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تجــارت  توســعه  مرکــز  سرپرســت  جملــه 
الکترونیکــی دربــاره اینمــاد را می تــوان عصــاره 
سیاســت گذاری در ایــن روزهــا دانســت. امین 
کالهــدوزان گفتــه هر کســی بــا اینمــاد مخالف 
اســت، در حال مخالفت کردن با بســتن و مهار 
ســایت های قمار و موادفروش اســت! راســتش 
اســتاد کالهــدوزان زیــاد مــا را متعجــب نکــرده 
اســت. اســتداللی کــه او بــرای رد کــردن نظــر 
مخالفــان اینماد از خــود در کــرده، ایــن روزها از 
تریبون های مختلف و در حوزه های گوناگون در 
حال شنیده شــدن اســت. هر کســی این روزها 
با هــر رویــه یــا سیاســتی مخالف 
باشد، متهم می شود به اینکه در 
حــال موافقت با یــک چیز خیلی 

بد دیگر است!
مدت هاست این سنت زشت در 
میــان سیاســت گذاران حوزه های 
مختلــف باب شــده کــه منتقــد را 
بــا متهم کــردن بــه بدتریــن چیــز 
ممکن، باید آچمز کــرد و دهانش 
را بســت. از ایــن رو تعجــب نباید 
کــرد کســی کــه هنــوز سرپرســت 
یک مرکز در حوزه تجارت الکترونیک است هم 
بدش نیایــد از این تمهید بــرای اثبات حقانیت 

خود بهره گیرد.
آدمی بعضــی اوقات می مانــد که آیــا واقعاً یک 
مسابقه برای ناامید کردن فعاالن اقتصاد نوآوری 
و دیجیتال کشور به راه افتاده و ما خبر نداریم، 
یا همه این تصمیم هــا و خبرهای ناگوار و تلخی 
که این روزها می شنویم، بر اســاس تصادف و از 
بد روزگار است که پشت سر هم رخ می دهند! 

بیایید فــرض را بگیریم بر حقانیت طرفــداران و 

مجریان اینماد؛ بیایید فرض را بگیریم بر اینکه 
بخش خصوصی اقتصاد اینترنتی تعلل کرده و 
از فرصت داده شده برای دریافت اینماد استفاده 
نکرده؛ اما یک بار و فقط یک بار نباید از خودتان 
می پرسیدید که آیا االن و در این روزها که اینترنت 
و اقتصــاد مرتبط بــا آن بدتریــن روزهای خــود را 
سپری می کند، زمان مناســبی برای مطرح کردن 

دوباره اینماد و الزام آن هست یا نه؟!
شکی نیست که هستند کسانی که ترجیح شان 
بــر ایــن اســت کــه هیــچ مجــوز و نظارتــی باالی 
سرشان نباشــد، اما چقدر فکر می کنید همین 
سایت های قمار و شرط بندی که مثل نقل و نبات 
در وب فارســی فعالیــت می کننــد و بــا یــا بــی 
اینماد کســی یارای مقابله بــا آنها را نــدارد، این 
روزها نگــران اینماد باشــند؟! اینماد و بســتن و 
محدودسازی های بیشــتر برای کسب وکارهای 
خرد اینترنتی و حتی حوزه هایی چون رمزارز که 
هنوز تکلیف رگوالتوری آنها روشن نیست، یک 
دغدغــه بزرگ اســت، وگرنــه ســایت هایی که با 
بگیروببندهای سفت وسخت چند سال گذشته 
در فضای وب کماکان سرپا هستند، بعید است 
چندان نگران این نماد یا آن نماد باشند! نمادی 
که این روزها از وزیر صمت تا بانک مرکزی همه 
کاروبارشــان را گذاشــته اند زمیــن و افتاده انــد 
به دنبال اینکه اســتدالل و برهان بریزند وســط 
که ثابت کنند از آن بهتر یافت می نشــود، فقط 
یک آه بزرگ دیگر است در این فضای نیمه جان!
بگذریم... امیدوارم دوز خبرهای خوب این روزها 
بیشــتر و بیشــتر شــود و از این وضعیت ناجور 
به ســالمت عبور کنیم و البته همکار خوب مان 
مرضیــه امیــری را خیلــی زود دوبــاره در جمــع 

خودمان ببینیم.

INTROسرآغاز

همدستی ابر و باد و مه و خورشید و فلک و مسئوالن محترم 

اینماد؛ همین االن؟ شوخی می کنید؟!

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

هفته گذشــته هفته ســختی برای همه ما بود؛ بــا حوادثی 
که در کشور رخ داده، حتی در آستانه جام  جهانی فوتبال، 
تصور می کنم دلیلی برای شادمانی نیست؛ به هر جناحی 
که تعلق داشته باشیم و با هر دیدگاه فکری که به این چند 
وقت نــگاه کنیم، حــوادث هفته گذشــته بــرای مــا دردناک 
بود. ماجرایی که در شــهر کوچک ایذه و حادثــه ای که برای 
»کیان« 9ساله رخ داد، دل همه ما را به درد آورد. آن طرفی ها 
گفتند مأموران حکومت این کودک را کشتند و این طرفی ها 
هم گفتند کار تروریست ها بود. هر دو روایت دردناک است؛ 
اگر مأموران امنیتی ما خطا کرده باشند، دردی بزرگ  است 
و اگر تروریســت ها ایــن کار را کرده باشــند، دردی بزرگ تر و 
جانکاه تر. چطور می توانیم قبول کنیم در روز روشن برخی 
اسلحه دست بگیرند و آزادانه در این کشور بچرخند و زن 
و بچه مردم را تیرباران کنند؟ چقدر ســخت است شنیدن 
روایت اینکه در روز روشــن و جلوی مأموران حفظ امنیت، 

کیان این کشور را هدف گرفته اند.
درد چنــان بزرگ اســت و چنــان غیرقابــل تحمل کــه وقتی 
هجمه رسانه ای هم به آن اضافه شود، ماجرا وحشتناک تر 

می شــود و آزاردهنده تــر. فــرای آنچــه رخ داده، 
واقعیــت، از دســت رفتــن کودکی اســت کــه از 
امیدهای ما برای آینده این کشــور بوده اســت. 
کیــان ایــن کشــور همیــن بچه هایــی هســتند 
کــه تصــور می کننــد شــادترین آدم روی زمیــن 
خودشــان هســتند و ایــالن ماســک. »کیــان« 
نماینده همان نســلی بود کــه قرار اســت ایران 
آینــده را بســازند. حــاال »کیــان« را نداریم ولی 
هزاران کار روی زمین مانده و هزاران مسئله حل 
نشده که قرار بود بچه ها یی مثل کیان آن را حل 

کنند داریم؛ و چه حیف که کیان ما این چنین پرپر می شود.
نســل زد، مخاطبان اصلی ما در اقتصاد نوآوری هســتند؛ 
کســانی کــه قــرار اســت طــور دیگــری نــگاه و ایــن کشــور را 
متحول کننــد؛ نســلی که چشــم و گــوش بــازی دارنــد و به 
جای فوتبالیست ها و چهره های تلویزیونی، آنها را که خلق 
ارزش می کنند، می شناســند؛ از رباتیک و ســاخت و خلق 
دنیاهای جدید لــذت می برنــد... این بچه ها بــا خلق ارزش 
آشنایند و می دانند که راهکار چیست؛ وقتی  سرمایه های 

ما این چنین در روز روشن پرپر می شوند، این درد است.
حــال ممکن اســت برخی همــه چیــز را متوجــه معترضان 
کنند و بگویند تا زمانی که برخی اغتشاش می کنند، همین 
آش است و همین کاســه. این اما پاک کردن صورت مسئله 
اســت؛ تالشــی اســت برای نشــنیدن. چه بخواهیــم و چه 
نخواهیم شــکاف هایی در جامعه داریم کــه در هر فرصتی 
دهان باز می کنند و ما را می بلعند. هزاران پرسش بی پاسخ 
در ذهن نسل زد وجود دارد که نمی توان به آنها پاسخ نداد. 
پاسخ این نســل را نمی توان با همان روش های قدیمی داد. 
انتظار حداقلی این است که تالش کنیم از دریچه کسانی 

به جهان نگاه کنیم که قرار است آینده ایران را بسازند. اگر 
پاســخ های این نســل را یک به یک ندهیم، هر کدام گسلی 
می شوند بر گسل های موجود؛ در نهایت نیز همین گسل ها 
کشــور را به ســوی سیاهچاله شــدن می برند. بــاور کنیم که 
بایــد روش هایمــان را تغییر دهیم. بــاور کنیم کــه اگر همان 
کارهای همیشگی را تکرار کنیم، به همان نتایج همیشگی 

می رسیم.
با اینکه از امروز جام جهانی فوتبال شــروع می شود و فردا 
هم ایــران اولیــن مســابقه اش را در برابر انگلیــس در پیش 
دارد، هیچ کدام از ما دل و دماغ فوتبال دیدن و شــادی کردن 
نداریــم. چگونــه می توانیم بر طبل شــادانه بکوبیــم، وقتی 
کیان ما این چنین پرپر می شود؟ ما انسانیم؛ ما موجوداتی 
هستیم از پوســت و گوشت و اســتخوان و دارای احساس. 
مگر می شود اتفاق هایی این چنین در کشور رخ دهد و چشم 
ببندیم؛ فارغ از اینکه چه اتفاقی افتاده، واقعیت، از دست 

رفتن جوانان، نوجوانان و کودکان این سرزمین است.
فردای ایران را قرار است همین بچه های نوآور و خوش ذوقی 
بســازند که ایــن روزهایشــان این چنیــن غمبار اســت. این 
شــرایط بــرای کســی قابــل قبــول نیســت؛ مــا 
هزاران مســئله روی زمین مانده داریــم؛ از تورم 
افسارگسیخته تا رشد منفی اقتصادی و انواع 
موانــع پیــش روی تولیــد و کار. مــا بــا مســائلی 
سخت در حوزه محیط  زیست روبه رو هستیم 
و نابودی فزاینده منابع طبیعی. ما بحران هایی 
چون بحران آب داریم و نابودی زمین های مولد. 
ما به منابع انسانی نیاز داریم که در این کشور 
کارها را به دست بگیرند و مسائل را حل کنند؛ 
ولی آیا ذهن ها ایــن روزها آماده انــد که بتوانند 
روی مســائل واقعــی تمرکــز کننــد؟ در ایــن شــرایط چطــور 

می توانیم روی اقتصاد نوآوری تمرکز کنیم؟
برخی مدام همه چیز را گردن فضای مجــازی می اندازند، 
امــا واقعیت این اســت کــه باید رهــا کنیم ایــن بحث های 
بی قاعده بی فایده را! قبول کنیم دنیای این روزهای ما دنیای 
خوبی نیست؛ قبول کنیم جهان و فضای مجازی سبب و 
علت تیرگی جهان امروز ما نیست و صرفاً آیینه ای است 
کــه در بدترین حالت به شــکل مقعر یا محــدب جهان ما 
را بازنمایــی می کند و آنچــه می بینیم، ممکن اســت کج و 
معوج باشد، ولی اصل ماجرا تفاوتی ندارد. واقعیت امروز 
جامعه ما بــرای کســی قابل قبــول نیســت. ما بــا انبوهی 
سؤال بی پاسخ روبه رو هستیم. چه زمانی قرار است به این 

سؤال ها جواب بدهیم؟
مگر کسی هست که بگوید حال این روزهای ما خوب است؟ 
ما در کارنــگ حتی در این روزهای ســخت ایســتاده ایم و از 
ساختن می گوییم؛ از اینکه این کشور و کیان آن را باید حفظ 
کرد؛ ولی چــه باید بگوییــم وقتی کیان ایــن کشــور را در روز 

روشن این چنین تلخ و جگرسوز هدف گرفته اند؟
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برای کیان ایران
فضای مجازی آینه  جامعه ایران است؛ به جای انکارش باید در 

آن دقیق شویم و خود را بهتر بشناسیم

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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نظرها و خبرها
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اجرای الزام اینماد
در حالــی کــه کمیســیون راهبری 
اقتصاد دیجیتال اعالم کرده مصوبه الزام 
اخذ اینمــاد متوقــف شــود، شــریعتمدار 
می گویــد بانــک مرکــزی احتمــاالً 8۰ هزار 

ترمینال پرداختی را مسدود می کند.

 اینفلوئنسرها مالیات می دهند
معاون سازمان امور مالیاتی گفته 
نه تنها مالیات سال 14۰۰ از اینفلوئنسرها 
دریافت می شــود، بلکه درآمد ســال 14۰1 

آنها نیز مشمول مالیات خواهد شد.

فقط یک مصوبه اجرا شد
حسین سالح ورزی گفته  شورای 
عالــی فضــای مجــازی تصویــب کــرده بود 
نســبت ترافیک داخلی به خارجــی 7۰ به 
3۰ برســد. ســایر مصوبات اجرا نشد، جز 

محدودیت در پهنای باند بین الملل.

به تعهد خود عمل کنید
معــاون علمــی و فنــاوری گفتــه 
طبق قانون باید از طریــق بانک های عامل 
مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به شرکت های 
دانش بنیــان اختصاص یابــد و از بانک ها 

خواسته به این تعهد عمل کنند.  

نمایندگان بخش خصوصــی در گردهمایــی آبان ماه خود 
در اتاق بازرگانی تهران به مسائل مختلف اقتصاد کشور از 
جمله محدودیت های ایجادشده برای اینترنت و فیلترینگ 
پلتفرم ها پرداخته و آثار منفی آن را بسیار گسترده و عمیق 

خواندند.
شهاب جوانمردی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری 
و تحــول دیجیتــال اتــاق تهــران، 24 آبان مــاه در چهلمیــن 
نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی به تحدید شبکه 
اینترنــت در کشــور طــی دســت کم دو مــاه اخیر و آســیب 
واردشــده از آن بــه کســب و کارهای فعال روی شــبکه های 
اجتماعی پرداخت و به گوشه هایی از سخنان و تحلیل های 
اخیر مقاماتــی از دولت دربــاره وضعیت پیش آمــده برای 
کســب وکارهای این بخش اشــاره کرد و این هشــدار را داد 
که اقتصاد نوپای دیجیتال در ایران با تهدید جدی مواجه 

شده است.
او با اشــاره به اینکه برخی مســئوالن دولــت در واکنش به  
کندی اینترنت در کشور طی دو ماه گذشته، عنوان کرده اند 
که اینترنت در ایران فیلتر نشــده یا اینکه کســب و کارهای 
اندکی بر بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام فعال بوده که 
بخش بسیار کوچکی از اقتصاد را نمایندگی می کنند، این 
اظهارات را با واقعیت ها مغایر دانست و با تأکید بر اینکه 
تعداد زیــادی از کســب و کارهای کوچک در حــوزه اقتصاد 
دیجیتال کشور آسیب جدی دیده اند، گفت: »مسئوالن 

و تصمیم گیران در دولت و حاکمیت، از این واقعیت غافل 
نشــوند که پیامد رخ داده این روزها برای اقتصاد دیجیتال 
و نوآوری کشــور اتفاق های ناگوارتری را در درازمدت نشانه 
رفتــه و فعاالن ایــن عرصــه را بســیار نگــران کرده  اســت.« 
جوانمــردی بــا بیــان اینکــه رشــد اقتصــاد دیجیتــال طــی 
ســال های اخیر در کشــور، جوان ها را به ماندن و ســاختن 
کشــور امیدوار کرده، افزود: »در حال حاضر شبکه بزرگی 
از جوانان و متخصصان فناوری از ایران در جهان گسترده 
شــده که فرصتی بکــر بــرای ایــران فراهم کــرده تا بــا کمک 
آنان، کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال جهش و گام بلندی 
در ســطح بین المللــی بــردارد.« عضــو هیئــت نمایندگان 
اتاق تهــران در ادامــه گفت: »ایــران برای حضــور در تمدن 
جهانــی نیــاز بــه کریدورســازی دارد؛ پس این درخواســت 
را از دولت مــردان داریم که تصمیمات و سیاســت هایی را 
اتخاذ نکنند که این بدنه نحیف اما در حال رشــد اقتصاد 
دیجیتال در کشور از بین برود که در این صورت بازسازی آن 

در کوتاه مدت و میان مدت نیز غیرممکن است.«
شهاب جوانمردی، مزیت اقتصادی کشور طی دهه آینده را 
اقتصاد دیجیتال و نوآوری عنوان کرد و افزود: »با فیلترینگ 
شــبکه های اجتماعی و کندی شــبکه اینترنت در کشــور، 
شانس ورود کنشگران اقتصاد دیجیتال به بازی های بزرگ 

بین  المللی را از دست خواهیم داد.«
مســعود خوانســاری، رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران نیــز 

در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه چالش هایی کــه ایــن روزها 
کســب وکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال کشــور با آن 
مواجه انــد، گفــت: »امســال به عنــوان ســال دانش بنیان 
نام گذاری شــد، اما متأســفانه با اقداماتی که در خصوص 
محدودیت اینترنــت صورت گرفــت، نه تنها شــرکت های 
دانش بنیــان و دیجیتــال بــا رشــد و بهبــود شــرایط روبه رو 
نشدند، بلکه با وضعیت بسیار سختی مواجه شدند. در 
حال حاضر محدودیت های اینترنتی و فیلترینگ آسیب 
شــدیدی به کســب وکارهای کوچــک و بــزرگ وارد کــرده و 
تداوم این شرایط  می تواند باعث از بین رفتن بخش زیادی 

از کسب وکارها شود.«
او ادامــه داد: »اگــر محدودیت هــا برطــرف نشــود، واقعــاً 
خسارت هایی جدی بر اقتصاد کشور و اقتصاد دیجیتال 
وارد خواهد شــد. امیدوارم رئیس جمهور و همه  کســانی 
که دست اندرکار این مورد هســتند، سریع تر این مسائل 
را بررســی و حــل کننــد. بحثــی کــه در ایــن ارتبــاط مطرح 
 می کننــد، امنیتی اســت اما نمی تــوان آن را بــدون تبعات 
اقتصــادی اش تحلیــل کــرد. آنچــه رخ داده این اســت که 
خیلــی از کســب وکارها بــا زیــان شــدید روبــه رو شــده یــا 
تعطیل شــده اند. قشــر جوان بیشــترین آســیب را از این 
محدودیت هــا دیده و درخواســت ما این اســت که هرچه 
ســریع تر این موضوع بررســی شــود و حــل آن در اولویت 

نخست دولت قرار گیرد.«

در چهلمین نشست هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 

مطرح شد

 تحدید 
اینترنت به 

بهانه امنیت

ادامه حمایت های وزارت ارتباطات از پیام رسان های داخلی

تماسی ارزان تر از هر تماس دیگر 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ایــن روزهــا و بعــد 
از شــروع محدودیت هــای اینترنتــی و فیلترینــگ 
اکثــر پلتفرم هــای خارجــی، از تمــام تــوان و بودجــه ایــن 
وزارتخانــه برای حمایــت از پلتفرم های داخلــی از جمله 
پیام رســان های بومی اســتفاده می کنــد. در جدیدترین 
حمایت عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات گفته که تعرفه 
هر دقیقه تماس بین پیام رسان بومی و شبکه مخابراتی 

2۵ تومان است.
در حــال  حاضــر و طبــق مصوبــه رگوالتــوری، هزینــه 
هــر دقیقــه مکالمــه موبایــل از ۵9/9 تومــان بــرای 
بــرای  تومــان   89/9 تــا  دائمــی  ســیم کارت های 

سیم کارت های اعتباری متغیر است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در توضیح این حرکت 
حمایتــی وزارتخانــه بــرای پیام رســان های داخلــی بــه 

خبرگــزاری فــارس گفــت: »هزینــه هــر دقیقــه تمــاس
Call Out مبلغ 2۵ تومان است که از این رقم، 1۰ تومان 
ســهم اپراتور مخابراتی، 1۰ تومان سهم پیام رسان و پنج 

تومان هزینه های فنی است.«
عیســی زارع پور در پیگیری راه اندازی ســرویس برقراری 
تمــاس بیــن پیام رســان های اجتماعــی ایرانــی و شــبکه 
مخابراتی ایران، توضیح داد: »طبق آیین نامه موجود در 
این زمینه، هر پیام رســانی که بیش از ســه میلیون کاربر 
 Call Out داشته باشد، می تواند برای برقراری سرویس

درخواست دهد.«
زارع پــور بــا تأکید بــر اینکه هیــچ منــع قانونــی ای در این 
باره وجود ندارد، گفت: »به دنبــال راه اندازی این امکان 
هســتیم و اپراتورهــای مخابراتــی مکلــف بــه ارائــه ایــن 

سرویس هستند.«

ســرویس Call Out به معنــای برقــراری تمــاس بیــن 
پیام رسان های اجتماعی ایرانی و شبکه مخابراتی ایران 
است. در شرایطی که اکثر پیام رسان های پرکاربر در ایران 
فیلتر شــده اند و مردم به کمک فیلترشــکن همچنان از 
آنهــا اســتفاده می کننــد، دولت بــه روش هــای مختلف 
در تــالش برای رشــد اســتفاده از پیام رســان های داخلی 
است. پیام رسان هایی که در ســال های گذشته با وجود 
ارائه وام های چند میلیارد تومانی و ارائه زیرساخت های 
مختلــف نتوانســته اند مورد اقبــال کاربــران ایرانــی قرار 
گیرنــد. بــه تازگی نیــز از آیین نامــه حمایت از ســکوهای 
داخلی و کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال رونمایی شده 
که به بــاور کارشناســان، بیشــتر از اینکه یــک آیین نامه 
برای حمایت از کسب وکارها باشد، طرحی برای توسعه 

و ارائه تسهیالت به پلتفرم های داخلی است. 
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

از طریق مجامع بین المللی پیگیر احقاق حقوق نخبگان کشور 
خواهیم بود!

واکنش وزیر ارتباطات
به حذف اپ  های ایرانی از گوگل پلی

REPORTگزارش

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعــات اعالم کرده 
که پیگیر حذف برخــی اپلیکیشــن های ایرانی 
از گوگل پلــی خواهــد بــود و از طریــق مجامــع 

بین المللی این موضوع را دنبال خواهد کرد.
ایــن اولین بــار نیســت کــه وزارت ارتباطــات در 
واکنش به حــذف اپ هــای ایرانــی از گوگل پلی 
ایــن واکنش را نشــان می دهد. شــهریور ســال 
گذشــته و به دنبــال حــذف فیلیمــو، آپــارات و 
بلد از گوگل پلی، وزارت ارتباطــات در بیانیه ای 
اعالم کرد کــه ایــن وزارتخانه با همکاری ســایر 
دســتگاه های مرتبط از جمله مرکز ملی فضای 
مجــازی، معاونــت حقوقــی ریاســت جمهوری 
و وزارت امــور خارجــه، از تمامــی ظرفیت هــا و 
راهکارهــای حقوقی و سیاســی، پیگیــر حقوق 
پلتفرم هــای ایرانــی در مجامــع بین المللــی 
مربوطه خواهد بود؛ پیگیری هایی که در نهایت 
بــه نظــر می رســد بــه نتیجــه نرســیده و باعث 
شده تا مجدداً عصر چهارشنبه 2۵ آبان چند 
اپلیکیشن ایرانی دیگر از جمله اسنپ، تپسی، 
بله، آی گپ، سروش و روبیکا به خاطر تحریم از 

گوگل پلی حذف شوند.
با ایــن حــال عیســی زارع پــور، روی پیام رســان 
بلــه و در کانال شــخصی خــود در متنــی اقدام 
جدید گوگل را محکوم کرده و در این متن بدون 
نام بردن از گوگل پلی نوشته است: »اخیراً چند 
سکوی ایرانی که خدماتی در حوزه پیام رسانی 
و حمل ونقــل ارائــه می دهند، از یک فروشــگاه 
نرم افزاری خارجی حذف شده اند. از زمانی که 
در جریان ایــن موضوع قرار گرفتم بــه معاونان 
مربوطه دســتور دادم در تعامل با شــرکت های 
دانش بنیــان مالــک این ســکوها، ابعــاد فنی و 
حقوقــی این موضــوع را بــرای اجــرای اقدامات 

مقتضی بررسی کنند.«
زارع پــور در ادامــه بــا انتقــاد از اقدامــات 
انحصارگرایانه شرکت های فناوری مطرح دنیا 
و اینکه به بهانه تحریم، ایرانیــان را از دریافت 
خدمــات محــروم می کننــد، نوشــته اســت: 

»صاحبــان برخــی پلتفرم هــای مطــرح دنیا که 
خود را مالک انحصاری حوزه فناوری اطالعات 
می داننــد، در طــول ســالیان متمادی بــا اتخاذ 
سیاســت های انحصارگرایانه و استانداردهای 
چندگانه، تالش کرده اند مانع از رشد و توسعه 
فناوری در ایــران عزیز شــوند و ایــن اولین باری 
نیســت که بــه بهانــه تحریم، مــردم مــا و حتی 
کاربران ایرانی سراسر دنیا را از نعمت استفاده 
از محصوالتی که ســاخته جوانــان متخصص 
همین مملکت است، محروم می کنند. اگرچه 
ایــن موضوع بــا بهانه هــای مختلــف به دفعات 
انجام شــده، اما تکــرار آن در شــرایط فعلی که 
سکوهای ایرانی در زمینه های مختلف توسعه 
خوبی پیدا کرده و مردم هم به استفاده از آنها 
رغبــت نشــان داده انــد، شــائبه سیاســی بودن 
چنین تصمیماتی را قوت می بخشــد. از سوی 
دیگــر آنها چشــم دیــدن ایرانــی توســعه یافته 
را ندارنــد و تــالش می کننــد از هــر ابــزاری برای 

وابستگی ایران و ایرانی استفاده کنند.«
او همچنین بــه رفع برخی تحریم هــای فناوری 
آمریکا در ماه های اخیر اشاره کرده و با انتقاد از 
رفتار دوگانه در این زمینه گفته که از یک طرف 
تحریم های حوزه فناوری اطالعات را برای مردم 
ایران برمی دارند، اما در همین حال دسترســی 
به ســرویس های محبــوب ایرانــی را که حاصل 
تــالش جوانــان نخبــه ایرانــی در شــرکت های 

دانش بنیان است، محدود می کنند؟
او ایــن کارهــا را اقدامــات سیاســی پلتفــرم 
آمریکایــی دانســته کــه بــه  خاطــر جایــگاه 
انحصاری در فضای مجازی، زنگ خطری برای 
همه ملت های مســتقل و نوآور دنیا محسوب 

می شود.
زارع پــور در پایــان یــادآور شــده کــه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری ســایر 
دســتگاه های مســئول، پیگیری هــای الزم را 
در مراجــع بین المللــی به منظــور احقــاق حــق 
نخبگان کشور و مردم ایران انجام خواهد داد.

سه وزارتخانه
و یک نماد پرحاشیه

فعاالن تجارت دیجیتال کشور منتظرند ببینند در کشاکش وزارت صمت، وزارت 
اقتصاد، وزارت ارتباطات، شاپرک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و کارگروه 

اقتصاد دیجیتال در نهایت حرف چه کسی درباره اینماد بر کرسی می نشیند؟

بیســتم آبان در حالی که بیــش از 4۰ روز از قطعی اینترنت 
و آســیب های جبران ناپذیرش به کســب وکارهای اینترنتی 
می گذشــت، شــاپرک اعالم کرد از 24 ماه جاری، پایانه های 
اینترنتــی فاقــد اینمــاد یــا دارای هویــت نامنطبق بــا مالک 
نماد، طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت 
غیرفعال خواهند شد. این اولین  بار نیست که بانک مرکزی و 
شاپرک نامه های بسته شدن درگاه های بدون اینماد را منتشر 
کرده و کسب وکارهای خودتنظیم گری را که در صف بی نتیجه 

دریافت اینماد هستند، تهدید به بسته شدن می کنند.
ابالغ این دستور، آن هم در شرایط کنونی، پای سایر نهادهای 
قانون گــذار ماننــد وزارت ارتباطــات و وزارت اقتصــاد را بــه 
ماجرا باز کرد. وزارت ارتباطات در نامه ای خطاب به شاپرک 
گفت که فعــالً در مورد مســدود کردن کســب وکارهای فاقد 
اینماد دســت نگه دارد و رئیس مرکز روابــط عمومی وزارت 
ارتباطات با اعالم این خبر در توییتر، به کسب وکارهای فاقد 
اینماد مژده داد، اما دقیقاً فردای همان روز، وزیر صمت که 
یک  سالی اســت کســب وکارهای بی مجوز را در امید واهی 
دریافت اینماد نگه داشته، اعالم کرد اینماد مجوز نیست که 
نیازمند مقررات زدایی باشد، اینماد یک استاندارد است و 
الزامی کردن اینماد توسط بانک مرکزی امری کامالً بجاست.

 خبر خوبی که اجرا نشد
وزارت ارتباطــات کــه ایــن روزهــا تداعی گــر محدودیــت 

اینترنت و ضربه بــه کسب وکارهاســت، بــرای حمایت از 
اقتصاد دیجیتــال در نامــه ای از شــاپرک درخواســت کرد 
ارائه نــدادن خدمات بــه کســب وکارهای فاقد اینمــاد را تا 
زمان تعیین تکلیف در کارگروه اقتصاد دیجیتال متوقف 
کند. محمداحســان خرامید، رئیس مرکز روابط  عمومی 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات با اعالم ایــن خبر در 
صفحه توییترش خطاب به کسب وکارها برای حضور در 
پلتفرم های داخلی دارای مشکل دریافت اینماد نوشت: 

»یک خبر خوب!«
امیر ســیاح، رئیــس مرکز ملــی مطالعــات پایــش و بهبود 
محیط کسب وکار وزارت اقتصاد هم دستور توقف فعالیت 
پایانه های اینترنتی فاقد اینماد را اشــتباه خواند. او تأکید 
کــرد کــه اینمــاد مجــوز کســب وکار نیســت و در تالشــیم 
محدودیت های ایجادشده برای کسب وکارهای اینترنتی 

در اسرع  وقت برطرف شود.
رضا قربانــی، رئیــس کمیســیون فین تــک ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای استان تهران نیز به ایسنا گفت: »شرکت 
شــاپرک بــدون در نظــر گرفتــن ریزه کاری هــای موجــود 
در اقتصــاد دیجیتــال و شــرایط خاصــی کــه طــی دو مــاه 
گذشته در کشــور حاکم شــده و بســیاری از کسب وکارها 
در حال تعطیل کــردن فعالیت خود هســتند، اعالم کرده 
کسب وکارهای اینترنتی که جواز نگرفته اند، اجازه ندارند 

از درگاه پرداخت الکترونیکی استفاده کنند.«

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

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

به گفته او، اقتصاد دیجیتال طی سال های گذشته موفق 
شده رشد قابل  توجهی داشــته باشــد، اما الزام اینکه هر 
کســب وکاری که اینماد نداشته باشــد، نمی تواند از درگاه 
پرداخت استفاده کند، تنها اکوسیستم را کوچک تر کرده 

و مانع پیشرفت کسب وکار خواهد شد.
او ادامــه داد: »به طــور مثــال، هیــچ مجــوزی بــرای 
کسب وکارهای حوزه رمزارز وجود ندارد و آنها نمی توانند 
اینمــاد دریافــت کننــد، امــا ایــن بــه معنــای غیرقانونی  یا 
مشکل دار  بودن این  کسب وکارها نیســت؛ چراکه آنها از 
سال ها قبل از خدمات پرداخت اینترنتی به صورت کامالً 

قانونی استفاده می کردند.«

 مخالفان اینماد، موافق پول شویی و قمارند
اما ماجــرا بــه اینجا محــدود نمی شــود؛ چراکــه مجموعه 
شرایط نشان می دهد شــکافی جدی میان سه وزارتخانه 
و بانــک مرکــزی بــر ســر اجــرای اینمــاد وجــود دارد. امین 
کالهدوزان، سرپرست مرکز توســعه تجارت الکترونیکی 
در واکنــش بــه اخبار لغــو شــدن ابالغیــه توقــف فعالیت 
درگاه های اینماد به ایرنا گفت: »نامه ای به اسم جانشین 
رئیس کمیســیون راهبــری اقتصــاد دیجیتــال خطاب به 

شــاپرک منتشر شــده که جای 
سؤال دارد و عجیب است. برای 
کســانی که دغدغه شفافیت و 
اقتصاد سالم دارند، این سؤال 
مطرح شده که چرا شخصی که 
با این مسائل کامالً آشناست، 
باید چنیــن نامه ای بنویســد و 
دســتوری بدهــد که نفــع آن به 
ســایت های قمــار و پول شــویی 
می رسد. مســئله مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی این اســت 
که نوع فعالیــت و تراکنش های 
پشــت  کــه  افــرادی  مالــی 
درگاه هــای پرداخــت هســتند، 
باید شــفاف باشــد تــا اگــر پول 
مردم از دســت رفت یــا تخلف 
مالی صــورت گرفت، بتــوان آن 

را پیگیری کرد.« کالهدوزان صراحتاً بیان کرد که مخالفان 
با الزام صدور اینماد برای پرداخت یارها، مخالفان با مهار 

پول شویی، قمار و فروش مواد مخدرند.
او در ادامه اظهار کرد که هدف اینماد توقف کسب وکارها 
نیســت. بــه گفتــه سرپرســت مرکــز توســعه تجــارت 
الکترونیکی، سیاست این مرکز به عنوان رگوالتور، حمایت 
از کسب وکارهاســت و مرکــز تتــا قصــد دارد با پیگیــری از 

بانک مرکزی به کسب وکارها برای فعالیت در چهارچوب 
قانونی کمک کند.

این سیاست ها در حالی اندیشیده شــده که هنوز برخی 
کسب وکارهای بزرگ و اشــتغال آفرین مانند صرافی های 
رمــزارز بــا وجــود تمایل شــان رگولــه نشــده اند و بــه گفتــه 
صاحبان کسب وکارهای رمزارزی، از ســال گذشته وزارت 
صمت وعده داده بود مشــکل اینماد صرافی هــای رمزارز 
را برطــرف خواهــد کــرد، امــا واقعیــت این اســت بــا اینکه 
ایــن مجموعه ها ردیــف مالیاتــی دارنــد و به ایــن دلیل که 
مسئول سرمایه مردم  هستند، به طور منظم مالیات شان 

را پرداخت می کنند، به آنها اینماد نمی دهند.
کالهــدوزان بــا بیــان اینکــه صرافی هــای رمــزارز ایرانــی، 
میلیون ها کاربر دارنــد و میلیاردها تومان ســرمایه مردم را 
نگهداری می کننــد، می گوید: »درگاه های غیرشــفافی که 
باید بسته شــوند، پنج درصد بازار دیجیتال کشــور را هم 

شامل نمی شوند و تعدادشان معدود است.«

 اقدامی کامالً بجا
فاطمی امین، وزیر صمت که کسب وکارهای رگوله نشده 
را در انتظــار دریافــت اینمــاد نگــه داشــته، در حاشــیه 
جلســه هیئــت  دولــت اعــالم 
به  اشــتباه  »برخــی  کــرد: 
گمــان می کننــد اینمــاد مجوز 
بایــد  و  اســت  کســب وکار 
امــا  شــود،  مقررات زدایــی 
اینمــاد مانند نماد اســتاندارد 
کاالهاســت. همان قــدر  بــر 
که نبــود اســتاندارد بــر کاالها 
بی معنــی اســت، نبــود اینماد 
هم بی معنی است.« او ادامه 
داد: »اینمــاد یک اســتاندارد 
عملکــرد اســت، نــه مجــوز 
کســب وکار. اینمــاد ابــزاری 
اســت که به کنترل پول شویی 
و تقلــب و تخلفــات کمــک 
می کند.« هنوز کسب وکارهای 
رمــزارزی و لندتکــی قوانیــن 
مشخصی ندارند و وزیر صمت با آگاهی از این موضوع، 
داشــتن اینماد برای درگاه های پرداخت از ســمت بانک 

مرکزی را الزامی کامالً بجا خواند.
او پیــش از به ایســنا گفتــه بــود کســب وکارها در دریافت 
اینماد مشکلی نخواهند داشت و این آیین نامه از معدود 
آیین نامه هایی اســت کــه هــم دولت و هــم مجلــس آن را 

تصویب کرده اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.

فعاالن صنعت رمزارز از جمله مدیران صرافی های داخلی نگران اند 
الزام اینماد در شرایط فعلی به زیرزمینی شدن این بازار منجر شود

رمزارزها و اینماد؛ استخوانی الی زخم!

REVIEWبررسی

شــاپرک در نامــه ای اعــالم کــرده کــه از 24 آبــان 
درگاه هــای پرداخــت بــدون اینمــاد مســدود 
می شوند. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که 
کسب وکارهای اینترنتی به دلیل قطعی اینترنت از 
بین رفته اند و تقریباً هیچ چیز از اقتصاد دیجیتال 

ایران باقی نمانده است.
دســتور شــاپرک برای توقــف فعالیــت پایانه های 
اینترنتی فاقــد اینمــاد، تبعــات بی شــماری دارد؛ 
مهاجرت نخبه ها را افزایش می دهد و ته مانده های 
کسب وکارهای دیجیتال را ریشه کن و نرخ بیکاری 

را صعودی می کند.
ایــن تبعــات فراگیــر اســت، امــا از میــان عناصــر 
اقتصاد دیجیتال کشور، بیش از همه صرافی های 
رمــزارز خودتنظیم گر را تحت  تأثیر قــرار می دهد. 
صرافی هــای رمزارز سال هاســت در صــف انتظار 
دریافــت اینماد هســتند و بــرای اثبــات تمایل به 
فعالیت در چهارچوب قانون، مالیات هم پرداخت 
می کننــد، اما بر خــالف وعده هــای وزارت صمت، 
همیشــه بــا ازبین رفتــن کسب وکارشــان تهدیــد 

می شوند.
مدیرعامــل »کوین نیــک« می گوید با اجــرای این 
ابالغیه، هزاران نفر بیکار می شوند، نخبه ها ایران 
را ترک می کنند، سرمایه های مالی از کشور خارج 
می شود، شــفافیت فضا از بین می رود و صنعت 

رمزارز به سمت زیرزمینی شدن حرکت می کند.
به گفته مدیرعامل »تترلند«، با وجود برخوردهای 
قهری و سلبی حاکمیت، کسب وکارهای رمزارزی 
همیشه به تعهدات نانوشته خود عمل کرده اند، 
مالیــات هــم داده اند، امــا حمایت نمی شــوند و با 

مشکل دریافت مجوز مواجه اند.
مدیــر واحــد مارکتینــگ »اوکی اکســچنج« نیــز 
می گویــد اقدامــات شــاپرک و  قطعــی اینترنــت، 
چالش نیروهــای انســانی را وارد فضــای جدیدی 
کــرده؛ پیــش  از ایــن دغدغــه مهاجــرت نیروهــای 
انســانی را داشــتیم، امــا امــروز شــاهد تعدیــل و 
بیکارشدن نیروهای متخصص به دلیل ازبین رفتن 

اکوسیستم اقتصاد دیجیتال هستیم.
مدیر بازاریابی »اکسبیتو« هم صراحتاً گفت که 
از سال گذشــته وزارت صمت وعده داده مشکل 
اینماد صرافی های رمــزارز را حل خواهــد کرد، اما 
خبــری از به  نتیجــه  رســیدن ماجــرا نشــده و این 
صرافی دانش بنیــان در صورت اجرایی شــدن این 
بخشنامه در سال تولید، اشــتغال و دانش بنیان 

اجازه فعالیت نخواهد داشت.

 تهدید جدی صرافی های رمزارزی
به گفته رضا مسعودی فر، 
مدیرعامــل تترلنــد ســه 
 ســــــــالی اســـــــــــت کـــــــــه 
کسب وکارهای رمزارزی با 
وجــود نهایت همــکاری با 
دولت، بانک مرکزی، مجلس، نهادهای انتظامی و 

قضایی از ســمت بانــک مرکــزی و شــاپرک درباره 
بسته شدن درگاه هایشان تهدید می شوند.

او می گوید: »با وجود برخوردهای قهری و سلبی 
حاکمیت، کســب وکارهای حوزه رمزارز همیشــه 
به تعهدات خود عمل کرده اند، قوانینی را تدوین 
کــرده و به صــورت خودتنظیم گــری ایــن قوانیــن 
نانوشــته را برای افزایــش امنیت کاربــران رعایت 
کرده انــد. به  ردیــف مالیاتی تعیین شــده توســط 
اداره مالیات و وزارت هم پایبند بوده اند، اما زمان 
حمایت و وقت ارائه مجوز، دولت و بانک مرکزی پا 
پس می کشند و هیچ کمکی به این کسب وکارها 

نمی کنند.«
مسدودکردن درگا ه های پرداختی کسب وکارهای 
رمــزارز در حــوزه تبــادل، عالوه بــر تبعات بســیار 
جدی، این فضای بسیار شفاف را به یک فعالیت 
زیرزمینی تبدیل می کند. مسعودی فر صراحتاً در 
این باره گفت که فعالیت های زیرزمینی مخاطرات 
و کالهبرداری هــای زیــادی در پــی دارد. بســیاری 
از کاربــران دارایی هــای خــود را بــه صرافی هــای 
خارجی منتقل می کنند و فعالیت ها از دید نهاد 
ناظر پنهــان می مانــد و این اتفــاق به نفــع مردم، 

کسب وکارها و حاکمیت نیست.
او ادامــه داد: »در صورت تحقق این اقدام توســط 
شــاپرک و بانک مرکــزی، بیش از پنج هــزار نیروی 
انســانی به صــورت مســتقیم و 2۵ هــزار نیــروی 
انســانی به شــکل غیرمســتقیم شغل شــان را از 
دســت می دهند و نیروهای متخصص مهاجرت 

می کنند، چون جایی در این کشور ندارند.«
به اعتقــاد او، توقف فعالیت پایانه هــای اینترنتی 
فاقد اینماد موجی از نارضایتی را در میلیون ها کاربر 
ایجاد می کند و باعث تشدید التهاب فضای فعلی 

کشور می شود.

