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برخی می خواهند به جای حل مسائل بخش های مختلف اقتصادی، آن را جمع کنند

فرمول قدیمی جمع کردن به جای حل کردن!
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دویدن روی تردمیل
گزارش ویژه کارنگ از 
وضعیت کسب وکارهای 
نوآور حوزه کشاورزی که 
اوضاع نامساعدی دارند
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 استاد چلندری 
و استاد فرجی و 
اینترنت به سبک 
موبدان ساسانی
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کاالی خود را با چه 
روشی ارسال کنیم؟

تحلیلی از
مهرداد ملک محمدی 

مدیرعامل تاپین 
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نگاهی به قیمت بیت کوین 
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80 گفت وگو با امین 
یزدان دوست 

هم بنیان گذار مجیکاردیو
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فرمول جمع کـــــــــردن به جای حل کردن!
برخی می خواهند به جای حل  مسائل بخش های مختلف اقــــــــــــــــــــــــــــتصادی، آن را جمع کنند و این مسیر جز شکست برای کشور نتیجه ای نخواهد داشت

نظرها و خبرها
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هفته گذشته در این ستون از کرامات سرپرست 
شــهر فرودگاهــی امــام و افاضاتــش دربــاره 
ممنوعیــت فعالیــت تاکســی های اینترنتــی در 
این فــرودگاه نوشــته بــودم. در این هفته اســتاد 
چلنــدری دالیــل متقــن خــودش را بــرای آنچــه 
در هفته گذشــته گفته بــود، کامل کــرده و گفته 
تشخیص تاکســی های اینترنتی مقدور نبوده و 
در صورت شکایت مسافران، امکان پیگیری آن 
فراهم نبوده و با این تفاســیر طــرح مذکور )طرح 
خــودش( به منظــور ســامان دهی مســافربرهای 
شخصی و تاکســی های اینترنتی 
بــا هــدف حفــظ و ارتقــای ایمنــی 
ســفر مســافران برنامه ریزی شده 
اســت. دوســتی دارم که بــرای این 
موقعیت هــا یــک جمله مناســب 
دارد. می گویــد آدم در چنیــن 
مواقعی باید دو شکم داشته باشد 
تا بتوانــد از حــرص و خشــم یکی 
را پــاره کنــد! اینکــه بین مســافر و 
راننده تاکســی اینترنتــی 800 متر 
فاصله بیندازی و او را مجبور کنی بعد از یک پرواز 
بین المللــی چندین ســاعته به دنبــال پارکینــگ 
شــماره 3 فــرودگاه بگــردد، بعــد ادعا کنــی برای 
رفــاه حــال مســافران این تصمیــم گرفته شــده، 
اعتمادبه نفــس زیــادی می خواهــد. بمانــد کــه 
راننده ای که شــماره موبایل، شــماره پــاک و نام 
خانوادگــی اش؛ هم بــرای مســافر و هم تاکســی 
اینترنتــی از قبــل محرز اســت، چه مانعــی برای 
پیگیری شــکایت های احتمالــی دارد! باید خدا 
را شــکر کنیــم اســتاد چلنــدری بــه جای اســتاد 
زارع پور وزیر ارتباطات نیست، وگرنه برای گرفتن 

سهمیه همین اینترنت نیم بندمان باید کجاها 
که نمی رفتیم!

بحــث اینترنت شــد، یــادی کنــم از دیگــر چهره 
جــذاب هفتــه یعنــی آقــای فرجــی که گویــا یک 
اتحادیه دارند به نام فناوران رایانه! استاد فرجی 
هم اعــام کرده که دسترســی بــه اینترنت بدون 
فیلتر برای اعضای این اتحادیه فراهم می شود. 
به گفته او دارندگان پروانه کسب از این اتحادیه 
با داشتن آی پی ثابت یا Static IP امکان دریافت 
اینترنت بدون فیلتر را خواهند داشــت. آدم یاد 
فرزندان موبدان و اشــراف ساســانی می افتد که 
حق تحصیل داشــتند، در حالی کــه رعیت باید 
قید این توقعات الکچری و مازاد را می زدند. این را 
دیگر نمی توان اینترنت طبقاتی نامید، باید به آن 
گفت اینترنت از مابهتران. فکر کنید اتحادیه ای 
که عنوانــش فناوران اســت و بایــد از فناوری ها و 
آینده و خیلی  چیزهای آینده محور دیگر بگوید، 
آخر ســال بیــان کار بدهد کــه بــرای اعضایمان 
اینترنت بدون فیلتر فراهم کردیم! دست مریزاد 

