیم. اما زیرچشمی می دیدم که سمیرا این پا و آن پا 
می کند تا چیزی بگوید. رو به او کردم که شما نظری دارید؟ 
با همان شور همیشــگی اش گفت: »بله، شما بفرمایید 
اگــر قــراره مشــتری داخلــی رو پوشــش بدیم، پیشــنهاد 
می کنم کارمون رو عوض کنیم؛ یــک وانت بگیریم. البته 
نیسان نباشه و با یک بلندگوی دستی بزنیم توی کوچه و 
خیابون. اگر هم قراره امروزی و بر پایه فناوری کار کنیم، با 
این وضعی که داریم، شاید بشه بریم توی متاورس دیزی 

و نون سنگک عرضه کنیم.«
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