 یک  بار برای همیشه
 وحیــد والــی، مدیرعامــل 
نیک اندیــش  هلدینــگ 
می گویــد هــدف، توســعه 
اقتصاد دیجیتال بود، اما 
وضعیــت اینترنــت فقــط 
کشور را از این هدف دور کرد. او ادامه داد: »اینکه 
برای کار در ایران تالش کنیم، واقعاً مثل این است 
که خودمان را به سخره گرفته ایم. مسئوالن به هر 
زبانی که بلدند، می گویند کارآفرینی و کارکردن و در 
راســتای توســعه کشــور قدم برداشــتن و اقتصاد 
دیجیتال برای ما هیچ معنایی ندارد، همه تان باید 
جمع کنید و بروید و ما باز می مانیم و کار می کنیم 
و باز تالش می کنیم که شرایط بهتر شود و تغییر 
ایجاد کنیم، اما به  جای همکاری فقط سنگ اندازی 
می بینیم. اینماد به راحتی می گوید چون قوانینی 
برای حوزه رمزارزها تدوین نشده، من هم اینماد به 

آنها نمی دهم. بروید مجوز بگیرید. 
ادامه در صفحه ۲۱

 از سال گذشته وزارت 
صمت وعده داده 
بود مشکل اینماد 

صرافی های رمزارز را 
برطرف خواهد کرد، 
اما واقعیت این است 
با وجود اینکه این 
مجموعه ها به طور 

منظم مالیات شان را 
پرداخت می کنند، به 
آنها اینماد نمی دهند
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

خبر عجیب هفته: ابرآروان در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت

اتحادیه اروپا امروز،  23 آبان ماه، 32 شــخص و شرکت را در 
فهرســت تحریم خود قرار داد که نام شرکت ابرآروان هم در 
این فهرســت دیده می شــود. در بخش دالیل ایــن تحریم، 
اتحادیه اروپا عنوان کرده ابرآروان از ســال 2۰2۰ یک بازیگر 
جدی در پروژه های دولتی و وزارت ارتباطات ایران برای تهیه 
نسخه  جداگانه و ایرانی )ملی( از اینترنت بوده؛ موضوعی که 

ابرآروان پیوسته آن را تکذیب کرده است.
به دنبــال شــروع محدودیــت اینترنــت و فیلتــر بســیاری از 
ســرویس ها، بســیاری از کاربــران و البتــه فعــاالن اینترنتی، 
ابرآروان را همکار حکومت برای ایجاد محدودیت در ایران و 
فراهم کننده شرایط قطعی اینترنت در کشور معرفی کردند. 
با افزایش این انتقادها و اعتراض ها اواخر مهرماه، ابرآروان در 
اطالعیه ای، اتهامات واردشده درباره نقش داشتن در قطع، 
محدودیت و فیلترینگ اینترنت را رد و اعالم کرد ماجرا را در 

دادگاه های آزاد بین المللی پیگیری خواهد کرد.

 بهت زده برای تحریم شدن
چند لحظــه بعــد از انتشــار خبــر تحریم ابــرآروان از ســوی 
اتحادیه اروپــا،  ابــرآروان در اطالعیه کوتاهــی از این تصمیم 
اتحادیــه اروپا ابــراز تعجب کــرد. در این بیانیه آمده اســت: 
»در وضعیتــی که در داخل کشــور بــا انبوهی از مشــکالت 
می جنگیــم، بهت زده ایم که یک شــرکت خصوصــی ابری، 
به اشتباه به جای بانیان اصلی قطع و محدود سازی اینترنت 

آزاد معرفی می شود و هدف تحریم قرار می گیرد.«
ابــرآروان در این اطالعیه گفته اســت که پذیرفتــه در مقابل 
شــایعه ها و جعــل واقعیــت شکســت خــورده و نتوانســته 
حقیقت عملکرد و بی گناهی خود را به درستی روایت کند. 
شــرکت ابرآروان در این بیانیه  تأکید کرده تالش خواهد کرد 
راه جدیدی برای اعاده حق خود بیابد. همچنین در پایان این 
بیانیه، تأکید کرده همچنــان بیش از پیش بــر هدف اصلی 
خــود؛ یعنی توســعه محصــوالت ابــری و ســرویس دهی به 

مشتریان متمرکز خواهد ماند.

 ابهام در ادامه فعالیت های جهانی
اواسط شهریور ســال جاری ابرآروان به شکل جزئی میزان 
استفاده سایت های ایرانی دارای رتبه جهانی زیر یک میلیون 
از ســرویس های شــبکه توزیع محتــوا )CDN( و DNS ابری 
)PUBLIC CLOUD( را بررسی کرد. این پژوهش نشان داد 
بازیگران اصلی حوزه ارائه CDN و DNS ابری ایران، کالدفلر و 

ابرآروان به عنوان سرویس دهنده  خارجی و داخلی خدمات 
ابری هستند.

این پژوهش مشخص می کرد 3.31 درصد از وب سایت های 
ایرانی که رتبــه  جهانی زیــر یک میلیــون دارنــد، از خدمات 
کالدفلــر و 3.۰22 درصــد از ایــن وب ســایت ها از خدمــات 
ابرآروان اســتفاده می کنند. به دنبال استفاده  این سایت ها 
از CDN و DNS کالدفلــر و ابــر آروان، 23.21 درصــد کاربران 
نهایــی خدمــات آنالیــن از ســرویس های کالدفلــر و 2۰.72 
درصد کاربران نهایی خدمات آنالین از CDN و DNS ابرآروان 

بهره می برند.
ابــرآروان که خــود را بــرای ورود بــه بــورس آماده می کنــد، در 
فروردین مــاه صورت های مالــی شــرکت را در ســامانه کدال 
منتشــر کــرد. طبــق اطالعــات منتشرشــده در ایــن زمینه، 
ابــرآروان درآمــد عملیاتــی 72 میلیــارد تومانــی دارد و ســود 
خالص آن برای شــرکت 21 میلیارد تومان اســت. همچنین 
دارایی های نامشــهود این شــرکت به چیزی نزدیــک به 97 

میلیارد تومان می رسد.
ابرآروان از جمله شــرکت های فعال در اکوسیســتم فناوری 
اســت که توانســته بــه شــکل منظــم و در مبالغ بــاال جذب 
سرمایه کند. سرمایه گذار اصلی این شرکت هلدینگ فناپ، 
وابســته به گروه مالی پاســارگاد اســت. کیــوان جامه بزرگ، 
رئیس هیئت مدیره ابرآروان در پنجمین رویداد سوار ابرها از 
جذب سومین مرحله سرمایه ابرآروان از فناپ به میزان ۵۰۰ 

میلیارد تومان خبر داد.
او در این مــورد گفت: »گروه فناپ در ایــن مرحله از افزایش 
ســرمایه، ۵۰۰ میلیارد تومان به  شکل مستقیم برای تأمین 
مالــی طرح هــای توســعه ای داخلــی و بین المللــی آروان 
ســرمایه گذاری می کنــد. همچنیــن جــدا از بحــث افزایش 
سرمایه، فناپ در نقش شریک اســتراتژیک ابرآروان 1۰۰۰ 
میلیــارد تومــان تجهیــزات ســخت افزاری در اختیــار آروان 
قرار می دهد تا به کمــک آن، آروان بتواند یکی از بزرگ ترین 

دیتاسنترهای ابری خاورمیانه را به بهره برداری برساند.« 
در مصاحبه ای که »عصر تراکنش« در خردادماه سال جاری 
با مدیرعامل ابرآروان داشت، پویا پیرحسینلو اعالم کرد قصد 
دارند به یکی از های تک ترین ارائه دهندگان کالد دنیا تبدیل 
شــوند. در این مصاحبــه پیرحســینلو بیان کــرد مهم ترین 
اقدامات ابرآروان طی مدت گذشته این بوده که تالش کرده 
با افزایش و بهبود زیرســاخت های دیتاسنتر خود در نقاط 

مختلف دنیا، به کاربران گسترده تری سرویس دهد.

ابرآروان: در مقابل جعل 
واقعیت شکست خورده ایم!

بانک مرکزی موظف به ایجاد زیرساخت برای عرضه رمزدارایی شد

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه استخراج 
رمزدارایی ها را ابالغ کرد 

REVIEWبررسی

 آیین نامه اســتخراج رمزدارایی هــا که در 
جلســه مورخ 6 مهر 14۰1، به پیشــنهاد 
معاونت اقتصادی رئیس جمهور و به استناد اصل 
یکصدوسی وهشــتم قانــون اساســی جمهــوری 
اسالمی در 13 ماده تصویب شده بود حاال توسط 
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به صورت 
رسمی این آیین نامه را ابالغ شده است.  در ماده 1 
این آیین نامه، معانی اصالحــات فناوری دفترکل 
توزیع شده، داده رقومی )دیجیتالی(، ارزش رقومی 
)دیجیتالی( رمزدارایی، استخراج رمزدارایی، مراکز 
اســتخراج رمزدارایــی عــادی، مراکــز اســتخراج 

رمزدارایی بزرگ مقیاس آورده شده است.

 بــر اســاس ایــن مــاده، فنــاوری  ای را که با 
اســتفاده از روش هــای اجمــاع بیــن 
دارندگانِ دفترکل اطمینــان می دهد که اطالعات 
دفتــرکل بیــن آنهــا به صــورت کامــل، همــگام و 
تقلب ناپذیــر توزیــع شــده، فنــاوری دفتــرکل 
توزیع شده می نامند. گفتنی است هرگونه تغییر 
در اطالعات دفترکل، بین دارندگان آن به روزرسانی 
می شــود. داده رقومــی نیــز در ایــن مــاده این طــور 
تعریف شــده: »موجودیت دیجیتالــی که امکان 
نســخه برداری از آن وجود دارد و در زمان ارســال، 
فرستنده چیزی از دســت نمی دهد و گیرنده یک 

نسخه از آن را به دست می آورد.«

 چهارمیــن مفهوم ایــن مــاده، رمزدارایی 
است که الگوی ســاخت نشان حساب، 
خلــق و تســویه ارزش دیجیتالــی بر پایــه دفترکل 
توزیع شــده اســت و قیمت آن بر مبنای پول رایج 
کشــورها، ثابت یــا متغیر اســت. نــرخ آن هــم در 
بازارهای متمرکز و غیرمتمرکز داخلی یا بین المللی 
تعییــن می شــود و کارکــرد ذخیــره ارزش آن بــر 
کارکردهای واســطه مبادله و سنجش ارزش غلبه 
دارد. در این ماده؛ استخراج رمزدارایی ، یعنی خلق 
رمزدارایی به صورتی که کاربران عضو یک شــبکه 
دفترکل توزیع شــده به  ازای اثبــات انجام فعالیت 
پردازشــی یا بر اســاس دیگر پروتکل های اجماع، 
امکان به روزرسانی دفترکل آن شبکه تراکنش های 
صحیح را فراهم می کنند و متناسب با سهم خود 
نســبت به کل تــالش اعضــای شــبکه، رمزدارایی 
استخراج شده و کارمزدهای تعیین شــده روی هر 

تراکنش را دریافت می کنند.

 ایــن آیین نامــه شــخصیت حقوقــی 
ســرمایه گذار مجوزدار را به عنوان مرکز 
اســتخراج رمزدارایــی عــادی معرفــی می کنــد و 
مراکــزی را کــه به صــورت تجمیعــی و متمرکز در 
مقیاس باال به اســتخراج می پردازنــد و خدمات 
میزبانی تجهیزات اســتخراج مجــاز و قانونی به 
اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می دهند، مرکز 

استخراج بزرگ مقیاس می نامد.

 مــاده 2 آیین نامه هفــت تبصــره دارد؛ بر 
اساس تبصره های این ماده، وزارت صمت 
موظف اســت اطالعــات  دریافت کننــدگان مجوز 
موضوع این ماده را در اختیار وزارت امور اقتصادی 
و دارایی قرار دهد. این وزارتخانه همچنین می تواند 
در مناطق آزاد تجاری و صنعتــی و ویژه اقتصادی، 
صالحیت صدور مجــوز مذکور را به ســازمان های 

مناطق مربوط بر حسب مورد واگذار کند.

 در ایــن مــاده تأکیــد شــده صــدور مجوز 
اســتخراج رمزدارایی با هماهنگــی وزارت 
نفت و نیرو انجام می شود: »صدور هرگونه مجوز 
اســتخراج رمزدارایــی توســط وزارت صمــت و یــا 
ســازمان مناطــق آزاد تجــاری و صنعتــی و ویــژه 
اقتصادی، برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با 
وزارت نیرو و برای متقاضیان گاز و سوخت فسیلی 
با هماهنگی وزارت نفت انجام می شود.«  تبصره 
پنجم هم تأکید کرده که پهنه بندی جغرافیایی برای 
تعییــن اولویــت محــل اســتقرار مراکز اســتخراج 
رمزدارایی و اتخاذ مزیت قیمت انرژی توسط وزارت 

نیرو با همکاری وزارت نفت انجام می شود.

 در تبصره هفتم با اشاره به نقش وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات نوشته  شده: 
»بر اساس این تبصره، شرایط صدور مجوز واردات 
اســتخراج  تخصصــی  تجهیــزات  تولیــد  یــا 
رمزدارایی هــا بــا رعایــت مــاده 7 قانــون اجــرای 
سیاســت های کلــی اصــل چهل وچهــارم قانــون 
اساسی مصوب سال 1386 و اصالحات بعدی آن 
توسط وزارت صمت و با همکاری وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات تعیین و ابالغ خواهد شد.«

 ماده 7 آیین نامه، روش های مجاز تأمین 
بــرق را عنــوان کــرده اســت؛ بــر اســاس 
تبصره های ایــن ماده قیمــت متوســط ریالی برق 
صادراتــی بــر اســاس نــرخ تســعیر ســامانه نیمــا 
به صورت سه ماهه توسط وزارت نیرو اعالم می شود 
و تعرفه نرخ گاز هم پس از اعمال عوارض گازرسانی 
و مالیات بر ارزش افزوده، معادل نرخ متوسط ریالی 
ماهانه صادراتی گاز با لحاظ نرخ تســعیر سامانه 

نیما تعیین خواهد شد.

 بر اســاس تبصــره دوم ایــن مــاده، بانک 
مرکزی موظف شــده بــا همــکاری وزارت 
صمــت حداکثــر ظــرف ســه مــاه از تاریــخ ابــالغ 
آیین نامه، زیرساخت های عرضه رمزدارایی توسط 
مراکز استخراج و دستورالعمل شرایط تعهد ارزی 
و دریافــت  بهره منــدی از تعرفه هــای حمایتــی را 

تدوین و ابالغ کند.



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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آقای افشار در جایی اشاره کرده بودید به 
اینکــه تعــدادی از کســب وکارها نابــود شــده اند و 
فهرســتی از آن تهیــه شــده اســت. در مــورد ایــن 
فهرست و تعداد دقیق کســب وکارها چه داده هایی 

موجود است.
ما با همراهی چند تن از دوســتان ســعی کردیم فهرستی از 
اســتارتاپ ها و افرادی را که در این حوزه فعالیت می کردند، 
تهیه کنیم و تا حدودی نیز این فهرست تکمیل شده است. 
هنوز آمارهــا دقیق نیســت، اما بر اســاس همین فهرســت 
حدود ۵۰ کســب وکار مبتنی بر اینترنت بودند که لزوماً هم 

استارتاپ  نبوده اند.
بخشی از آنها رسانه بودند، بخشی فریلنسرها و بقیه هم 
آنالین شــاپ ها و غیره. ایــن فهرســت ۵۰تایی اســتارتاپ یا 
کسب وکار مربوط به سه هفته گذشته است و با خبرهایی 
که از کسب وکارها مبنی بر تعطیلی و توقف فعالیت شنیده 
 می شود، حتماً به این تعداد اضافه هم شــده است. در این 
کســب وکارها از بلد که زیرمجموعه هلدینگ هزاردســتان 
بوده تــا کســب وکارهای دیگــر، در فضاهــای کار اشــتراکی و 

شتاب دهنده ها مشغول فعالیت بوده اند.
خود ما هــم در پرتفوی ســرمایه گذاری جوانه کســب وکاری 
را داشــتیم که دیگر قادر بــه ادامــه دادن نبود. خــود من هم 
در دایره دوســتان و نزدیکان 8 یا 9 اســتارتاپ را می شناسم 
که فعالیت شــان را ادامه نمی دهند. تــالش می کنیم تا یک 
فهرســت مــدون ایجــاد کنیــم و از جاهــای دیگر مثــل نظام 
صنفی هم کمک گرفته ایم تا این فهرست را دقیق کنیم، ولی 

تاکنون خبر موثق همین ۵۰ استارتاپ را داریم.

هــدف از ایجــاد این فهرســت چه بــوده؟ 
نهایتاً این فهرست قرار است چه  کاری انجام دهد؟

این در واقع یک حرکت شــخصی بود که به حرکت جمعی 
تبدیل شد. وقتی خبر توقف فعالیت استارتاپ ها را شنیدم، 
تصمیــم گرفتــم چنیــن فهرســتی را تهیــه کنــم. الزامــاً این 
فهرست قرار نیست کاری کند. شاید در این حد که فقط از 
میزان آسیب به اکوسیستمی که خودش خیلی جوان است، 
بتوانیم داده هایی جمع آوری کنیم. البته این داده ها باعث 

شد بتوانیم ارزیابی اولیه ای از استارتاپ ها داشته باشیم.

حداقل ۵۰ استارتاپ 
متوقف یا تعطیل شده اند

آرین افشار از آمارهای اولیه »زنجیره همدلی« در خصوص آسیب های وارده به 
اکوسیستم استارتاپی خبر داد

کسب و کارهای کوچک وب سایت های فروش آنالین 
فروشگاه های اینستاگرامی یکی از تلخ ترین دوره های 

حیات شان را سپری می کنند. در این میان اما گروهی از 
کسب و کارها و فعاالن حوزه استارتاپی و نوآوری کشور 
به صورت داوطلبانه گرد هم آمدند تا با اشتراک گذاری 
داشته هایشان و استفاده از ظرفیت های هم بتوانند از 

کسب و کارهای کوچک تر حمایت کنند.
این اقدام  در نهایت به یک حرکت جمعی منجر شد 
که زنجیره همدلی نام گرفت. آرین افشار، مدیرعامل 

صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر جوانه پیشنهاد 
این حرکت را در توییتر خود منتشر کرد و از سوی 
دیگر هم استارتاپ لندین هم راستا با این حرکت 

از کسب و کارهای مختلف دعوت کرد برای حمایت 
همراه شوند. به همین بهانه گفت وگویی با آرین 

افشار ترتیب دادیم تا درباره مشکالت استارتاپ ها و 
حمایت هایی که داوطلبان این زنجیره انجام می دهند، 

بیشتر بدانیم و از زبان او وضعیت این روزهای 
کسب و کارهای آنالین را بشنویم.

 دیترویت برای ساخت دو 
جاده ویژه آماده می شود

 جاده هایی که
شارژ می کنند

 شهر دیترویت به زودی دو جاده 
ویژه خواهد داشت که می توانند 
خودروی برقــی افــراد را در حیــن رانندگی 
شــارژ کننــد. میشــیگان یکــی از چندین 
ایالتی اســت که قصد دارد شارژ القایی را 
آزمایش کنــد. ایــن اتفــاق می توانــد بازی 
دهــد،  تغییــر  را  برقــی  ماشــین های 

به خصوص برای کامیون های باری. 

 مقامــات حمل ونقــل امیدوارند 
بتوانند با ساخت دو مسیر کوتاه 
جاده ای در نزدیکی مرکز شــهر دیترویت 
تاریخ ساز شــوند. آنها قصد دارند طی دو 
سال آینده، فناوری ای را در جاده ها تعبیه 
کنند که می تواند وسایل نقلیه الکتریکی 
را در حین رانندگی شارژ کند. به گفته اداره 
حمل ونقــل میشــیگان، ایــن سیســتم 
بی ســیم اولیــن آزمایــش شــارژ القایی در 
جاده هــای عمومــی در ایــاالت متحــده 
خواهد بود.  »میشــل مولر«، مدیر ارشد 
ایــن پــروژه می گویــد مــا پایتخت خــودرو 
هستیم و به پیشــرفت های فناوری ادامه 
می دهیــم. در برخــی ایالت هــای دیگــر از 
جمله فلوریدا، ایندیانا، پنسیلوانیا و یوتا 
نیــز، مقامات قصــد دارنــد در چند ســال 
آینده شارژ القایی را در جاده های عمومی 

آزمایش کنند.

 »تالیس بلک«، مدیرعامل مرکز 
تحقیقات مهندسی ASPIRE که 
مقر آن در دانشــگاه ایالتی یوتاســت و بر 
زیرســاخت خودروهای الکتریکی تمرکز 
دارد، در این باره می گوید: »این یک راه حل 
عالی برای مشکلی است که ما امروز داریم 
تا آالیندگی را به صفر برسانیم. اگر این کار 
را به درســتی انجــام دهیــم، می توانیــم 
هزینه های حمل ونقل را برای همه صنایع 

و افراد کاهش دهیم.«

 شارژ القایی الکترومغناطیسی 
در زندگی روزمره رایج است. برای 
نمونــه تنظیــم تلفــن همــراه روی شــارژر 
بی ســیم از فنــاوری مشــابهی اســتفاده 
می کنــد. در جاده هــا، ســیم پیچ های 
انــرژی  آســفالت،  در  تعبیه شــده 
مغناطیســی را بــه گیرنــده ای کــه زیــر 
خودروی الکتریکی نصب شــده، منتقل 
می کننــد تــا باتــری آن به صورت بی ســیم 

شارژ شود.

NEWSخبر
I N T E R V I E W
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گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

با چنــد اســتارتاپ کــه در مرحله بــذری و در قالــب تیم های 
ســه یــا چهارنفــره بودنــد، صحبــت کردیــم. تیم هایــی کــه 
عموماً یا تازه وارد بازار شــده اند یا به تازگی محصول شــان را 
توســعه داده  بودنــد. در مرحلــه اول دیدیم که ایــن تیم ها با 
محدودیــت بودجه و جــذب ســرمایه مواجه انــد؛ چراکه در 
چنین شرایطی سرمایه گذاری برای شرکت های سرمایه گذار 
بسیار پرریسک می شود. از این رو طبیعی است که ریسک 

سرمایه گذاری را نپذیرند.

شرکت های سرمایه گذاری به دنبال کسب 
درآمدند و نقش حمایتی ندارند و در شرایط بی ثبات 
و پــر از ابهامــات بــزرگ و رگوالتــوری ضعیــف و 
غیرشفاف، قطعاً سرمایه گذاری ها را محدود می کنند 
یا حداقل آن را روی سرمایه گذاری های قبلی متمرکز 
می کننــد. بــه همیــن دلیــل محدودیــت بودجــه در 
استارتاپ ها بسیار پررنگ بود. البته مشکل تأمین 
مالی باعث بروز مشکالت دیگری مثل تأمین فضای 

کاری هم شد.
اســتارتاپ ها در تــالش بودند با ایجاد شــبکه مؤثــر بتوانند 
از این شــبکه ها بهــره ببرند. این شــد که مــا یک فــرم آماده 
کردیم تا آنان را که داوطلبانه تمایل دارند از این استارتاپ ها 

حمایــت کننــد، کنــار هــم داشــته باشــیم. این 
حمایت ها شکل های مختلفی دارد؛ از حمایت 
مالی گرفته تا به اشــتراک گذاری فضای کاری یا 
خدمات و ســرویس های زیرســاختی و مشاوره 
و شبکه ســازی. پــس از انتشــار این فــرم حدود 
4۰ اســتارتاپ و کســب وکار به عنــوان حامی به 
این زنجیره پیوســتند. هدف از ایــن کار این بود 
که مــن به عنــوان کســی کــه چنــد ســال در این 
اکوسیستم کار کرده، به همراه دوستان عزیزی 
چون محمدرضــا قبــادی، هادی فرنــود، مهدی 

ظهیری و دوســتان دیگر ایــن کار را برای اکوسیســتم پیش 
ببریم. همراهی این دوســتان باعث شد بتوانیم این شبکه 

را ایجاد کنیم.
با توجه بــه اینکــه ما نــه نهاد هســتیم، نــه شــرکت و صرفاً 
به عنوان یــک کار داوطلبانه این حرکــت را شــروع کرده ایم، 
تصــور کردیم که شــاید بتوانیم زنجیــره خوبی بــرای اتصال 
فضاهای کار اشتراکی و شــتاب دهنده هایی که می خواهند 
فضاهای خالی شان را در اختیار تیم هایی بگذارند که به آن 
نیاز دارند، ایجاد کنیم و از طرفی شرکت هایی که می توانند 
خدمات مشــاوره ای بدهند، به تیم ها متصل شوند. ما کار 
خیلی خاصی نکرده ایم؛ صرفاً با نتورک شبکه های اجتماعی 

سعی کردیم افراد را به هم متصل کنیم.

آیا تاکنون تیمی از این خدمات اســتفاده 
کرده است؟

بله حدود 12 اســتارتاپ در فضاهای رایگانی که به اشتراک 
گذاشته شده، مستقر شدند. در 
لندینگ پیجی هم که با حمایت 
لندیــن ایجــاد شــد، اطالعــات 
شــرکت هایی کــه ســرویس ها 
و خدمــات زیرســاختی ارائــه 
می دهنــد، فهرســت شــده کــه 
استارتاپ ها می توانند با مراجعه 
 landin.ir/hamdeli به آدرس
برخــوردار  خدمــات  ایــن  از 
شــوند. در واقع قرار شــد لندین 
ویترین ایــن خدمات باشــد و از 

چند تکه کردن داســتان بپرهیزیم. پراکندگی به این زنجیره 
آسیب می زند و کار را برای اســتارتاپ های نیازمند حمایت 
ســخت می کند. هر حامــی جدیدی هــم که اعــالم آمادگی 
کند، در این صفحه قرار می گیرد. می خواهیم مشکلی را حل 
کنیم و واقعاً کسی نه به دنبال برندسازی است و نه هدف و 
منافع خاصی را دنبال می کند. هدف این است با کمک هم 

از این بحران بسیار بسیار سخت عبور کنیم. با چند بانک 
هم مذاکراتی برای پرداخت وام های خرد کرده ایم که هنوز به 

جمع بندی در این بخش نرسیده ایم.

به نظر شما وضعیت مشارکت چطور بوده 
است؟

به شخصه انتظار مشارکت بیشتری داشتم، اما متأسفانه 
اتفــاق نیفتــاده اســت. چالش هــای به وجودآمــده آن قــدر 
چالش  هــای بزرگی اســت که بخــش کوچک اکوسیســتم، 
آن قدری که اهمیت دارد و باید به آن توجه شود، زیر ذره بین 

قرار نمی گیرد.

ایــن حرکــت شــما در واقــع یــک حرکــت 
داوطلبانه است و وظیفه شما و کسب وکارهای دیگر 
نیست. در مواجه با این بحران ها چه نهاد یا تشکلی 
باید این حمایت ها و این شکل از همراهی ها را ایجاد 
و مدیریت کنــد. جای چه کســانی را در عبــور از این 

بحران ها خالی می بینید؟
واقعیــت این اســت کــه وزارت ارتباطــات مهم تریــن نهادی 
است که وظیفه دارد در این شرایط به کسب وکارهای آنالین 
و مبتنی بر اینترنت کمک کند، اما مســئله اینجاســت که 
تمــام بحران هــای به وجودآمده روی شــانه های 
همین وزارتخانه است و طبعاً کسی که خودش 
به هر نحوی بانی این شرایط است، تالشی برای 
برطرف کــردن آن نمی کنــد. از طرفــی مدل هــای 
حمایتــی بســیار عجیب وغریبــی می بینیــم. 
همین چند وقت پیش بود کــه وزارت ارتباطات 
بسته ای را در حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و فناوری محــور ارائــه داد کــه به نظر من بســیار 
مدل ناکارآمدی اســت. تنها مزیتی که داشــت 
این بود که ما بســیار شــفاف توانســتیم در این 
مدل ها ببینیم که دوستان اصالً اکوسیستم را نمی شناسند 
و در نتیجــه خروجــی ایــن مدل ها به شــرکت هایی کــه روی 
پای  خودشــان ایســتاده اند، تعلــق نمی گیرد. احتمــاالً آنها 
اکوسیستم دیگری را می شناسند که ما نمی شناسیم. عمالً 

ما جز خودمان کسی را نداریم.

و جمع بنــدی شــما از شــرایط فعلــی 
چیست؟

من فکر می کنم آسیبی که وارد شده، در بازه زمانی کوتاهی 
اتفاق افتاده، اما اثرات بلندمدتی دارد. بحث مهاجرت که 
همیشه بوده، اما این بار پررنگ تر است. مهم ترین آسیب 
به جامعه هم همین است. خروج افراد نخبه، باهوش و اهل 
فن و باانگیزه در این مدت چندبرابر شد. تفرقه هایی که بین 
شرکت های آی تی اتفاق افتاد و انتشــار اخبار منفی درباره 
دیجی کاال، اســنپ و هزاردستان و سایر مجموعه ها خیلی 
عجیب بود. درست است که این شرکت ها ممکن است اثر 
کوچکی در GDP کشور داشته 
باشــند، ولی بدون تعــارف همه 
می دانیــم که آینده هر کشــوری 
در گــرو حوزه هــای فناوری محور 
اســت. ولی عمالً ما این حوزه را 
ضعیف کرده ایــم و چالش های 
گوناگونــی اعــم از چالش نیرو ی 
انســانی، چالش امیــد و انگیزه 
و چالــش ارتباط با بــازار جهانی 
را پیــش پایــش گذاشــته ایم. 
نمی دانم اینهــا راه حلــی دارد یا 
نه؛ اصالً تصوری ندارم. خودم از آن دست کسانی هستم که 
دیگر نمی تواند چشم اندازی از آینده داشته باشد، ولی فکر 
می کنم برای اینکه به روزهای خیلی عادی، نه حتی روزهای 
خوب، برگردیم و نیز برای بازســازی اکوسیستم بیش از دو 
سال زمان الزم است. فکر می کنم بسیاری از تالش های افراد 

تأثیر گذار امروز رو به نابودی است.
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می خواهیم مشکلی را 
حل کنیم و واقعاً کسی 
نه به دنبال برندسازی 
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 درباره حساسیت استفاده
 از تصاویر انسانی 

آدم ها از یکدیگر 
توقع بیشتری دارند 

تا از برندها
 مشتریان معموالً ارتباط بهتر و 
عمیق تری با برندی که تصویری 
انســانی دارد، برقــرار می کننــد، چراکــه 
انسان ها دوست دارند ارتباطات واقعی را 
تجربه کنند. به همین دلیل اینکه بدانند 
در دفتــر یک ســازمان چــه آدم هایــی کار 
می کنند، این آدم ها جوان اند یا مسن و... 
باعــث می شــود گمان کننــد کــه در حال 
ایجاد یک ارتباط واقعی هستند. آدم ها 
بــرای ارتباط هــای حقیقــی خــود ارزش 
بیشــتری قائل هســتند و برای حفظ آن 

بیشتر تالش می کنند. 

 اســتفاده از ســفیر برنــد کــه 
می توانــد به نوعــی تداعی گــر 
تصویر انســانی یــک برند باشــد، کمک 
می کند تا مشــتریان با خودشان بگویند 
اگر این برند انسان بود، چنین آدمی بود و 
من چنین آدمــی را دوســت دارم. جدا از 
اینکه سفیر برند چقدر باید شبیه به برند 
باشــد و دوســت دارانش تــا چــه انــدازه 
می توانند مشتری بالقوه برند باشند، باید 
به هنگام انتخاب یک سفیر و استفاده از 
تصاویر او در تبلیغات به یک نکته مهم 
دیگر هم توجه کرد؛ نکته ای که بسیاری از 

کسب و کارها از آن غافل می شوند. 

 در کنار همه خوبی های برقراری 
ارتباط حقیقی میان مشتری و 
برند به واسطه انسانی کردن تصویر برند از 
طریق سفیر، باید در نظر داشت که آدم ها 
در ارتباط هــای واقعــی توقع بیشــتری از 
طرف مقابل خود دارند. آدم ها می توانند 
امروز از برند شما دلگیر شوند و فردا به آن 
ســر بزننــد، اما اگــر توقعــی کــه از تصویر 
انسانی خود با استفاده از یک سفیر برند 
می ســازید، تصویــری به شــدت باالتــر از 
تصویر واقعی برندتان باشد، مشتریان تان 
از شما توقعی خواهند داشت که ممکن 
اســت قادر بــه برآورده کردن آن نباشــید. 
به عــالوه اگر شــرایط به گونه ای باشــد که 
بسیاری از برندها سکوت را ترجیح دهند، 
حضور تبلیغات برند شما در سطح شهر 
احتمــاالً  غیرانســانی  تصویــری  بــا 
بازخوردهای کمتــری را به دنبال داشــته 
باشــد تا زمانی که تصویری انســانی را به 
نمایــش می گذاریــد. آن هم انســانی که 
تمــام صورتــش را بــرای لبخنــد زدن و 

خوشحال بودن آماده کرده است.

ADVICEتوصیه

شرکت بهنوش با همکاری آژانس تبلیغاتی بادکوبه، با نگاهی خالقانه به ظرفیت های 
محصولی قدیمی، توانسته  تبلیغاتی هدفمند و ماندگار انجام دهد

شما هم ماءالشعیرتان 
را دلستر صدا می زنید؟

شما هم وقتی می خواهید به اعضای خانواده یا دوستان تان 
بگوییــد حــاال کــه داری بــه خانــه می آیــی نوشــیدنی بگیر، 
می گویید: »دلستر بگیر؟« من خودم چنین آدمی هستم. با 
وجود اینکه به همت تبلیغ های خوب برند دلستر فهمیده ام 
دلستر نام یک محصول نیست، بلکه نام یک برند است و 
برندهای زیادی آن نوع نوشــیدنی را که مدنظر من هست، 
تولید می کنند، هنوز دلم می خواهد دلستر صدایش کنم. 
البته حال خوب می دانم که خیلی وقت ها منظورم از گفتن 
دلستر واقعاً به معنی خرید نوشیدنی از برند دلستر نیست.

مثل وقتی که می گویم شلوار لی در حالی که منظورم شلوار 

جین اســت، مثل وقتی که می گویم کلینکــس در حالی که 
می خواهم دستمال کاغذی بگیرم یا وقتی که می گویم تاید، 

ولی منظورم پودر رختشویی است و... .

 این اتفاق چه زمانی می افتد؟ 
زمانی که برندی یک محصول را برای اولین بار به یک جامعه 
معرفــی می کند یــا اگــر روی کاغذ هــم اولین نیســت، قطعاً 
گستردگی تبلیغات و پخش آن به حدی است که بسیاری از 
مردم اولین بار محصول را با آن برند تجربه می کنند، نامش 
در خاطــر می ماند. از آنجا کــه محصول هم نو و تازه اســت، 

مــردم وقتــی می خواهنــد از آن در میان هم ســخن بگویند، 
از اســمی که بزرگ روی محصول آمده اســتفاده می کنند و 
ما همه می دانیم روی یک محصول مثالً دستمال کاغذی، 
عبارت دســتمال کاغذی بزرگ نوشــته نمی شــود، بلکه نام 

آن برندی که دستمال کاغذی را زده، بزرگ نوشته می شود.
اما اگر همین نکته ساده به ما یادآوری شود، چه معنایی با 
خودش به همراه دارد؛ اینکه آنچه به زبان می آوریم در واقع 

اسم یک برند است، نه یک محصول؟
بلــه ایــن از قدمــت یــک برنــد بــه مــا می گویــد. از اینکه 
قدیمی تریــن برنــدی کــه محصــول را در بــازار عرضــه 

بيلبورد
B I L L B O A R D

در بازاریابی تمرکز روی هدف 
اصلی نقشی اساسی دارد

 با یک تیر
فقط یک نشان را 
بزنید!

احتماالً شــما هم با مثل »با یک تیر دو نشــان زدن« آشنا 
هستید. مثلی که ذهن ما را به سمتی می برد که سود را  در 
یک تــالش و گرفتن چند نتیجــه می داند. اما فکــر کردن و 
عمل کردن به این مثل در بازاریابی گاهی کار دست آدم ها 
می دهد.  چرا؟ چون عدم تمرکز در هر فعالیتی، کار دست 
آدم می دهد و بازاریابی هم از این قاعده مستثنی نیست. 
وقتی پویشــی می خواهــد آگاهــی عمومــی را از برنــد خود 
باال ببرد، احتمــاالً در کنار آگاهی از برند، فروشــش هم باال 
می رود و تعداد دنبال کننده های شبکه های اجتماعی اش 
هم بیشتر می شــود. اما اگر مدیر چنین پویشــی فروش و 
افزایش دنبال کننده را نه یک پیامد که یک نتیجه کلیدی 

بداند، احتماالً در افزایش آگاهی عمومی نسبت به برندش 
به خوبی عمــل نخواهد کرد. چراکه نمی شــود روی بیلبورد 
یا هنگام ســاخت ویدئوی تبلیغاتی چندین پیام مختلف 
را بــه مخاطب رســاند و انتظــار داشــت کــه مخاطب همه 
آن پیام ها را بشــنود و به تمامــی آنها واکنش نشــان دهد. 
نویســنده خالق، گرافیست و تمام کســانی که به شیوه ای 
با پویــش یا حتــی پســت اینســتاگرام در ارتباط هســتند، 
وقتی تمرکز خود را روی یک موضوع می گذارند، بهتر عمل 
می کنند. حتی رسانه هایی که بازاریابان در آنها پیام خود را 
به مخاطب شان می رسانند نیز در این حالت ممکن است 
تغییر کند. برای مثال اگر هدف شما از یک پویش افزایش 
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کرده چه کســی اســت. به هــر حــال نمی توان کتمــان کرد 
که قدیمی بودن مهم اســت، مخصوصاً اگر چنان قدیمی و 
یکه تاز باشی که بسیاری نام یک محصول را به اسم برندت 
بشناســند. بســیاری از برندهای باسابقه ســعی کرده اند با 
یــادآوری قدمت خود، کمــی اعتبار برای خودشــان بخرند و 
به واسطه اعتبار، مشتری و فروش. این برندها با استفاده از 
صفت هایی همچون قدیمی ترین، باسابقه ترین، اولین و... یا 
نوشتن سال تأسیس خودشان در گوشه و کنار تبلیغات شان 
- کاری که حتی خود دلســتر هم آن را پیش تر انجام می داد 
- قدمت شان را یادآور می شوند. اما دلستر خیلی زود سراغ 
همان چیزی رفت که ما خیلی وقت ها در جمع های خودمان 
دربــاره اش حرف می زنیــم یا در جمع هــای غریبه تــر آن را به 
یکدیگر یادآور می شویم؛ »بابا کلینکس اسم یه برند بوده، 
االن خود این محصول اسمش دستمال  کاغذیه! به این بگی 

کلینکس باید به تلویزیون هم بگی ناسیونال احتماالً.«

 این کدام دلستر است؟
دلستر در تبلیغاتش درست روی همین نکته تمرکز کرد و در 
خالقانه ترین شکل ممکن نشان داد که قدمت زیادی دارد. 

تبلیغات محیطی برند دلســتر با شــعار »تنها 
دلستر دلستر است« توانســت سال گذشته، 
در چهارمیــن جشــنواره »ایــران ادز«، برگزیــده 
بهتریــن کمپین تبلیغــات محیطی ســال ایران 
شود و تندیس طالیی این جشــنواره را دریافت 
کند. ایده پــردازی و اجــرای این کمپین محیطی 
را آژانــش تبلیغاتــی بادکوبــه به عهده داشــت؛ 
آژانســی که کمتر پیــش می آیــد در آن کیفیت 
فدای کمیت شود. بادکوبه تبلیغات دلستر را با 
یک تیزینگ خوب شروع کرد، تصویری از یک 

بطری ســبزرنگ که رو به تصویر و پشت به نور ایستاده بود 
و برای همین نــام آن دیده نمی شــد. در کنار ایــن تصویر که 
کنجــکاوی مخاطــب را برمی انگیخت، این ســؤال هم دیده 
می شــد: »این کدام دلســتر اســت؟« می بینید؟ این دقیقاً 

برهم زدن بازی است.
تا پیش از این توقع داشتیم چنین تکنیکی وقتی به کار رود 
که قرار است برندی جدید وارد بازار شود یا محصول جدیدی 
از یک برند قدیمی به بازار بیاید. در واقع این تکنیک چنان 
چرخش خوشایندی داشته که محال است اگر شما بدانید 
دلستر یک برند است نه یک محصول خاص، از تیزهوشی 
تیم تبلیغات آن لذت نبرید. اگر هم هنوز این را نمی دانید، 
بازی مورد نظر تیم تبلیغات را خورده اید و با خودتان گفته اید 
»یعنی این کدام برند اســت که تازگی ها دلستر هم زده؟« و 
حتماً دنبال اسم بزرگی می گشتید که این طور مطمئن خبر 

از تولید محصول)!( جدیدش می دهد. 
بادکوبه پس از این تیزینگ خالقانه برای دلستر، با شعار 
تبلیغاتی هوشمندانه اش، »تنها دلستر، دلستر است« 
مخاطبی که دلســتر را به عنوان محصول می شناسد نه 

برند، شوکه می کند! 