استاد فرجی.
این هفته کارنگ به شماره هشتاد رسید. هشتاد 
هفتــه، در ایــن ســرزمین باخیــز و پرحادثــه، از 
نــوآوری و کســب وکارهای نــوآور گفتــن، آن  هــم 
بی وقفه کار ســختی اســت. به خصــوص در 100 
روز گذشــته که حال همــه؛ از اینترنــت گرفته تا 
شــبکه های اجتماعی و آدم ها و کســب وکارها و 
استارتاپ ها حسابی بد بود. به این بهانه مجدداً 
از همــه همکارانــم و همه کســانی کــه در این دو 
ســال کارنگ را یاری کردنــد، قدردانــی می کنم و 
امیدوارم این راه و این تکاپو ادامه داشــته باشد؛ 

سال ها... .

INTROسرآغاز

چرا بعضی مواقع نیاز است که حتماً دو شکم داشته باشید؟!

 استاد چلندری و استاد فرجی و اینترنت
به سبک موبدان ساسانی

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

چند وقت قبــل برای دیــداری بــا وزیر اقتصــاد، جناب 
آقــای خانــدوزی تمــاس گرفتنــد و گفتنــد مســائل 
اکوسیســتم فین تــک را فهرســت کنید کــه در دیدار با 
وزیر مطرح کنیــد؛ این دیــدار هرگز انجام نشــد و زمان 
آن هــم مربوط بــه روزهای قبــل از اختــال در اینترنت 
بود. مانند همیشــه درخواســت ها برای طرح مسائل، 
در آخرین لحظه انجام می شــود و انتظار بر این اســت 
که خیلــی زود، تنــد، ســریع و انقابی بگوییم مســئله 
از چــه قرار اســت و معمــوالً هم انتظــار مــی رود راه حل 
را در جیب مان داشــته باشــیم که مقامات مســئول با 
یک امضــا و یک دســتور و در نهایت یک بخشــنامه و 
تصویب یــک آیین نامــه همه چیز را حل وفصــل کنند. 
در نهایــت ایــن مــا هســتیم کــه معمــوالً بدهکاریم که 
بخش خصوصــی خوبی بــرای بخش دولتــی نبوده ایم 
و بــه اندازه کافــی خــوب کار نکرده  ایــم و در مقایســه با 
کل اکوسیســتم های کســب وکاری دیگــر نقــاط جهان 

نه اثربخشی مطلوبی داشته ایم، نه کارایی مناسب! 
آن جلســه کذا انجام نشــد؛ ولــی به پاس دســتوری که 
داده شده بود ســریع فکر کردم و برای اینکه تقصیری 
بــر گردن مان نباشــد، هر آنچه را کــه در آن زمــان کم به 
ذهنم  می رسید نوشتم؛ پیشنهادهای اولیه در راستای 
توســعه فناوری های مالی ایــران از نظر مــن در آن زمان 

این هفت مورد بود:
1- توسعه اکوسیستم اعتباری و تنظیم گری فعاالن این 

حوزه از جمله لندتک ها؛
2- توســعه فعالیت هــای بانکی بــدون شــعبه از طریق 

تنظیم گری و مجوزدهی به نئوبانک ها؛
3- توســعه اکوسیســتم دارایــی دیجیتــال از طریــق 

تنظیم گری پلتفرم های تبادل )رمزارز و...(؛
یــق تســهیل  از طر پرداخــت  4- توســعه شــبکه 

فعالیت های کسب وکارهای پرداخت؛
5- رفــع موانع ماننــد اینمــاد از طریــق انحصارزدایی و 

مجوززدایی؛
از  حمایــت  یــق  طر از  مالــی  ســواد  توســعه   -6

کسب وکارهای محتوایی؛
7- توسعه و ارتقای ســطح تنظیم گری از طریق توسعه 
کسب وکارهای رگ تک )احراز هویت، گزارش رگوالتوری 

و ...(.
االن هم که نــگاه می کنــم، اگر برگــردم چیــز خاصی به 
نظرم نمی رســد جــز اینکــه یــک خــط روی همــه اینها 
می کشــم و می گویــم اجازه دهیــد در این کشــور نفس 
بکشــیم و کار کنیــم! تصــور می کنــم فقــط خواجــه 
حافظ شــیرازی باشــد که نداند بــرای توســعه روی چه 
بخش هایی باید تمرکز کنیم و برای توسعه بخش های 
گوناگون اکوسیســتم چه کارهایی باید انجــام بدهیم. 
ولی نــه در بخــش دولتــی، بلکه دیگــر حتــی در بخش 
خصوصی هم اراده ای بر حل مســائل و گام برداشــتن 
در مســیر پیشــرفت و توســعه وجود نــدارد. چنــد ماه 
قبل تصور می کردم مســائل اینهایی اســت که گفتم و 
همین امروز هــم تصور می کنم برای توســعه در بخش 
فین تک و فناوری های مالی دست به نقد باید برای این 
مسائل چاره اندیشی کرد، ولی امروز به همه آن مسائل 
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سردبیر: رضا جمیلی