 استفاده از تمام ظرفیت ها
حاال مخاطب هــر بار که به ســراغ خرید دلســتر می رود، 
حس می کنــد او مخاطــب قدیمی ترین برندی اســت که 
این نــوع نوشــیدنی را بــه بــازار ایــران آورده اســت. بعد با 
خودش فکر می کند که کدام طعم دلستر را بیشتر دوست 
داشته. بعد ممکن است این کشف تازه را با یکی، دوتا از 
نزدیکانش که فرصت دیدن تبلیغات را نداشته اند در میان 
بگذارد. بعید نیســت یکی از این نزدیکان بگوید: »واقعاً 
نمی دانستی؟« و بعد گفت وشــنودی درباره برند دلستر 
شکل بگیرد. گفت و شنودی که یکی از موضوعات اصلی 
آن قدمت این محصــول و البته تیزهوشــی تیم تبلیغات 
آن خواهد بود و در این میان اگر کسی هم باشد که خیلی 
طرفــدار دلســتر نیســت، وقتــی می خواهــد به ســفارش 
دوســتی نوشــیدنی بخرد و با خــودش بــه خانه ببــرد، به 
یاد این گفت وگو، دلســتر را از یخچال مغازه یا فروشــگاه 
برمی دارد؛ چراکه هرکسی دلش می خواهد از محصولی 
اســتفاده کند که هم قدیمی  اســت، هم بــا کیفیت و هم 
خالق! این گفت و شنود و این انتخاب شدن همان چیزی 
اســت که هر برندی آرزویش را دارد. در این میان اما تنها 
برندهایــی می توانند بــه ایــن آرزو برســند که 
ظرفیت هــای بالقــوه خــود را بــرای تبلیغــات 
خالقانه بشناسند یا از آژانس های تبلیغاتی 
خالق بخواهند به آنها نگاه کرده و این ظرفیت 

را کشف کنند.
بادکوبــه و دلســتر ایــن روزهــا بــاز هــم از ایــن 
ظرفیــت بــاالی برنــدی که نــام یــک محصول 
را بــه نــام خــودش کــرده، اســتفاده کــرده و بــا 
متن و تصویر به ما هشــدار می دهنــد که »از 
دلستربودن ماءالشعیر خود مطمئن شوید«! 
در ایــن تبلیــغ در واقــع دلســتربودن مســاوی اصل بودن 
قرار داده شــده اســت. مثل وقتی که می گویند از اصالت 
کاالی خود مطمئن شــوید. پــس اگر می خواهیــد بدانید 
نوشیدنی تان اصل هست یا نه، نگاه کنید ببینید رویش 
دلستر نوشته یا نه! در تصویر هم استفاده از مثلثی قرمز 
مخاطبان بیلبورد را که معموالً ماشین سوارانی هستند که 
هنگام دیدن چنین عالمتی در خیابان توجه شــان جلب 
می شــود، ترغیب می کنــد که محتــوای بیلبورد را ســریع 
بخواننــد، چراکــه نخوانــدن متــن بیلبــورد ممکن اســت 

برایشان عواقبی داشته باشد.
بادکوبه و دلســتر، ایــن فرزنــد پرافتخار شــرکت بهنوش، 
در کنار هم به تمام برندها و آژانس های تبلیغاتی درســی 
بزرگ می دهند؛ پیش از اینکه به بیرون از خود نگاه کنید 
و ببینید که کدام تبلیغ جایزه گرفته یا بیشتر دیده شده و 
آن را برای چندین و چند برند به کار ببرید، نگاهی به برند 
بیندازید، در آن عمیق شوید و ظرفیت های بالقوه تبلیغ آن 
را بشناسید. چراکه اگر محصولی همچون دلستر باشد، 
حتماً چیزی دارد که با نگریستن و پرداختن خالقانه به آن 

بتوان نظر مخاطب را جلب کرد.

شخصی سازی تجربه کاربری چیست و چه کاربردی دارد؟

احترام به شخصیت کاربران با شخصی سازی

REVIEWبررسی

همه کسانی که به نوعی خدمات شان را بر بستر 
وب یــا اپلیکیشــن ارائــه می دهنــد، در نقطــه ای 
مشخص و برای بهبود فرایند توسعه ترافیک خود 
به این سؤال می رسند که آیا بهتر است محصول 
آنها بــرای همه کاربران شــان یک شــکل باشــد یا 
محصول بــرای هر کاربر نمایش یکتا و بر اســاس 
رفتار آن کاربر داشته باشد. خوشبختانه امروز و 
به لطف داده  ها مشخص شده که شخصی سازی 
می تواند رمز موفقیت یک کســب و کار باشد. در 
این حالت هــر اطالعاتی مهم اســت. اگر بدانیم 
کاربر از کدام منطقه آمده، سوابق خرید، جنسیت 
یا حتی عالیقش چیست، می توانیم او را بیشتر 
بفهمیم و این درک بیشتر به ما کمک می کند که 
محصولی شخصی سازی شــده برایش بسازیم. 
 )Customization( اما چرا باید شخصی ســازی
انجام داد؟ برای »فروش« بیشــتر یا افزایش نرخ 
تبدیل! مــا شخصی ســازی می کنیــم تــا کاربر در 
محصول ما رها و گم نشود، اما تضاد اینجاست 
که در شخصی ســازی برای هر کاربــر یک راه یکتا 
شکل خواهد گرفت. شخصی ســازی یک هدف 
دارد و آن هم هدف نهایی کســب وکار شماست. 
اگــر چیــزی می فروشــید بایــد سیســتم را طوری 
بچینید تا کاربــر در راحت تریــن حالت به چرخه 
خریــد شــما هدایــت شــود. کســب و کارها از 
فاکتورهای مختلف و مهم گرفته تا کوچک ترین 
ســالیق کاربر برای شخصی سازی محصول شان 
اســتفاده می کننــد. کوتاه کــردن چرخــه فــروش 
و افزایــش وفــاداری کاربــر، دیگــر دالیــل برند هــا 
بــرای شخصی ســازی هســتند. شخصی ســازیِ 
محصــول طراحــی یــک پروســه و تجربــه یکتــا 
بــرای هریــک از کاربــران شماســت. ایــن پروســه 
می تواند بر اســاس عالیــق، داده های گذاشــته یا 
اطالعات جمعیت شناسی باشد.  چه تغییراتی 
می توانیــد ایجــاد کنیــد؟ ایجــاد یــک سیســتم 
پیشــنهاددهی بــر اســاس رفتارهــای گذشــته 
کاربــر و اضافه کردن بخشــی مانند »بــرای تو« به 

ویترین محصوالت تان ایده خوبی است. بعدی؟ 
کاربران خود را بر اســاس رفتارشــان دســته بندی 
کنید، با آمار بسنجید که هر دســته چقدر زمان 
طالیی برای خرید به شما می دهد، هر کدام را در 
مسیری به همان وســعت قرار دهید و یک راهبر
)Account Manager( برای او اختصاص دهید. 
دقت کنید که شخصی سازی هوشمند سیستم 
شــما با تغییراتی که کاربر می توانــد برای خودش 
روی محصــول ایجــاد کنــد متفــاوت هســتند. 
بســیاری از اپلیکیشــن ها به شــما این قابلیت را 
می دهند تــا رنگ تم یــا حتی زبــان آنهــا را تغییر 
دهیــد. ایــن یــک قابلیــت خــوب اســت و تجربه 
کاربر را خوشایند می کند، اما تجربه ای مشترک 

بین همه کاربران شماست و ما در 
شخصی سازی هوشمند محصول 
بــه دنبــال ســاخت تجربــه یکتــا 
هستیم. اگر هنوز رفتار شما با کاربر 
تازه وارد و کاربر وفادار قدیمی یکی 

است، باید به فکر تغییر باشید. 
شما این فرصت را دارید که رفتاری 
جاری )Dynamic( با کاربر داشته 
باشــید. ممکــن اســت محصولی 
که شما برای کاربران ارائه می دهید 
یکســان باشــد، اما رفتار آنها برای 

رســیدن به آن یکسان نیســت. آنها با روش های 
مختلفی جــذب شــده اند، اطمینان شــان جلب 
شده و حتی وفادار مانده اند. اگر بیشترین فروش 
را از آنهــا می خواهیــد، ایــن محصــول یکســان را 
با روشــی یکتا به آنها نفروشــید، بلکه بــه تعداد 
کاربران تان راه طراحی کنیــد و طی تجربه ای یکتا 
و شخصی سازی شده پیشنهادتان را ارائه دهید. 
در آخــر شخصی ســازی عملیاتــی دا ئمــی از 
داده کاوی، جســت و جو و توســعه تجربه کاربری 
است و اگر از برندی خدمات شخصی سازی شده 
خوبــی دریافت می کنیــد، تیمی قوی شــامل این 

تخصص ها پشت آن حضور دارد.
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M A R K E T I N G

آگاهی از برندتان باشد، طبیعی است که فرستادن پیامک، 
حبابک یا ایمیل به مخاطب های اکنونی تان کمکی به شما 
نخواهد کرد. در واقع تمرکز روی یک هدف می تواند شما را 
از صرف هزینه های زیاد و سردرگمی نجات دهد. می گویند 
برخی از خلبانان ممکن است هنگام پرواز دچار سرگیجه 
شوند و گمان کنند که تصویری که در مقابل شان می بینند 
در حال تکان خوردن است. آنها در این لحظه فکر می کنند 
هواپیما در حال تکان خوردن است و ممکن است سقوط 
کننــد. در چنیــن حالتی خلبان هــا بــرای اینکه از شــر این 
ترس، توهم یا سرگیجه خالص شــوند، باید به تجهیزات 
هواپیمــا نگاه کنند تــا بتواننــد تعادل شــان را حفظ کنند. 

داشــتن یک هدف مشــخص در هنگام تبلیغات، کاری را 
برای بازاریابان می کند که تجهیزات هواپیما برای خلبان ها. 
مدیران بازاریابی، مدیران پویش و... هنگامی که مجبورند 
هزینه هایشــان را مدیریت کنــد و چند رســانه را به عنوان 
رسانه های اصلی تبلیغ انتخاب کنند یا وقتی می خواهند از 
طریق یک آژانس تبلیغاتی، ویدئویی تبلیغاتی برای پویش 
خود سفارش دهند و پس از آماده شدن ویدئو آن را ارزیابی 
کننــد، می توانند با نگاه کــردن به هدفــی که در ســر دارند، 
تعادل شان را حفظ کنند و تیر را به هدف اصلی اش بزنند. 
در چنین حالتی هیچ بعید نیست که تبلیغات صد شود و 

نود را )آن نشان دیگر را( هم با خودش بیاورد.
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گفت وگو با رحمت هللا مهدی  خانی، بنیان گذار استارتاپ 
سیواَپ که در بازار روبه رشد اما پرمانع سالمندی فعال است

کرونا و تجربه شرایط قرنطینه، شکل جدیدی از نیازها را به وجود آورد. رشد پلتفرم های مراقبت  از راه دور، همزمان با همراهی 
جامعه پزشکی، شتاب بیشتری به دیجیتال  شدن بازار سالمت بخشید. آنچه از قبل و در طول دوره کرونا جزء نگرانی های 

همیشگی خانواده ها به شمار می رفت، مراقبت از سالمندان بود. با توجه به رشد جامعه سالمند و همزمان افزایش شتاب زندگی 
روزمره، نگرانی ها و چالش های زیادی برای خانواده های دارای افراد سالمند به وجود آمده است. با رحمت هللا مهدی خانی )نفر 

سمت راست در عکس(، بنیان گذار یکی از استارتاپ های سالمت سالمندان که گجت های مخصوص سالمند تولید می کند، به 
گفت وگو نشستیم و درباره ایده و محصولش و وضعیت امروز استارتاپ های این حوزه از او سؤال کردیم. 

ریسک سرمایه گذاری 
روی استارتاپ ها

باال رفته است!

گزارش ها نشان می دهند همزمان با باال رفتن جمعیت سالمند در 
جهان، تقاضا برای مراقب های از راه دور هم    افزایش یافته است 

رشد بازار سالمت دیجیتال
با تمرکز بر سالمت سالمندان

REPORTگزارش

امســال انــدازه بــازار جهانــی ســالمت دیجیتــال 
211 میلیــارد دالر ارزش گــذاری شــد و پیش بینــی 
می شود از ســال 2۰23 تا 2۰3۰ با نرخ رشد ساالنه 
ترکیبــی 18.6 درصد به مســیر رشــد ادامــه دهد. 
افزایش نفوذ گوشی های هوشمند، بهبود اتصال 
به اینترنــت با معرفــی فنــاوری 5G، پیشــرفت در 
زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات مراقبت هــای 
بهداشتی، نیاز به کاهش هزینه های مراقبت های 
بهداشــتی، افزایــش شــیوع بیماری هــای مزمن و 
افزایش دسترسی به مراقبت های مجازی، برخی 

عوامل اصلی برای تقویت رشد بازار هستند. 
ابتکار دولت ها برای گسترش دیجیتالی شدن در 
بخش مراقبت های بهداشــتی در سراسر جهان، 
بــازار را بیشــتر به ســمت رشــد هدایــت می کند. 
به عنوان مثال، در جلسه بودجه سال 2۰22، دولت 
هند یک اکوسیستم ســالمت دیجیتال را تحت 
مأموریت ســالمت دیجیتال »آیوشمن بهارات« 
)ABDM( معرفی کرد. به طور مشابه، در اکتبر 2۰21، 
دولت فرانسه اعالم کرد که بیش از 6۵۰ میلیون دالر 
برای توسعه زیرساخت های سالمت دیجیتال خود 
در سطح ملی سرمایه گذاری خواهد کرد. چندین 
کشور توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور نیز کمبود 

متخصصان پزشکی آموزش دیده دارند. 
کمبــود نیــرو طبــق پیش بینــی ســازمان جهانــی 
بهداشت، تا سال 2۰3۰ حدود 1۵ میلیون کارمند 
مراقبت های بهداشتی برآورد شده است. به دلیل 
افزایش جمعیت پیر و شــیوع بیماری های مزمن، 
تقاضــای زیــادی بــرای متخصصــان مراقبت های 
بهداشــتی در مناطق مختلف جهان وجــود دارد. 
بر اســاس برآوردهای سازمان ملل متحد، در سال 
2۰19 بیــش از 7۰3 میلیــون فــرد 6۵ســاله و باالتر 
وجود داشته و تخمین زده می شــود که این تعداد 

تا ســال 2۰۵۰ در ســطح جهان به 1.۵ میلیارد نفر 
برسد. خدمات بهداشــت از راه دور و تله مدیسن  
به پزشــکان کمک می کند تا به بیماران بیشــتری 
دسترســی پیدا کنند، دسترســی به مراقبت های 
بهداشــتی را افزایــش می دهــد، اســتفاده از زمان 
بیماران و پزشکان را بهبود می بخشد و به کاهش 
هزینه های مراقبت های بهداشتی کمک می کند، 
همچنیــن ســالمندان و افــرادی کــه در مناطــق 
دورافتاده زندگــی می کنند دیگر مجبور نیســتند 
ساعت ها سفر کنند تا به درمان مناسب دسترسی 

پیدا کنند. 
نرخ پذیرش سریع اینترنت و دستگاه های هوشمند 
در بخش مراقبت های بهداشــتی باعــث افزایش 
مسائل مربوط به امنیت سایبری هم شده است. 
افزایش قابل توجهی در موارد هک و بهره برداری از 
اطالعات محرمانه از طریق دستگاه های متصل و 
هوشمند وجود داشته است. به دلیل نگرانی های 
مربــوط بــه امنیــت داده های مربــوط بــه اطالعات 
مراقبت هــای بهداشــتی، دولت هــای کشــورهای 
مختلــف، ســازمان های مراقبت های بهداشــتی و 
کارشناسان در اتخاذ راه حل های سالمت دیجیتال 

در مقیاس بزرگ تر و ملی تردید دارند. 
به عنوان مثال، طبق آمار گزارش حفاظت از داده ها 
)2۰21(، در ســال 2۰2۰ افزایش حدود 73درصدی 
در جرائم سایبری مراقبت های بهداشتی و نقض 
داده هــا رخ داد کــه بــه افشــای 12 میلیــارد واحــد 
اطالعات مراقبت های بهداشتی منجر شد. از نظر 
فناوری، بخــش مراقبــت از راه دور با ســهم درآمد 
41.۵ درصــد بــر بــازار ســالمت دیجیتال تســلط 
دارد. عــالوه بر این، ســرمایه گذاری های روبه رشــد 
در زیرساخت های دیجیتال، به ویژه در کشورهای 
در حــال توســعه، تقاضــا بــرای بــازار را به منظــور 
پیاده سازی پلتفرم های سالمت از راه دور افزایش 
می دهد. شرکت ها همچنین راه  های جدیدتری برای 
ارائه خدمات به مشــتریان خــود معرفی می کنند 
که به نوبه خود بر رشد بازار تأثیر مثبت می گذارد. 
قطعــاً در آینــده مراقبــت از راه دور بیمــار به دلیــل 
شیوع روزافزون بیماری های مزمن مانند دیابت و 
بیماری های قلبی-عروقی و پیشــرفت های سریع 

در فناوری محبوبیت پیدا می کند. 
همچنین برآورد می شــود که بــا افزایش جمعیت 
ســالمندان، تقاضــا بــرای خدمــات مراقبــت از راه 
دور بیمــار افزایــش یابــد. عــالوه بــر این، بســیاری 
از پلتفرم هــا ویژگی هــای نظــارت از راه دور بیمــار 
را ارائــه می دهنــد کــه بــه نوبــه خــود از رشــد بــازار 
ســالمت دیجیتــال حمایــت می کننــد. حمایــت 
دولت هــا و سیاســت های ترویج دیجیتالی شــدن 
مراقبت های بهداشتی و همراهی فناوری اطالعات 
بــا مراقبت هــای بهداشــتی، عوامــل اصلی رشــد 

سالمت دیجیتال  و سالمت از راه دور هستند.
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سالمت
H E A L T H

آقــای مهدی خانــی لطفــاً خودتــان را 
معرفی کنید، از سوابق و تجربیات تان بگویید.

مــن رحمــت هللا مهدی خانــی هســتم. 48ســاله ام و 
کارشناســی مهندســی مکانیــک دارم و حــدود 12 ســال 
اســت که در حــوزه آی تی فعالیــت می کنــم. تاکنون چند 

اســتارتاپ راه انــدازی کرده ام که ِســیواَپ یکی 
از آنهاست. اکثر استارتاپ هایی که راه اندازی 
کــرده ام در حــوزه ســالمت بوده انــد؛ مطــپ و 
کلینیکــت از اســتارتاپ هایی اســت کــه مــن 
راه انــدازی کردم؛ امــا موفق ترین آنها ســیواپ 

است.

 برای ما از سیواَپ بگویید؛ از 
چه ســالی شروع شــد و ایده آن چطور 

شکل گرفت؟
یــق یکــی از دوســتان کــه در  در ســال 1397 از طر
راهنمایی ورانندگی اصفهان ِسمتی داشت، پیشنهادی 
دریافت کــردم که ناشــی از یک نیــاز بود. البتــه همچنان 
آن نیــاز وجــود دارد. مســئله ایــن بــود کــه موقعیت یابــی 
تصادفات در بعضــی موارد خصوصاً در شــب ها بســیار 
وقت گیر و پراشــتباه اســت. طبــق پروپوزالی کــه دریافت 
کردیم، قرار بر این شــد که مــا به صورت هوشــمند، محل 
تصــادف را از طریــق یــک اپلیکیشــن بــرای پلیــس راهور 
ارســال کنیــم. بــا مطالعاتی کــه ما بــا تیم مــا ن روی هوش 
مصنوعی داشتیم، از حسگر های خود گوشی های موبایل 
استفاده کردیم تا حتی به کسی نیاز نباشد که اطالع دهد 
تصادف شــده اســت. در واقع گوشــی موبایل بــا ضربه و 
صدا و شتاب منفی تشخیص می دهد که تصادف اتفاق 
افتــاده و به صــورت خــودکار بــه راهنمایی ورانندگی اعالم 
و لوکیشــن را هــم ارســال می کرد. کاربــری این طــرح برای 
اورژانس هم مطرح شــد؛ چراکه این ســازمان هــم تقریباً 
همیــن مشــکل را دارد. مراحــل کار را تا محصــول نهایی 
پیش بردیــم، تســت های آزمایشــگاهی به خوبــی جواب 
دادنــد و اپلیکیشــن هــم توســعه داده شــد. امــا به دلیــل 
بوروکراســی های اداری این پروژه به نتیجه نرســید. این را 
هم بگویم که ما قراردادی نداشــتیم و این کار را به صورت 
یــک پــروژه تحقیقاتــی انجــام دادیــم کــه البتــه نتیجــه 

داشــت، ولی خوش بیــن بودیم 
که مورد اســتقبال قرار خواهد 
گرفــت، البتــه این طــور نشــد. 
در ســال 1398 یــک رویــداد از 
طــرف دانشــگاه علوم پزشــکی 
برگــزار شــد و دوســتانی بــه مــا 
پیشــنهاد دادنــد که ایــن پروژه 
را به سمت خدمات سالمندان 
ببریــم. ما هــم ایــن کار را انجام 
دادیــم. محصول را بــا توجه به 
نیاز ســالمند تغییــر دادیم، اما 
با توجه به وضعیت سالمندان 
به این نتیجه رسیدیم که شاید 
استفاده از گوشی موبایل برای 
ســالمند کمی مشــکل باشــد. 
این شد که به فکر طراحی یک 
گجــت به صورت یــک گردنبند 

افتادیم که همواره همراه سالمند است و از طریق بلوتوث 
به گوشــی متصــل می شــود. در صورتی کــه اتفاقــی برای 
سالمند بیفتد و نیاز به کمک داشته باشد، با فشار دادن 
دکمه تمــاس اضطراری، تمــاس از طریق شــماره هایی که 
قبالً در اپلیکیشــن به عنوان شــماره های اضطــراری ثبت 
شده، به واسطه ســرور های ما برقرار می شود و سرور های 
ما هم از طریق تماس و یک پیام صوتی درخواست کمک 
سالمند را اعالم می کنند. این پایه  محصولی بود که با آن 

وارد بازار شدیم. 
تقریباً حدود یک ســال و نیم با همیــن محصول در بازار 

ادامه دادیم و بر اساس بازخورد هایی که از مشتریان مان 
دریافت کردیم، تصمیم گرفتیــم یک گجت جدید راهی 
بازار کنیم. در این محصول، گجت مستقیماً به وای فای 
منزل متصل می شود و در گام بعد شروع به توسعه یک 
دستگاه جدید کردیم؛ اما متأسفانه توسعه این محصول 
بــا شــیوع کرونــا مصــادف شــد. بورد هــای 
طراحی شده را به سازنده چینی سفارش داده 
بودیم که بسیار مقرون به صرفه برای ما تولید 
می کرد، امــا کرونــا باعث شــد دیگــر نتوانیم 
ســفارش مان را تحویل بگیریــم. البته ما هم 
بیکار ننشستیم. چهارراه جمهوری را زیرورو 
کردیم و نهایتاً قطعات مورد نیازمان را یافتیم. 
بورد ها را همین جا ساختیم و نگذاشتیم این 
اتفاق مانع ما شــود. کار بسیار ســختی بود؛ 
اول اینکــه قطعاتی که نیاز داشــتیم، کمیاب 
بودند و اگر هم پیدا می شد، کیفیت الزم را نداشت و دوم 
نوسانات شدید ارز بر مشکالت ما افزود و مجبور بودیم 

قیمت تمام شده محصول را تغییر بدهیم.

 آیــا محصــوالت شــما فقــط بــه همین 
گجت هــا محــدود می شــود؟ چــه تعــداد از ایــن 

محصوالت تاکنون به فروش رسیده است؟
در حال حاضر ما ســه نــوع گجت داریــم؛ نــوع اول که با 
آن وارد بازار شــدیم، از طریــق بلوتوث به گوشــی موبایل 
متصــل می شــود. در نــوع دوم گجــت مســتقیماً بــه 
وای فای متصل می شود. در نوع ســوم گجت خود دارای 
ســیم کارت اســت و به عنــوان تلفــن هــم قابــل اســتفاده 
اســت. تقریبــاً حــدود 4۰۰ ســالمند از ایــن محصــوالت 
اســتفاده می کنند. ســرویس دیگــری به نام همــدم برای 
مراقبت و هم صحبتی با سالمند داریم که با هزینه های 
اندک بــرای خانواده هــا این امــکان فراهم می شــود که از 
یک هم صحبت برای سالمندشــان بهره مند شوند. این 
سرویس بیزینســی نیست و بیشــتر جنبه عام المنفعه 

دارد.

 این گجت ها تا چــه حد می توانند برای 
خانواده های دارای سالمند کمک کننده باشند؟

آن  بــه  بایــد  کــه  نکتــه ای 
اشــاره کنــم ایــن اســت کــه در 
حوادثــی که بــرای ســالمندان 
بــه وجــود می آیــد، یــک زمان 
طالیــی نجــات وجــود دارد. 
اگــر در ایــن زمــان به ســالمند 
یــن  کمتر شــود،  رســیدگی 
و  دیــد  خواهــد  را  آســیب 
بســیار  او  نجــات  امــکان 
باالســت. بــه خاطــر همیــن 
بــه مشــتریان مان  همیشــه 
ســفارش می کنیــم که شــماره 
نزدیک تریــن فــرد به ســالمند 
را در اپلیکیشــن و ســامانه 
مــا ثبــت کننــد؛ مثــل شــماره 
همســایه ها. علــت ســاخت 
چنیــن گجتــی اساســاً ایــن 
اســت کــه در حــوادث احتمالــی بــرای ســالمندان زمــان 
طالیــی نجــات از دســت نــرود. محصــول جدید مــا یک 
امــکان جالب دارد کــه با فشــردن یک دکمه ســالمند به 
کال ســنتر مــا متصــل می شــود و اگــر بــه هرگونــه کمکی 
نیاز داشــته باشــد، ما می توانیم آن را مدیریت و برآورده 
کنیم. به عنوان مثال اگر داروی سالمند تمام شده باشد، 
می تواند از طریق تماس با کال ســنتر درخواست کند که 
دارو را خریداری و از طریق پیک برای او ارســال کنیم. ما 
هم با توجه به ســوابق پزشــکی و داروهای مــورد مصرف 
ســالمند، می توانیــم ایــن کار را برایش انجــام دهیم. این 

ســرویس طیف بســیاری از خدمات را شــامل می شود و 
برای کسانی که سالمند و تنها هستند، می تواند بسیار 

کمک کننده باشد. 

 آیا تا به حــال ســرمایه جــذب کرده اید؟ 
اســتارتاپی مثل شــما که دارای محصول فیزیکی 
اســت، در حــوزه جــذب ســرمایه گذار بــا چــه 

مشکالتی مواجه است؟
خیر فقــط در ابتــدای کار ســرمایه اندکــی )البته بــا توجه 
به ابعاد پروژه ما اندک اســت( یعنی حــدود 2۰۰ میلیون 
تومان از شتاب دهنده کارا برای ساخت محصول دریافت 
کردیــم. تاکنــون هــم تمــام هزینه هــای پــروژه به صــورت 
شخصی پرداخت شــده اســت. واقعیت این است که از 
سال 139۵ شکل سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران تغییر 
کــرد. ســرمایه گذاران تمایلی ندارنــد کــه در مرحله بذری 
ســرمایه گذاری کننــد. هرچنــد حــق هــم دارند؛ ریســک 
سرمایه گذاری در استارتاپ با توجه به شرایط موجود در 
کشــور بســیار باال رفته، البته خطرپذیری سرمایه گذاران 
هم کاهش یافتــه؛ اســتارتاپ های زیادی وجــود دارند که 
پتانســیل رشــد زیــادی داشــته و بــازار خوبــی را انتخاب 
کرده انــد، امــا در مرحلــه بــذری نیازمنــد تزریــق ســرمایه 
هســتند. بــه ســرمایه گذاران زیــادی مراجعه کردیــم، اما 
اگــر بخواهــم در یــک جملــه نتیجــه و بازخــورد را بگویم، 
این است که »شــما خیلی خوبید، ایده و محصول عالی 
اســت، اما ما در این مرحلــه وارد نمی شــویم. احتماالً در 
آینده با شــما همکاری خواهیــم کرد«. دوســتی در هلند 
دارم که توسعه دهنده در یک اســتارتاپ مشابه ماست. 
این استارتاپ که هنوز در مرحله ایده است و قرار است به 
بیماران قطع نخاع ســرویس ارائه  دهد، تاکنون توانسته 
6۰ میلیــون دالر از دولــت بــرای عملیاتی کــردن ایــده اش 
ســرمایه  جــذب کنــد؛ بــا اینکــه هنــوز محصولــی در کار 
نیســت. متأســفانه شــرایط به گونه ای شــده که اگــر قبالً 
سرمایه گذار به ایده و محصول و تیم توجه داشت، اکنون 

بیشتر حساب دودوتا، چهارتا می کند. 

 چشــم انداز شــما از آینده استارتاپ ها 
در کشور چیست؟ 

شــرایط بــه هیچ وجه خــوب نیســت. من در شــبکه های 
اجتماعی عضو گروه های استارتاپی هستم و بچه هایی 
را می بینــم کــه سال هاســت دارنــد زحمــت می کشــند 
و اســتخوان ترکانده انــد. ایــن روزهــا پیام هایــی رد و بدل 
می شــود کــه واقعــاً غم انگیــز اســت. پیام هایــی بــا ایــن 
مضمــون کــه میزهــا را فروختیم، دفتــر را تحویــل دادیم 
و جمــع کردیــم. ایــن روزهــا ایــن مســئله زیــاد بــرای من 
تکرار می شــود. در جایی مثل کارخانه نوآوری که هزینه 
اســتقرار آن قدرهــا باال نیســت، چنیــن اتفاقاتی نشــان 
می دهد عمق فاجعه چقدر زیاد اســت. ما سوار بر یک 
کشتی سوراخ هستیم و می دانیم که همه از سوراخ بودن 
این کشــتی ضرر می کنند؛ به عبارتــی دوروبرمان خالی 
شده است. بچه های بااســتعدادی که برای پرورش آنها 
هزینه شده بود، چه از طرف خانواده، چه از طرف دولت، 
پیش تــر در شــرایط بحرانی ســودای مهاجرت بــه کانادا 
را در ســر داشــتند، اما حاال بــه ترکیه هم قانع  شــده اند. 
بســیاری رفته اند و بســیاری هم در حال رفتن هســتند. 
اینها سرمایه های کشورند، اما چون دانش، انگیزه، امید 
و جنگندگی، سرمایه ملموسی نیســت؛ در نتیجه برای 
مسئوالن اهمیتی ندارد که آنها می روند یا می مانند! ما 
هم در حــال حاضر وضعیــت خوبی نداریــم و برای زنده 
نگه داشــتن اســتارتاپ از کانال هــای درآمــد دیگر تالش 
می کنیم تا بتوانیم هزینه ها را تأمین کنیم. همه منتظرند 
تا ببینند چــه خواهد شــد. به عنوان یک پــدر این روزها 
شــاید بــه خاطراتــی تبدیل شــود کــه مــا بخواهیــم برای 
فرزندان مان تعریف کنیم. بگوییم ایستادیم و کار کردیم 

و نخواستیم ناامید باشیم. 

عباس عینعلی 

abbas.einali
@gmail.com

 این روزها پیام هایی 
رد و بدل می شود که 
واقعاً غم انگیز است. 

پیام هایی با این 
مضمون که میزها را 
فروختیم، دفتر را 

تحویل دادیم و جمع 
کردیم. این روزها این 
مسئله زیاد برای من 

تکرار می شود

TRENDروند

 روندهای سالمت 
دیجیتال در سال 2023

پیشگیری و 
پیش رفت فناورانه

شیوع کرونا و اتفاقاتی که در پی آن افتاد، 
تأثیــر بســیاری بــر صنعــت ســالمت و 
روندهای ســالمت دیجیتال داشت. دو 
یا سه نســل قبل عادت داشــتند پس از 
ابتال به بیماری روندهای مراقبتی را آغاز 
کنند. در آن زمان افراد اشتباهات خود را 
پس از ابتال به بیماری اصالح می کردند و 
هزینه های هنگفتی برای درمان متحمل 
می شدند، اما اکنون مردم روی پیشگیری 
تمرکز دارند و سعی می کنند با به کارگیری 
ابزارهــا و روش هــای مختلــف ســالمتی 
از ابتــال بــه بیماری هایــی چــون دیابــت، 
افســردگی، کم آبــی و بیماری های خونی 

جلوگیری کنند. 
در همین راستا ارائه محصوالت سالمتی 
چــون کالس هــای ورزشــی، برنامه هــای 
و  ســالمتی  مدیتیشــن، گجت هــای 
پلتفرم های ســالمت دیجیتــال با هدف 
حفــظ ســالمتی بــرای جلوگیــری از 
بیماری های مزمن بیشتر شده است. این 
محصوالت به کاربران امکان می دهند تا 
بتوانند وضعیت بدن و ســالمت خود را 
مشاهده کنند و نشانه های خطر را زودتر 
متوجــه شــوند. از طرفی تمــام اطالعات 
مربــوط بــه ســالمت فــرد هــم به صورت 
دیجیتالــی ذخیــره می شــوند و می توان 
آنها را با پزشکان به اشتراک گذاشت. این 
اطالعات به پزشکان در معاینه فرد کمک 

زیادی می کنند.
همچنیــن پیشــرفت ها و روندهــای 
جدیــد در حوزه بــازی، واقعیت مجازی 
و گجت هــای پوشــیدنی داده هایــی 
منحصربه فــرد از کاربــران تولیــد و 
در اختیــار شــرکت ها قــرار می دهنــد. 
ایــن داده هــا نحــوه اســتفاده مــردم از 
فناوری هــای روز و میــزان کارآمــدی این 
ابزارهــا را به خوبــی نشــان می دهنــد. 
این داده ها باعث شــده اند گوشی های 
هوشمند امروزی نسبت به نمونه های 
قبلــی خــود، قابلیت هــای فوق العــاده  و 
بیشــتری برای سنجش ســالمتی ارائه 
دهند. این گوشی ها به ابزارهای دقیقی 
مجهز شده اند که می توانند تست های 
ســالمت دیجیتــال فوق العــاده ای از 
کاربران بگیرند. برای مثال، شرکت های 
فنــاوری حســگرهای یک بارمصرفــی را 
طراحــی و تولیــد کرده انــد کــه کاربــران 
می تواننــد بــا اتصــال آنهــا بــه گوشــی 
هوشــمند خود به راحتی از خود تست 

کووید یا بارداری بگیرند. 
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لجستيک
L O G I S T I C

رشد 64درصدی فروش 
مبتنی بر لجستیک در آمریکا

رشد استارتاپ هایی 
مشابه اینستاکارت

 در ســال های اخیــر تجــارت 
الکترونیــک خواربــار بــه رکورد 
باالیی رسیده است. محصوالتی که در 
زمینه تجارت الکترونیک رشد نکرده اند، 
اکنــون بــا افزایــش ســفارش های آنالین 
مواجه شــده اند. بر اســاس گزارش یورو 
مونیتــور اینترنشــنال، حتــی هنــوز هم 
بخش هــای محبوبــی ماننــد غذاهــای 
اصلــی، غذاهــای تــازه و نوشــابه ها، 
بیشترین فرصت تجارت الکترونیک را 
در ســطح جهــان دارنــد، در حالــی که بر 
صــدای  بررســی  آخریــن  اســاس 
مصرف کننــده واحــد دیجیتــال یــورو 
مونیتــور، رایج تریــن چالــش تحویــل، 
»زمــان بیــش از حــد انتظار« ذکر شــده 

 است.

 در آینــده، رفــع ایــن چالــش - 
به ویژه برای سفارش های غذا و 
نوشــیدنی- در راســتای تقویــت رشــد 
تجارت الکترونیک بسیار مهم و حیاتی 

خواهد بود.

 در دهه گذشــته، مــدل تحویل 
»لســت مایل« )تحویل کاال به 
مشــتری نهایــی(، جــزء مدل هایــی از 
کســب وکار بوده کــه خرده فروشــی های 
برتــر ایــن ویژگــی را داشــته اند؛ زیــرا این 
صنعــت بــا افزایــش هزینه هــای فــول 
تأثیــرات  همچنیــن  و  فیلمنــت 
زیســت محیطی ناشــی از این خدمات 
دســت و پنجه نــرم می کنــد و بــه نظــر 
می رســد نیازهــای مشــتری توســط 
مدل هــای مختلف کســب وکار بــرآورده 

شود.

 بنابراین اســتارتاپ های فروش 
ماننــد  تحویــل،  بــر  مبتنــی 
اینســتاکارت )شــرکت ارســال و تحویل 
مواد غذایی در آمریکا( به وجود آمدند تا 
پیک هــا ســفارش ها را از فروشــگاه های 
فیزیکــی دریافــت و بــه خرده فروش هــا 
کمک کنند تا تحویل ســریع تری انجام 

دهند.

 برآوردهای جدید یورو مونیتور 
نشان می دهد که فروش مبتنی 
بر لجســتیک از ســال 2۰17 تاکنون 64 
درصد رشــد داشــته و این نرخ، ســاالنه 

رشد چشم گیری دارد.

REPORTگزارش

گفت وگو با ابوالقاسم چیذری، مدیرعامل پیک بادپا 
شرکتی که در رقابت با کسب و کارهای نوآور دچار بحران 

شد، اما با شناخت بازار توانست از آن عبور کند

بسیاری از کسب وکارها برای پیوستن به اقتصاد دیجیتال و نوآور، عالوه بر تأمین نقدینگی، با این مشکل مواجه اند که 
فرصت درگیر شدن با متولیان حمل ونقل را ندارند و با اینکه ورود به این فضا سود مشخص و خوبی برای آنها دارد، اما 

به خاطر اینکه حوصله یا فرصت سر وکله زدن با متولیان حمل ونقل )از موتور گرفته تا وانت و سواری و تریلی( را ندارند، از 
ورود به این فضا پرهیز می کنند و حتی بخش اعظمی از درآمد خود را نادیده می گیرند. در حالی که بسیاری اوقات انجام 
این خدمات می تواند از طریق برون سپاری حمل ونقل اتفاق بیفتد و این دغدغه از بار فکری شرکت ها برداشته شود که 

بخواهند خود را درگیر تکمیل زیرساخت های حمل ونقل کنند.  اکنون دیگر شکی نیست که برای ورود کسب وکارها 
به فضای اقتصاد دیجیتال نیازمند فراهم بودن زیرساخت های لجستیکی هستیم و مشاوره و اجرای کسب وکارهایی 

که در این فضا فعالیت دارند، می تواند راهگشا باشد.  در ادامه گفت وگوی ما را با ابوالقاسم چیذری، مدیرعامل شرکت 
حمل ونقل کاالی تهران، یا برند پیک بادپا در خصوص داستان نوآوری و خالقیت  این برند پس از کسب تجربه هایی که 

به دلیل دور بودن از این فضا داشته اند، می خوانید. 

27 سال 
لجستیک

واسطه پشتوانه مدیریت شهری بدون رقیب بود.
از ســال 138۰ سیاســت بادپا تغییر کــرد و به سمت وســوی 
نمایندگی  داشــتن پیش رفت. به این صورت که شــرکت ها 
تابلوهای سردر کانکس را اجاره می کردند و هزینه تبلیغات را 
به بادپا می دادند و از طرفی، شخصی که صاحب نمایندگی 
برند بادپا می شد، باید هزینه جا و امکانات را متقبل می شد؛ 
بنابراین در آن سال، بادپا وارد دو مدل فعالیت خدماتی شد. 
یک مدل شــامل تعبیه کانکس بود کــه بر آن اشــراف کامل 
داشت و مدل دیگر نیز نمایندگی محور بود که سیاست های 
خود را در قالب قرارداد به صورت دستورالعمل ابالغ می کرد و 
نماینده طی مدتی که قرارداد می بست، کار را با برند و بارنامه 

بادپا پیش می برد.
از ســال 138۵ بــه بعــد و بــا ورود جــدی رقبــا، بادپــا دچــار 
ازدســت رفتگی یا می توان گفت عقب ماندگی در بازار شد. 
این امر بادپا و مجموعه مدیریت شهری را به این موضوع آگاه 
کرد که این برند برای عبور از بحران باید وارد حوزه کسب وکار 
خصوصی شــود. تا آن ســال، بادپــا به صورت صــد درصدی 
و ســازمانی زیرمجموعه مدیریت شــهری بود و در قوانین و 
قواعد تجارت باید از مدیریت شــهری تبعیــت می کرد. این 
شیوه از کار، دست وپای مجموعه را می بست و برای ورود به 
بسیاری از حوزه ها و مناقصات منع داشت؛ بنابراین تصمیم 
بر این شد بادپا به مجموعه ای به نام تعاونی تجمیع و توزیع 
کارکنان شهرداری هلدینگ شهریار منتقل شود و تمامی 67 
هزار کارمند شهرداری تهران نیز سهام دار این شرکت شوند. 
به این ترتیب بادپا از زیرمجموعه مدیریت شهری جدا شد 
و با هدف چابک سازی و خروج از فضای دولتی و پیوستن به 
فضای خصولتی )نیمه دولتی( به هلدینگ شهریار پیوست 
تا بتواند به راحتی در مناقصات و عقد قراردادها شرکت کند.

در آن زمان توانست یکسری اقدامات خوب به وقت خودش 
انجام دهد، اما رقبا نیز دست وپابسته نبودند و تا حول وحوش 
سال139۰، اقیانوس سرخ در حوزه کوریر )Courier( سرویس 
مویرگی شهر تهران شــکل گرفته  بود. مجموعه هایی به این 
حوزه ورود کردنــد که این رقبا، بادپا را به شــدت دچار چالش 

کردند.

 در آن سال ها نیز مدیریت مجموعه پیک 
بادپا با شما بود؟

از ســال 1396 با تغییــر مدیریت شــهری و تغییــر مدیریت 
مجموعه هلدینگ، مدیریت بادپا نیز تغییر کــرد. بنده نیز 
ســال 1397 در ســمت مدیرعامل به مجموعــه بادپا ملحق 
شدم. با بررســی هایی که انجام دادیم، دالیل عقب ماندگی 
بادپا را طی سال های قبل در دو موضوع دیدیم؛ یکی موضوع 
سرمایه و دیگری عدم ورود به بازار کســب وکارهای مجازی. 
برای ایجاد فضای زیرساخت اپلیکیشنی به سرمایه و زمان 
نیاز بود. مجموعه در حال حرکت بود و استراتژی مجموعه 
این بود که بادپا در حین حرکت اصالح شود و به هیچ عنوان 
تعطیل نشود. برند بادپا برای ســرمایه گذار جذابیت زیادی 
داشت، اما به هر حال پیاده سازی این استراتژی کار ساده ای 
نبود. نکته دوم، خلق ایده جدید و جذاب بود تا سرمایه گذار 
نسبت به سرمایه گذاری رغبت داشته  باشد. بادپا به واسطه 
نوع خدمتی که ارائه می داد و هنوز هم ارائه می دهد، توانست 

در خلق آن ایده جذابیت هایی ایجاد کند.
 

 چه جذابیت هایی در سرمایه گذاری ایجاد 
شده  بود؟

ما در بادپــا دو نوع خدمــت داریم؛ یک نوع خدمت ســنتی 
به مشتریان ثابتی که بعضاً بیش از 2۰ ســال است به بادپا 
وفادارند و ســرویس خود را به همان شیوه قدیمی و از طریق 
خط تلفن 8282 ســفارش می دهند. یک نوع خدمت دیگر 
هم در شــکل نوین ارائه می شــود. بازار خدمــات نوین، طبق 
پروتکل های موجود به چهار دسته تقسیم می شود. 1. بازار 
فضای عام که در این بازار برای مشــتری قیمت مهم است و 
کیفیت چندان مهم نیست. 2. بازار کالسیک )متوسط( که در 
این بازار مشتریان از فضای بازار اقتصادی فاصله گرفته اند، 

I N T E R V I E W

 شــروع فعالیت پیــک بادپا به چه ســالی 
برمی گردد؟

شــرکت حمل ونقــل کاالی تهــران بــا برنــد پیــک بادپــا در 
ســال 1374 بنا بــه درخواســت شــهردار وقــت تهــران و نیاز 
بــه جابه جایــی بــار و مرســوالت تعریــف و تأســیس شــد و 
مؤسســان آن، معاونــت حمل ونقــل ترافیک تهــران بودند. 

در آن زمــان حدود ۵۰ ایســتگاه به شــکل کانکس در ســطح 
شهر تهران در نقاط مشــرف به مراکز خرید، بسته به نیاز و 
حجم جابه جایی ها تعبیه شد و پرسنل پیک بادپا به صورت 
مستقیم و چهره به چهره با مشتریان خود در ارتباط بودند و 
بار را از آنان تحویل گرفته و توسط موتورسیکلت یا وانت بار 
جابه جا می کردند. این مدل از کســب وکار تا ســال 1384 به 

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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اما همچنان قیمت برای آنان مسئله ای مهم است. در بازار 
متوســط، قیمت و کیفیــت برای مشــتری هم تراز می شــود.
 3. بازار غنی یا بازار ثروتمندان کــه در آن بازار صرفاً کیفیت 

برای مشتری مهم است.
این سه بازار، بازار عرف در هر کسب وکاری است، ولی ما یک 
بازار جدیــد هم پیدا کردیم به نام بازار گوشــه یا بــازار خاص. 
در این بازار مشتریان به دنبال خدمات متفاوت می گردند و 
قیمت برای آنها اهمیت چندانی ندارد. ورود به بازار گوشه ما را 
واداشت تا خلق کردن ایده در فضاهای دیگر را منطقی نبینیم 
و بیشتر به این استراتژی رسیدیم که در بازار سنتی زیست 

کنیم، اما رقابت نکنیم.
بنابراین ایده خود را روی بازار کالسیک و گوشه بهینه کردیم و 
بر مبنای برآوردن نیاز این طیف از مشتریان خود، اپلیکیشنی 
را طراحی کردیم کــه ذیل این اپلیکیشــن، خدماتی تعریف 
شــد که بیشــتر برای این دو قشــر یا این دو نوع بــازار جذاب 
بود. ضمن آنکه پیک بادپا بخش اعظمی از بازار دولتی را در 
بازار لجســتیک داراســت و می توان گفت رهبری این بازار را 

بر عهده دارد.
 

 چشم انداز کاری بادپا فعالیت در کدام بازار 
است؟

چشم انداز ما برای خلق یک فضای استارتاپی و 
اپلیکیشنی، رهبری بازار کالسیک و گوشه است. 
البته برای تقویت این حوزه و رهبری این بازار به 
ســرمایه گذار نیــاز داریم تــا بتوانیم رهبــری این 

اقیانوس سرخ را در دست بگیریم.
 

 خالقیت هایــی کــه در ایــن 
زمینــه و بــرای در دســت گرفتــن بــازار 
کالسیک و گوشه داشــته اید، چه بوده 

 است؟
خدمات در محل یکی از ابتکارات و خالقیت های ماست که 
فاز اول آن که قبل از دوران کرونا کلید خورد، در باب سالمت 
بود. در حین کرونا شرکت های زیادی در این حوزه ورود کردند 
و با شکســت مواجه شــدند، ولی مــا در دوران کرونــا این فاز 
را راه اندازی نکردیــم و فقط در مرحله مقدماتی و آزمایشــی 
ایــرادات کار را برطــرف کردیم. ایــن مدل از کارمان شکســت 
نخورد و بادپای سالمت به سالمتی متولد شد. در این حوزه 
با مجموعه های پرستاری و خدمات صرفاً پاراکلینیکی وارد 
عقد قرارداد شدیم. کاربران پلتفرم بادپا و افرادی که نیازمند 
خدمــات پاراکلینیکی در محل هســتند، می تواننــد با ثبت 
درخواســت در پلتفــرم، منتظــر دریافــت خدمــات باشــند. 
تیم پشــتیبان با جانمایی هایی که در ارتباط با کارشــناس و 
پرســتاران انجــام داده، نزدیک ترین تیم را بــه آن محل اعزام 
می کند. این خدمات برای بازار کالســیک و گوشه جذابیت 
دارد، اما هنوز راه اندازی نشده و به دنبال جذب سرمایه گذار 

هستیم.
بعــد از بادپــا ســالمت، وارد حــوزه بادپــا خرید شــدیم. بادپا 
خرید به نوعــی همان مأمــور و نماینده خرید اســت که برای 
خرید شهروندان و مؤسسات خصوصی مناسب است. به 
همان نسبت که این خدمات خاص و متناسب با بازار گوشه 
طراحی شده، به همان نســبت قیمت باالتری نیز دارد، زیرا 
قرار است در این بخش از بازار، یک خرید ساده صورت نگیرد 
و متناسب با نیاز و سفارش مشــتری، از یک تا چندین قلم 
سفارش، از مراکز خاص توسط مأمور خرید ما خرید صورت 
گیرد. حتی خریدها ممکن است فروشگاهی یا تخصصی از 

محل خاصی باشد.
موضوع بعدی بادپا خدمت است. در بادپا خدمت برای اینکه 
بتوانیم پرتفوی خود را تکمیل تر کنیم، بستری را با موضوعات 
متفرقه از جمله خشک شویی، قالی شویی، کارواش آنالین 
و اسباب کشــی ایجاد کردیم و با مجموعه های فعــال در این 
حــوزه، در مرحلــه مقدماتی وارد همــکاری و کو برند شــدیم. 
در این مدل همکاری، بعد از ثبت سفارش، روی اپلیکیشن 
مجری سوئیچ می شود و به واسطه برند خود برای آن خدمت، 

مشتری یابی می کنیم.
خدمات تخصصی ای مانند کادوبر نیز در بازار گوشه تعریف 
شده و برای افرادی که بخواهند در رستوران یا مکان خاصی 
کادوی تولد ســورپرایزی برای فردی تهیه کننــد، این امکان را 

فراهم می کنیم.
موضوع بعدی، بادپا امانات است. در این مدل، جابه جایی 
مرســوالت گران قیمت مانند طــال، دالر و... را می پذیریم. در 
این خدمت معموالً شــرکت های بیمه گزار مرســوالت باالی 
7۰ میلیــون را تمــام و کمــال بیمــه نمی کننــد و شــرکت های 
حمل ونقل نیــز به نــدرت وارد این حوزه می شــوند، امــا بادپا 
امانات، جابه جایی مرسوالت گران قیمت را با تکیه بر برند خود 
و پشتیبانی خدمات بیمه ای که کل رقم بیمه شده را ساپورت 
می کند، جابه جایی را انجام می دهد. بیشترین بازار ما در این 

خدمت، بازار طالی کریم خان است.
بخشــی از این خدمت را با همکاری شــرکت گنجه و تعبیه 

صندوقچه های خاص این شرکت انجام داده ایم.  
بادپا سفیر، اقدام بعدی ما در بازار گوشه است. این خدمت، 
شــبیه به بادپا امانات اســت و بر مبنای اعتماد افراد به برند 
بادپا شکل می گیرد. این مدل نیز مبتنی بر نیاز تعریف شده  
است. در این مدل، ما دیدیم گاهی اتفاق می افتد افرادی برای 
رسیدن به یک قرار مالقات، ساعت ها پشت ترافیک می مانند 
و به قــرار خــود نمی رســند؛ بنابراین این مــدل را 
تعریف کردیم که افراد از طریق پلتفرم درخواست 
دهند و از نزدیک ترین محــل، دو نفر را به محل 
اعزام می کنیم. فرد متقاضی با موتورسوار راهی 
محل قرار می شــود و خودروی خود را در اختیار 
پرســنل بادپا قرار می دهد تا به محل قــرار یا هر 
آدرســی که بدهــد، برســاند. البته ایــن خدمت 
مختص مشــتریان بازار گوشه ماســت که قبالً 
ضمانت هــای الزم را بــا آنهــا ردوبــدل کرده ایم و 

کامالً به ما اعتماد دارند.

 در حال حاضر چه دغدغه هایی دارید؟
سه موضوع دغدغه این روزهای ماست؛ یکی اینکه برای به 
دســت آوردن رهبری بازار گوشــه و بازار کالســیک به شــدت 
نیازمند ســرمایه گذاری هســتیم. البتــه قبل از کرونــا با یک 
ســرمایه گذار تا مرحله پیش قرارداد جلو رفتیم، اما با شروع 
کرونا ســرمایه گذار رغبــت به ســرمایه گذاری در این حــوزه را 
از دســت داد. البته اگــر فرصت دیگری برای ســرمایه گذاری 
ایجاد شود، قطعاً استقبال می کنیم؛ به ویژه آنکه بادپا به حوزه 

فرابورس نیز ورود کرده  است.
عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری، دغدغه ای دیگر، نه تنها 
برای ما، بلکه برای مجموعه های کوریر سرویس درون شهری 
است که مجموعه های حمل ونقلی به واسطه این دوگانگی 
به شدت در عذاب هستند. متأسفانه اختالف نظراتی میان 
اتحادیــه حمل ونقــل درون شــهری و مدیریــت حمل ونقــل 
شــهرداری تهران وجــود دارد. البتــه مجموعه بادپــا به دلیل 
اتصال به بدنه شــهرداری، مشــکالت کمتــری دارد، زیرا اگر 
یک مجموعه مجوز حمل ونقل شــهرداری را داشــته باشد، 
قاعدتاً کفایت می کند، اما متأسفانه اتحادیه این مجوز را کافی 
نمی داند و واحدها را مجبور به اخذ مجوز از اتحادیه صنف 
موتور و وانت بار شهرداری می کند. این فشار تا جایی پیش 
می رود که کســب وکارها را با اخطار پلمب تهدید می کنند و 
مجموعه های زیادی با این مشکل مواجه شده و دست و پنجه 

نرم می کنند.
مشکل دیگر ما این است که افراد زیادی بدون مجوز و بدون 
هماهنگی با بادپا روی شیشه یا سردر مغازه خود لوگوی بادپا را 
نصب کرده اند و با این لوگو اقدام به ارائه خدمات به شهروندان 
می کنند. پرونده های شکایتی زیادی از تخلفات این افراد به 
ســمت ما آمده که دغدغه های ما را بیشــتر کرده  است. این 
را هم اضافه کنم که فقط شــعب و نمایندگی های دارای کد، 
اجازه فعالیت از جانب ما را دارند و فهرست نمایندگی های 
مجاز در ســایت بادپا یــا از طریق شــماره تمــاس 8282 قابل 

دسترس  است.

به منظور توسعه پهپادهای تحویل کاال انجام می شود

همکاری دوردش با وینگ

REPORTگزارش

وینگ گزینه های تحویل پهپاد را برای مشــتریان 
دوردش )Doordash( در لوگان اســترالیا بررســی 
می کند. دوردش با آلفابت وینگ همکاری می کند 
تا به مشتریان راه های آسان تری برای تحویل کاال 

از طریق پهپاد پیشنهاد دهد.
وینگ می گوید از ابتدای این هفته، تعداد کمی از 
کاربران دوردش در لوگان استرالیا می توانند اقالم 
ســاده و خواربار خاصی را از طریق برنامه دوردش 
ســفارش دهند و آنها را بــا پهپاد وینــگ، معموالً 

ظرف 1۵ دقیقه یا کمتر، تحویل بگیرند.
تحویل معمولی دوردش نیز بســیار شبیه به این 
 GPS تجربه اســت و در تحویل با پهپاد نیز مکان
سفارش ها در زمان واقعی ردیابی می شود. شاید 
تنها تفاوت عمده این باشــد که بــر خالف تحویل 
استاندارد دوردش، از مشتریانی که از طریق پهپاد 
ســفارش می دهند، خواسته می شــود یک نقطه 
تحویل را در برنامه مشخص کنند و در آنجا بسته  

خود را با خیال راحت از پهپاد پایین آورند.
وینگ در وبالگ شرکتی خود خاطرنشان می کند: 
»مشــارکت دوردش فتح بابی به ســوی بــاز کردن 
پلتفرم وینگ است تا به این بهانه خدمات تحویل 
این پلتفرم از طریق اپلیکیشن های شخص ثالث 

قابل دسترس باشد.«
در حالی که وینگ به  شکل سنتی خدمات تحویل 
را به طور مستقیم به مشتریان مسکونی و تجاری 
ارائــه می دهد، ســایمون روســی از جنــرال موتورز 
وینــگ اســترالیا در بیانیــه ای مطبوعاتــی گفــت: 
»برای تسریع بیشتر توسعه فناوری خود، ما به طور 
فزاینــده ای بــا بازارهــا و شــرکای لجســتیکی برای 
گسترش گزینه های تحویل آنها همکاری خواهیم 
کرد. ما بــر این تمرکــز کرده ایــم که تحویل ســریع 
هواپیماهای بدون سرنشین را برای این شرکت ها 

و مشتریان شان مقرون به صرفه و پایدار کنیم.«
بــرای دوردش ایــن همــکاری نشــان دهنده تعهد 
مداوم شــرکت به فنــاوری تحویل خودکار اســت. 
 DoorDa0h سال گذشته، دوردش از آزمایشگاه
رونمایی کرد. در این آزمایشگاه یک بخش نیز به 
راه حل های اتوماسیون ســاختمان و رباتیک برای 
تحویل لســت مایــل اختصــاص داده شــده  بود. 
دوردش به طــور مجــزا ربات هــای تحویل دهنده از 

جمله فناوری های اســتار شــیپ را از فروشندگان 
گرفته و آزمایش کرده  است.

تحویل هواپیمای بدون سرنشین می تواند مکمل 
بسیار خوبی برای خدمات تحویل زمینی ما باشد. 
ربکا بــاروز از جنــرال موتــورز دوردش اســترالیا در 
بیانیه ای گفت: »پهپادهای تحویلی دوردش یک 
گزینه تحویل ســریع و کارآمد برای ســفارش های 
کوچک تــر بــا وزن بیــش از یــک کیلوگرم اســت و 
باعث می شود تحویل های بزرگ تر از طریق تحویل 

زمینی آزاد شود.«
همکاری وینگ با دوردش در یک زمان خاص برای 
صنعت تحویل هواپیماهای بدون سرنشین اتفاق 
می افتد. موانع فنی، لجســتیکی و مالــی، مانع از 
پیشرفت بازیگران اصلی برای تحویل هواپیماهای 
بدون سرنشــین شــده اند؛ با فرض اینکــه این امر 

یک چشم انداز قابل دستیابی باشد.
گزارشــی از بلومبرگ در اوایل ســال جاری نشــان 
داد کــه بــرای مثــال آمــازون کــه سال هاســت در 
حال توســعه پهپادهــای تحویلی  اســت، هنوز بر 
نگرانی های ایمنی کلیدی و محدودیت های فناورانه 
غلبه نکرده  است. وینگ به طور عاقالنه دامنه خود 
را کوچک تر نگه داشــته و روی چند بازار منتخب 
از جمله چندین شهر در سراسر استرالیا، فنالند، 
ویرجینیا و تگزاس در ایاالت متحــده تمرکز کرده  

است.
این شــرکت مجبور است با مشــکالت مربوط به 
خود، از جمله همســایگانی که از پروانه های بلند 
پهپادهــا و اختــالالت پــروازی مربوط بــه آب وهوا 
عصبانــی شــده اند، دســت وپنجه نــرم کنــد. امــا 
وینگ تا به امــروز به موفقیت هایی دســت یافته  و 
به 2۰۰ هزار تحویل دائمی در مارس 2۰22 رسیده  
و بــا ســوپرمارکت های زنجیــره ای ماننــد Coles و 
Walgreens اســترالیا همــکاری دارد. بــه گفتــه 
 ،Research and Markets شــرکت تحلیلــی
بازار جهانــی تحویــل بســته پهپــادی می تواند تا 
ســال 2۰3۰ به ارزش ۵.۵6 میلیارد دالری برســد. 
از جملــه، شــرکت هایی مانند فدکــس و یو پی اس 
و خرده فروشــانی مانند والمارت در حال آزمایش 
پروازهای محموله های بدون سرنشــین مستقل 

برای تحویل در مسافت های کوتاه هستند.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com
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گفت و گو با امیراحمد برکتین، مدیرعامل میاره؛ او معتقد است 
منفک شدن از اکوسیستم جهانی سرعت رشد استارتاپ ها را به حدی 

کاهش می دهد که دیگر استارتاپ بودن معنایی نخواهد داشت

در حال حاضر کسب و کارهایی هستند که به دلیل دوری از کانون اتفاقاتی که به سبب اختالل در اینترنت به وجود 
آمده، هنوز متوجه ضرری که به کسب و کارشان وارد شده، نشده اند. امیراحمد برکتین، مدیرعامل میاره می گوید 

کسب و کارهای لجستیکی مانند میاره از همین دسته اند، اما معتقد است طولی نمی کشد که آتش این اتفاق، 
دامن کسب و کار آنها را نیز می گیرد. برکتین در گفت و گوی پیش رو عالوه بر اینکه مدل کسب و کار میاره را شرح داده 

و درباره سهم بازار و آینده آن سخن گفته، به وضعیت اکنون اکوسیستم نوآوری نیز اشاره دارد. او می گوید تغییر 
در برنامه های کسب و کاری آنها، نه امروز که در سال 97 روی داده است؛ زمانی که توافق برجام با مشکل مواجه 

شد و دیگر خبری از سرمایه گذاری های کالن خارجی نبود. برکتین معتقد است مهم ترین وجه تمایز استارتاپ ها 
با کسب و کارهای سنتی در سرعت رشد آنهاست و اگر قرار باشد با محدودیت هایی که به اشکال مختلف اعمال 

می شود، این سرعت کاهش یابد، دیگر استارتاپ معنایی نخواهد داشت.

 اکوسیستم آکواریومی
جواب نمی دهد چرا میاره؟

 کســب و کارهای لجســتیکی 
کلیــدی در  نقشــی  همــواره 
اقتصــاد بــازی کرده انــد و حــاال بــا رشــد 
روزافــزون تجــارت الکترونیــک، ایــن 
کسب و کارهای نوآور لجستیکی هستند 
کــه ســعی می کننــد بــه نیازهــای بــه روز 
از  یکــی  پاســخی شایســته دهنــد. 
کسب و کارهای نوآور این حوزه، »میاره« 
اســت. کســب و کاری کــه بــه گفتــه 
امیراحمــد برکتیــن، مدیرعامــل آن، 
مأموریتــی که بــرای خــود تعریــف کرده 
کســب و کارهای  از  متفــاوت  کامــالً 
لجســتیکی دیگر اســت و فعالً در میان 

شرکت های نوآور، رقیبی ندارد.

 این کســب و کار که ایــده آن در 
ســال 9۵ شــکل گرفــت، تمرکز 
خود را روی بخش لســت مایل گذاشته 
کــه یکــی از حســاس ترین بخش هــای 
لجستیک است و اتفاقاً سخت ترین کار 
را هم در این بخش انتخاب کرده؛ تحویل 
در همــان روز. بــا ایــن وجود توانســته از 
کســب و کارهای  از  بســیاری  میــان 
لجستیکی که طی این سال ها به وجود 
آمــده و پــس از چنــدی از بیــن رفته اند، 
بقای خود را حفظ کند و سهم خود را از 

این بازار بگیرد.

 برکتین می گوید اتفاقاتی که در 
دو ماه اخیر روی داده و اختالل 
در اینترنت جهانی، فعالً تأثیر مستقیم 
و محسوسی روی میاره نگذاشته، اما دیر 
و دور نیســت که ایــن کســب و کار هم از 
اختــالالت آســیب ببینــد؛ کمااینکــه تا 
همین جا هم مجبور شده سرعت رشد 
خود را کاهش دهد و با احتیاط بیشتری 
حرکت کند که ایــن رفتــار محتاطانه در 

قاموس استارتاپ نمی گنجد. 

 مدیرعامــل میــاره می گویــد 
فروش غذا و FMCG 2۰ درصد 
کاهش یافته و حتی کسب و کارهایی که 
در دورتریــن فاصلــه از تأثیــر اختــالالت 
اینترنتــی ایســتاده اند، بــه زودی دچــار 

مشکل خواهند شد.

 او بــا انتقــاد از طرفــداران 
اکوسیستم آکواریومی می گوید 
با کاهــش ســرعت رشــد کســب و کارها 
روزبــه روز فاصله مــان از جهــان بیشــتر 
خواهد شد و روزی می رسد که استارتاپ 
و اکوسیســتم فنــاوری به دلیل ســرعت 
رشــد پایین شــان از معنا و مفهــوم تهی 

می شوند. 
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تحویل در روز بعد باشــد، به تحویل در همان روز یا تحویل 
سریع تبدیل شود. یعنی اگر کسی گوشی موبایل می خرد، 
سه روز صبر نکند تا از انبار دیجی کاال یا آمازون بیاید و بعد 
به دســتش برســد، بلکه همان روز و حتی یک ساعت بعد 

آن را تحویل بگیرد.
ایــده بــرای مــا بســیار جــذاب بــود، امــا پســت میتس یک 
تفــاوت ماهــوی بــا مــا داشــت و در اجرا یــک تغییــر جدی 
ایجــاد کردیــم؛ اینکــه پســت میتس ســمت مشــتری نیز 
قــرار داشــت و در واقــع یــک پلتفــرم ســفارش گیری 
 بــود کــه لجســتیک هــم داشــت. اصطالحــاً می گوینــد
Ordering Platform که Logistic Enable نیز هســت. 
بســیاری از پلتفرم هــای آنالین هســتند که فقط ســفارش 
می گیرند و مثــالً می گویند بــرای تحویل آن پیک بفرســت 
و... ولی جایی مثل دیجی کاال تأمین و ارسال را با هم انجام 
می دهد که به اینها Logistic Enable می گویند. زمانی که 
خواستیم این پروژه را اجرا کنیم، ایدئولوژی مان این بود که 
ما اول شــبکه لجستیک لســت مایل را تشکیل می دهیم 
و به ســمت ســفارش گیری نمی رویــم و ایــن کار را  بر عهده 
پلتفرم های دیگر می گذاریــم. در آن زمان ایده مــان این بود 
که شبکه را که درست کردیم، یک ستون فقرات لجستیکی 
در ســطح شــهر ایجاد می کنیــم و بعــد می توانیــم روی این 

میــاره کار خــود را از کجا شــروع کــرد و در 
حال حاضر چه بخشی از بازار لجستیک را پوشش 

می دهد؟
میــاره در ســال 9۵ کار خــود را از مرکــز کارآفرینی دانشــگاه 
شــریف شــروع کــرد. آن زمــان همه چیــز در حــد یــک ایده 
بود. بنچ مارک ما در آن زمان شــرکتی به نام پســت میتس 
)Postmates( در آمریــکا بــود. مهم تریــن جذابیتــی کــه 
این کســب و کار برای ما داشــت، این بود کــه در تگ الینش 
می گفــت مــا داریــم آمــازون Z to A درســت می کنیــم. در 
صنعت تجارت الکترونیک، چیزی که در سال های 2۰13، 
2۰14 ترند بــود و آمازون هم به همــان روش کار می کرد، این 

بود که در لجستیک آن فرست مایل، میدمایل و انبار کردن 
انجام می شد. به این معنی که کاال از تأمین کننده توسط آن 
شرکت خریداری می شد، به دست انبار شرکت می رسید و 
انبارش می شد و مشتری از آن انبار خرید می کرد و شرکت 
محصول را به دست مشــتری نهایی می رساند. یعنی هم 
فرســت، هم مید و هم لست مایل توســط همان شرکت به 
انجام می رسید. ایده پست میتس این بود که به جای اینکه 
هزینه های هنگفت فرســت مایل را بدهیم و انبــارش را نیز 
انجام دهیم، از خود کرنرشاپ ها و کسب و کارهایی که درون 
شهر هستند، نیازهای مردم را تأمین کنیم و با سرعت بسیار 
باالتــری ســفارش ها را تحویل دهیــم؛ به جــای اینکه مدل 

   عکس:  حامد کریم زاده



ســتون، هر چیزی که می خواهیم ســوار کنیم. هیچ کدام از ما 
هم بنیان گذاران سابقه مارکتینگی جدی نداشتیم و در مسئله 
افزایــش ســرمایه مان با مشــکل مواجــه بودیــم. به طــور کلی 
 Cash Intensive گفته می شود کسب و کارهای لجســتیکی
هستند، یعنی به ســرمایه گذاری های مالی بزرگی نیاز دارند. 
برای همین می دانستیم که در بخش سرمایه گذاری به مشکل 
خواهیم خورد و باید یک سوی این پلتفرم را انتخاب می کردیم.

از طرف دیگر زمانی که ما در سال 9۵ ایده میاره را داشتیم، نه 
اسنپ باکسی وجود داشت، نه الوپیکی و نه شرکت دیگری. 
اســنپ تاکســی به تازگی در بازار مطرح شــده و در حال رشــد 
بــود. از آن ســو پلتفرم های ســفارش گیری بســیاری بودند که 
لجستیک نداشتند؛ ریحون، زودفود، چیلیوری در بازار غذا و 
در بازار تجارت اکترونیک دیجی کاال، بامیلو و تگموند حضور 
داشتند. چیزی که ما می دانستیم این بود که به خصوص در 
تجارت الکترونیک تمــام ترندها با یک اختالف زمانی ســه تا 
پنج سال به ایران می رسند. متوجه شده بودیم که پلتفرم های 
ســفارش گیری در آمریــکا و اروپــا به خوبــی رشــد می کننــد و 
تصورمان بر این بود که مشابه همین پلتفرم ها سه تا پنج سال 
دیگر به بازار ایران نیز می رسند. می دانستیم کسب و کارهایی 
مثــل ریحــون و چیلیــوری و زودفــود که بــه پیک فروشــگاه ها 
وابسته بودند، اگر موفق شــوند و بخواهند اسکیل آپ کنند، 
چاره ای جز این ندارند که خودشــان لجســتیک لســت مایل 
راه بیندازند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم میاره را طوری در بازار 
به عنوان پلتفرم لجستیکی کسب و کارها معرفی کنیم تا وقتی 
خواستند اسکیل آپ کنند و سفارش هایشان را به شکل نمایی 
رشد دهند، از این پلتفرم استفاده کنند. در واقع ما مفهوم را از 
پست میتس گرفتیم و به این شکل تغییرش دادیم. تصمیم 
نداشتیم تمام بازار را از آن خود کنیم، ولی قرار بود میاره بازیگر 
جدی این بازار باشد. در سال 14۰۰ رسماً همین اتفاق هم افتاد. 
در حال حاضر شرکت هایی چون دیجی کاال جت و اکاال با میاره 
همکاری دارند، زیرا می خواستند سفارش هایشان را افزایش 
دهند، ولی همه به این مشــکل برمی خوردند که باید پلتفرم 

لجستیکی راه بیندازند. 
تقریباً ســه ما پس از تأسیس میاره، 27 شــرکت پیک آنالین 
وارد بازار شــدند. مهم ترین ها یکی الوپیک بود کــه در دی ماه 
ســال 9۵ النج شــد و بعــد هــم اســنپ باکس کــه در مردادماه 
سال 96 وارد عرصه شــد. به این ترتیب رقابت در بازار بسیار 
جدی شد، ولی مأموریت ما متفاوت از الوپیک و اسنپ باکس 
بود. آنها در لجســتیک لســت مایل به ســراغ تحویل بســته

)Parcel Delivery( رفتند و ما روی هات دلیوری تمرکز کردیم 
و فقط هم به کسب و کارها سرویس ارائه می دادیم. مأموریت 
امروز میاره ارائه خدمات دلیوری به کسب و کارهایی است که 
نیاز دارند بســته ها را در کمتر از یک ساعت تحویل مشتری 
دهنــد، حــاال در هر حــوزه ای کــه فعالیــت می کننــد. در اصل 
اســنپ باکس و الوپیک ســرویس C2C دارند، در حالی که ما 
یک سرویس B2C هستیم. سال 96 که اسنپ باکس و الوپیک 
وارد بازار شده بودند، 2۵ شرکت دیگر تقریباً همگی ورشکست 

شدند و فقط میاره، الوپیک و اسنپ باکس در بازار ماندند. 
همزمان زودفود ناوگان خود را برای دلیوری ســفارش هایی که 
می گرفت، راه اندازی کرد و چهار پلتفرم شدیم. باز هم الوپیک 
و اســنپ باکس از لحاظ ماهوی بســیار با زودفود اکســپرس و 
میاره فاصله داشــتند. از دور به نظر می رسید که همه مان در 
بخش لســت مایل کار می کنیم، اما هر کدام یک ســگمنت را 

انتخاب کرده بودیم. 
از سال 97 تمرکز خود را روی ارائه خدمات به کسب و کارهایی 
چون رستوران ها، سوپرمارکت ها، پت شاپ ها و... گذاشتیم و از 
سال 99 با پلتفرم هایی که سفارش گیری را در مقیاس گسترده 
انجام می دادند، شروع به همکاری کردیم که دیجی کاال جت و 
اکاال از جمله همان کسب و کارها هستند. در ادامه با آلدی نیز 
قرارداد داریم که مربوط به هلدینگ طبیعت سبز میهن است. 

 
 اندازه بازاری که میاره در آن فعالیت می کند، 

چقدر است و سهم بازار شما به چه میزان؟
بازار بزرگ تر از چیزی است که برایتان می گویم، ولی بازار قابل 

اندازه گیری در ایران، بازار غذا و FMCG است. تقریباً در این 
بخــش 16۰ هزار کرنرشــاپ وجــود دارد که ۵۰ درصــد آنها در 
تهران فعالیت می کنند. بازاری که برای میاره قابل دستیابی 
اســت، 6۰ تا 7۰ درصد این بازار اســت. زیرا در این شــمارش 
کســب و کارهای محلــی کوچــک نیــز هســتند کــه هیچ وقت 

برایشــان به صرفــه نخواهــد بــود از جایــی مانند 
میاره سرویس دریافت کنند. اگر اندازه بازار را در 
حدود هشت هزار فروشنده در نظر بگیریم، االن 
تقریباً ســهم بازار میــاره حدود ۵ درصد اســت و 
هدف گذاری ما این است که تا انتهای سال 14۰2 
بتوانیم ســهم بــازار خــود را بــه حــدود 1۵ درصد 

برسانیم. 

 شــما دربــاره ســایر رقبــای 
قدیمی تــان صحبــت کردیــد و گفتیــد 

سگمنت های مختلفی را در نظر داشته اید؛ آیا در حال 
حاضر کسب  و کار دیگری وجود دارد که دقیقاً کار شما 
را انجام دهد؟ وجه تمایز شما از رقبا چه چیزی است؟

اصلی تریــن رقیــب میــاره، پیــک اســتخدامی اســت. البتــه 
اســنپ باکس زیرمحصولــی را راه انــدازی کــرده بــه نــام 
اســنپ باکس پالس کــه مأموریتــش دقیقاً همــان مأموریت 
میــاره اســت. امــا همان طــور کــه گفتــم پیــک اســتخدامی 
فروشــگاه ها همچنــان اصلی تریــن رقیــب مــا هســتند. اگــر 
بخواهیم از منظر مدل مأموریت نگاه کنیم، متوجه می شویم 
مأموریت نــاوگان خود اســنپ فود به میاره نزدیک اســت، با 
این تفاوت که ناوگان موتوری اســنپ فود فقط سفارش هایی 
که توسط خود اسنپ فود گرفته شده باشــد، حمل می کند. 
امــا در میــاره حســاس نیســتیم کــه ســفارش از کجا آمــده و 
همــه ســفارش ها را تحویــل می دهیم. امــا از نظــر عملکردی 

این دو ناوگان بســیار به هم شبیه 
هســتند. یک ســالی هم هســت 
که دیجی اکسپرس نیز همین کار 
را می کنــد، ولــی دیجی اکســپرس 
فعــالً مأموریتــش ایــن اســت کــه 
توســط  کــه  را  ســفارش هایی 
دیجــی کاال جــت گرفته شــده، آن 
هم در برخی مناطق تحویل دهد. 
اگر بخواهم مأموریت محور بگویم 
فعالً رقیبی برای میاره وجود ندارد، 
امــا از منظــر کلی، ســه نــاوگان در 
بــازار داریــم اعــم از میاره، نــاوگان 
و دیجی اکســپرس  اســنپ فود 
کــه در بــازار غــذا و ســوپرمارکت، 

سفارش ها را تحویل می دهیم. 

 در حــال حاضر 
انــدازه نــاوگان حمل و نقل 

شما چقدر است؟
نمی توانــم تعــداد نــاوگان فعــال 
را بگویــم، ولــی بیــش از 8۰ هــزار 
نفــر تــا امــروز بــه عضویــت میاره 

درآمده اند. 

 به درستی اشــاره کردید که کسب و کارهای 
لجستیکی به سرمایه گذاری های سنگین نیاز دارند. 
تأمیــن کردیــد و  را  ایــن ســرمایه  شــما چطــور 

سرمایه گذاران میاره چه کسانی هستند؟
در این بازار بســیار ســخت بود جذب ســرمایه کنیــم، ولی 
سعی کردیم به سراغ شرکت های سرمایه گذاری ای برویم که 
پشتوانه خوبی دارند. مهم ترین شرکت های سرمایه گذاری 
که االن پشتیبان میاره هستند، چهار شرکت رهنما وی سی 
)این شرکت سرمایه گذار مشــترک میاره، کافه بازار، دیوار و 
دیجی کاالســت(، توسعه سرمایه گذاری ســامان که یکی از 
مهم ترین ســرمایه گذاری هایش تپســی بــوده، حرکت اول 

که به تازگــی اضافه شــده و مجموعــه الین شــیمی که یکی 
از زیرمجموعه های گروه صنعتی شکلّی است، هستند.

 یکی از مشکالتی که کسب و کارهای نوآور 
دارنــد، مســئله رگوالتــوری نادرســت و ضربه هایــی 
اســت که به کســب و کارها بــه این واســطه وارد 
می شود. شما با چنین مسائلی مواجه بوده اید؟

مــا یــک پلتفــرم دوســویه هســتیم کــه از یــک 
طــرف بــا پیــک موتورســوار در ارتبــاط هســتیم 
و از ســویی دیگــر بــا کســب و کارها. بــه همیــن 
علت بسیار کم با مشکالت این چنینی مواجه 
می شــویم و رگوالتــوری در اینجــا کمتــر خــود را 
نشــان می دهد. اما در واقع آن ســویه از پلتفرم 
که با پیک همکاری می کند، از رگوالتوری آسیب 
دیده اســت. باید بگویم ما با مفهوم رگوالتوری 
مشــکلی نداریــم و طبیعــی اســت کســانی کــه در بخــش 
لســت مایل کار می کننــد، مــدارک اولیــه داشــته باشــند و 
سوءپیشــینه نداشــته باشــند. اینها موارد درســتی است، 
ولی چون زیرســاخت های درســتی نــدارد، باعث می شــود 
پلتفرم ها کوچک بمانند. به تازگی توانســته اند ســامانه ای 
باال بیاورند که بتوان استعالم برخط سوءپیشینه را گرفت، 
ولی قراردادهای الکترونیک را هنوز هم درست نپذیرفته اند 
و بیمه هنوز این مدل را به رســمیت نشــناخته است. فعالً 
مسئله جدی نداشته ایم، ولی ریسک بیمه موتورسوارانی 
که به شکل آزاد با پلتفرم ها همکاری می کنند، وجود دارد و 
هر لحظه ممکن است بیمه تصمیم بگیرد که شرکت هایی 
ماننــد مــا را کــه بــا راننــدگان بــه شــکل فریلنس همــکاری 
می کننــد، بــه رد کــردن بیمــه وادارد. فعــالً ایــن موضــوع را 
پذیرفته اند ولی این پذیرفتن به شکل قانون نوشته درنیامده 
اســت و صرفــاً توافقــی شــفاهی 
است. مشــکل ما اینجاست که 
هنوز نمی دانیم قانوناً چه وظایفی 
در قبــال دارایی و بیمــه و امنیت 
اجتماعــی داریــم و ایــن مســئله 
شــفاف نیســت. این ریســک ها 
و  آزاردهنــده هســتند  واقعــاً 
ســرمایه گذاری کــه می خواهــد 
روی پلتفــرم مــا یــا پلتفرم هــای 
مشــابه ســرمایه گذاری کند، این 
ریســک ها برایــش حساســیت 

ایجاد می کند. 

 با بخش ســنتی بــازار 
مشکلی نداشتید؟

نــه، چــون بســیار غیرمتمرکــز 
بــوده اســت؛ برخــالف صنــف 
تاکســیرانی کــه اتحادیــه دارد، 
در بخــش پیک موتــوری هرچند 
و  بادپــا  میــان  اختالف هایــی 
شهرداری وجود داشت، اما ما با 
یک ارگان خاص طــرف نبوده ایم 
که بگوییم خودش در این بخش 
ذی نفــع اســت و منافعــش را از دســت می دهــد. بنابرایــن 

مشکلی با ارگان یا صنفی مشخص نداشته ایم. 

 اختالالت اینترنت در دو ماه اخیر و آینده 
نامعلــوم آن، چــه تأثیــری بر کســب و کارتان داشــته 
است؟ تأثیر این اتفاقات بیشتر روی کدام بخش ها 

بوده است؟
به طور کلــی صنعت آی تی همــواره حکم گوشــت قربانی را 
داشته است. چه در شرایط عادی که همه چیز مساعد بود 
و با رگوالتوری های عجیب و غریب مثل مســائل شــاپرک و 
حوزه پرداخت مواجه می شــدیم، چه در این شرایط. البته 
تأکید می کنم که ما هیچ وقت از نظر مفهومی، مشــکلی با 

دغدغه ها نداشــتیم، امــا مطرح کــردن دغدغه باید بــا ارائه 
راه حل همراه باشــد. دغدغــه را همــواره درک کرده ایــم، اما 
نمی دانســتیم برای رفــع آن راهــکار اجرایی درســتی وجود 
دارد یا خیر. مثالً در کسب و کار ما امنیت شهروندان مطرح 
اســت و دغدغه ها کامالً درســت، امــا آیا زیرســاختی برای 
رفع آنها ارائه شده اســت؟ این مسئله همیشه مورد بحث 

بوده است.
االن هم که متأســفانه اتفاقاتی افتاده که معلوم است برای 
هیچ کسی اتفاق خوبی نخواهد بود. محدودیت اینترنت به 
شکل مستقیم روی کســب و کارهای حوزه لجستیک فعالً 
تأثیر محسوس و جدی نداشته که کسب و کار را از بین ببرد، 
ولــی طبیعتاً کانال هــای تبلیغاتــی و بازاریابی مــان با تهدید 
مواجه شده و به هر حال برنامه های توسعه ای شرکت ها در 
اثر آن به مشــکل برخورده اســت. این را باید در نظر داشت 
که ما به عنوان شرکت لجســتیکی زیرساخت خدمت ارائه 
می دهیم و طبیعتاً اگر آن کســب و کارهایی که طرف قرارداد 
ما هستند، از نظر بازاریابی به مشکل بخورند، به تبع آن ما 
هم به شکل دســت چندم آســیب می بینیم. شاید آسیب 
ما کمتــر باشــد، ولی بــه هــر حــال وجــود دارد. کمااینکه در 
چند هفته اخیر بازار غذا و FMCG بیش از 2۰ درصد افت 
سفارش گیری را تجربه کرده و بسیاری از کسب و کارهایی که 
مبتنی بر این بازار بوده اند، با چالش مواجه شده اند. طبیعتاً 
در ادامه میاره و امثال آن هم با مشکل روبه رو می شوند.  ما 
به معنای واقعی کلمه اکوسیستم هستیم. هر اکوسیستمی 
متشکل از سیستم های به هم پیوسته ای است که از یکدیگر 
تغذیــه می کننــد و ورودی و خروجــی می گیرنــد و بــه هــم 
سرویس ارائه می دهند. وقتی جایی از این زنجیره شکسته 
می شــود، شــاید در لحظــه تأثیــرش را روی کســب و کارهای 
دیگر نبینیم، ولــی حتماً در طــول زمان همه اکوسیســتم را 
متأثر می کند. ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم. اتفاق 
خیلی بدی اســت که امیدوارم هرچه سریع تر اصالح شود. 
ما در حدی کــه از دســت مان برمی آمده و به شــکل صنفی 
اعتراض خــود را نشــان داده ایــم.  الزم به یادآوری اســت که 
کسب و کارهایی که زیرساخت بازاریابی شان به پلتفرم های 
فیلترشــده و اینترنت جهانی وابســتگی بیشــتری داشته، 

بسیار بیشتر از میاره تحت تأثیر قرار گرفته اند. 

 نکته ای که شــما به آن اشــاره کردید، این 
اســت کــه کســب و کارهای نــوآور صنعــت آی تــی 
اکوسیستم را تشــکیل می دهند که مشــکل در هر 
بخشی، روی سایرین تأثیر می گذارد. آیا به نظر شما 
شــدنی اســت کــه در ایــران بــا اینترنــت داخلــی، 
اکوسیســتمی داخلی ایجاد کنیم و ارتباط خود را با 

جهان قطع کنیم؟
این موضوع چندین وجــه دارد. در یک وجــه آن می توان از 
نظر فنی در مورد این ادعا صحبت کرد. بله، همواره می توان 
این انتخاب را داشت که شما در ساخت هر چیزی، از یک 
لیوان گرفته تا یــک پلتفرم فنی بــزرگ مانند گــوگل، از اول 
شروع کنید و اصطالحاً چرخ را از اول اختراع کنید. اما باید 
ببینیم به ازای این تصمیم چه هزینه ای پرداخت می کنید، 

زیرا هر تصمیمی هزینه ای دارد. 
می توان تصمیم گرفت که یک اکوسیستم آکواریومی درست 
کرد که کامالً مســتقل از دنیا باشــد. آیا ماهی ای کــه در دریا 
زندگی می کرده، در آکواریوم رشد نمی کند؟ چرا، ولی چقدر 
رشــد می کند و چقدر زمان می بــرد که این اتفــاق بیفتد؟ آیا 
مدل های متنوعی از دل آن بیــرون خواهد آمد؟ باید ببینیم 
دنبال چه چیزی هستیم. ما به عنوان کسب و کاری که سعی 
می کنیــم در صنعــت فناوری نقشــی را بــازی کنیــم، همواره 
مهم ترین مأموریت خودمان را رشدکردن می دانیم و سرعت 
رشــد برای ما از هــر چیز دیگــری مهم تر اســت. بــرای اینکه 
بتوانیم این سرعت را حفظ کنیم، باید از داشته های دیگران 
بهره ببریم. اینکه بخواهیم همه چیز را خودمان پیدا و کشف 
کنیم، ما را مستهلک کرده و سرعت رشد را کاهش می دهد. 
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elmirahosseini
@gmail.com

 ما به معنای واقعی 
کلمه اکوسیستم 

هستیم. هر 
اکوسیستمی متشکل 

از سیستم های 
به هم پیوسته ای است 
که از یکدیگر تغذیه 
می کنند. وقتی جایی 
از این زنجیره شکسته 

می شود، شاید در 
لحظه تاثیرش را روی 
کسب و کارهای دیگر 

نبینیم، ولی حتماً 
در طول زمان همه 
اکوسیستم را متأثر 

می کند
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F I N T E C H

سه دستور بانک مرکزی 
برای کنترل دارایی بانک ها

محدوده مجاز رشد 
ترازنامه: ۱٫۵ تا ۲٫۵

 بانک مرکزی در بخشنامه ای به 
بانک ها، سه دستور درباره کنترل 
دارایی های آنها ابالغ کرده است. وضعیت 
ترازنامه بانک هــا یکــی از معیارهای مهم 
برای بررسی تغییرات پایه پولی است، زیرا 
هــر آنچــه در ایــن ترازنامــه نشــان از 
اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و 
افزایش آن داشته باشد، به همان میزان بر 
پایه پولــی تأثیــر می گــذارد و آن را افزایش 
می دهد که در نهایت به افزایش نقدینگی 

منجر خواهد شد.

 بــه گــزارش ایســنا، در ایــن  بین، 
بانک مرکزی در دولت سیزدهم 
یکی از برنامه های جدی خود برای اصالح 
نظام بانکی را اصالح رابطه بانک مرکزی با 
بانک هــا از طریــق کنتــرل ترازنامه هــای 
بانک هــا اعالم کرده اســت. بدیــن منظور 
رشــد ترازنامه بانک ها در محــدوده 1.۵ تا 
2.۵ درصــد تعییــن شــد و اگر بانکــی این 
موضوع را رعایت نکند، به عنوان جریمه، 
ســپرده قانونی آن بانک نزد بانک مرکزی 

بین 1۰ تا 1۵ درصد افزایش می یابد.

 در ایــن زمینــه، بانــک مرکــزی 
به تازگــی در بخشــنامه ای بــه 
بانک ها، ضوابط ناظر بر کنتــرل مقداری 
دارایی هــای شــبکه بانکــی کشــور را ابالغ 
کرده که طبق آن، حداکثر مهلت بارگذاری 
و ارسال اطالعات توسط مؤسسه اعتباری 
از »حداکثر 1۵ روز پس از پایان هر ماه« به 
»حداکثر یک هفته پس از پایان هر ماه« 

تغییر می کند.

 همچنین در این بخشنامه آمده 
اســت کــه طبــق مفــاد مــاده )6( 
ضوابط و تبصره )1( ذیل آن، تاکنون ارزیابی 
رعایــت حدود مقــرر و بــه  تبــع آن تعدیل 
نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری 
به صورت فصلی محاسبه و اعمال می شد 
که مقرر شــد تکالیف مندرج در این ماده 

نیز به صورت ماهانه اجرایی شود.

 طبق اعــالم بانک مرکزی، ســایر 
مــوارد مندرج در ضوابــط ناظر بر 
کنتــرل مقــدار دارایی هــای شــبکه بانکی 
شــماره  بخشــنامه  موضــوع  کشــور، 
99/421929 مــورخ 1399/12/27 و 
بخشــنامه شــماره ۰1/127۰۵۰ مــورخ 

14۰1/۰۵/24 به قوت خود باقی است.

NEWSخبر

آیا اخراج ها در آستانه سال نو میالدی، به حوزه فین تک آمریکا هم رسیده است؟

هیچ کس از تعدیل مصون نیست!
ایــن مقالــه قصــد دارد بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه چرا 
اخراج هــای حــوزه فنــاوری بــه یکبــاره اتفــاق می افتــد و چرا 
چند هفته آینده می توانــد یکی از بدتریــن دوره های اخراج 

کارمندان فناوری باشد. 
هم اکنون در فصل اخراج ها قرار داریم و به نظر می رسد قرار 
است شاهد تعدیل نیروی زیادی به خصوص در شرکت های 
فناوری آمریکا باشیم. اخراج کارکنان معموالً به دلیل شرایط 
اقتصــادی و برنامه ریــزی بــرای بودجــه ســال آینــده انجــام 

می شود. 

 شروع ریزش ها در فصل خزان فناوری
کارشناسان این حوزه می گویند که چند هفته آینده اهمیت 
زیادی دارد، زیــرا این اخراج ها می تواند بــه روحیه  عمومی و 
روند اســتخدام در آینده لطمه بزند. شــرکت لیفت نزدیک 
به 7۰۰ کارمند خود را اخراج کرد. استرایپ که از شرکت های 
بزرگ فین تــک آمریکاســت، 14 درصــد از نیروهــای خود را 
تعدیل کرده و کارشناســان می گویند اینهــا تنها نقطه آغاز 

هستند و اخراج های بیشتری در راه است.
با وجود آنکه شرکت ها در حال برنامه ریزی برای سال آینده 
هســتند، درآمــد در زمینــه فنــاوری در حــال افول اســت. با 
توجه به پیش بینی ها به نظر می رسد این روند وخیم تر نیز 
خواهد شد؛ بنابراین شرکت ها برای رعایت احتیاط در حال 
کاهــش نیروهای کار خود هســتند تا هزینه هــای مربوط به 
حقوق و دســتمزد را کاهش بدهند. این بدان معناســت که 
در هفته های آینده احتماالً هزاران کارگر حوزه فناوری بیکار 

خواهند شد.

 چگونه به اینجا رسیدیم؟ 
شــرکت های فنــاوری در هفته هــای گذشــته گــزارش 
دادند کــه درآمدهــای کمتــری داشــته اند. آنها نشــانه های 
هشــداردهنده ای از رونــد نزولی درآمــد در ماه هــای آینده را 
می بینند. به گفتــه این شــرکت ها احتمال رکــود اقتصادی 
موجب شــده که مشــتریان کمتر هزینه کنند. به نظر آنها 
نشــانه های اندکی از اصالح این وضعیت و صعودی شــدن 

روند درآمدها وجود دارد.
»دان وانــگ« )Dan Wang(، دانشــیار دانشــکده بازرگانی 
دانشگاه کلمبیا در این باره گفته است: »در هفته ها و ماه های 

آینده، این شرکت ها به دنبال آن هستند که هزینه های خود 
را تا جای ممکن کاهش دهند.«

وانگ در این خصوص اظهارنظر کرده و گفته است: »وقتی 
شرکت ها می خواهند هزینه های خود را کاهش بدهند، اولین 
چیزی که بررسی می کنند، هزینه های نیروی کار و همچنین 
تبلیغات و بازاریابی است. وقتی نوبت به این می رسد که این 
شــرکت ها ارقام هزینه  و درآمــد خــود را در آینده پیش بینی 
کنند، این پیش بینی معموالً بســتگی به ایــن دارد که روند 
هزینه تبلیغات در پلتفرم های خود را چگونــه دیده اند. اگر 
وضعیت خوب نباشد، آنها مجبورند با تعدیل نیرو انتظارات 

خودشان را برآورده کنند.   
به نظر وانگ شرکت های فناوری بیش از حد رشد کرده اند و 
همه گیری کرونا هم در این روند تأثیرگذار بوده است. او گفت 
آنچه هم اکنون در حال رخ دادن است، چیزی شبیه به اصالح 
اســت؛ زیرا دنیای فناوری در حال ورود به دوره ای اســت که 
مردم دیگر در خانه های خود در قرنطینه به سر نمی برند و به 

دستگاه های فناوری خود نچسبیده اند.
»مت مورفی« )Matt Murphy(، شریک شرکت منلو ونچرز 
)Menlo Ventures( پیش تر به اینســایدر گفته بود که در 
اوایل ســال جاری، هم در اســتارتاپ ها و هم در شرکت های 
بزرگ، تعدیل نیرو آغاز شــد، اما اکثر این شرکت ها در روند 

تعدیل نیرو دست نگه می داشتند و جلوتر نمی رفتند.
به نظر مورفی در چرخه هایی نظیــر وضعیت کنونی، گاهی 
اتفاق می افتد که شــرکت ها به جــای اخراج کــردن نیروهای 
خود، سرعت استخدام را کاهش می دهند و امیدوارند این 
روند وضعیت را اصالح کند. اما امسال درآمد سه ماهه سوم 
پایین تر از سه ماهه دوم بود. در نتیجه استارتاپ ها متوجه 
شــدند که نمی توانند با وجود تعداد زیاد کارکنان شان رشد 

کنند و در نتیجه الزم است که دست به تعدیل نیرو بزنند.

 چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ 
بعضی از شــرکت ها همزمان بــا اینکه در حــال برنامه ریزی 
برای سال مالی آینده هستند، چالش تعدیل نیرو را تجربه 
می کنند. برای مثال آمازون، متا و گوگل برای کاهش هزینه ها 
در ترازنامه خود در ســال 2۰22 و ســه ماهه اول ســال 2۰23 
در حال برنامه ریزی هســتند. برای مثال اگر این شــرکت ها 
اکنون کارمنــدی را اخراج کنند و به این کارمند شــش هفته 

حق سنوات برای اخراج پرداخت کنند، هزینه های سه ماهه 
اول ســال 2۰23 این شــرکت ها کاهش می  یابد. حتی اگر به 
این کارمنــدان به مدت ســه ماه حــق اخــراج داده شــود، باز 
هم حقوق آنها قبل از سه ماهه اول سال آینده کاهش پیدا 

می کند.
»جی پی گاونــدر« )J.P. Gownder(، تحلیلگر فارســتر 
که یک شــرکت تحقیقاتــی در زمینه بازار اســت، گفت 
که همه شرکت  ها هم اکنون در حال برنامه ریزی بودجه 
نیستند، برای مثال مایکروســافت به تازگی اخراج هایی 
را انجــام داده و ســال مالــی آنهــا در مــاه ژوئــن بــه پایان 
می رسد، اما وضعیت کنونی تأسف آور است، زیرا تعداد 
زیادی از افراد قبل از تعطیالت و پیش از شــروع سال نو 

شغل خود را از دست می دهند. 
به نظــر گاوندر بعضی از شــرکت ها تنها دنباله رو هســتند. 
یعنــی بــر اســاس اینکــه شــرکت های دیگــر چــه می کنند، 
وضعیــت اقتصــادی را ارزیابــی کــرده و همــان  کار را تکــرار 
می کنند: »مشاهده شرکت های پیشگام که لزوماً هم رقیب 
نیســتند، بلکه فقط در حوزه فناوری مشــابه شما فعالیت 
دارند، ممکن اســت شــما را به این نتیجه برســاند که وقت 
اخــراج اســت.« بــه نظــر او در ســیلیکون ولی تفکــر گروهی 

اندکی وجود دارد.

 و اما قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ 
دو هفته آینده بســیار مهم اســت. به گفتــه گاوندر ممکن 
است بعضی شرکت ها نخواهند که با فرارسیدن تعطیالت 
دست به تعدیل نیرو بزنند، زیرا این امر باعث کاهش روحیه 

می شود و بر استخدام های بعدی هم اثرگذار خواهد بود. 
او گفتــه اســت: »اســتعدادهای برتــر دوســت ندارنــد برای 
شــرکت هایی کار کننــد که بــدون اعتنا بــه وضعیت افــراد و 

همدلی با آنها، نیروهای خود را بیکار می کند.«
البته برخــی از برنامه ریزی هــا می تواند اثر اخــراج را کاهش 
دهد، برای مثال پرداخت حق ســنوات به کارگر اخراج شــده 
می تواند به او کمک کند که فرصتی برای یافتن شغل جدید 
داشــته باشــد، اما زمان بندی آن همچنان به تصمیم گیری 

فردی شرکت ها بستگی دارد.
گاوندر امیدوار اســت که فرایند کنونی موجب ناامید کردن 

مردم در آستانه کریسمس نشود.
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گفت وگو با سعید بدره، مدیرعامل شرکت فناوری
و راه حل های هوشمند سپهر

متمرکز بر ارائه 
سامانه های نرم افزاری 

لبه فناوری

شرکت فناوری و راه حل های هوشــمند سپهر سال 1394 
تأســیس شــد. این شــرکت به عنوان بازوی اجرایی بانک 
صادرات در زمینه تولید و توسعه اپلیکیشن های موبایل و 
توسعه نرم افزارهای تحت وب فعالیت می کند. این شرکت 
عالوه بر ارائه API به بانک صادرات، در حوزه های فین تک، 

رگ تک، اینشورتک و ولث تک نیز مشاوره می دهد.
به گفته سعید بدره، مدیرعامل شرکت هوشمند سپهر، 
این شرکت در زمینه ارائه سامانه های نرم افزاری لبه فناوری 
فعال بوده و تمرکزش بر اپلیکیشن های موبایلی است. او 
اپلیکیشــن موبایلی صاپ، بولتن خبری بانــک صادرات 
ایــران، ســپهریار و CRM را به عنــوان محصوالت شــرکت 
هوشــمند ســپهر معرفی می کند و می گوید به روزرسانی 
و بهینه ســازی این ســرویس ها از جملــه برنامه های مهم 

هوشمند سپهر است.

 خدمات هوشمند سپهر
بــه گفتــه بــدره، اپلیکیشــن صــاپ یکــی از فراگیرتریــن 
محصوالت شرکت هوشمند سپهر است که اکنون حدود 
دو میلیون کاربر و تعداد بیشــتری نصب فعــال دارد. این 
اپلیکیشن که هفتم اسفند 1397 توسط بانک صادرات 
معرفی شده، خدماتی مانند کارت به کارت، اعالم موجودی، 
خرید بیمه، پرداخت قبض، گردش حساب، خرید شارژ، 

بسته اینترنت، نیکوکاری و… را ارائه می دهد.
یکی دیگر از محصوالت شرکت، سامانه جامع بازاریابی 
بانــک صــادرات ایــران اســت کــه بــا نــام CRM شــناخته 
می شود. این سامانه با تحلیل رفتار مالی مشتریان، آنها 
را با حدود 32 شــاخص در گروه های مختلف طبقه بندی 
می کنــد کــه هنــگام برگــزاری کمپین هــا یــا پرســتاری از 

مشتریان به کمک بانک می آید.
به گفته بــدره، این ســامانه 
جمــع آوری  از  پــس 
داده هــای مربــوط بــه 
تحلیــل  و  کمپین هــا 
ترکیبــی  داده هــای 
آنهــا بــا داده هــای مالی 
مشــتریان، گزارش های 

ویــژه ای در اختیــار اداره کل بازاریابی و مدیــران بانک قرار 
می دهد.

محصول دیگر شرکت سپهر هوشمند، مختص شرکت ها 
و مربوط به حوزه بانکداری شــرکتی اســت. این محصول 
»سپهریار« نام دارد. بدره با اشاره به کارکرد سپهریار گفت: 
»شــرکت ها نیازهای متفاوت و به  تبع آن درخواست های 
متفاوتی از بانک دارند. شــرکت هوشــمند ســپهر با ارائه 
محصول سپهریار، خدمات مورد نیاز یک شرکت را تأمین 
می کند. ارائه گزارش های ویژه در صنایع مختلف از جمله 

خدمات این سیستم است.«
او بــا اشــاره بــه بخشــی از نیازهــای شــرکت توضیــح داد: 
»به عنوان مثال شرکتی که می خواهد حقوق  کارمندانش 
را در بانک صادرات پرداخت کند و نیازمند پنلی مشتمل بر 
فهرست دریافتی و واریزی، گردش پول و... است، می تواند 
از این محصول استفاده کند.« به گفته بدره، این سیستم، 
قدیمی است و شرکت هوشمند وظیفه نگهداری از آن را بر 

عهده گرفته و برای بهبود آن تالش می کند.
بولتــن خبــری بانــک صــادرات محصــول دیگــر شــرکت 
اســت، بدره درباره این محصول گفت: »در این محصول 
اخبار بانــک، مجله  های هلدینگ صــاد و بانک به صورت 
الکترونیکی در اختیار تمام همکاران بانــک صادرات قرار 

می گیرد.«

 یکپارچه شــدن اپلیکیشــن های بانــک 
صادرات

ســعید بدره، مدیرعامل هوشــمند ســپهر معتقد است 
شرکت های ایرانی نمی توانند چشم اندازهای بلندمدت 
داشــته باشــند؛ چراکــه برنامه هــای بلندمــدت در ایــران 
جوابگو نیست. او می گوید ســپهر هوشمند با درک این 
موضوع بــر فعالیت هــای میان مدت و کوتاه مــدت تمرکز 
کــرده و نگهــداری و بهینه ســازی ســرویس های شــرکت 
هوشمند ســپهر چشــم انداز کوتاه مدت شــرکت است. 
ســپهر هوشــمند قصــد دارد سیســتم هایش  را بــه روز و 
پایدار نگه دارد و امنیت و عملکرد آنها را بهبود بخشد. 
بدره بــا تأکید بــر اهمیت پاســخگویی بــه تمــام نیازهای 
مشــتریان ادامــه داد: »هوشــمند ســپهر قصــد دارد بــا 
دانش داخلی تمام خدمات اپلیکیشن های متعدد بانک 
صادرات؛ همراه کارت، صاپ، پاس، اپلیکیشن خوارزمی 
و... را در یــک اپلیکیشــن و به صــورت یکپارچــه ارائه 
دهــد.« او در پایــان بیــان کــرد: »معمــوالً بانک ها 
بــرای پیاده ســازی و ارائــه محصــوالت جدید 
بــا بوروکراســی و مســائل قدیمــی  مواجــه 
می شوند؛ اما این اپلیکیشن یکپارچه )در 
قالب نئوبانک( قرار اســت کاربری راحتی 
داشته باشد و سرویس های دلخواه بانک 
را ســریع و در زمان مناســب ارائــه دهد و 

خألهای بانک صادرات را از بین ببرد.

گفت وگو با حسین بصره ئی، معاون نرم افزار شرکت داده ورزی 
سداد درباره رویکردهای جدید هلدینگ

بانکداری باز و بانک ملی

INTERVIEWگفت وگو

شــرکت داده ورزی ســداد 22 ســال اســت کــه 
به عنوان بــازوی فناوری بانک ملی ایران شــناخته 
می شــود. ســداد در ســال های ابتدایی فعالیتش 
فقط درخواســت های بانــک ملی را پیــش می برد 
و اقداماتــش از ایــن حیطــه فراتــر نمی رفــت، امــا 
با گذشــت زمــان نیروهــای متخصــص فنــاوری و 
صاحب سبک به شرکت اضافه شدند و سداد در 
مسیر تغییرات و پیشرفت قدم گذاشت. نیروهای 
انسانی سداد از ۵۰ به 8۰۰ نفر رسید و  هلدینگ 
و شــرکت های زیرمجموعه ســداد عهــده دار ارائه 
خدمات بانک ملی ایران شدند. حسین بصره ئی 
از مردادمــاه 14۰1 با برنامــه و رویکردهــای جدید، 
معــاون نرم افــزار شــرکت داده ورزی ســداد شــده 
است. او می گوید سداد ســعی کرده در این مدت 
سامانه های ضعیفش را بهبود بخشد، به فضاهای 
خالی ورود کند، نیروهای انسانی خود برای افزایش 
دســتاوردهایش را بــه تیم های کوچک تقســیم و 
در یک اولویت، به  وســیله بانکداری بــاز مفاهیم 

جدیدی را به فضای بانک وارد کند.

 بانکداری باز و رفع چالش ها
به گفتــه بصره ئی، قرار اســت تمام ســامانه های 
قدیمــی بــه روز و بــه یــک پلتفــرم واحــد منتقــل 
شوند؛ بانک ملی در حال حاضر 11۵ ریزسامانه 
قدیمــی دارد کــه بــه مســائل کوچــک؛ ادارات 
امور، شــعب و به طــور کلــی خدماتی که ســمت 
مشــتری نیســتند، مربوط اند. 2۵ کالن ســامانه  
هــم دارد کــه حســابداری، تســهیالت، چــک، 
اوراق بهــادار، ALM، IFRS را دربــر می گیرنــد. او 
با اشــاره به برنامه ریزی منابع ســازمانی )ERP( و 
اینکه می تــوان حداقل 16 عــدد از این ســامانه را 
حذف کــرد، گفــت: »نه در ســداد، بلکــه در تمام 
ســازمان ها و شــرکت ها می تــوان یک ســامانه را 
دائماً بــه روز و بــه قابلیت های آن اضافــه کرد، اما 
ایــن مســئله بــه  پیاده ســازی ERP، هماهنگــی 
شرکت ها، ثبات مدیریتی بانک و فرهنگ سازی 
نیــاز دارد کــه در شــرایط کنونی شــرکت به دنبال 
آن اســت.« او دربــاره چالش هــای ســداد بــا این 
سامانه ها گفت: »در وهله اول سامانه های حیاتی 
بانک که کامالً فرسوده بودند، به روزرسانی شدند. 
سداد همچنین برای پاسخگویی به نیازهای بانک 
ملی و عبور از چالش ها بر آن شــد تا سرویس ها 
را در قالــب مفاهیــم جدیــدی ماننــد بانکــداری 
باز پوشــش دهد.« او درباره نقش بانکــداری باز 
توضیح داد: »سداد هر چقدر هم که به روز باشد، 
هسته اصلی بانک قدیمی و چالش های خاص 
خــودش را دارد، اما عبور از ایــن چالش ها با ورود 
مفاهیم جدید به فضای بانک امکان پذیر است 
و این مفاهیــم در قالب بانکــداری بــاز معنا پیدا 
می کننــد. در همین راســتا ســداد و شــرکت های 
زیرمجموعــه آن، توســعه APIهــا را در دســتور 

کارشان قرار داده اند.«

 برنامه های آتی سداد
نئوبانــک، بانکــداری بــاز و امضــای دیجیتــال 
فناوری هایی هستند که بانک ملی برای گسترش 
آنهــا تــالش می کنــد. بــه گفتــه معــاون نرم افــزار 
شــرکت داده ورزی ســداد، تحقق موارد مذکور به 
یک زیرســاخت و بســتر پاســخگو نیاز داشــت، 
در همیــن راســتا ســداد با شــناخت و تیم ســازی 
اقــدام به تهیــه زیرســاخت کــرد. بصره ئی بــا این 
توضیــح کــه زیرســاخت از ابتــدا وجــود داشــت، 
امــا بــه  واســطه تغییــرات مدیریتــی و مهاجــرت 
نیروهای انسانی فروپاشــیده بود، گفت: »از بدو 
ورود دغدغه بهبود زیرســاخت برای پاسخگویی 
به نیازهای بانک را داشــتیم، این شــد که وارد فاز 
شــناخت اهداف زیرساخت قبلی شــدیم و برای 
بهبود عملکردش تیم ســازی کردیم.« به عبارتی 
روشن تر، زمانی که او وارد سداد شده، زیرساخت 
مبدأ، انتقال و دریافت API  متولی نداشته است. 
به اعتقاد معاون نرم افزار شرکت داده ورزی سداد، 
شرکت به  جای برون ســپاری باید خودش متولی 
ســرویس های پایه  ای باشــد و با کمک مشــاوران 
سرویس ها را بومی سازی کند. بصره ئی با پذیرش 
اینکه برون ســپاری می تواند به انجام فرایندهای 
ســداد و بانــک ســرعت ببخشــد، تصریــح کــرد: 
»عدم انتقال دانــش، عدم وجود نیروی انســانی 
تحویل گیرنده خدمت، از چالش های برون سپاری 
هســتند، تضمینی هــم وجود نــدارد که شــرکت 
ارائه دهنده خدمت بتواند ســفارش های بانک را 
در SLA  مشخصی بگذارد.« او تصریح کرد ورود 
به اکوسیســتم بانک ملی چالش برانگیز است و 
ممکن است برون سپاری سداد را از اهدافش دور 
کند. او وعده داد که تا دو ســال آینده، تسهیالت 
خرد، ثبت درخواست تسهیالت فرایند پیش از 
اعطای تســهیالت LOS و بانکداری باز به نتیجه 

برسند. به گفته بصره ئی، حفظ 
نیروهــای انســانی یکــی از 

مهم تریــن اهــداف ســداد 
در سال های آینده است.

می شود. این سامانه با تحلیل رفتار مالی مشتریان، آنها 
32را با حدود 32را با حدود 32 شــاخص در گروه های مختلف طبقه بندی 
می کنــد کــه هنــگام برگــزاری کمپین هــا یــا پرســتاری از 

مشتریان به کمک بانک می آید.
به گفته بــدره، این ســامانه 
جمــع آوری  از  پــس 
داده هــای مربــوط بــه 
تحلیــل  و  کمپین هــا 
ترکیبــی  داده هــای 
آنهــا بــا داده هــای مالی 
مشــتریان، گزارش های 

ســعید بدره، مدیرعامل هوشــمند ســپهر معتقد است 
شرکت های ایرانی نمی توانند چشم اندازهای بلندمدت 
داشــته باشــند؛ چراکــه برنامه هــای بلندمــدت در ایــران 
جوابگو نیست. او می گوید ســپهر هوشمند با درک این 
موضوع بــر فعالیت هــای میان مدت و کوتاه مــدت تمرکز 
کــرده و نگهــداری و بهینه ســازی ســرویس های شــرکت 
هوشمند ســپهر چشــم انداز کوتاه مدت شــرکت است. 
ســپهر هوشــمند قصــد دارد سیســتم هایش  را بــه روز و 
پایدار نگه دارد و امنیت و عملکرد آنها را بهبود بخشد. 
بدره بــا تأکید بــر اهمیت پاســخگویی بــه تمــام نیازهای 
مشــتریان ادامــه داد: »هوشــمند ســپهر قصــد دارد بــا 
دانش داخلی تمام خدمات اپلیکیشن های متعدد بانک 
صادرات؛ همراه کارت، صاپ، پاس، اپلیکیشن خوارزمی 
و... را در یــک اپلیکیشــن و به صــورت یکپارچــه ارائه 
دهــد.« او در پایــان بیــان کــرد: »معمــوالً بانک ها 
بــرای پیاده ســازی و ارائــه محصــوالت جدید 
بــا بوروکراســی و مســائل قدیمــی  مواجــه 
می شوند؛ اما این اپلیکیشن یکپارچه )در 
قالب نئوبانک( قرار اســت کاربری راحتی 
داشته باشد و سرویس های دلخواه بانک 
را ســریع و در زمان مناســب ارائــه دهد و 

خألهای بانک صادرات را از بین ببرد.

ســازمان ها و شــرکت ها می تــوان یک ســامانه را 
دائماً بــه روز و بــه قابلیت های آن اضافــه کرد، اما 
ERPایــن مســئله بــه  پیاده ســازی ERPایــن مســئله بــه  پیاده ســازی ERP، هماهنگــی 
شرکت ها، ثبات مدیریتی بانک و فرهنگ سازی 
نیــاز دارد کــه در شــرایط کنونی شــرکت به دنبال 
آن اســت.« او دربــاره چالش هــای ســداد بــا این 
سامانه ها گفت: »در وهله اول سامانه های حیاتی 
بانک که کامالً فرسوده بودند، به روزرسانی شدند. 
سداد همچنین برای پاسخگویی به نیازهای بانک 
ملی و عبور از چالش ها بر آن شــد تا سرویس ها 
را در قالــب مفاهیــم جدیــدی ماننــد بانکــداری 
باز پوشــش دهد.« او درباره نقش بانکــداری باز 
توضیح داد: »سداد هر چقدر هم که به روز باشد، 
هسته اصلی بانک قدیمی و چالش های خاص 
خــودش را دارد، اما عبور از ایــن چالش ها با ورود 
مفاهیم جدید به فضای بانک امکان پذیر است 
و این مفاهیــم در قالب بانکــداری بــاز معنا پیدا 
می کننــد. در همین راســتا ســداد و شــرکت های 
APIزیرمجموعــه آن، توســعه APIزیرمجموعــه آن، توســعه APIهــا را در دســتور 

کارشان قرار داده اند.«

LOSاعطای تســهیالت LOSاعطای تســهیالت LOS و بانکداری باز به نتیجه 
برسند. به گفته بصره ئی، حفظ 

نیروهــای انســانی یکــی از 
مهم تریــن اهــداف ســداد 

در سال های آینده است.
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در پی اقــدام ســریع بایننس برای بــه دســت آوردن صرافی 
رقیب خود، اف تی ایکــس، بازار ارزهای دیجیتال نوســانات 
فزاینده ای را تجربه کرد. البته این معامله هنوز نهایی نشده 
و به نظر می رسد بایننس از انجام آن پشیمان شده است. 
به هرحال نمی توان سابقه این دو صرافی را در مسیری که به 
این اتفاق منجر شد، نادیده گرفت. بایننس سال هاست که 
تالش می کند رقیب خود را قبضه کند و آن را به دست آورد. 
هرچند اکنون که سم بنکمن فرید، مدیرعامل اف تی ایکس 
در حال دست وپا زدن است، مدیرعامل بایننس بی خیال و 
بی تفاوت به نظر می رســد. او می گوید: »خرید شرکت های 

کریپتویی مشکل دار کار درستی نیست و نباید مرتکب این 
اشتباه شد.« 

در اینجا قصــد داریم نگاهی به تاریخچــه رقابت تنگاتنگ 
این دو صرافــی بــزرگ و رویدادهایی که در این ســال ها برای 
صرافــی اف تی ایکــس رخ داده، بیندازیم. ظاهــراً این ماجرا 
سر درازی دارد و این دو صرافی از سال 2۰17 در حال رقابت 

با یکدیگر بوده اند.  

چانــگ پنگ ژائــو ، مدیرعامــل صرافــی 
جوالی

بایننــس، در ســال 2۰13 بــا شــناخت 2۰17

بیت کوین شیفته ارزهای دیجیتال شد و فعالیت خود را در 
این حوزه آغــاز کــرد. او در بالکچیــن دات اینفو )کــه در حال 
حاضر با نام بالکچین دات کام شــناخته می شود( به عنوان 
مدیر توسعه مشغول به کار شد. او بعدها موفق به ساخت 
ولت ارزهــای دیجیتال شــد. ژائــو در ســال 2۰17 بایننس را 
راه اندازی کرد و توانست در همان سال اول بیش از یک و نیم 

میلیون مشتری جذب کند.  
در همان سال،  بنکمن فرید نیز آلمدا ریسرچ را تأسیس کرد. 
آلمدا ریسرچ یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر و متمرکز 
بر ارزهای دیجیتال است. در واقع بنکمن هم از سال 2۰14 

کارشناسان معتقدند اتفاقی که برای صرافی اف تی ایکس افتاد با توجه به رویکرد این 
کسب وکار دور از انتظار نبوده؛ نگاهی بیندازید به مسیری که این کسب وکار طی کرده است

جاده ورشکستگی 

!FTX انتقال دارایی های
مشــاور حقوقــی صرافــی ارز 
دیجیتال اف تی ایکــس اعالم کرد به دلیل 
هک شدن این صرافی و انجام تراکنش های 
مشکوک، دارایی های کاربران به ولت های 

سرد منتقل خواهد شد. 

گاف عجیب!
کریپتــو دات کام اواخــر مــاه 
گذشــته به اشــتباه بیــش از 32۰ هــزار 
اتریــوم بــه ارزش 4۰۰ میلیــون دالر را بــه 
صرافــی Gate ارســال کــرد. ایــن دارایی 

پس از مدتی به مبداء اصلی بازگشت.

افزایش سقف معامله
در والکس

سقف خرید بیت کوین، تتر و ترون در بازار 
معامله  آنی والکس تــا 1۰۰ میلیون تومان 
در پایه بازار تومان و 2۵۰۰ دالر در پایه بازار 

تتر افزایش یافت.

رکوردزنی سم بنکمن!
»جــان ری«، مدیرعامل حقوقی 
اف تی ایکس که شــرکت های ورشکســته 
زیــادی را مدیریت کــرده، گفتــه تابه حال 
شرکتی به نابســامانی این صرافی ندیده 

است!

NEWSخبر

رمزارز
CRYPTOCURRENCY

بازار و کالس دارایی های کریپتو به سرعت در حال تکامل 
است. بهبود مقررات، شفافیت بیشــتر بازار و بلوغ آن، 
ســرمایه گذاری نهادی را به ارزهای دیجیتال می کشاند 
و بســیاری از مؤسســات ســنتی که ایــن فضا را بررســی 
می کنند، می خواهند همان قابلیت اطمینان و شفافیتی 
را که با داده هــا و تجزیه وتحلیل ها در کالس هــای دارایی 
سنتی تر، مانند ســهام یا درآمد ثابت دارند، برای اتخاذ 
تصمیم آگاهانــه ســرمایه گذاری در این بازار هم داشــته 

باشند.
در 9 ژوئن 2۰22، فهرست بلومبرگ با گسترش پوشش 
حــوزه دارایی هایی خود به ۵۰ دارایــی رمزنگاری برتر، گام 
مهمی در رســیدگی به تقاضــای ســرمایه گذاران نهادی 
برداشت، اما استاندارد بلومبرگ برای بررسی رمزارزها، 
بر اساس انتخاب دارایی هایی با بیشترین ارزش بازار یا 
هر معیار واحــد دیگری نبود. برای بلومبــرگ فاکتورهای 

زیادی و طیف وســیعی از نقاط داده وجــود دارد که باید 
در نظر گرفته شود.

»الکس ونهام«، محصول دارایی های دیجیتال بلومبرگ 
و رهبر اســتراتژی این رسانه معتبر بازار ســرمایه، درباره 
رویکرد این شرکت در این فضای به سرعت در حال تحول 
می گوید: »این فرایند را با در نظر گرفتن نیازهای مشتریان 
ســازمانی آغاز کردیم، اما انــواع مختلفی از مؤسســات 
وجود دارد و همه آنهــا نیازهای دقیقی ندارند. بلومبرگ 
عالوه بر در نظر گرفتن نیازهای بازار کریپتو، صندوق های 
تأمینی، شرکت های خانوادگی و... بر کمک به مشتریان 
سنتی خریدوفروش دارایی که به دنبال آشنایی و راحتی 

بیشتر با بازار ارز دیجیتال هستند، تمرکز کرده است.«
در ســال 2۰21، در آغاز این فرایند، بیــش از 1۰هزار پروژه 
در صدهــا صرافی مختلــف معامله می شــدند. با توجه 
به تعداد زیاد دارایی ها، تیم بلومبــرگ کار را با نگهداری 

یک راهنما 
برای مشتریان 
نهادی

فرایند تأیید رمزارزهای 
باارزش در بلومبرگ
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رمزارز
CRYPTOCURRENCY

ادامه از صفحه ۵

رمزارزها و اینماد؛ استخوانی الی زخم!

REPORTگزارش

یعنــی هــر مرکــز و نهــادی فقــط تــالش می کند 
مســئولیت را از دوش خود بردارد. برایش مهم 
نیســت که اقتصاد دیجیتال چیســت یــا برای 

توسعه کشور باید چه  کارهایی انجام داد.«
والــی در خصــوص تبعــات بســتن درگاه هــای 
پرداخــت فاقــد اینمــاد گفــت: »بــا ایــن اقــدام، 
هــزاران نفــر بیــکار می شــوند، نخبه هــا ایــران را 
ترک می کنند، سرمایه های مالی از کشور خارج 
می شود، شفافیت فضا از بین می رود و صنعت 

به سمت زیرزمینی شدن حرکت می کند.«
او عنوان کرد که یک  بار برای همیشه بنویسید 
»فناوری و محصوالتش در ایران ممنوع است« 

تا همه تکلیف شان را بدانند.
 والی در پایان درباره کســب وکارهای مجازی که 
شغل شــان را به دلیل قطعی اینترنت از دســت  
داده اند هم گفت: »نمی توانیم به کسب وکارها 
اعالم کنیــم به پلتفــرم داخلی مهاجــرت کنند، 
چون کسب وکار به همراه مشتری بنا می شود، 
اما مردم به کسب وکارهای داخلی تمایل ندارند 

و فقط به راه های مهاجرت فکر می کنند.«

به صرافی های ارز دیجیتال اینماد 
نمی دهند

 ســحر کشــوری، مدیــر 
بازاریابی اکسبیتو معتقد 
اســت بــر خــالف هــدف 
بخشــنامه کــه مبــارزه با 
قاچــاق کاال و ارز اســت، 
این روند مانند تصمیمات و بخشنامه هایی که 
پیش  از این برای کسب وکارهای اینترنتی صادر 
شده، باعث تشــدید قاچاق کاال و ارز در فضای 

مجازی می شود.
او دربــاره پیامدهای توقــف فعالیــت پایانه های 
اینترنتــی فاقــد اینمــاد توضیــح داد: »اگــر 
پلتفرم هــای امنــی کــه تا به امــروز اعتمــاد مردم 
را حفــظ کــرده و باصداقت فعالیــت می کردند، 
بیــن برونــد،  از  اینمــاد  به دلیــل نداشــتن 
بنیان گذاران و نخبه های مملکــت که تا به امروز 
سرمایه مادی و معنوی خود را در گرو کسب وکار 
و اســتارتاپ ها گذاشــته اند، مهاجرت خواهند 
کرد و پلتفرم های ناامن جایگزین خواهند شد. 
با اجرایی شدن این الزام، این سیکل معیوب که 
تاکنــون وجود داشــته، معیوب تر خواهد شــد و 
شــکایت و نارضایتی مــردم به  واســطه افزایش 
کالهبرداری هــا، فیشــینگ و... افزایــش پیــدا 

خواهد کرد.«
کشوری می گوید: »هیچ  کس به این فکر نمی کند 
در صورت اجرایی شدن چنین طرحی، چندصد 
نفــر دیگــر قــرار اســت بیــکار شــوند. هیچ  کس 
تخمین درســتی نــزده که بعــد از اجرایی شــدن 
این ابالغیــه، به دلیل کاهش شــدید شــفافیت 
و پاســخگویی که به دنبــال آن خواهــد آمد، چه 
حجمی بــه معامــالت زیرزمینی و ســیاه افزوده 

خواهد شد.«
او ادامــه داد: »قــرار بــود ســال گذشــته وزارت 
صمــت مشــکل اینمــاد را بــرای صرافی هــای 
رمــزارزی حــل کنــد، امــا موضــوع بــه  هیچ  وجــه 
پیگیری نشــد و امســال با این دســتور عمالً در 
حال مشــاهده پیگیری نکــردن و عملی نشــدن 
قول هایی هســتیم که به ما داده شــد. از سمت 
قانون گــذار هــم همیشــه جبهه گیــری در برابــر 
صرافی هــا وجود داشــته و با نبود رگوالتــوری )با 
اینکه در حال حاضر چند پلتفرم کامالً شفاف 
فعالیت می کنند( همیشه سنگ اندازی بوده و 

این خبر هم به  مثابه ادامه همان روند است.«
کشــوری بــا بیــان اینکــه بــه صرافی هــای ارز 
دیجیتــال اینمــاد نمی دهنــد، تصریــح کــرد: 
»اکسبیتو با تمام ســخت گیری هایی که وجود 
داشت، به عنوان شرکت دانش بنیان ثبت شد 
و ســعی کرد محصــول را طــوری ارتقا ببخشــد 
که کاربــران در آســودگی خاطــر و امنیت کامل 
از اکســبیتو اســتفاده کنند. از اخذ اینماد هم 
اســتقبال می کنیــم، امــا مشــکل اینجاســت 
کــه بــه صرافی هــای ارز دیجیتــال اینمــاد داده 

نمی شود.«
او در پایان صحبت هایش گفت: »امسال سال 
تولید، اشــتغال و دانش بنیان نام گذاری شــده، 
اما شــرکت دانش بنیانی مانند اکســبیتو حتی 
اجازه دریافت اینماد را ندارد و این قوانین عمالً 
دست وپای شــرکتی را که در اشتغال زایی نقش 

داشته، می بندد.«

 از مهاجرت تا تعدیل
 محمــد شــهپری، مدیــر 
واحــــــــــــد مارکـــــــــتینگ 
اوکی اکســچنج معتقــد 
اســـــــــــت در جریـــــــــــان 
بسته شــدن درگاه هــای 
فاقــد اینمــاد، بزرگ تریــن مشــتریان درگاه های 
واسط؛ یعنی صرافی های رمزارز که بالتکلیف اند 
و اینماد هم به آنها داده نمی شود، بیشتر از همه 

آسیب می بینند.
او می گوید بسته شــدن درگاه های بدون اینماد، 
صنعــت رمــزارز و فعالیــت صرافی هــای ارز 
دیجیتال را به صنعتی زیرزمینی تبدیل می کند.
به گفته شــهپری، اقدامات شاپرک و ابالغیه ها 
و قطعــی اینترنــت چالش نیروهــای انســانی را 
وارد فضــای جدیدی کرده؛ پیــش  از این دغدغه 
مهاجــرت نیروهــای انســانی را داشــتیم، امــا 
امــروز شــاهد تعدیــل و بیکارشــدن نیروهــای 
متخصــص به دلیــل ازبین رفتــن اکوسیســتم 

اقتصاد دیجیتال هستیم.
او در پایــان تصریــح کرد کــه دلیل و منشــاء این 
ابالغیــه در شــرایط اقتصــادی دشــواری که هم 
مغازه ها آســیب  دیده اند و هم کســب وکارهای 

اینترنتی، واقعاً نامشخص است.

به حوزه ارزهای دیجیتال عالقه مند شد و کار خود را به عنوان 
یک تریدر در جین استریت کپیتال آغاز کرد. 

 آلمدا ریسرچ مورد استقبال صرافی های ارز 
می

دیجیتــال قــرار نگرفــت، بنابرایــن بنکمن و 2۰1۹
همــکارش، »گــری وانــگ«، اف تی ایکس را 
تأسیس کردند. از زمان تأسیس، اف تی ایکس و ام ال بی با هم 
شــریک بودند و یک قرارداد 21۰ میلیون دالری با تی اس ام، 
ســازمان ورزش های الکترونیکــی امضا کردند و توانســتند 
امتیــاز عرصــه میامی هیــت را دریافــت کننــد. به عــالوه، 
اف تی ایکس مــورد حمایت افــرادی چون »جیزلــه کارولین 
بوندشــن«، ســوپرمدل برزیلی و »تام بردی«، فوتبالیســت 
آمریکایی بود. اف تی ایکس در آن زمان بیش از یک میلیارد 

دالر ارزش داشت. 

تــا ســال 2۰22 محبوبیــت بنکمــن فریــد 
جوالی

روز بــه روز افزایش یافــت، زیرا توانســته بود 2۰22
و  کنــد  جــذب  زیــادی  ســرمایه های 
اســتارتاپ های متعــددی رشــد دهــد کــه برخــی از آنهــا به 
بازیگران بزرگ دنیای ارزهای دیجیتال تبدیل شدند. ناگفته 
نماند که بنیان گذاران اف تی ایکس از شرکت های کریپتویی 
که دچار مشکالت شدید مالی می شدند نیز حمایت و حتی 

در مواردی اقدام به خرید این شرکت ها می کردند. 

مشکالت آلمدا ریسرچ از زمانی آغاز شد که 
آگوست

»ســام ترابوکــو« از ســمت مدیرعاملــی 2۰22
کناره گیــری کــرد؛ البتــه از بیــرون همه چیــز 
خوب و آرام به نظر می رســید و همه از استعفای ناگهانی او 

شوکه شده بودند. 

بالفاصله پس از اســتعفای ترابوکــو، »برت 
سپتامبر 

هریسون«، رئیس اف تی ایکس نیز از سمت 2۰22
خــود کناره گیری کــرد و به عنوان مشــاور در 
همان شرکت فعالیت خود را ادامه داد. این تغییر هم ضربه 

دیگری بر بدنه صرافی اف تی ایکس وارد کرد. 

اف تی ایکس تحت فشار تنظیم گران ایالت 
اکتبر  

تگــزاس اعتــراف می کنــد کــه حســاب های 2۰22
YEILD-BEARING در اف تی ایکــس در 
واقع  اوراق بهادار ثبت نشــده هستند. همزمان با این خبر، 
گزارش هایی مبنی بر اهدای مبالــغ هنگفتی )تا ۵۰ میلیون 
دالر( از ســوی بنکمــن فرید بــه نامزدهــای سیاســی ایاالت 
متحده منتشر شد. ظاهراً بنکمن فرید در آستانه انتخابات 

میان دوره ای ماه نوامبر این مبالغ را به نامزدها اهدا کرده تا از 
آینده تنظیم گری دارایی های دیجیتال آسوده خاطر شود. 

اما نقطه عطف این وقایع زمانی رخ می دهد که پیش نویس 
 )DCCPA( قانون حمایت از مصرف کننده کاالهای دیجیتال
منتشر می شود. این پیش نویس توسط جامعه کریپتویی، 
نابودگر دیفای در نظر گرفته و مورد نقد شدید واقع شد. اما 

بنکمن فرید از این الیحه حمایت کرد. 

گــزارش کوین دســک نشــان می دهــد کــه 
نوامبر   

ترازنامه آلمدا عمدتاً از توکن اف تی ایکس 2۰22
ســاخته شــده و تعداد کمی از دارایی های 
مســتقل و ارزهــای فیــات را شــامل می شــود. مدیــران 
اف تی ایکــس بــه ایــن گــزارش اعتــراض کردنــد و گفتنــد 
تصویــری که کوین دســک در گزارش خــود از اف تی ایکس 
ارائــه داده، یــک تصویــر ناقــص اســت و ایــن همــه ماجرا 

نیست.
در همان زمان ۵84 میلیون دالر FTT به عنوان بخشــی از 
فرایند نقدینگی از اف تی ایکس به بایننس منتقل می شود 
که ژائــو تأیید می کنــد ایــن انتقــال دارایی به دلیــل خروج 
بایننــس از اف تی ایکس بوده اســت. در پی ایــن اظهارات 
ژائــو، برداشــت FTT آغــاز شــد. »کارولیــن الیســون«، 
مدیرعامــل آلمدا ریســرچ بــرای آرام کــردن فضــا و کاهش 
تنش ها اعالم کرد که آلمدا ریسرچ حدود 1۰ میلیارد دالر 

دارایی دارد که در ترازنامه اشاره ای به آن نشده است. 
اما الیســون نه تنهــا تنش هــا را کاهش نــداد، بلکــه با این 
گفته هــا باعــث شــایعه پراکنی های بیشــتر شــد. مجموع 
این وقایع باعث شــد نگرانی هایی در مــورد حباب قیمت 
توکن هــای موجــود در آلمــدا بــه وجــود بیایــد. در نتیجــه 
قیمت FTT در عصر روز هفتم نوامبر به کاهش خود ادامه 
می دهد و آلمدا شــروع به فروش سوالنا )SOL( می کند تا 
قیمت FTT را بــاالی 22 دالر نگه دارد. از طــرف دیگر، ژائو 

هم شروع به فروش  FTTبرای خرید BNB می کند.
در صبــح روز هشــتم نوامبــر، برداشــت USDC، یکــی از 
توکن هــای اصلــی آلمــدا ریســرچ بــه باالتریــن حــد خــود 
می رسد. بنکمن فرید تالش می کند سرمایه گذاران را آرام 
کند و به آنها اطمینان دهد که دارایی های آنها امن است. 
بنابراین برای مدت کوتاهی برداشــت ها متوقف می شود، 
اما وحشت بلوکه شدن دارایی ها باعث می شود مردم کار 

خود را از سر بگیرند. 
ســپس حوالی ســاعت 11 صبــح همــان روز بنکمــن اعالم 
می کند که اف تی ایکس توسط بایننس خریداری خواهد 
شــد که این مسئله توســط ژائو نیز تأیید شــد، اما مجدداً 

بایننس اعالم کرد از این معامله منصرف شده است.

پایگاه داده از 1۰۰۰ دارایی رمزنگاری برتر بر اساس ارزش 
بازار شروع کرد. هدف بعدی تیم این بود که این تعداد را 
به فهرستی از دارایی ها که به طور کلی می توانند نیازهای 
مشتریان نهادی سنتی را برآورده کنند، محدود کند. به 
اعتقاد او این مشــتریان به یک نگهبان نیــاز دارند که از 
همان پارامترهای نظارتی استفاده شــده بــرای نگهداری 
دارایی هــای ســنتی اســتفاده کنــد. بــرای نمونــه ونهام و 
تیمش هر دارایی را که اســتاندارد حضانت را نداشــت، 
حــذف کردنــد. ایــن فیلتــر بلومبــرگ را قــادر ســاخت تا 
مجموعه 1۰۰۰ دارایــی دیجیتال بــه کمتــر از 2۰۰ رمزارز 

کاهش دهد.
در مرحلــه بعــد، تیــم ونهــام کیفیــت تمــام پلتفرم های 
معامالتی ارائه دهنده این دارایی ها را ارزیابی کرد. حدود 
۵۵۰ صرافی وجــود دارد که در این دســته قرار می گیرند، 
 Digital Asset Research بنابراین بلومبرگ با شرکت

همــکاری کــرد تــا به منظور بررســی فهرســت رو به رشــد 
صرافی ها به آنها کمک کند.

آنها به همراه یکدیگــر انطباق فعالیت ایــن صرافی ها با 
مقررات موجود، یکپارچگی فعالیت تجاری، فرایندهای 
AML/KYC  و زیرساخت فناوری اطالعات آنها را ارزیابی 
کردند. نقدشوندگی باال یکی دیگر از الزامات ضروری در 
تجارت نهادی است. هر شرکتی که مقادیر زیادی سرمایه 
را جابه جا می کند، باید مطمئن باشد که می تواند با یک 
دارایی معامله کند. ونهام توضیح می دهد: »اگر دارایی ای 
فقط روی یک پلتفــرم با کیفیت بــاال معامله شــود و آن 
پلتفرم ســقوط کند، برخی مؤسســات راهی برای خروج 
نخواهند داشت.« به همین دلیل، بخش بعدی بررسی 
دارایی دیجیتال بلومبرگ مســتلزم آن اســت که دارایی 
دارای نقدشوندگی کافی در حداقل دو پلتفرم معامالتی 

تأیید شده باشد.
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چهره ها
F I G U R E S

سرمایه گذاران می گویند 
سلبریتی ها یک طرح 

پانزی را تبلیغ می کرده اند

چهره ها زیر ذره بین
چهره هایــی کــه هــر روز بیشــتر درگیــر 
ماجــرای ورشکســتگی صرافــی رمــزارزی 
اف تی ایکس می شــوند، در حــال افزایش 
هســتند. حــاال رگوالتــوری یقــه برخــی از 
ســلبریتی ها را گرفته و آنهــا را متهم کرده 
که با تبلیغ توکن ها و خدمات این صرافی 
بخشــی از مقصــران ماجــرا هســتند. 
اخیــراً ســرمایه گذاران شــکایتی را علیــه 
سلبریتی های حامی صرافی ارز دیجیتال 
اف تی ایکــس تنظیــم کرده انــد. صرافــی 
اف تی ایکس در روز هشتم نوامبر 94 درصد 
ارزش خود را از دست داد و سقوط کرد. این 
شکایت در روز سه شنبه 1۵ نوامبر و علیه 
ســلبریتی هایی که زمانی در ازای دریافت 
دســتمزد، این صرافی را تبلیغ می کردند، 
تنظیم  شده است. در این فهرست از افراد 
مشــهوری چــون »تــام بــرادی«، »اســتف 
کوری« و »دیوید اورتیز«، ســتارگان دنیای 
ورزش و همچنین »لری دیویــد« و »کوین 
اولری«، ســتارگان دنیای هالیــوود نام برده 
شده است.  سرمایه گذاران رمزارزی در این 
شکایت افراد مذکور را به تبلیغ یک طرح 
پانزی متهــم کرده اند. آنهــا ادعا می کنند 
ســلبریتی ها تعریفــی نادرســت از ایــن 
صرافی ارائه داده اند و از بازگو کردن برخی 
واقعیــات در مــورد آن خــودداری کرده اند. 
آنها این کارها را به منظور ایجــاد اعتماد و 
تشویق ســرمایه گذاران به ســرمایه گذاری 
در یک طرح پانزی انجام داده اند.  اولری که 
عالوه بر مبلغ دریافتی از اف تی ایکس خود 
نیز سرمایه گذار این صرافی بوده، می گوید: 
»مــن در مــورد ایــن شــکایت نامه نظــری 
ندارم، چون هنوز آن را ندیده و نخوانده ام. 
فروپاشــی اف تی ایکس وحشتناک است 
و اگــر ثابت شــود کــه قوانین نقض شــده، 
مسئوالن باید پاسخگو باشند. من و سایر 
سرمایه گذاران پول زیادی از دست  داده ایم. 
دیگر وقت آن رســیده کــه رگوالتورها برای 
ایــن فضــا تصمیــم بگیرنــد و آن را تنظیم 
کنند تا از تکرار وقایع این چنینی جلوگیری 
شود.«  بسیاری از سلبریتی های حامی این 
صرافی در روزهای اخیــر از طرفداران خود 
عذرخواهــی کرده اند. برای مثــال »گراهام 
اســتفان« در ویدئویــی کــه در یوتیــوب از 
خود منتشــر کــرده، می گوید: »بــه خاطر 
اعتماد کردن به اطالعاتی که به من دادند، 
متأســفم. واقعاً اشــتباه کردم. من به آنها 
اعتماد کردم، اما خطری دامن گیر شرکت 
مــادر اف تی ایکــس نشــد و فقــط کاربــران 
متضرر شدند. این چیزی نبود که انتظارش 

را داشتم.«

REPORTگزارش

خرده فروشی بزرگ سلزفورس از کارمندان خواسته به 
دفاتر کار بازگردند و دیگر دورکاری نکنند

 مارک بنیوف
هم تجدیدنظر کرد!

شرکت خرده فروشی معروف سلزفورس به برخی کارمندان 
دورکار خود دستور داده تا به دفتر خود بازگردند. نکته جالب 
این است که این دســتور با اظهارات قبلی »مارک بنیوف«، 

مدیرعامل آن در تضاد است.
ایــن شــرکت در ماه هــای اخیــر مشــاغل خــود را کاهــش و 
دستورالعمل درآمد ساالنه خود را نیز تغییر داد و عددهای 
آن را کم کــرد. به گفته ســه نفر از افــراد داخلی، ســلزفورس  
به برخی از اعضــای تیم فروش خــود گفته که بایــد به دفتر 

بازگردند.
یکی از این افراد گفته این دســتور فعالً شامل حال کسانی 
می شود که  در حال حاضر در نزدیکی یکی از دفاتر شرکت 
زندگی می کنند. گویا قرار است برخی از تیم ها هر روز به دفتر 

بازگردند و برخی فقط برای بخشی از هفته.
یکی از سخنگویان سلزفورس می گوید که نیروی کار شرکت 
ترکیبی است؛ به این معنی که افراد هم از دفتر باید استفاده 
کنند و هم از خانه کار کنند. او می گوید: »ما یک محیط کاری 
ترکیبی داریم که رهبران و تیم ها را قادر می ســازد تا با هدف 
مشترک با هم کار کنند. آنها می توانند تصمیم بگیرند که 
چه زمانی و کجا برای همکاری، نوآوری و موفقیت مشــتری 

گرد هم آیند.«
بنیوف قبالً دستورات بازگشت به کار دیگر شرکت های حوزه 
فنــاوری را مورد انتقاد قــرار داده بــود. در رویــداد تور جهانی 
ســلزفورس  در ماه ژوئن، او اظهار داشــت که »اجبــار اداری 
هرگز کارســاز نیســت«. با وجود برج هــای اداری عظیم این 
شرکت در سان فرانسیسکو و نیویورک و برنامه های آتی آن 
برای ساخت یا خرید برج های بیشتر در شیکاگو، سیدنی، 
دوبلین و توکیو، بنیوف قبالً نسبت به میزان حضور کارکنان 
در این ســاختمان ابراز بی تفاوتی کرده و تأکیــد کرده بود که 

مسئله دورکاری منافاتی با خرید این ساختمان ها ندارد.
دستور بازگشــت به دفتر کمتر از دو هفته پس از تأیید این 
شرکت انجام شد که کاهش مشاغل تا حد زیادی بر تیم های 
فروش آن تأثیر گذاشته است؛ زیرا تقاضای مشتریان پس 
از همه گیــری کرونــا برای خریــد نرم افــزار ابری ســازمانی آن 

کاهش یافته است.
یکی از کارمندانی که اخیراً اخراج شده، خبر داده که به آنها 
گفته شده که شرکت فروشــندگانی را که در سه ماهه اخیر 
معاملــه قابل توجهــی نبســته اند، کاهــش داده و به همین 
دلیل صدها نفر تحت تأثیر قرار گرفته اند. اخیراً این شرکت 
با استفاده از یک سیستم سهمیه بندی که عملکرد کارکنان 
را زیر نظر می گیرد، تالش کرده تا با کاهش اهداف غیرواقعی 
نیروی فروش خود را قبل از رسیدن به مرحله اخراج راهبری 
کند. در ماه آگوست، سلزفورس  دستورالعمل درآمد ساالنه 
خود را به حدود 3۰ میلیارد دالر کاهــش داد که از حدود 31 
میلیارد دالری که در ماه می پیش بینی کرده بود، کاهش یک 
میلیارد دالری را نشان می دهد؛ کاهشی که به قیمت سهام 
آن در بورس آسیب زد. حاال بسیاری می گویند که بازگشت 
کارمندان به دفاتر کاری شان چندان مسئله را حل نمی کند و 

احتماالً تأثیری بر درآمدهای شرکت ندارد.

وقتی اسد ایاز در سال 2۰۰۵ در دیزنی شروع به 
کار کرد، این شرکت دقیقاً هیچ فیلم مارول و هیچ 
سریالی از جنگ ســتارگان نســاخته بود. اکنون 
ایاز که مدیریت بازاریابی را در سراســر تولیدات 
اصلی این شــرکت انجام می دهد، چالشی دارد 
کــه ارزش یــک شــنل یــا شمشــیر نــوری را دارد. 
او نه تنهــا مجبــور اســت تعــداد بی ســابقه ای از 
سریال ها و فیلم های اصلی را مدیریت کند؛ زیرا 
این شرکت 33 میلیارد دالر برای محتوا در سال 
مالی 2۰22 خرج خواهد کرد، بلکه برای هر کدام، 

باید کمپین ها و محتوای سفارشی ایجاد کند که 
جایگاه هــر کــدام را در این محیط هــای مختلف 

مجازی توضیح دهد. 
مســئولیتی کــه باعــث شــده تــا ایــاز بــه یکــی از 
چهره های مهم دنیای بازاریابی کســب وکارهای 
اینترنتــی، آن  هم در حوزه ســختی چــون فیلم و 
سریال بدل شود. اســد می گوید: »چندجهانی 
عمل کــردن در دنیــای بازاریابی اغلب بــه نفع ما 
عمل می کند، اما مهم این است که با هر سریال 
و فیلم به عنوان یک فیلم مستقل واقعی برخورد 

مرد باهوش 
بازاریابی

درباره ایاز اسد که چهره این 
روزهای دیزنی است
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چهره ها
F I G U R E S

اپل پس از گذشت سه سال هنوز موفق به یافتن جایگزینی برای جانی ایو نشده است

در جست وجوی جایگزینی برای

طراح افسانه ای اپل
»جانی ایو«، مدیر ارشــد طراحی ســابق اپل، سه سال 
پیش ایــن شــرکت را ترک کــرد، اما پس از گذشــت این 
مدت، اپل هنوز موفق به پیدا کردن جایگزین مناسبی 

برای او نشده است.
این موضوع، سرنوشت قطعات سخت افزاری اپل را در 
حالت معلقی قرار داده است. الزم به ذکر است که این 
قطعات بیش از سه چهارم از درآمد تقریباً 4۰۰ میلیارد 

دالری آن در سال گذشته را تشکیل می دادند.
حتی »ایوانــز هنکی« نیز کــه بعد از رفتن ایــو برای این 
موقعیت انتخاب شــد، قصد دارد شــرکت را ترک کند. 
او 2۰ ســال در این شرکت مشــغول به فعالیت بود، اما 
کار کردن برای مدت کوتاهی در رأس تیم طراحی، ایجاد 
چشــم اندازی متمایز برای محصوالت جدید را دشوار 
کرد. به گفته کارکنان این شرکت، حتی قبل از رفتن آیو 

نفوذ بخش عملیات بر تیم طراحی بیشــتر شده بود و 
آنها ترجیح می دهند بیشتر روی هزینه ها تمرکز کنند 

تا ویژگی های ظاهری.
به نظر می رســد اپل یک برنامه مدون بــرای جایگزینی 
ایو ندارد و ایــن برای شــرکتی که محصوالت خــود را به 
خاطر ظاهرشان به باالترین قیمت می فروشد، عجیب 

است. 

NEWSخبر

فشار وال استریت
می گوینــد فشــار وال اســتریت 
و بــازار ســهام باعث شــده مدیــران عامل 
شرکت هایی چون گوگل و فیس بوک برای 
سوددهی بیشتر در آینده نزدیک دست 

به تعدیل نیروی گسترده بزنند.

ترس ماسک
ایالن ماسک در اقدامی عجیب 
حضــور کارکنــان توییتــر را در دفاترشــان 
محدود کرده تا مبادا به دلیل موج اخراج ها 
دســت به خرابکاری در اسناد یا رویه های 

شرکت بزنند!

تعویق یک تصمیم
گزارش ها نشان می دهد احتماالً 
آمــازون برنامــه تعدیــل نیــروی خــود در 
بخــش  خرده فروشــی را به دلیــل حجــم 
باالی ســفارش ها تا پایــان بلک فرایدی به 

تعویق بیندازد.

دردسر تیلور
در پــی شــکایات زیاد مشــتریان 
سایت تیکت مســتر در خصوص فرایند 
فــروش تورهــای جدیــد تیلور ســوئیفت، 
دادســتان ایالت تنســی اعالم کرده که به 

این موضوع ورود خواهد کرد.

کنیم.« او ایده های مبتکرانه ای در کارش دارد. 
به عنوان مثال، برای اولین تبلیغ سریال »خانم 
مــارول« در ژوئن ســال گذشــته، ایــاز تصویری 
از شــخصیت اصلــی را بــاالی بیلبــورد بزرگــراه 
اصلی نیوجرســی نصب کرد و بــه کمیک هایی 
که در آن خانــم مــارول روی چراغ هــای خیابان 
و تابلوهــای شــهری نشســته بــود ارجــاع داد. 
با ایــن کار حســابی طرفــداران ســریال را با این 
ارجــاع آگاهانه به مضامیــن آن ســر ذوق آورد. 
ایــن همــان شــکوفایی اســت کــه ایــاز به دلیــل 

مهــارت همیشــگی اش در اجــرای تیزرهــای 
بی نظیــر دیزنی و نــگاه اولیه به شــخصیت ها و 
لباس هایی کــه انتظــارات را برمی انگیزد، بدون 
اینکــه محصــول نهایــی را خــراب کنــد، بــه آن 

معروف شده است.
تالش هــای ایــاز در ســال گذشــته میلیاردهــا 
صفحــه در وب و بازخوردهای خوبــی را به خود 
اختصاص داده و به فروش 2.2 میلیارد دالری 
در باکس آفیــس و جــذب 64 میلیون مشــترک 

جدید دیزنی پالس کمک کرده است.
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غول فناوری جهان در سیاست های مقابله با آزار جنسی و تبعیض جنسیتی 
خود بازنگری می کند؛ تالش این شرکت برای در نظر گرفتن بیشتر 

روندهای اجتماعی و هنجارهای جامعه چقدر موفقیت آمیز خواهد بود؟

 فرهنگ سمی مایکروسافت 
در محافظت از »پسران طالیی« 

یک استارتاپ تأیید اولیه 
سازمان غذا و داروی 

آمریکا را گرفت

یک گام تا عرضه 
مرغ مصنوعی

 تقریبــاً یک دهــه پیــش اولین 
همبرگــر آزمایشــگاهی - کــه از 
ســلول های حیوانی و بدون اســتفاده از 
گوشــت طبیعــی تولیــد می شــوند - در 
هلند رونمایی شــد. از آن زمــان به بعد، 
ایــن دســتاورد بــه تعــداد زیــادی از 
اســتارتاپ ها کمــک کــرد تــا گوشــت 
»واقعی« آزمایشگاهی را به بازار عرضه 

کنند.

 امــا هنــوز نمی تــوان گوشــت 
به اصطالح کشت شده را در یک 
فروشگاه مواد غذایی خریداری کرد. اگر 
می خواهیــد مــرغ پرورشــی را امتحــان 
کنید، باید به ســنگاپور یا یک رســتوران 
آزمایشی در یک شرکت گوشت پرورشی 
در فلسطین اشغالی بروید. با این حال، 
اکنــون اگــر در ایــاالت متحــده زندگــی 
می کنید، یک قدم به یافتن این گوشت 
در منــوی رســتوران های محلــی نزدیک 
شده اید. Upside Foods، یک شرکت 
فنــاوری مــواد غذایــی در منطقــه خلیج 
سان فرانسیســکو، به تازگی بــرای تولید 
مــرغ مصنوعــی خــود از غــذا و داروی 
ایــاالت متحــده تأییدیــه دریافــت کرده 

است.

 روز چهارشنبه، FDA نامه ای با 
عنــوان »بــدون ســؤال« صــادر 
کرد، به این معنی که نتیجه گیری شرکت 
مبنی بر بی خطر بودن غــذا را می پذیرد. 
 Upside امــی چــن«، مدیــر اجرایــی«
می گوید: »این لحظه بزرگــی برای آینده 
غذاســت. زمان زیادی در راه اســت؛ این 
شرکت چهار سال پیش جلسه خود را با 
این آژانس آغاز کــرد و در مورد چگونگی 
ارزیابی یک نوع کامالً جدید غذا قبل از 
اینکــه FDA حتــی بــه داده هــای ایمنــی 

شرکت نگاه کند، بحث کرد.«

 ایــاالت متحــده فراینــد تأییــد 
رســمی بــرای غــذا نــدارد؛ در 
نتیجه این مشاوره داوطلبانه بود. با این 
حال، طبــق قوانین ایاالت متحــده، غذا 
شــرکت  ایــن  و  باشــد  ایمــن  بایــد 
می خواست هر کاری که می تواند انجام 
دهد تا به مردم اطمینان دهد که بررسی 

مورد نیاز انجام شده است.
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فرهنگ
C U L T U R E

مایکروســافت در اوایــل ســال جــاری پــس از فشــار 
سهام داران، شــرکت حقوقی آرنت فاکس شــیف را برای 
بررسی سیاســت های آزار جنســی و تبعیض جنسیتی 
استخدام کرد. از آرنت فاکس خواسته شد تا تحقیقات 
قبلــی هیئت مدیــره در مورد اتهامــات علیــه بیل گیتس 
و همچنیــن نتایــج گزارش هــای آزار و اذیــت علیــه ســایر 
اعضــای هیئت مدیــره یــا اعضــای تیــم رهبــری ارشــد 

مایکروسافت را بررسی کند.
این اقدام پس از انتشار گزارش سایت اینسایدر در مورد 
اتهامات سوءرفتار گسترده - از جمله آزار و اذیت جنسی 
و کالمی- از سوی مدیران مایکروسافت صورت گرفت که 
باعث بررســی داخلی شــکایت ها علیه دو مدیر اجرایی 
به نام هــای »الکس کیپمن«، یکــی از خالقــان هولولنز و 
»تام کین«، مدیر ابری شــده بــود. این گــزارش که در می 
2۰21 منتشــر شــده، نیم نگاهــی نیز بــه اتهامــات »تری 

میرسون« دارد.
پرســش قابل تأمــل در گــزارش اینســایدر این اســت که 
اگرچــه حجــم شــکایات علیــه ایــن ســه معاون شــرکت  
باالســت و تصاویــر و مــدارک زیــادی دال بــر اینکــه آنها 

طی ســالیان گذشــته رفتــار نامناســبی بــا کارمنــدان زن 
انجام می دادند، وجود داشــت، اما چرا تابه حال اقدامی 

پیشگیرانه برای بهبود وضعیت انجام نشده است؟
در همین راستا کارمندان به اینسایدر گفته بودند که به 
نظر آنها، کیپمن و کین به دلیل ارزشــی که برای شــرکت 
دارند، مصون از رســیدگی به اتهامات به نظر می رسند. 
در واقــع کارمنــدان می گویند الکــس کیپمن، تــام کین و 
تری میرسون سه نفر از »پســران طالیی« مایکروسافت 
هســتند که ارزش شــان برای شــرکت، آنهــا را از اتهامات 

سوءرفتار محافظت کرده است. 

 پســران طالیی مایکروســافت چه کسانی 
هستند؟

تعــداد کمــی از »پســرهای طالیــی« مایکروســافت بــه 
اندازه تری میرســون که زمانی به عنــوان »مهم ترین مرد 
مایکروسافت« شناخته می شد، در شرکت بدنام بودند. 
میرسون به مدت 21 ســال در این شــرکت فعالیت کرد و 
به معاونت اجرایی مســئول محصــوالت عمده ای مانند 
مایکروســافت ویندوز و نرم افــزار سیســتم ایکس باکس 

رســید. اما کارمنــدان به اینســایدر گفتنــد کــه در دوران 
تصدی او آزار و اذیت بسیاری وجود داشت. شخصی که 
سال ها مستقیماً برای میرسون کار می کرد، گفت که تری 
میرسون در طول زندگی حرفه ای خود به »سوءاستفاده، 
سرزنش و تحقیر« کارمندان شناخته شده بود. شخص 
دیگری که از نزدیک با میرســون کار می کرد، او را »قلدر، 
دارای رفتاری به شــدت توهین آمیز و خشن و عصبانی« 

توصیف کرد که هیچ کسی از گزندش در امان نبود. 
او در ســال 2۰18 پــس از یــک رفتار بســیار خشــونت آمیز 
بــا افــراد حاضــر در یــک نشســت عمومــی و ســرزنش و 
فریادهای تحقیرآمیز بر ســر آنــان، یک رســوایی بزرگ در 
سطح وســیع رقم زد. تنها بعد از این واقعه بود که »ساتیا 
نادال«، مدیرعامل مایکروسافت دید که نمی تواند بار دیگر 
خطای او را الپوشــانی کند و الجرم نیاز بــه اقدامی علیه او 
را احســاس کرد و در نهایت میرســون مجبور شــد شرکت 
را ترک کند. البته این اقــدام نادال از ســمت کارمندان یک 
اقدام ریاکارانه تلقی شــد. یکــی از کارمندان به اینســایدر 
گفته بود: »فقط زمانی که موضوعی خود نادال و اعتبار خود 
او را در معرض خطر قرار دهد و به قدری فاحش باشــد که 
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نشود رویش سرپوش گذاشت، باعث می شود نادال به طور 
مستقیم خود را درگیر موضوع  کند.«

تام کین، معاون شرکت مایکروسافت در کسب وکار رایانش 
ابری، پسر طالیی دیگری است که به گفته  کارمندان، یک 
دیکتاتــور تمام عیــار اســت. به گفتــه  کارمنــدان، تــام کین 
به خود لقب »شــاه  تــام« را اختصــاص داده، زیرا دوســت 
داشت کارمندان در »توافق« کامل با او باشند و بدون هیچ 
ســؤالی از او اطاعت کنند. یکــی از کارمندان به اینســایدر 
گفته است: »همه باید حرفی را که او دوست دارد، بزنند و 

حلقه پادشاه تام را ببوسند.«
عالوه بــر ایــن، تــام کیــن در جلســات مختلــف کاری، زنان 
را مورد خشــونت کالمی قــرار مــی داد و ســرزنش و تحقیر 
می کرد؛ بدون اینکه کســی او را متوقف یا توبیــخ کند. این 
باعث شده بود که جلسات کاری با حضور تام کین به یک 
شــکنجه گاه واقعی برای زنان کارمند تبدیل شود. او بدون 
قید و شــرطی، قلدری می کرد و در کمال تعجب از ســمت 
مدیران رده باال، نه تنها محدود نمی شد، بلکه گویی آنها با 
سکوت خویش، از او حمایت می کردند. یکی از زنان کارمند 
به اینسایدر گفته بود که با سازمان دهی مجدد کسب وکار 
ابری مایکروســافت، تام  کین حتی قدرت بیشــتری نیز به 
دســت آورد و بیــش از 1۰۰ کارمند به صورت مســتقیم زیر 
نظر او کار می کردند. او همه زنان این تیم را آزار داده بود، اما 
مایکروسافت »قلدرها« را سرزنش نمی کند؛ خصوصاً اگر 

این قلدر عضوی از باشگاه  پسران طالیی باشد!«
در ژانویــه 2۰1۵، حــدود یــک ســال پــس از اینکــه نــادال 
مدیرعامــل شــد، مایکروســافت از یــک گجت شــیک و با 

ظاهری آینده نگر رونمایی کرد. عینک هولولنز 
به کاربر اجازه می دهد واقعیت افزوده را ببیند؛ 
نمایی از دنیای فیزیکی درهم تنیده با تصاویر 
هولوگرافیــک. مختــرع این دســتگاه، »الکس 
کیپمن«، یک کهنــه کار مایکروســافت بود که 
نامــش در فهرســت آزارگــران مایکروســافت 
اســت و او را به عنوان ســومین پسر طالیی این 

شرکت می شناسند. 
اگر بخواهیم به روایت زنانی که خشونت های 
این مردان مایکروسافت را به اینسایدر گزارش 

دادنــد، اســتناد کنیــم، در واقــع دهه هاســت کــه الکــس 
کیپمن، فرهنگی را تقویت کرده که مشارکت زنان را کاهش 
می دهد و  بدن زنان همکار را لمس می کند و اظهارنظرهای 
نامناسب و خشونت های جنسی و کالمی انجام می دهد. 
یکی از مدیران سابق که با کیپمن کار می کرد، در این گزارش 
شــهادت داده که بارها و بارهــا، رفتار نامناســب و آزارگری 

جنسی او را با همکاران زن دیده است.
ســه نفر از کارمنــدان در گزارش اینســایدر گفته انــد که در 
ســال های اخیر رفتار او را گزارش کرده اند، امــا در عوض از 
سمت مدیران شان هشدارهایی دریافت کرده اند که زنان را 
در اطراف کیپمن تنها نگذارند. به خاطر افزایش رفتارهای 
آزاردهنده  کیپمن علیه زنان و گزارش های غیررسمی که به 
واحد منابع  انسانی مایکروسافت رسیده بود، او در ماه های 
اخیــر، بــا همراهانــی از واحــد منابع انســانی در جلســات 
حاضر می شــد. با ایــن حــال، ده ها ادعــای ســوءرفتار طی 
دهه ها هیــچ عواقبی برای کیپمــن در پی نداشــت تا اینکه 
گزارش اینســایدر منتشــر شــد و ماجــرا ابعادی رســانه ای 
به خود گرفت. در نتیجه، کیپمن کمتــر از دو هفته پس از 
انتشار گزارش اینسایدر استعفا داد. کین نیز به سرزنش 
کارمندان متهم شد و بعد از 21 سال فعالیت در شرکت در 

ماه ژوئیه استعفا داد.

نفــع  بــه  مایکروســافت  ســوگیری   
« احمق هــای بــا اســتعداد» و تهدیــد برنــد 

کارفرمایی 
بااســتعداد  افــراد  اشــتباهات  الپوشــانی  اثــر  در 
مایکروســافت، اتهامــی جــدی متوجــه فرهنــگ و 
سیاســت های مدیریتــی شــرکت اســت. سیاســت 

»احمق هــای بااســتعداد« می گویــد اگــر باهــوش و 
بااستعداد باشی، مهم نیســت چه رفتار احمقانه ای در 
شرکت داشته باشی، ما از تو حمایت می کنیم. همان طور 
کــه در گــزارش اینســایدر نوشــته شــده، در میــان برخی 
کارمنــدان ایــن تصــور وجــود داشــته و دارد که شــرکت، 
مدیران ارشــد با عملکرد )هــوش( باال را که ممکن اســت 
رفتار نامناسبی انجام دهند، تحمل کرده و تا حدی از آنها 
محافظت می کند. بــه تعبیری مایکروســافت به صورت 
غیررسمی سیاســت ســوگیرانه ای را به نفع اســتعداد و 
هــوش اتخاذ کــرده کــه پیامــد آن ناشــنوایی مدیریتی بر 
گزارش های قلدری، آزار جنسی، تبعیض های جنسیتی 
و خشونت های کالمی است؛ چیزی که محیط کاری این 
غول فناوری جهان را برای زنان کارمند آن به جهنم تبدیل 
کــرده اســت. از این روســت کــه برنــد کارفرمایی شــرکت 
بزرگ مایکروســافت تحت تأثیر این سیاست  مدیریتی 
سوگیرانه به شدت آسیب دیده و بســیاری از کارمندان، 
متهــم ردیــف اول آن را »ســاتیا نــادال«، مدیرعامــل این 
شرکت می دانند؛ کسی که در سال 2۰14 قول داده بود به 
تحمل مایکروســافت در قبال »احمق های بااستعداد« 
پایان دهد و فرهنگ سمی شرکت را اصالح و یک محیط 
کاری محترمانه، متنوع و فراگیر را فراهم کند. اما به روایت 
ده ها کارمند فعلی و ســابق نه تنها نتوانست به تخلفات 
اجرایی پایان دهد، بلکه چشم خود را بر ده ها گزارشی که 
اتهاماتی را به مدیران این شــرکت وارد می کرد، بســت و 

باعث به تعویق افتادن پروسه  دادخواهی شد.

 مایکروســافت سیاســت آزار و 
اذیت را به روزرسانی می کند

شــرکت حقوقــی آرنت فاکــس شــیف در ۵۰ 
صفحه گزارش خود، مجموعه ای از توصیه ها 
را برای بازنگری در سیاســت ها و رویکردهای 
شــرکت، بهبــود شــفافیت و فرصت هــای 
بازخورد و پاســخگو شــدن رهبران ارشد ارائه 

داده است.
این گــزارش داده هــای داخلی مایکروســافت 
در مــورد شــکایات آزار جنســی و تبعیــض 
جنســیتی از ســال 2۰19 تــا 2۰21 را خالصــه کــرده که در 
مجموع بــه 721 مــورد در دوره سه ســاله رســیده اســت. 
مایکروســافت در پاســخ به گــزارش آرنت فاکس، طرحی 
عملیاتــی را بــرای جلوگیــری از ادامه فرهنــگ تبعیض و 
آزار در داخل شرکت منتشــر کرده است. مایکروسافت 
متعهد شــده که این طرح اقدام عملیاتی را تا پایان سال 
مالــی 2۰23 تکمیــل کنــد. طــرح اجرایــی مایکروســافت 
بــرای تغییــر در سیاســت های آزار و اذیــت کــه در بــالگ 
وب ســایت مایکروســافت منتشــر شــده، چنــد تغییــر 
اساسی از جمله »بررســی جامع خط مشی«، »بازنگری 
خط مشــی هدفمنــد«، »گســترش آگاهــی از حقــوق 
قانونــی«، »تقویــت سیاســت ها بــا آمــوزش گســترده«، 
»فرایند بررسی مجدد شکایت ها و انتشار روند پیگیری 
در یک صفحه وب داخلی برای همــه کارکنان«، »انجام 
یک نظرســنجی از نگرانی های کارکنــان«، »اقدام پس از 
تحقیق و تجربه  کارمند«، »مســئولیت پذیری رهبری«، 
»آمــوزش و شــفافیت«، »تنوع جنســیتی در نقش های 
رهبری« و »بهبــود داده هــا و سیســتم های تحقیقاتی« 

را دربر می گیرد. 
ایــن طــرح بــر چندیــن مرحلــه بازنگــری و به روزرســانی 
منظم خط مشــی ها متمرکز است و شــفافیت بیشتری 
را در روند بررســی شــکایت ها در مایکروسافت تضمین 
می کنــد. هیئت مدیــره مایکروســافت معتقــد اســت 
گام های برنامه ریزی شده آن »نه تنها به نگرانی های خاص 
مطرح شــده در بررســی آرنت فاکــس رســیدگی می کند، 
بلکه به شرکت اجازه می دهد تا یک محیط کاری قوی تر، 
فراگیرتــر و عادالنه تــر برای کارمنــدان در حال پیشــرفت 

ایجاد کند.«

خدمات آنالین پریمارک مشکالت دیجیتالی شدن خرده فروشان 
سنتی را نشان می دهد

آنالین بخر، حضوری تحویل بگیر!

REVIEWبررسی

پریمــارک یــک برنــد پوشــاک بین المللــی در 
بریتانیاســت کــه اخیــراً ســرویس آنالینی بــه نام 
BOPIS راه اندازی کرده است. در این خدمات شما 
خرید خود را آنالین انجام می دهید و جنس را در 
فروشــگاه تحویل می گیرید. این خدمات آخرین 
اقــدام شــرکت پریمــارک در تجــارت الکترونیــک 

است.
راه اندازی این خدمات طولی نکشید و وب سایت 
پریمارک در روز دوشنبه از دسترس خارج شد، آن 
 هم در حالی  که فقط چند ساعت از اعالم راه اندازی 
این خدمات می گذشت. به گفته شرکت پریمارک 
این ویژگی تنها در 2۵ شعبه در سراسر انگلستان 
و ولز در دسترس اســت و این فروشگاه ها در حال 
آزمایش این خدمــات قبل از فروشــگاه های دیگر 
هســتند. اکنون این خدمات پریمارک فقط برای 
لباس ها و اقالم مربوط بــه کودک راه اندازی شــده 

است.
راه اندازی این برنامه آزمایشی نشان داد که حتی 
برنامه ای به ایــن کوچکی برای یک خرده فروشــی 
قدیمــی و ســنتی، زیــادی بــزرگ اســت. شــرکت 
پریمارک حتی در دوره کرونا نیز در زمینه تجارت 
الکترونیک محتاط بود. سال گذشته، این شرکت 
سرانجام اعالم کرد که می خواهد دیجیتالی شود 
و دیجیتالی شدن فعالً شــامل خدمات BOPIS و 
برخی ویژگی هــای دیگر بود؛ این ویژگی ها شــامل 
خدماتی در زمینه اطالعات فروشگاه های محلی 
اســت، یعنــی در فروشــگاه های محلــی موجودی 
لباس چقــدر اســت و چه ســایزهایی از لبــاس در 
دسترس هستند. برنامه آزمایشی BOPIS اولین 
ویژگی  ای بــود کــه راه انــدازی شــد و قرار بود ســایر 
ویژگی هــا نیــز راه انــدازی شــوند. پریمــارک هنــوز 
خدمات ارسال آنالین را ارائه نمی دهد و می گوید 
که به این زودی نیز آن را راه اندازی نمی کند. بنابراین 
 BOPIS این شرکت امیدوار اســت که در خدمات
)کــه به مشــتری ایــن امــکان را می دهد کــه خرید 
را آنالیــن انجــام دهــد و ســپس کاال را به صــورت 
حضوری تحویل بگیرد(، بتواند نسخه کوچکی از 
تجارت الکترونیک را به مخاطب خود عرضه کند.

بعضــی از کارشناســان تجــارت الکترونیــک در 
رســانه های اجتماعی گفته اند که خرابی ســایت 
هنــگام راه انــدازی این خدمــات موجب می شــود 
که ایــن ویژگی جدید پریمــارک در بازار ســروصدا 
کند؛ امــا بعضــی دیگر می گوینــد که از دســترس 
خارج شــدن ســایت شــرکت به این معنی اســت 
که هم اکنــون نیز پریمــارک در میان مشــتریانش 

محبوبیت دارد. 
ســخنگوی شــرکت پریمــارک در بیانــه ای دربــاره 
خرابی وب ســایت گفت: »دیدن ایــن همه عالقه 
مخاطبــان بــرای راه انــدازی آزمایشــی ایــن برنامه 
بســیار عالی بود.« او گفت: »مــا می دانیم برخی 
افراد امــروز صبح بــا مشــکالتی در دسترســی به 
وب ســایت مواجــه شــده اند، امــا ســخت تــالش 

می کنیم که این مسئله را برطرف کنیم تا مطمئن 
شــویم مشــتریان به راحتی به ســایت دسترسی 

پیدا می کنند.«
از صبح سه شنبه چند مشــتری آنالین پریمارک 
در رسانه های اجتماعی نوشتند که این وب سایت 

هنوز تا حد زیادی در دسترس نیست.
»برد هولدزورث«، رئیس پلتفرم تجاری »ریمارکبل 
کامرس« )Remarkable Commerce( گفت که 
خرابی وب سایت نشان می دهد که این سایت برای 
هجوم ترافیک بازدیدکنندگان آماده نشده است. 
هولدزورث توضیح داد که افزایش ترافیک سایت 

را کُند کرد و در نهایت باعث خطای سایت شد.
به نظر او این حادثه فرصتی برای پریمارک است که 
برنامه را بهبود بخشد و خود را به سایر رقبا مثل زارا 
برساند. هالدزورث گفت: »برای پلتفرم های تجارت 
الکترونیک کامالً حیاتی است که راه حل های خود 
را آزمایش کنند و به صورت مســتمر کارایی شــان 
را بهبــود بخشــند تــا بتواننــد بــدون نگرانــی از 

خراب شدن سایت رشد کنند.«
تجارت الکترونیک به طور کلی ثابت کرده که برای 
برندهای فست فشن یا مد سریع، از جمله رقبای 
پریمــارک، گــران اســت. طــی پنج ســال گذشــته، 
زارا به تدریــج ویژگی هایــی مثــل اومنی چنــل را به 
خدمــات خــود افــزوده اســت. ایــن رویکــرد زارا با 
حمل ونقــل آنالیــن در ســال 2۰11 آغــاز شــد و بــه 
این برند اســپانیایی فرصت داد تا در اوج پاندمی 
رقابــت کنــد. برنــد H&M نیــز فروشــگاه آنالیــن 
خــود را در ســال 2۰13 در آمریــکا افتتاح کــرد، اما 
هنوز خدمات BOPIS را به خریداران محلی ارائه 
نمی دهــد. گزارش ها نشــان می دهد که نداشــتن 
تجارت الکترونیکی در ســال های 2۰2۰ و 2۰21 بر 
پریمارک تأثیر منفی زیادی گذاشت. با وجود آنکه 
مشتریان هنوز از این فروشــگاه خرید می کردند، 
اما ســود عملیاتی شــرکت در ســال 2۰21 بــه 321 
میلیون پوند کاهش یافت. البته امسال پریمارک 
توانست ســودش را دوبرابر کند و به 7۵6 میلیون 

پوند برساند.

میترا فردوسی 

mitraferdosi
@gmail.com
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سرپرست ارشد توییتر در 
پی سیاست های جدید 

استعفا داد

 می روم تا 
دوستانم بمانند

 یکی از کارمنــدان توییتر اعالم 
کرد هفته پیش استعفا داده تا 
همکارانــش را از اخــراج دســته جمعی 
ایالن ماسک نجات دهد. اندرو هیگ در 
توییتر خود نوشــت که پس از بیشتر از 
شــش ســال حضور در توییتر، اســتعفا 
داده تــا همکارانــش بتوانند کار خــود را 

حفظ کنند

 او نوشت: »این تصمیم آسانی 
نبود اما تصمیم درستی در زمان 
مناسب بود. من به خواست خودم آنجا 
را ترک کردم و امیــدوار بودم با انجام این 
کار، دیگــران فرصتــی برای حفظ شــغل 
خود پیدا کنند.« هیگ در سال 2۰16 به 
ایــن شــرکت ملحــق شــد و بــر اســاس 
صفحــه لینکدین او، سرپرســت ارشــد 

گزینش مستقر در لندن بود.

 او گفــت کــه طــی چنــد هفتــه 
آینــده از فالوئرهــای توییتــرش 
حمایــت خواهــد کــرد و می خواهــد 
همان طــور کــه عمیقــاً بــه همــکاران 
ســابقش اهمیــت می دهد، بــه آنها نیز 
کمک کند. او همچنین نوشت که قصد 
دارد هــم از توییتر و هــم از چرخه اخبار 

فاصله بگیرد.

 هیگ نوشت: »امیدوارم از این 
بــا  تــا  زمــان اســتفاده کنــم 
روزنامه نــگاران و افــراد فعــال در حــوزه 
فنــاوری که بــه آنهــا احتــرام می گــذارم، 
مالقات کنم و از آنها یاد بگیرم و ســپس 
به جســت و جوی چالش بعدی خود در 
جایــی بــروم کــه بتوانــم از مهارت هــا و 
دانشــی که در توییتر به دســت آورده ام 
اســتفاده کنــم و نقــش تأثیرگــذاری در 

جهان داشته باشم.«

 توییتر جمعــه هفته گذشــته، 
یک هفته پــس از اینکــه ایالن 
ماسک با پرداخت 44 میلیارد دالر روند 
تصاحــب خــود را شــروع کــرد، هــزاران 

کارمند را اخراج کرد. 

 ماســک روز جمعــه در توییتــر 
خود نوشت هیچ چاره ای ندارد، 
زیرا توییتر روزانــه بیش از چهار میلیون 

دالر ضرر می کند.

NEWSخبر

 با روندهای استخدامی سال 2023 آشنا شوید؛ از کمک گرفتن از هوش مصنوعی گرفته
تا احترام به تنوع، برابری و شمول

دگردیسی بزرگ
اســتعفای بزرگ تمایل به تغییر را در نیروی کار برجســته 
کرده است. حدود 47 میلیون نفر در سال 2۰21 در ایاالت 
متحده از شــغل خود اســتعفا دادنــد. توضیح داده شــده 
که ایــن دگردیســی بــزرگ بــازار کار، از بازنگری نســل های 
میلنیــال و زد در مورد نحــوه انجام هــر حرفه و شــرایط کار 
نشئت می گیرد. در ادمه برخی روندهای موجود را بررسی 
می کنیم که به شما در درک آنچه در سال 2۰23 رخ خواهد 

داد، کمک می کند.

 کار از راه دور
8۵ درصد از استخدام کنندگان معتقدند که کار از راه دور 
به یک هنجــار جدید تبدیــل خواهد شــد. از زمان شــروع 
همه گیری، فضــای کاری به شــدت تغییــر کــرده و نیازهای 
کارکنان نیــز در معرض تحــول قــرار گرفته اســت. در طول 
همه گیری در سراسر جهان، کار از راه دور یک گزینه نبود و 
انطباق با آن دشــوار بود، اما کارمندان آنچه را که برای آنها 

مفید است، یافتند.
دور روز کار از راه دور، شــرط جدیــد جوینــدگان کار اســت. 
به گفتــه متخصصــان منابع انســانی، برخی افــراد به ویژه 
در بخش فناوری، اگر شــغلی انعطاف پذیری کار از خانه را 
ارائه ندهد، مصاحبه کاری را متوقف می کنند. این روند در 

آسیا قابل توجه تر است، زیرا مردم دوست ندارند دائماً در 
رفت و آمد باشند. عالوه بر این به طور کلی نسل زد ترجیح 
می دهد از خانه کار کند. در اروپا وضعیت بسیار متفاوت تر 
است؛ مردم مایل اند به دفتر بازگردند. به نوعی می توان آن را 
یک گرایش فرهنگی تلقی کرد و گویا جنبه محیط اجتماعی 
در زندگی حرفه ای برای اروپایی ها مهم تر به نظر می رسد. 
بین مدیران بخش های مختلف و منابع انسانی بحث های 
جدیدی در مورد اینکه آیا باید به کارمندان خود اجازه دهند 
از مکان های دیگر کار کنند یا نه، در حال ظهور اســت. کار 
از راه دور بــرای ماندگاری نیروی کار اســت. بنابراین به نظر 
می رســد که جامعه منابع انســانی با این واقعیــت موافق 
اســت که باید به کارمندان خود اجازه دهند آزادی ای را که 
کار ترکیبی به آنها می دهد داشته باشند، زیرا نمی خواهند 
نیروهای مستعد خود را از دست بدهند. از آنجا که ردیابی 
کارایی آنها در خانه دشوار است، منابع انسانی تمایل دارد 
به تیم های خود اعتمــاد کند. آنها به خوبــی درک کرده اند 
که بــرای جلوگیــری از از دســت دادن نیروهایشــان این کار 

الزم است. 

 کمبود نیروی مستعد
مشکل این اســت که شــرکت ها برای یافتن استعدادهای 

جدید تالش زیــادی کرده اند. همه گیــری و پیری جمعیت 
اســت که کمبود نیروی مســتعد واقعی را ایجــاد می کند. 
بر اســاس یک بررســی تجاری هاروارد برای غلبه بر کمبود 
استعداد، بسیاری از شرکت ها خطوط استخدامی خود را 
ایجاد می کنند. در نوامبر 2۰21 تعداد فرصت های شغلی 
از 1۰/۵ میلیون نفر گذشت که 6/7 میلیون بیشتر از یک 

دهه پیش است.

 شکار مهارت های نرم
بــر اســاس تحقیقــات دانشــگاه هــاروارد، 8۵ درصــد از 
موفقیت شــغلی از داشــتن مهارت های نرم توســعه یافته 
نشــئت می گیــرد و تنهــا 1۵ درصــد بــه خاطــر داشــتن 

مهارت های سخت است.
احتمــاالً پیش تــر در مــورد مهارت هــای نــرم شــنیده اید. 
مهارت هــای نــرم بــه مؤلفــه ای تبدیــل شــده اند کــه 
اســتخدام کنندگان فعاالنــه بــه دنبــال آن هســتند. 93 
درصد از اســتخدام کنندگان مهارت های نرم را »ضروری« 
یا »بســیار مهم« می داننــد. اســتخدام کنندگان به دنبال 
نامزدهایی هستند که بسیار سازگار و مستقل باشند. آنها 
به دنبال شــخصیت هایی هســتند که بتوانند ثابت کنند 
تغییر مشکل به حساب نمی آید. اما ممکن است بپرسید 
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آیا آنها می توانند نیروهایی بــا این ویژگی ها بیابند؟ برخی 
از شــرکت ها تصمیم گرفته اند برای آموزش هــای جدید با 
کالج ها و کارشناســان همــکاری کنند. به نظر می رســد که 
بهتر است به عنوان یک کارفرما تمام آنچه را که دارید، روی 

مهارت های نرم شرط بندی کنید!
 

 ساخت برند کارفرمایی
86 درصد از متخصصان منابع انسانی که مورد بررسی قرار 
گرفته اند، نشان داده اند که روند استخدام بیشتر شبیه به 
بازاریابی شده اســت، اما برای جذب استعدادهای جدید 
چه باید کرد؟ شــرکت ها می دانند که نیروهای مستعد به 
دنبال فرهنــگ قوی هســتند. جوینــدگان کار می خواهند 
مطمئن باشــند شــرکتی که برای آن درخواست می دهند، 
با ارزش های اصلی آنها همسو اســت و می خواهند تا حد 
امکان از مزایای بیشتری برخوردار شوند. آنها توجه دارند 
که چگونه شــرکت می تواند زندگی روزمــره کارکنان خود را 
بهبود بخشــد. آنها همچنین به تعادل خوب کار و زندگی 
توجه می کنند و اینکه آیا شــرکت برای ســالمت روان شان 

ارزش قائل است یا خیر. 
از زمان شیوع کووید19، شــرکت ها در حال تجدید نظر در 
فضای کاری خود هستند؛ آنها به جای جمعه، وقفه کاری 
را به روزهایی مانند دوشنبه یا چهارشنبه تغییر می دهند. 
اتاق های جلســه کوچک تــر برای امــکان برقــراری تماس با 
افراد یا مالقات در گروه های کوچک تر ســاخته می شــوند. 
فضاهــای کار اشــتراکی حتــی جالب ترنــد، زیــرا کارمندان 

می توانند به نزدیک ترین مرکز بروند.
شــرکت ها از طریــق رســانه های اجتماعــی یــا وب ســایت 
شغلی شــان هر کاری کــه می توانند، برای خوشــحال کردن 
کارکنان شــان انجــام می دهند. بــه این می گویند ســاختن 
برند کارفرمایی. بــرای حفظ یک تصویر خوب، شــرکت ها 
از کانال هــای رســانه های اجتماعــی، مدیریــت روابــط و 
توجه بــه تجربــه نامزدهای فرصت های شــغلی اســتفاده 
می کنند. هدف این اســت کــه مطمئن شــوید تصویر برند 

برای کاندیداها جذاب است.

)DEI(  تنوع، برابری و شمول 
در ســال 2۰19 در ایاالت متحده 78 درصد از نیــروی کار را 
افراد سفیدپوســت تشــکیل می دادنــد. شــرکت ها اکنون 
بــر کســب اســتعدادها از همــه اقشــار تمرکــز می کننــد. 
نژادپرســتی، نابرابری هــا، تبعیض هــا و بی عدالتی هــا 
به ســرعت بــه موضــوع جامعــه تبدیــل شــد. یافتــن 
استعدادهایی که از جوامع به حاشیه رانده شده اند، دشوار 
است. تنوع، برابری و شمول نیز نگرانی های واقعی هستند 
که جویندگان کار دارند. بر اساس گزارش فوربس، 8۰ درصد 
از متخصصان، استخدام متنوع را به عنوان مهم ترین روند 

در صنعت استخدام برای سال 2۰22 رتبه بندی کردند.
شرکت هایی با استعدادهای متنوع، عملکرد مالی خود را 
بهتر از سایر شــرکت ها می بینند. کارمندان در شرکتی که 
برای تنــوع ارزش قائل اســت، عملکــرد بهتری دارنــد، زیرا 
احساس تعلق می کنند و مورد احترام هستند. بهره وری در 
چنین شرکت هایی ۵۰ درصد افزایش می یابد و تصمیمات 

بهتری گرفته می شود. 
78 درصد از تیم های اســتخدام کننده که از سیســتم های 
ردیابــی متقاضــی اســتفاده می کننــد، متوجــه می شــوند 
کــه به راحتــی می تواننــد نیروهــای مســتعد بزرگــی را پیدا 
کنند. در واقع اســتخدام در طول سال های گذشته بسیار 
خــودکار شــده اســت. اکثــر اســتخدام کنندگان در دنیای 
امــروز از این قابلیت بــرای جذابیت، آموزش و تغییر شــما 
اســتفاده می کنند. به طــور گســترده ای از نرم افزارهــا برای 
بهبود کارایی و اثربخشــی اســتخدام اســتفاده می شــود. 
سیستم های ردیابی متقاضی، شما را شناسایی و سپس 
اســتخدام می کند. این ابزار حتی تا آنجــا پیش می رود که 
قــرار مالقات هایــی را با شــما تعیین می کنــد. ایــن فناوری 
سبک های رفتاری مانند توانایی شما برای انطباق و یادگیری 

ســریع را ارزیابی می کند. در میان این پلتفرم ها می توانیم 
به بامبو اچ آر، اسمارت ریکویترز، وورک دی، سابمیت ابل، 

گرین هاوس، زوم اینفو و... اشاره کنیم.

 ارجاع نیروی کار
بیشتر شــرکت ها 2۰ تا 4۰ درصد از اســتخدام های جدید 
خود را از طریق ارجاع انجام می دهند. مشــاهده شــده که 
اســتفاده از ارجاعــات نیز روشــی کارآمــد برای اســتخدام 
استعدادهای جدید است. در واقع در این روش که نیروی 
استخدامی از ســوی شــرکت های دیگر یا کارمندان تان به 
شــما پیشــنهاد می شــود، هزینه های اســتخدامی بسیار 
محــدود خواهــد شــد. عــالوه بــر ایــن مشــاهده شــده کــه 
کارمندانی که ارجاع داده شده اند، مدت بیشتری می مانند 
و کارشان را بهتر انجام می دهند. اگر کارمندانی که نیروی 
مستعدی را برای استخدام ارجاع می دهند، انگیزه داشته 
باشند و از قبل راه اندازی آن در شرکت حضور شده باشند، 
منبع مفیدی هســتند. در واقع آنها از ارزش های شــرکت 
آگاهی خوبی دارند و بهتر می توانند تصور کنند که آیا یک 
نامزد برای شرکت مناســب اســت یا نه. آنها می توانند از 
1۰۰۰ تــا ۵۰۰۰ دالر - بســته به موقعیت مرجع و شــرکت - 
درآمد کسب کنند. 2۵ درصد از شــرکت هایی که از ارجاع 
کارمندان استفاده می کنند، از سیستم ارجاع خارجی نیز 
در سال 2۰21 استفاده کرده اند. این رقم در سال 2۰2۰ تنها 
8 درصد بــود. بنابراین ارجاعات خارجی روند رو به رشــدی 
در دنیــای اســتخدام اســت. جوامــع و پلتفرم هایــی که به 
فرایند استخدام کمک می کنند، در آینده ای نه چندان دور 

تفاوت هایی ایجاد خواهند کرد.
 

 اشتغال جهانی
در سال 1991 در سراسر جهان 2/28 میلیارد نفر در جهان 
شاغل بودند و پیش از همه گیری این رقم به 3/32 میلیارد 
نفر رســید. در طول بحــران، این تعــداد ۰/11 میلیــارد نفر 

کاهش یافت.
وقتی نوبت به توسعه شــعب یا شــرکت های تابعه جدید 
یک تجارت در کشوری جدید می رسد، چند سؤال مطرح 
می شود. برای رقابت با شرکت های چند ملیتی، استخدام 
افراد از سراسر جهان مهم است. با این حال این ترکیب از 
افراد باید مرتبط با کسب و کار باشد. اگر شرکتی تصمیم به 
گسترش در کشــور جدیدی بگیرد، بیشــتر برای مدیریت 
حقــوق، مزایــا و ســایر تعهــدات قانونــی اســت. برخــی از 
کمک های خارجی می تواند مفید باشد، مانند پلتفرم هایی 

که افراد از کشورهای مختلف را دسته بندی می کنند. 
برای رقابتی بودن، داشتن یک تیم بین المللی و متنوع یک 
دارایی است، اما جمع کردن آن کار آسانی نیست. بنابراین 
پلتفرم خارجی ارجاعات می تواند در یافتن استعدادهای 

جالب توجه کمک کند.

 فرایند غربالگری
 شــکی نیســت که ابزارهای هــوش مصنوعی بــرای فرایند 
غربالگــری کارآمــد هســتند. بــه گفتــه فروشــندگان آنها، 
هوش مصنوعی می تواند فهرست کوتاهی از پنج تا شش 
نیروی مســتعد را از میان 1۰۰ متقاضــی ایجاد کند. هوش 
مصنوعی هرگز به اندازه امروز در جریان استخدام حضور 
نداشت. با این حال این یک فناوری در حال رشد است که 

نیاز به بهبود دارد.
 

 تغییر مداوم در محیط استخدام 
همان طور که قبالً ذکر شد، اســتخدام هر روز کمی بیشتر 
می شــود، به همین دلیل اســت کــه اســتخدام کننده باید 
بتوانــد تمــام ایــن تغییــرات را پیگیــری کنــد. مهارت هــای 
جدیــدی در بخش دیجیتــال و در بعــد انســانی تعریف و 
ایجاد شده اند. منابع انسانی نقش مهمی در گوش دادن 
و درک نیازهای نامزدها/کارمندان برای تســهیل توســعه 

آنها ایفا می کند.

کار از راه دور کارمندان برای کارفرمایان مشکالتی ایجاد کرده است

آزادی بدون توقف

REVIEWبررسی

 در پی سیاست های کار از راه دور، کار 
از یک جزیره گرمســیری یا یک کابین 
در جنگل که برای برخی از کارگران رؤیا بود، به 
حقیقــت پیوســت. بــر اســاس گــزارش وال 
اســتریت ژورنال ممکن اســت این کارفرمایان 
مجبــور شــوند بهــای کار کســانی را کــه بــدون 
اطالع بــه کارفرمای خــود به اطــراف نقل مکان 

کرده اند، بپردازند.

 الکس اتوود، مدیر اجرایی اســتارتاپ 
گریــوی ورک بــه وال اســتریت ژورنال 
گفت کــه شــرکت مســتقر در ویرجینیا ممکن 
است مجبور شود در مجموع حدود ۵۰۰ هزار 
دالر جریمــه بپــردازد، زیــرا یکی از مهندســان 
نرم افزار ســابقش بدون اینکه به او بگوید برای 
مــدت طوالنــی در کالیفرنیا و تگــزاس کار کرده 
است. اتوود گفت که کســب و کار خود را در آن 
ایالت هــا ثبــت نکرده بــود و ایــن مســئله زنگ 
خطــر را بــرای ســازمان های دولتــی مربوطــه به 

صدا درآورد.

 در نتیجه شرکت اتوود بین 2۰ تا 3۰ هزار 
دالر مالیــات، هزینه هــای ثبت نــام و 
جریمه در صورت حساب های غافلگیرکننده خود 
مشاهده کرده است. بقیه هزینه های تخمینی 
مربوط به ســاعاتی اســت که او صرف جلسات و 
رسیدگی به مسائل حسابداری و منابع انسانی 

در تالش برای رفع مشکل کرده است.

 او همچنین گفت کــه چندین کارمند 
دیگر نیز اعتراف کرده اند که در سراسر 
مرزهای بین المللی به فعالیت می پردازند و این 
نگرانی هایی را در مورد امنیت ســایبری ایجاد 
کرده اســت. او افــزود: »ما هرگز بــه این چیزها 

فکر نکرده بودیم.«

 از آنجــا کــه کوویــد 19 شــرکت ها را به 
اتخاذ سیاست های کار از خانه مجبور 
کــرد، کارگــران از راه دور که ســفر می کننــد و به 
عنوان عشایر دیجیتال نیز شناخته می شوند، 
اکنون 16.9 میلیون کارگر آمریکایی را تشکیل 
می دهند که بر اســاس تحقیقات انجام شــده، 
131 درصد نسبت به سطوح قبل از همه گیری 

در سال 2۰19 جهش داشته است.

 با وجود اینکه بسیاری از شرکت ها به 
کارمندان تمام وقت اجازه کار خارج از 
دفتر داده اند، اکثر آنها به دلیل خطرات نظارتی 
و نگرانــی در مــورد بســته های غرامتــی کــه بــا 
هزینه های زندگی محلی مطابقت ندارد، اجازه 

کار در سطح بین المللی را به آنها نمی دهند.

 با ایــن حــال، هانا تــووی از اینســایدر 
گزارش می دهد که برخی از کارمندان 
دفتری تصمیم گرفته اند مرزهای آزادی جدید 
خود را بدون اطالع رســانی به رؤسا یا همکاران 

خود، گسترش دهند.

 یک متخصص بازاریابی در کشورهایی 
ماننــد پانامــا، پــرو و کلمبیــا بــه طــور 
تمام وقت مشغول به کار شد تا از زمستان های 
سرد شــیکاگو که در آن مستقر است، فرار کند. 
یک کارمنــد از راه دور مســتقر در برلین حتی تا 
آنجا پیش رفت که با نصب وی پی ان مانع از این 
شــد کــه شــرکت مــکان او را ردیابــی کنــد. یــک 
کارشــناس مالیاتی گفت اگــر کارمندی تصمیم 
دارد یــک مــاه یــا بیشــتر در یــک ایالــت خــاص 
زندگــی کنــد، کارفرمایــان و کارمندان بایــد برای 
جلوگیری از جریمه های احتمالی، سیاست های 
مالی مانند ثبت نام کسب و کار، حقوق و دستمزد 

و مالیات بر درآمد را در آنجا بررسی کنند.
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یک خرده فروش چطور می تواند بدون 
از دست دادن مشتریان خود، برای سایر برندها 

تبلیغ کند و از این طریق به درآمد برسد؟

 این چالش نیست

فرصت است

 خرید از تیک تاک
برای آمریکایی ها

همکاری سازنده
ممکن است آمریکایی ها درست موقع 
تعطیالت به ویژگی فروشگاه تیک تاک 
دسترســی پیدا کنند. اگر تجــار ایاالت 
متحــده عالقه مند به فروش مســتقیم 
محصــوالت بــه مصرف کننــدگان از 
طریــق برنامــه اشــتراک ویدئو باشــند، 
اکنون می توانند در فروشگاه تیک تاک 

ثبت نام کنند.
در پیامــی در ســایت رســمی تیک تاک 
آمده اســت: »فروشــگاه تیک تاک یک 
ویژگی خرید جدید و ابتکاری است که 
بــه بازرگانــان، برندهــا و تولیدکنندگان 
امــکان می دهــد محصــوالت خــود را 
مستقیماً از طریق ویدئوهای درون فید، 
الیو و تب ویترین محصول در تیک تاک 
به نمایش بگذارند و بفروشند.« ویژگی 
خرید در حال حاضر فقط در بریتانیا و 
هفت منطقه آسیا در دسترس است.

از  ثبت نــام  بــرای  ســایتی  اگرچــه 
کســب و کارها و فــروش در ایــن پلتفــرم 
در ایــاالت متحــده راه انــدازی شــده، 
امــا بــرای همه صاحبــان کســب وکارها 
در دســترس نیســت. در حــال حاضــر 
کســانی که قصــد ثبت نــام دارنــد، باید 
یک کد دعوت برای دسترسی به برنامه 

ارائه دهند.
گزارشــی از ســمافر می گویــد کــه ایــن 
اپلیکیشــن فقــط از کســب وکارهای 
منتخب برای ثبت نام دعــوت می کند، 
اما مشخص نیست که کدام شرکت ها 

این دعوت را دریافت کرده اند.
اپلیکیشــن متعلــق بــه بایت دنــس، 
»ترافیــک با کیفیــت باالتــر«، »تجربه 
مصرف کننــده بهتــر« و »همــکاری 
یکپارچــه ســازنده« را بــرای بازرگانــی 
کــه ثبت نــام می کننــد، تبلیــغ می کرد. 
اگرچه ثبت نــام هیــچ هزینه ای نــدارد، 
اما تیک تــاک از هــر فروش کمیســیون 
می گیرد. این ســایت توضیح می دهد: 
فــروش  بــرای  کمیســیون  »کارمــزد 
هــر محصــول ۵ درصــد اســت. ایــن 
کارمــزد بــرای 9۰ روز اول پــس از ثبــت 
موفقیت آمیــز بــه 1/8 درصــد کاهــش 
می یابد و پس از 9۰ روز، نرخ کمیسیون 

به ۵ درصد بازمی گردد.«
طبــق گــزارش مــاه ژوئــن تدکرانــچ، این 
برنامــه کــه قبالً بــا شــاپیفای همــکاری 
کــرده بــود تــا بــه کاربــران امــکان خرید 
درون برنامه ای را در ســال 2۰21 بدهد، 
برگه فید خرید آزمایشی را در اندونزی 

ایجاد کرد.
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نان در قفسه ای دور، شــیر در یخچال پشتی و خریدهای 
هیجانی در قفســه نزدیک بــه صندوق، جــای دادن دقیق 
آیتم هــای مــد نظــر در دایره دیــد مشــتری، نمایــش انبوه 
کاالهای فروش ویژه در انتهای راهــرو )جایی که خریداران 
ناچار می شوند با چرخ دستی در فروشگاه بچرخند(، همگی 
اینها از ترفندهای ترکیب و جای گذاری هستند که از زمان 
اختراع سوپرمارکت ها در قلب بازاریابی خرده فروشی وجود 
داشته اند. با این حال پیشرفت های اخیر در زمینه هوش 
مصنوعی و فنــاوری دوربین فروشــگاه ها، ما را وارد ســطح 
جدیدی می کند.  یک تیم تحقیقاتی به رهبری دانشــگاه 
فناوری کوئینزلند از این پیشــرفت ها برای شناسایی یک 
چارچوب طراحی فروشــگاهی جدید اســتفاده کــرده تا با 
ارائــه خدمات بهتر بر اســاس رفتار مشــتری، فــروش را به 

حداکثر برســاند. این ایده از تکنیک های بینایی ماشــین 
استفاده می کند تا بر نواحی کلیدی صورت خریداران مانند 
گوشه های ابرو، نوک بینی و لبه های دهان شان تمرکز کند و 
الگوریتم هایی برای تشخیص احساسات تولید کند. دکتر 
کین  نگوین از دانشگاه فناوری کوئینزلند می گوید: »دوربین 
مداربســته اطالعاتــی را درباره نحــوه خرید مشــتریان در 
فروشــگاه، مســیری که طی می کنند و بخش هایــی که در 
آن زمان بیشــتری ســپری می کنند، ارائه می دهد. اما این 
پژوهش پیشنهاد می کند که بیشــتر حواس مان را جمع 
کنیم و توجه داشــته باشیم که احساســات افراد از طریق 
حاالت چهره قابل مشاهده مانند باال بردن ابرو، باز شدن 
چشــم ها یا لبخندزدن ابراز می شــوند.« در حالی که رایج 
اســت مشــتریان به صورت کلی، از مرور برندهای ناآشــنا 

قالب فروشنده 
کجا گیر 
می کند؟

استفاده از هوش مصنوعی 
در خرده فروشی حضوری

خرده فروشان شــبکه های رســانه ای را به ســرعت راه اندازی 
می کنند تا بر اســاس روابط دســت اول قــوی با خریــداران، 
درآمد بیشــتری کســب کنند. اما در الیه های درونی، تنش 
بزرگی بین مسئوالن تجربه کاربری باکیفیت و نیاز اساسی 

برای کسب درآمد بیشتر در حال شکل گیری است.
بــه گفتــه فارســتر، 4۰ درصــد از خرده فروشــانی که شــروع 
به ایجــاد شــبکه های رســانه ای کرده اند، ایجاد تعــادل بین 
تجارت خرده فروشــی و شــبکه رســانه ای خود را بزرگ ترین 
چالشی می دانند که با آن روبه رو هســتند. به عبارت دیگر 
خرده فروشان چند تبلیغ را می توانند بدون به خطر انداختن 
تجربه خریدار نشــان دهنــد؟ تیم تجربه کاربــری چگونه از 

درگیری با تیم رسانه خرده فروشی جلوگیری کند؟
خرده فروشی را در خیابان اصلی تصور کنید که به طور سنتی 
ویترین خــود را بــر اســاس بازخــورد مشــتری اولویت بندی 
می کنــد. محصــوالت موجــود در ویتریــن، منعکس کننده 
دانش به دســت آمده از مکالمه با هزاران مشــتری اســت و 
مشاهده آنچه در گذشته فروش داشته است. سپس برندها 
مبالغی را به خرده فروش پیشــنهاد می کنند تا محصوالت 



شــــــــــــــمــــــــــــاره 74
29 آبـــــــــــــــــــــــان 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

29

خرده فروشی
R E T A I L

آیا امسال خرده فروشان می توانند از بازار کریسمس به خوبی بهره ببرند؟

همه چیز در هاله ای از ابهام

REPORTگزارش

اتحادیــه ملــی خرده فروشــی پیش بینــی می کند 
در طول زمــان تعطیالت مهــم نوامبر و دســامبر، 
میزان خرید خرده فروشی بین 942/6 تا 96۰/4 
میلیــارد دالر باشــد کــه 6 تــا 8 درصــد نســبت به 
ســال گذشــته افزایش داشــته اســت. این برآورد 
هزینه های فروشندگان خودرو، جایگاه های بنزین 

و رستوران ها را شامل نمی شود.
نظرسنجی اتحادیه ملی خرده فروشی که توسط 
پراســپر اینســایت اند آنالکتیکس انجام شد، با 
بررسی خریدهای مربوط به تعطیالت نشان داد 
که مصرف کنندگان قصــد دارند به طور متوســط 
833 دالر بــرای هدایا و اقــالم غیرهدیه تعطیالت 
مانند تزئینات و غذا خرج کنند. این رقم هم سو با 

میانگین 1۰ سال گذشته است.
اتحادیــه ملــی خرده فروشــی با پیش بینــی اینکه 
مصرف کنندگان کم درآمد ممکن اســت از هزینه 
خریدهای اختصاصی مربوط به تعطیالت به نفع 
کاالهای ضروری در این دوره تورم باال عقب نشینی 
کنند، توضیــح داد کــه مصرف کنندگان بــا درآمد 
باالتر این کمبود را جبران خواهند کرد. متیو شای، 
مدیرعامــل اتحادیــه ملــی خرده فروشــی گفــت: 
»خانوارهــای با درآمــد باالتر قصــد دارنــد به طور 
متوســط بیشــتر برای هدایــای تعطیــالت و اقالم 

فصلی هزینه کنند.«
با این حال، مطالعات دیلویت و IBM این فرض را 
به چالش می کشد. تحقیقات آنها نشان می دهد 
مصرف کنندگانی که درآمد بیشتری دارند و از نظر 
مالی مطمئن تر هستند، امســال هدایای کمتری 
می خرند و در عین حال مقدار بیشتری برای سفر 

هزینه می کنند.
دیلویــت نزدیــک بــه 4۰ ســال اســت کــه از 
مصرف کننــدگان در مــورد برنامه هــای تعطیالت 
آنهــا نظرســنجی کــرده و به طــور کلــی کاهــش 
۵ درصــدی هزینه هــا را در مــورد هدایــا و ســایر 
خریدهای تعطیالت مشــاهده کرده است. با این 
حال مطالعه دیلویت همچنین شامل هزینه های 
برنامه ریزی شده برای تجربیاتی از جمله سرگرمی و 
معاشرت در رستوران ها، بلیت کنسرت و سفرهای 

نزدیک به خانه است.
به طور کلی هزینه های برنامه ریزی شده مربوط به 
تعطیالت مصرف کنندگان نسبت به سال گذشته 

ثابت است و در هر دو سال حدود 146۰ دالر است. 
نظرسنجی دیلویت پاسخ های 46۰۰ مصرف کننده 

آمریکایی را مورد بررسی قرار داده است.
دیلویت با نگاهی دقیق تر بــه خانوارهای با درآمد 
باالتــر )درآمــد 1۰۰ هــزار دالری(، متوجه می شــود 
که هزینه های برنامه ریزی شــده آنهــا به طور کلی 
7 درصــد کاهش می یابــد و از 2624 دالر در ســال 
گذشــته بــه 2438 دالر رســیده اســت. میانگیــن 
هزینه هــای خرده فروشــی نیــز 11 درصــد کاهــش 
یافتــه و از 16۰7 دالر در ســال 2۰21 بــه 1424 دالر 
در ســال 2۰22 رســیده اســت. به طــور کلــی وقتی 
دیلویــت کل هزینه هــای تعطیــالت را بــر اســاس 
دســته بندی محصول تقســیم می کنــد، هر یک 
از هشــت دســته بندی بــه جــز کارت هــای هدیه، 
مشمول افت 7 درصدی می شوند. به عنوان مثال 
هزینه برای حیوانات خانگی 28 درصد، سالمت 
و آشپزخانه 19 درصد، لوازم الکترونیکی، لباس و 
لوازم جانبی هر کدام 14 درصــد کاهش یافته اند. 
هزینه های مورد انتظار برای غذا و نوشیدنی تنها 
8 درصد کاهــش یافته و اســباب بازی ها کاهش ۵ 

درصدی داشته اند. 
گــزارش IBM از خریــد و ســفر تعطیــالت 2۰22، 
دیدگاه دیگری درباره نحوه برخورد مصرف کنندگان 
با درآمد باالتر با فصل تعطیالت دارد. این گزارش 
همچنیــن شــامل نمایــی فراتــر از نــگاه محــدود 
دیلویت بــه هزینه هــای مرتبط با ســفر در فاصله 
7۵ مایلی از خانه است. به طور کلی IBM دریافته 
که بودجه سفر نسبت به سال گذشته 49 درصد 

افزایش یافته است.
یک چیــز مســلم اســت و آن اینکــه مــردم در این 
فصل تعطیالت آرزوی بازگشــت به حالت عادی 
را دارنــد. انعطاف پذیری مصرف کننــدگان ایاالت 
متحــده چیــزی اســت کــه خرده فروشــان روی آن 
حســاب می کنند و آنچه مردم در نظرســنجی ها 
می گوینــد، لزومــاً همــان کاری نیســت کــه واقعــاً 
انجام می دهند. خرده فروشــان باید در این فصل 
به مصرف کنندگان بــا درآمد باالتــر و از نظر مالی 
مطمئن متمایل شــوند تا بتوانند به سطح درآمد 
مورد نظر خود برسند؛ اینکه آیا آنها که می توانند 
بیشــتر خــرج کننــد، خرده فروشــان را همراهــی 

می کنند یا خیر، هنوز در هاله ای از ابهام است.

آنهــا را در ویترین فروشــگاه خود قــرار دهــد. خرده فروش با 
خوشــحالی دالرهــای محصــول حمایت شــده را به دســت 
می آورد، اما خطر نادیده گرفتن منافع مشتری و قربانی کردن 
تجربه شخصی  در کمین اســت. در نهایت خرده فروش به 
درآمد اولیه می رسد، اما ممکن است خریدارانش را از خود 

دور کند.
تا ســال 2۰23 داده هــای دســت اول خرده فروشــان دیگر به 
اندازه کافی خوب نخواهند بود. این امر نشان دهنده تعادل 
ظریفی بین تجربه کاربری و درآمد رسانه های خرده فروشی 
اســت. نکته کلیدی این اســت که خرده فروشــان تجربیات 
رسانه ای بومی و شخصی سازی شده ایجاد کنند تا اطمینان 
حاصل شود که خریداران همچنان محصوالت دلخواه خود 
را می بیننــد و خرده فروشــان نیز بــدون قربانی کــردن ارتباط 
خود بــا مشــتریان، درآمد رســانه ای را بــه دســت می آورند. 
بیایید بررسی کنیم که چگونه خرده فروشان می توانند این 

کار را انجام دهند.

 مطالعه موردی؛ آمازون چالش خرده فروشی 
رسانه - تجربه کاربری را حل می کند

بــه آمــازون نــگاه نکنیــد کــه در ســال گذشــته نزدیــک بــه 
6۰ میلیــارد دالر ســود قبــل از بهــره، مالیــات و اســتهالک 
)EBITDA( و 31 میلیــارد دالر درآمد رســانه ای ایجاد کرد. با 
توجه به حاشیه باالی فروش رســانه ها، حدود 4۰ درصد از 
ســود آمازون از رســانه های خرده فروشــی حاصل می شود. 
از دیدگاهــی متفــاوت بــه ازای هــر 1۰ دالر درآمــد تجــارت 
الکترونیــک، آمــازون یــک دالر از فروش تبلیغــات دریافت 

می کند.
به نظر می رســد آمــازون تجارت رســانه ای خــود را با تجارت 
خرده فروشــی و بــازار متعــادل کــرده اســت. محصــوالت 
حمایت شــده آن کــه تأثیــر EBITDA قــوی دارنــد، ماننــد 
محصوالت ارگانیکش در بین خریداران پرطرفدار هستند. 
بنابراین آمازون از مزایای شبکه رسانه ای خود بدون آسیب به 

کسب وکار اصلی خرده فروشی خود بهره می برد.

 ســایر خرده فروشــان با چالش تجربــه کاربر 
مواجه می شوند

بــر اســاس گــزارش ای مارکتــر، آمــازون همچنــان بیــش از 
ســه چهارم هزینه هــای رســانه های خرده فروشــی ایــاالت 
متحده را به خود اختصاص می دهد، اما بســیاری از رقبای 
غول پیکر با کمک پلتفرم های شخص ثالث، شبکه های خود 
را راه اندازی کرده اند. خرده فروشان با انجام این کار به بودجه 
رسانه ای صدها برند دسترســی فوری پیدا می کنند. آنها با 
کمک این پلتفرم ها، عملیات فروش، تبلیغات و راه حل های 
فناوری ای را دریافت می کنند که به آنها امکان می دهد ارزش 

داده های دست اول خود را به حداکثر برسانند و برندها را به 
تبلیغات هدفمند تجهیز کنند.

اما همان طور که ســناریوی فروشــگاه خیابان اصلی تصویر 
می کنــد، خرده فروشــان هنوز بایــد با چالــش تجربــه کاربر 
دســت و پنجه نرم کنند. آنهــا باید قــدرت کنترلــی را که این 
شــبکه ها به آنهــا داده، بــا ابزارهــای اضافی که پاســخگوی 
مسئله شخصی سازی هســتند، ترکیب کنند تا از مزایایی 
که تجربه کاربری باکیفیت باال در کنار افزایش فرصت های 

درآمدی به همراه دارد، استفاده کنند.

 حل چالش تجربه کاربر رسانه خرده فروشی
اکثر خرده فروشــان تــالش زیــادی بــرای درک الگوریتم های 
جســت و جوی مبتنی بر هوش مصنوعی و شخصی سازی 
انجام داده اند. آنها عالیق و هدف جست و جوی کاربران خود 

را بهتر از هر شریک دیگری درک می کنند.
همان طور که خرده فروشان شبکه های رسانه ای را می سازند، 
باید از همیــن فناوری برای بهینه ســازی تجربه در ســایت و 
مرتبط تر کردن تبلیغات محصول حمایت شــده اســتفاده 
کننــد. آنهــا می تواننــد محصــوالت حمایت شــده ای را کــه 
در زمینه خاصی شخصی ســازی نشــده اند، فیلتــر کنند و 
محصوالت دیگری که مرتبط هستند، می توانند رتبه بندی 
برجسته تری داشته باشند. بنابراین خرده فروشان در حالی 
که همچنان محصوالت حمایت شده را نشان می دهند که 
بیشــتر مربوط به خریداران فــردی اســت، می توانند درآمد 
رسانه ای را نیز از طیف گسترده ای از برندها داشته باشند. در 
این حالت، رسانه و تجارت به جای تنش، به صورت هماهنگ 

کار می کنند.

 معنای ادغام برای رســانه های خرده فروشی 
چیست

هدف نهایــی باید این باشــد کــه محصوالت حمایت شــده 
به اندازه محصوالت ارگانیک مناســب مشــتریان باشــند. 
خریداران باید به ســختی بتوانند تفاوت آنها را تشــخیص 
دهند. وقتی خرده فروشان این کار را انجام  دهند، می توانند 
در عین حال که کیفیت تجربه کاربر خود را حفظ می کنند، 
شــبکه های موجود خود را نیز افزایش دهند و تا حد امکان 
تبلیغات بومی را نشــان دهنــد، زیرا تجربه خریــد را مختل 

نمی کنند.
مزایای این رویکرد بسیار زیاد است؛ درآمد تبلیغاتی بیشتر 
برای خرده فــروش، تجربه کاربــری ای به همان انــدازه قوی یا 
حتی بهتر، فروش بیشتر برای شرکای برند و بودجه اضافی 
بــرای فروشــندگان رســانه خرده فروشــی. وقتی رســانه های 
خرده فروشی به جای به چالش کشیدن تجربه کاربر، بر آنها 

تکیه می کنند، همه برنده محسوب می شوند.

لــذت ببرنــد و بیشــتر از قفســه های باالیــی خریــد کنند، 
دکتر نگوین می گوید درک عمیق تر رفتار آنها هدف نهایی 
هوش تجاری است. او می گوید: »اقدامات آشکاری مانند 
برداشتن محصوالت، قرار دادن محصوالت در چرخ دستی 
و بازگردانــدن محصــوالت به قفســه، بســیار مــورد توجه 
خرده فروشان هوشمند قرار گرفته است. رفتارهای دیگری 
مانند خیره شــدن به یک محصــول و خوانــدن جعبه آن، 
نقش معدن طال برای بازاریابی و درک عالقه مشتریان به 

یک محصول را بازی می کنند.«
محققان می گویند تجزیه و تحلیل نقشه حرارتی، ردیابی 
مسیر انسان و تشــخیص عملکرد مشــتری را می توان از 
طریق ویدئو ارزیابی کرد و این امر امکان ارزیابی دقیق تری 
از مواردی مانند جریان ترافیک یا محبوبیت نمایشگرهای 

قرار داده شده در مناطق مختلف را فراهم می کند. پروفسور 
کلینتون فوکــس، محقق و همــکار دکتر نگویــن می گوید: 
»فروشــگاه هایی ماننــد وول وورث و کولــز به طــور معمول 
از الگوریتم هــای تقویت شــده بــا هــوش مصنوعــی بــرای 
ســرویس دهی بهتــر و توجــه بــه عالیــق و خواســته های 
مشتری و ارائه توصیه های شخصی استفاده می کنند. این 
امر به ویژه در سیســتم نقطه فروش و از طریق برنامه های 
وفاداری اعمال می شود. این نمونه ســاده دیگری از موارد 
استفاده از هوش مصنوعی برای ارائه طراحی فروشگاهی 
مبتنی بر داده هــا و درک بهتر رفتار مشــتری در فضاهای 
فیزیکی اســت.« دکتر نگویــن می گوید می تــوان با حفظ 
حریــم خصوصــی و بررســی مشــتریان در ســطح کلــی، 

اطالعات کلیدی را شناسایی کرد.
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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

اشتیاق انســان برای ایجاد ارتباط در کنار پیشرفت فناوری 
دیجیتال موجــب دگرگونی در رســانه های اجتماعی شــده 
است. ماجرای رسانه های اجتماعی داستان ایجاد و پرورش 

ارتباطات شخصی در مقیاس بزرگ است.
فرهنگ و بستر رسانه های اجتماعی چنین معرفی می شود: 
»گونه هایی از ارتباطات الکترونیکی )مانند وب سایت هایی 
بــرای شــبکه های اجتماعــی و کوتاه نویســی( کــه کاربــران از 
طریــق آن جوامعــی آنالیــن را ایجــاد می کنند تــا اطالعات، 
طرح  ها، پیام های شخصی و سایر محتواها )مانند ویدئوها( 
را به اشتراک بگذارند.« رشد به نســبت شتابان رسانه های 
اجتماعــی آن را در جایــگاه یــک نیــروی جامعه شــناختی و 
تجاری قرار داده و دنیای کسب وکار را نیز دگرگون کرده است.

 تاریخچه مختصر رسانه های اجتماعی
رسانه های اجتماعی در کمتر از یک نســل از وسیله تبادل 
مســتقیم اطالعــات بــه محــل گردهمایــی مجازی، بســتر 
خرده فروشی و ابزار حیاتی بازاریابی قرن 21 تبدیل شده اند. 
این دگرگونی چگونه آغاز شد؟ چگونه رسانه های اجتماعی 
بر زندگی میلیاردها انسان اثر گذاشته؟ کسب وکارها چگونه 
با ســبک زندگی مصرف کننده دیجیتال ســازگار شــده اند؟ 
کارشناسان بازاریابی به چه شــکل از رسانه های اجتماعی 
استفاده می کنند؟ همه اینها بخشی از داستان تکامل مداوم 

رسانه های اجتماعی است.
ریشه های پیش از اینترنت: پیدایش رسانه های اجتماعی 
از یک دیدگاه در 24 می 1844 با مجموعه ای از نقطه و خط 
تیره الکترونیکی آغاز شد که بر پایه کارکرد دستگاه تلگراف 
بــا دســت نویس بــود. ســاموئل مــورس در نخســتین پیــام 
الکترونیکی که از بالتیمور به واشــنگتن فرســتاد، نوشــت: 
»خدا چه کرده؟« و ثابت کرد که پیامدهای تاریخی دستاورد 
علمی خود را درک کرده است. مقاله ای در واشنگتن پست با 
عنوان »کد مورس پیش از توییتر و فیس بوک وجود داشت: 
به یــاد مختــرع واقعــی رســانه های اجتماعــی« تاریخچه و 
 »OMG« ارتباط کامل کد مورس با نسخه های اخیر امروزی

و »LOL« را بیان می کند. 
گرچه شــبکه آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشــرفته به نام 
ARPANET در سال 1969 ایجاد شد که به دانشمندان چهار 
دانشگاه به هم پیوسته اجازه می داد تا نرم افزار، سخت افزار 
و سایر داده ها را به اشتراک بگذارند، اما آنگاه که بنیاد ملی 
علوم آمریکا در ســال 1987یک شــبکه دیجیتال سراسری 
و قوی تــر از ARPANET به نــام NSFNET را راه انــدازی کرد، 
اینترنت امروزی به وجود آمد. یک دهه پس از آن در ســال 

1997 نخستین بستر واقعی رسانه اجتماعی ایجاد شد. 
راه انــدازی وب ســایت های اجتماعــی: رشــد اینترنــت در 
دهه های 8۰ و 9۰ میــالدی، امکان معرفی خدمات ارتباطی 

پیدایش و دگرگونی رسانه های اجتماعی و رشد به نسبت 
شتابان این شبکه ها، آنها را در جایگاه یک نیروی 

جامعه شناختی و تجاری قرار داده و دنیای کسب وکار را 
دگرگون کرده است

 مهره اثرگذار 
دنیای کسب و کار

رسانه های اجتماعی امروزی در گذر زمان

محبوب ترین ها ماندگارند

REVIEWبررسی

رنــدی ســوس و وارد کریستنســن در ســال 1978 
ســامانه تابلوی اعالنات رایانه ای CBBS را معرفی 
کردنــد. ایــن ســامانه در ابتــدا بــرای کمــک بــه 
شبکه ســازی مخترعــان بــا اعضــای یک باشــگاه 
رایانه ای در شــیکاگو و تولید محتوا برای خبرنامه 
باشــگاه آنها طراحی شــد و گســترش یافــت تا به 
خدمت رســانی بــه 3۰۰ تــا 6۰۰ کاربــر رســید. این 
شبکه هنوز وجود دارد و نوشته هایی با تاریخ سال 

2۰۰۰ در آن وجود دارد.

گفت وگــوی اینترنتــی، پیام رســانی 
فوری و اتاق های گفت وگو

BBS نخســتین  در ادامــه کار ســامانه های 
گفت وگــو، بازپخــش   خدمات دهنــده 
)IRC( توســط جارکــو اویکارینــن   Relay Chat 
در سال 1988 راه اندازی شــد که به کاربران امکان 
گفت وگو در زمان واقعی می داد و زمینه پیدایش 
خدمات پیام رســانی فوری مانند mIRC و ICQ را 

فراهم کرد که هنوز هم وجود دارند.
در ســال America Online( AOL 1992( در 
اختیار کاربــران قرار گرفــت و تا ســال 199۵ تعداد 
ســه میلیــون کاربــر AOL می توانســتند از طریق 
ایمیل، انجمن ها و اتاق هــای گفت و گو با یکدیگر 
ارتباط برقرار کنند. افراد مشهوری از این اتاق های 
گفت و گــو اســتفاده کردنــد، از جملــه مایــکل 
جکسون برای میزبانی یکی از نخستین جلسات 
»هرچــه می خواهی بپــرس« بــا بیــش از 2۵ هزار 

شرکت کننده.
در سال 1999 تنسنت خدمات پیام رسانی فوری 
QQ را راه اندازی کرد. این خدمات در کنار شــبکه 
اجتماعــی کیوزون کــه در ســال 2۰1۵ ایجاد شــد، 
هنوز بــا ۵74 میلیــون کاربر بــه حیات خــود ادامه 

می دهد.

 نخستین شبکه های اجتماعی
در ســال 1997 نخســتین وب ســایت های شــبکه 
اجتماعی، »بولت« و »سیکس دگریز« راه اندازی 
شدند. دن پلسون بولت را به عنوان پلتفرمی برای 
افراد 1۵ تا 2۰ ساله طراحی کرد تا از آن برای ایمیل، 
پســت صوتی، گفت وگوی صوتی، تابلوهای پیام 
و پیام رســانی فــوری اســتفاده کنند. 11 ســال بعد 
بولــت پایان کار خــود را اعالم کــرد. انــدرو واینریچ 

بنیان گــذار ســیکس دگریــز کــه گاهــی او را پــدر 
شبکه های اجتماعی می نامند، این بستر را ایجاد 
کرد تا به کاربــران بــرای ارتباط بــا افــرادی که هنوز 

نمی شناختند، کمک کند. 

 تولد وبالگ نویسی اجتماعی
در ســال 1998 »اپن دایری« به نخســتین بســتر 
آنالیــن خاطــرات تبدیــل شــد و بــا گــردآوردن 
یادداشت نویسان به آنها اجازه می داد افکار خود 
را به اشــتراک بگذارنــد و درباره افــکار دیگران نظر 
دهند. نویسندگان هنوز هم از این وب سایت برای 
به اشتراک گذاشتن داســتان های شخصی خود 
استفاده می کنند. یک سال بعد »الیو ژورنال« وارد 
عرصه وبالگ نویسی اجتماعی شــد و عالوه بر به 
اشتراک گذاشتن طرح ها و ایجاد اجتماع از طریق 
نظــر دادن، امــکان دوست شــدن با افــراد همفکر 
را فراهــم و جذابیــت اجتماعــی وبالگ نویســی را 

افزایش داد.

 از دوســت یابی اجتماعــی تــا بــازی 
اجتماعی

 در سال 2۰۰2 فرندستر راه اندازی و چنین معرفی 
شــد: »یــک جامعــه آنالیــن کــه افــراد را از طریــق 
شــبکه های دوســتان بــرای قــرار مالقات یــا یافتن 
دوستان جدید به هم متصل می کند.« بنیان گذار 
آن، جاناتان آبرامز چندین اختــراع را ثبت کرد، از 
جملــه روش هایی برای اتصــال کاربران بر اســاس 
روابــط آنهــا، مدیریــت ارتباطــات و ترغیــب بــه 

بارگذاری محتوا در یک شبکه اجتماعی. 

 پیدایــش محبوب تریــن بســترهای 
اجتماعی امروزی

در اوایــل دهــه 2۰۰۰ شــاهد راه انــدازی چندیــن 
شبکه اجتماعی برتر بودیم که هنوز هم محبوب 
هستند. شــبکه های لینکدین و مای اسپیس در 
ســال 2۰۰3، فیس بــوک و فلیکــر در ســال 2۰۰4، 
ردیت در سال 2۰۰۵، توییتر در سال 2۰۰6، تامبلر 
در سال 2۰۰7، سینا ویبو )نسخه چینی توییتر( در 
سال 2۰۰9، پینترست و اینستاگرام در سال 2۰1۰، 
اسنپ چت در ســال 2۰11، تلگرام در ســال 2۰13، 
دیسکورد در سال 2۰1۵ و تیک تاک در سال 2۰17 

راه اندازی شدند. 
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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

آنالیــن ماننــد CompuServe، America Online و 
Prodigy را فراهــم کــرد. آنهــا کاربــران را به وســیله ایمیل، 
پیام های تابلوی اعالنــات و گفت وگوی آنالین بــا ارتباطات 
دیجیتال آشنا کردند که در سال 1997 به پیدایش نخستین 
شبکه های رســانه های اجتماعی منجر شــد که با خدمات 
بارگذاری کوتاه مدت حساب کاربری به نام »سیکس دگریز« 
آغاز شــد. این خدمات در ســال 2۰۰1 توســط «فرندستر« 
پیگیری شد؛ این بسترهای بدوی میلیون ها کاربر را به خود 
جذب و ایجاد نشــانی ایمیل را ممکن و شبکه های آنالین 

اولیه را فعال کردند.
وبالگ هــا یــا بالگ هــا شــکل بنیادیــن دیگــری از ارتباطات 
اجتماعی دیجیتــال بودند که با راه اندازی ســایت انتشــار 
»الیو ژورنــال« در ســال 1999 محبــوب شــدند. عرضه این 
خدمــت بــا راه اندازی بســتر انتشــار بالگر توســط شــرکت 
فنــاوری »پیرا لبــز« هم زمــان بود که در ســال 2۰۰3 توســط 

گوگل خریداری شد. 
لینکدین در سال 2۰۰2 به عنوان شبکه ای برای کارشناسان 
حرفه ای ایجاد شــد که تعــداد کاربرانش در سراســر جهان 
تا ســال 2۰2۰ بــه بیــش از 67۵ میلیون نفــر افزایش یافت. 
این سایت رســانه اجتماعی انتخابی برای جویندگان کار و 
همچنین مدیران منابع انسانی است که به دنبال نامزدهای 

واجد شرایط هستند.
امــا دو تالش بــزرگ دیگــر در رســانه های اجتماعــی پس از 
موفقیــت اولیه از بین رفتند. در ســال 2۰۰3 مای اســپیس 
راه اندازی شد و این وب سایت تا ســال 2۰۰6 پربازدیدترین 

وب ســایت روی کــره زمیــن بــود کــه بــه دلیــل 
فراهم کــردن امکان اشــتراک گذاری مســتقیم 
موسیقی جدید در صفحات نمایه کاربران مورد 
توجه قــرار گرفــت. این وب ســایت ســال 2۰۰8 
زیر ســایه فیس بوک قرار گرفت و در سال 2۰11 
توسط جاستین تیمبرلیک نوازنده به قیمت 3۵ 
میلیون دالر خریداری و از آن زمان به یک طرح 
دیرهنگام در زمینه رسانه های اجتماعی تبدیل 
شد. در سال 2۰12 گوگل با راه اندازی گوگل پالس 
تالش کرد وارد حوزه رسانه های اجتماعی شود، 

اما آن هم پــس از اینکه اطالعات شــخصی نزدیک به ۵۰۰ 
هزار کاربر بر اثر نقض شــرایط امنیتی به مخاطره افتاد، در 

سال 2۰18 به کار خود پایان داد.
رســانه های اجتماعــی مــدرن: امــروز فضــای رســانه های 
اجتماعــی بــا مجموعــه ای از خدمــات پــر شــده کــه مورد 
اســتقبال بیش از پنج میلیــارد کاربر دســتگاه های تلفن 
همــراه در سراســر جهــان قــرار گرفتــه اســت. بازیگــران 
بزرگ این میدان عبارت اند از فیس بــوک، ردیت، توییتر، 

اینستاگرام، پینترست، اسنپ چت و واتس اپ.

 رسانه های اجتماعی؛ کاربران و مشاغل
تجربه کار با شبکه های اجتماعی که از رایانه  های شخصی 
آغاز شده بود با تلفن های همراه به این ابزار منتقل و توسعه 
فنــاوری، آنها را به »تلفن هوشــمند« تبدیل کــرد. پیدایش 
برنامه های رســانه های اجتماعی به کاربران اجازه داد پیوند 
اجتماعی خود را در هر جا نگه دارند؛ کسب وکارها با عرضه 
شیوه های جدید و ســاده تر تعامل و روش های جدید خرید 
کاال و خدمــات از مزایــای ایــن پویایــی کاربــران بــرای خریــد 

استفاده کردند. 
تجربه کاربر نهایی: رسانه های اجتماعی از آغاز برای کمک 
به ایجاد و نگه داشــت ارتباط دیجیتال کاربران با دوســتان، 
همکاران، خانواده و حتی افرادی همفکر ایجاد شد که ممکن 
بود هرگز آنهــا را ندیده باشــند. خدمات تابلوهــای اعالنات 
مانند CompuServe و Prodigy امکان رشد جوامع آنالین 
به شــکل رایگان و بدون خروج از خانه را فراهم کرد. اختراع 
گوشی هوشمند رسانه های اجتماعی را از رایانه های رومیزی 
و لپ تاپ رها کرد. نرم افزارهای رسانه های اجتماعی بر بستر 
گوشــی های هوشــمند رشــد کردند. پیشــرفت های فناوری 
به ویژه دوربین هــای قدرتمند درون گوشــی های هوشــمند، 
تمرکز برنامه های تلفن همراه را به سوی ویدئو و تصاویر تغییر 
داد. کاربران اکنون می توانند عالوه بر پیام های نوشتاری، کار 
انتشار در زمان واقعی را هم انجام دهند. در این میان به ویژه 
اینستاگرام به گزینه کاربران رسانه های اجتماعی عالقه مند 
به سفر، سرگرمی، مد و سایر موضوعات بصری تبدیل شد.

 تجربه کسب و کار
بــا گســترش پایگاه هــای کاربــری رســانه های 
اجتماعــی، شــرکت های فنــاوری بــه برخــی از 
ارزشمند ترین داده های قابل رهگیری کاربران 
 IAS دسترســی داشــتند. یــک نوشــته در
اینســایدر اشــاره می کند: »کاربران فقــط وارد 
سامانه نمی شوند و مرور نمی کنند، بلکه آنها 
اطالعاتی چون نام، محل زندگی، آنچه دوست 
دارند و کسانی را که می شناسند بیان می کنند 
و روشــن ترین تصویر را بــرای بازاریابانی که به 
دنبال هــدف قــرار دادن مصرف کنندگان خاص هســتند، 
ترسیم می کنند.«  فیس بوک از اوایل سال 2۰۰6 و توییتر 
از سال 2۰1۰ تبلیغات در بستر نرم افزار خود را آغاز کردند. 
همچنین شــرکت ها ســودمندی بالقــوه حضور فعــال در 
رسانه های اجتماعی را کشف کردند. شرکت ها از بازاریابی 
ســازمانی در رســانه های اجتماعــی بــرای افزایــش آگاهی 
درباره نشــان تجاری، ایجاد و گسترش ســرنخ های ارتباط 
تجاری، توسعه و پرورش روابط با مشــتریان و یادگیری از 

رقبا استفاده می کنند.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

ادامه از صفحه ۱۷

اکوسیستم آکواریومی جواب نمی دهد

INTERVIEWگفت وگو

به طور کلی رقابت عنصر مهم و بســیار اثرگذاری 
در بازار است. درست است که رقبا همواره حیات 
کســب و کار مــا را تهدیــد می کننــد، ولــی رقابــت 
اســت که باعث می شــود کیفیــت افزایــش یابد، 
صرفه اقتصــادی به وجــود آید و رفــاه کاربر تأمین 
شود. هر چقدر این اکوسیستم را آکواریومی نگه 
داریم، رقابت و در نتیجه توسعه را از بین برده ایم. 
متأسفانه برای آن حد یَقِف هم تعریف نمی شود. 
ما متوجه هستیم که هر کشوری یکسری قوانین 
و خطوط قرمــزی دارد کــه به حکومت ها وابســته 
اســت. بله، ایــن اتفــاق بــرای اکوسیســتم چین و 
روســیه رخ داده اســت. در چیــن یــا روســیه، ایــن 
انتخاب را کرده اند که اکوسیســتم خــود را از دنیا 
مستقل کنند و همه پلتفرم هایشان داخلی باشد. 
من این تصمیم را نمی پسندم، زیرا معتقدم گردش 
آزاد اطالعات باعث رشد کل جامعه می شود و هر 
چقدر که جلــوی این گردش گرفته شــود، طبیعتاً 
رشــد را کند و بــا چالش مواجــه می کنــد. اما یک 
تفــاوت هــم در اینجــا وجــود دارد و آن اینکــه اول 
زیرســاخت آماده شــده و بعد این اتفاقات افتاده 
است. به عالوه ما درباره چه جمعیتی و چه بازاری 
صحبت می کنیــم؟ دربــاره چینــی کــه به تنهایی 
یک پنجم جمعیــت جهــان را در خود جــای داده 
اســت. شــاید در چنین جمعیتــی بتوانــد دنیای 
کوچکی شــکل بگیرد که من با آن هــم مخالفم و 
نمی گویم ایده خوبی است، اما حتی برای آن ایده 
هم باید مسائلی را در نظر گرفت. اینها را در پاسخ 
بــه کســانی می گویم کــه فکــر می کنند چــون این 
ایده ظاهراً در چین جواب داده، اینجا هم قابلیت 

عملیاتی کردن دارد. 
طبیعتــاً بزرگ تریــن ضربــه چنیــن تصمیمــی به 
مملکــت وارد می شــود، زیــرا ســرعت توســعه 
را کاهــش می دهــد و رفــاه کل جامعــه شــروع بــه 
پایین آمدن می کند، چون سرعت رشد و رقابت را 
از بازار حذف کرده ایم. تصور کنید دنیا با سرعت 
1۰ کیلومتر در ســاعت در حال دویدن است. این 
کار مانند آن است که در چنین دنیایی، ما خودمان 
را به سرعت یک کیلومتر در ساعت محدود کرده 
باشیم. شــاید در یک ســاعت متوجه این تفاوت 
نشــویم ولی وقتــی 1۰ ســاعت گذشــت، اختالف 
بیشــتر می شــود و همین طــور هم بــه مــرور زمان 
افزایش می  یابد. در نهایت به نقطه ای می رســیم 
که می بینیم آن قدر فاصله زیاد شده که گویی دیگر 

وجود نداریم. 

 برنامه هــای آینــده شــما چــه 
هستند؟ آیا موردی از برنامه های توسعه ای 
شــما بوده که تحت تأثیر این اتفاقات قرار 

گرفته باشد؟
زمانی که توافق برجام حاصل شده بود، بارقه هایی 
از امید و روشنایی در اکوسیستم استارتاپی ایران 
به وجود آمد، زیرا قرار بود سرمایه گذاران خارجی و 
بزرگ وارد میدان شوند. پول نقش بسیار مهمی 

در ســاختن ایــن اکوسیســتم دارد. ما از ســال 97 
که توافق برجام با مشــکل مواجه شــد، بســیاری 
از برنامه هــای توســعه ای خــود را تغییــر دادیــم. 
در ایــن شــرایط هــم هــر شــرکت بزرگی کــه قصد 
ســرمایه گذاری دارد، وقتــی ریســک از بین رفتــن 
کســب و کارها و کوچک شــدن بــازار را می بینــد، 
ممکن اســت از تصمیم خود صرف نظــر کند. در 
اصل انگیزه سرمایه گذاری از بین می رود. در نظر 
داشته باشید که درست اســت این اتفاقات روی 
مثالً تاکســی اینترنتی به ظاهر تأثیر نداشــته، اما 
مصرف کننده که تولید نمی شــود؛ مصرف کننده 
هــم بایــد درآمــدی داشــته باشــد تــا از پلتفرم هــا 
اســتفاده کنــد. به عــالوه چــه ضمانتــی هســت 
اتفاقاتــی که امروز برای یکســری از کســب و کارها 
افتــاده، در آینــده بــه شــکلی دیگــر بــرای ســایر 
کســب و کارها رخ ندهــد؟ مگر در گذشــته کســی 
می توانســت چنین شــرایطی را پیش بینی کند؟ 
همیــن باعــث می شــود هــم ســرمایه گذار و هــم 
کارآفرین دچار ناامیدی شوند. وقتی سرمایه گذار 
ناامید می شــود، تمام برنامه های رشــد و توســعه 
مــا بــا تهدیــد مواجــه می شــود. خوشــبختانه ما 
ســهام داران حمایتگــری داشــتیم کــه در همیــن 
شــرایط هم حمایــت خــود را قطــع نکرده انــد، اما 
طبیعی است که این حمایت ها کامالً محتاطانه 
انجام شود. اگر تا دیروز می گفتند که سرعت رشد 
را 1۰ کیلومتر بر ســاعت نگه دار، االن می گویند با 
توجه به ریسک هایی که وجود دارد، سرعت خود 
را به پنج کیلومتر در ساعت کاهش بده. اما رفتار 
محتاطانه اصالً در قاموس کسب و کار استارتاپی 
جایی ندارد، زیرا استارتاپ آمده تا کاری را که یک 
کســب و کار ســنتی در 4۰ ســال انجــام می دهــد، 
ظرف مثالً شش سال به سرانجام برساند. اگر این 
کسب و کار را هم آن قدر مستهلک کنید که زمان 
انجــام کار برای اســتارتاپ همان 4۰ ســال باشــد، 
دیگــر اســتارتاپ و اکوسیســتم فنــاوری معنایــی 
ندارد و همان کســب و کارهای ســنتی و قدیمی از 

پس کار برمی آیند. 
درباره توسعه میاره باید بگویم که فعالً سرویسش 
در سطح تهران است و اگر مشکل عجیب و غریبی 
به وجود نیاید، برنامه داریم تا انتهای ســال 14۰2 
به پنج شــهر اصلی دیگــر ایران نیــز وارد شــویم و 
به مــرور در کل ایران جایــگاه خواهیم داشــت. نه 
به این معنی که همه شهرهای کوچک را پوشش 
دهیم، اما در حال تالش برای گسترش جغرافیایی 
خدمات خود هستیم. به عالوه اینکه پلتفرم ما تا 
به امروز بســیار مبتنی بر کســب و کارهای مربوط 
به بازار غذا بوده و در تالشــیم تا در سایر بازارهای 
جانبی نیــز نفوذ کنیم کــه به ایــن برنامه هــم قرار 

است تا انتهای سال 14۰2 برسیم.
همه ناراحت هستیم و امیدواریم زودتر به شرایط 
عادی برگردیم. هرچند شرایط در گذشته هم عادی 
نبوده و می توانست خیلی بهتر از این باشد، ولی 

امیدوارم عقب تر از جایی که بوده ایم نرویم.
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

یک ابر داریم که برایت گریه می کند و یک ابر هم داریم که با قصه و سرگذشتش گریه ات را 
درمی آورد؛ ولی حاال توی این اوضاع گل وبلبل که دارد از زمین و آسمان برای استارتاپ های 

ابرآور و غیرابرآور می بارد، چرا یاد بی سوادی و عوامیت خودم افتادم؟ 
نصایح طغرای مشهدی

زمانه ساز 
راک و رنگ دارد

طغرای مشهدی )درگذشته در 1۰78 ه. ق.( 
شاعر، نویسنده و سخن ســرای برجسته 
ســبک هنــدی اســت. در اواخــر دوران 
جهانگیر گورکانی به هند رفت، چندگاهی 
پســر  مرادبخــش،  منشــی شــاهزاده 
شاه جهان بود و با وی در دکن و بخش های 
جنوبی هند سفر کرد. رساله مرآت الفتوح 
را دربــاره لشکر کشــی مرادبخــش بــه بلخ 
نوشت. بخشی از عمر خود را در پنجاب، 
آگره و گجرات گذراند و مدتــی هم به ایران 
آمد. در ســال های پایانی عمر به کشــمیر 
رفت و در همان شهر درگذشــت و در کنار 

قبر کلیم کاشانی به خاک سپرده شد.

ز گردون تا به کف مردنگ دارد
زمانه ساز راک و رنگ دارد

صدای فاخته در ذکرخوانی
ز نوروز صبا آرد نشانی

اگر یک جو شکست افتد به چینی
عشیران را ازو خرمن ببینی

خورد بر طشت اگر یک بار سنگی
محیرخیز گردد بی درنگی
از آن طایرنواز کوه و هامون

هما عودی بود صوتش همایون
صدای ببر چون آید به گوشت

بیاتی می کند تاراج هوشت
شتر قانون مستی گر بیابد
ز آهنگ مخالف رخ نتابد

مگس چون بال بگشاید به پرواز
پر او صوت زابل می کند ساز

تن پشه اگر فرد است اگر زوج
صدا را از حضیض پر دهد اوج
ز چرخ آسیا خیزد چو آهنگ

نهفت آید به گوش دانه و سنگ
به زابل یافت تا رستم مکانی

ز طوس آمد به چنگش وصف خوانی
تفنگی را که در نی ریز سازند
به آهنگش مخالف را نوازند

دورهمی سیلیکون ولی  بچه های بامرام شوش HINT نکته

١
آدم که عوام و ساده باشــد، خیلی خودش را درگیر تکلف 
و تصنــع نمی کند و بــا هر چیزی، هــر جوری کــه راحت تر 
اســت برخورد می کند. مثالً »قفل« شــاید برای خیلی ها 
»قفل« باشد، اما برای ما اکابری ها همان »قلف« است. 

حاال شــما همیــن فرمــان را بگیر و بــرو جلو تا 
بــه »شــعم« و »دیفــال« و »اســتلخ« و باقی 

کلمات برسی. 
بنده هم چون استعداد و سوادش را نداشتم، 
نتوانســتم مثل هــزاران مســئول خدمتگزار، 
هم زمــان هم خدمت مــردم برســم و هم بروم 
و روزی 2۰ ســاعت مطالعــه و تحقیــق کنــم 
و دکترایــم را بگیــرم. بــرای همیــن اســت کــه 
عوامــم و تا ســال ها بــه »ابــرآروان« می گفتم 

»ابرآوران«.

٢
راســتش آن موقع ها فکــر می کــردم این شــرکت در زمینه 
باروری ابرهای نابارور یا حتی واردات ابر تشک های طبی 
یا یک چیزی که مایه ابری داشته باشد، فعالیت می کند 
تا اینکــه باالخــره با خنــده عاقــل اندر ســفیه دوســتان و 
دشمنان، فهمیدم که نخیر! کالً از بیخ غلط می زدم و این 
ابری که این دوستان می آورند با آن ابر تومنی هفت صنار 

فرق می کند.

٣
بله خب، یک ابــر داریم که برایت گریــه می کند و یک ابر 
هم با قصــه و سرگذشــتش گریــه ات را درمــی آورد. با هم 

فرق می کنند.

۴
حاال توی این اوضاع گل وبلبل که دارد از زمین 
و آسمان برای استارتاپ های ابرآور و غیرابرآور 
می بارد، چــرا یاد بی ســوادی و عوامیت خودم 
افتادم؟ راستش نمی دانم. شاید به این خاطر 
که همیــن االن هــم مثل همــان بنــده خدایی 
که از پشــت بام افتــاده بــود و از هیچ چیز خبر 
نداشــت، من هــم دارم دور خــودم می چرخم 
و نمی دانــم که چــرا بایــد یک دفعــه بعضی از 
دوستان که شــرکت های خوشــگلی دارند که در و دیوارش 
برق می زند و از دورهمی کارمندهایشان عکس های به روز در 
حد سیلیکون ولی می اندازند و کالس کارشان طوری است 
که اگر آنجا بروید و به جای اسپرســو دوبل، چای دیشلمه 
بخواهید، با انبر می گیرند و می اندازندتان بیرون، این قدر 
تالش می کنند که خاکی و خودمانی باشند و ثابت کنند که 
مرام شان در حد بچه های شــوش و راه آهن و مولوی است! 
چون یک عده شمشــیر را برای آن ها از رو بسته اند که چرا 
اینقدر گوگولی بوده اید و حاال ما می زنیم دهن مبارکتان را 

سرویس می کنیم! به همین سادگی.

۵
من کــه نمی دانم چــه شــده، اما یک حســی بهــم می گوید 
مدیران بعضی از شــرکت های اســتارتاپی ته دل شــان غنج 
می زند که همین االن بروند کف فضای مجازی یک قالیچه 
پهــن کننــد و ســماور و زغــال و حتــی زبانــم الل قلیــان هم 

بیاورند و به مشتری بگویند: داداچ مایی. چش مایی. 

۶
بلــه، االن وقتــی اســت کــه امثــال مــن رویمــان بشــود که 
برویم به آفیس... ببخشــید دم دکان این شــرکت ها و اگر 
چیــزی احتیــاج داشــتیم بخریــم، امــا حیف که همیشــه 
یک چیزی کم اســت.  حاال دیگــر مــا نمی خواهیم چیزی 
بخریــم. نه اینکــه خــدای نکــرده نخواهیم، نــه! موجودی 
جیب مــان ته کشــیده و با آخریــن شــیطانی کردن های آن 
ارز شــیطان صفت، از توی جیب مان مثل بنزیــن پریده و 
حاال دیگــر پول بنزیــن آمدن به در شــرکت را هــم نداریم. 

حیف شد...

٧
خفن شد، گنده تر شد، سازمان شد

به سرعت بخشی از نام آوران شد
کالسش رفت باال آن چنان که

یهو »ابرآوَران«، »ابرآروان« شد

شب نوشته های یک بچه نوآور! (6۷)

قرار در اینستاگرام
یا چهارراه مولوی؟

یک وقت هایی که حس و حال فلسفه بافی و افکار بلند 
به آدم دست می دهد، در ذهنش می گردد شاید گزاره 
و گفتاری ســنگین و ژرف پیدا کند و خرسند شود؛ اگر 
ناگهان چیزی یادش آمد، شاید به خودش 
لبخندی بزند و برای داشــتن افــکار بلند به 
خودش آفرین بگوید؛ درست مثل حالی که 
من این چند روز گذشته داشتم و یادم آمد 
بزرگی گفتــه ارزش آدم بــه کاری که می کند 
و جایی که ایســتاده وابســته نیست، بلکه 
اگر ارزشمند باشی خود به خود به جایی که 

هستی و کاری که می کنی ارزش می دهی.
ماجــرا از ایــن قــرار اســت که قــرار بــود یک 
قراری بــا چند نفــر بگذاریــم تا ببینیــم قرار 
اســت قراردادی ببندیــم یا نــه؟ و اگر قرار اســت بدون 
قــرارداد کارهایــی انجــام بدهیــم، ببینیم تا وقتــی قرار 

و مــدار همکاری مان روشــن شــود و بنشــینیم قرارداد 
ببندیم، چه قراری داشته باشیم تا روزی که همه قول 
و قرارهایمــان یکی شــد، با خیال آســوده یک قــرارداد 
درســت ببندیــم. الزم بــود بــرای ایــن کار جایــی قــرار 
بگذاریم، گرچه پیش تر می خواســتم قرار گفت وگوی 
آنالیــن بگــذارم و چندتایی گــزارش و نمــودار و عکس 
برایش بفرســتم، ولی قرار شــد قرار حضوری بگذاریم 
و قول و قرارهایمان را روشــن کنیم، ولــی از قرار معلوم 
برگزاری قرار آنالین شدنی نیست و نمی دانم قرار است 
این قرار آشنایی چگونه انجام شود؛ برای همین رفتم از 
محمد، کارشناس روابط عمومی مان درخواست کمک 
کــردم کــه نه تنهــا در کار روابــط عمومــی، بلکــه در کار 
روابط خصوصی و آشکار و پنهان و این گونه برنامه ها 

اسم و رسمی دارد. 
هنوز ســنگینی نگاه محمــد را در آن چنــد لحظه پس 
از پرســش روی خودم حــس می کنم؛ نگاهــی همراه با 
شــگفتی به مــن انداخــت و پرســید: »می خــوای قرار 
بــذاری؟! بی خود نیســت که چهــره  و رفتــارت این قدر 
بی قــراره شــیطون! نگفتــه بــودی!« بــا دشــواری بــه او 
فهمانــدم که موضــوع قرار چیســت، ولی پشــت ســر 
هــم می پرســید چطــور آشــنا شــدید؟ گفتــم: »تــوی 
شــبکه های اجتماعــی.« پرســید: »چــه کار می کنــه؟ 

چه اطالعاتی دربــاره اش داری؟« گفتم: »کســب وکار 
موفقــی دارنــد. فرصــت خوبــی بــرای بــا هــم بودنــه.« 
گفت: »دیوانه! مگه خل شدی که روابط عاطفی رو با 
کسب وکار قاطی می کنی؟ این جور باشه هر دو خراب 
میشه. اهل کجاســت و با چه کســایی می پره؟ اخالق 
و برنامه هاش چــه مدلیه؟ مطمئنی به تــو می خوره؟« 
گفتــم: »اروپاییــه، بــا بعضــی جاهــا توی شــرق آســیا 
هــم کار می کنــه. از پروفایلــش معلومــه خیلــی فعاله. 
یک فهرســت و مشــخصات از کســانی که باهاشــون 
بده بستون داره فرستاده.« ســرم را باال آوردم و محمد 
کــه بــا شــگفتی و دهــان بــاز نگاهــم می کــرد، گفــت: 
»نمی دونســتم با ایــن نــوع آدم خــالف... جفت وجور 
شــدی. چقدر گفتــم تــوی ایــن شــبکه های اجتماعی 

خارجی نگرد؟!«
حــاال مــن بایــد برایــش روشــن می کــردم کــه موضوع 
ارتبــاط کاری بــا یــک شــرکت اســت و مــن کــه دنبال 
گســترش بازار و مشــتری و فنــاوری روز هســتم، باید 
توی همین شــبکه ها ارتباط برقرار کنم نه شــبکه های 
داخلی. قرار نیســت با آموزش ریاضی دبســتان شاد 
شوم، بلکه برای کسب وکار امروزی به شبکه ارتباطی 
با دنیا نیاز دارم. حاال بگو توی اینستاگرام قرار بگذارم 

یا چهارراه مولوی؟
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