دبیر تحریریه: المیرا حسینی
ویراستار: یلدا شایسته فر
تحریریه:  مهران امیری، عبدهللا مقدمی
نگار قانونی، عباس عین علی
  ترانه احمددوست، منیره شاه حسینی
زهره دودانگه

مدیرهنری: روح اله گیتی نژاد
مدیرفنی: علیرضا کیوان

صفحه آرا: حمید ابراهیمی بسابی
 عکس:  حامد کریم زاده، پریا امیرحاجلو

نسیم اعتمادی، مریم سعیدپور
سایت: راضیه مینایی 

شبکه های اجتماعی: محمد قربانی
چاپ: هنر سرزمین سبز 

نشانی: تهران، جنت آباد جنوبی، خیابان الله 
غربی، خیابان حدیث، کوچه حدیث دوم، پاک 8

karangweekly.ir :وب سایت

K A R A N G

شماره 80  |  11 دی 1401  |  سال دوم  |  کارنگ؛ هفته نامه اقتصاد نوآوری ایران

شــنبه، 10 دی مــاه 1401 شــرکت فنــاوران نــوآور ســداد 
)فینــوداد( و اداره کل سیاســت گذاری فنــاوری و نوآوری 
دانشــگاه تهران در محل معاونت پژوهش و فناوری این 

دانشگاه تفاهم نامه امضا کردند.
اهداف تعیین شــده برای این تفاهم نامه، هم افزایی بین 
فعالیت هــای مرکــز و اداره کل، توســعه همکاری هــای 
علمــی، پژوهشــی و فنــاوری طرفیــن، امــکان اســتفاده 

متقابل از ظرفیت ها و امکانات طرفین است.
این مراســم با حضــور علیرضــا ماهیــار، معــاون فناوری 
اطاعــات بانک ملی؛ امیرحســین شــبیری، مدیرعامل 
فینوداد؛ محمدمهدی جهان بزرگی، رئیس هیئت مدیره 
فینوداد؛ احســان چیت ســاز، مدیر کل سیاست گذاری 
فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه تهــران . مهدی فکــور ثیقه، 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.
در ایــن مراســم، علیرضــا ماهیــار بــه معرفــی فینــوداد 

مجوز راه اندازی 
آزمایشگاه  های 

تجهیزات 
استخراج رمزارز 

در ارس
فینوداد و دانشگاه تهران 

تفاهم نامه امضا کردند
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فرمول جمع کـــــــــردن به جای حل کردن!
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ابطال یک ادغام
شــورای رقابــت چنــد روز پیــش 
رأی بــر ابطال ادغــام تخفیفــان و نت برگ 
داده اســت. ایــن رأی بــر اســاس اعتــراض 
کسب وکار »تخفیش« بوده که همان سال 

تعطیل شده است.

رئیس جدید وعده داد
محمدرضا فرزین، رئیس جدید 
بانــک مرکــزی وعــده داده که نرخ هــر دالر 
در ســامانه نیما روی 28 هــزار و 500 تومان 

تثبیت خواهد شد.

گزارش جدید علی بابا
بــر اســاس گــزارش علی بابــا از 
نیم ســال اول 1401، میــزان فــروش ریالــی 
علی بابا در مردادماه 1401 نسبت به مرداد 
1400 تقریباً دو برابر شده و بیشترین خرید 
در ماه های خرداد، تیر و مرداد بوده است.

اسنوا و سی وی سی تازه تأسیس
شرکت لوازم خانگی اسنوا اعام 
کرد که در حال شکل دادن یک سی وی سی 
بــرای توســعه ســرمایه گذاری های خــود 
اســت و رویکــرد تکمیــل زنجیــره ارزش 

محصوالتش را دنبال می کند.

همیشگی مسائل دیگری هم اضافه شده است. گویی 
مســائل حل نمی شــود و فقط به آنها اضافه می شــود. 
به مرور حتی خودمان هم شبیه مسائل حل نشده روی 
هم انباشته شــده ایم. از بخش دولتی مدت هاست که 
قطع امید کرده ام و تصورم بر این است که بخش دولتی 

فقط به این فکر می کند که صندلی اش را حفظ کند.
چشم امید من همیشه به بخش خصوصی بوده است؛ 
بخشی که قاعدتاً برای سود خودش کار می کند و همین 
تاش بــرای ســود در نهایت بــه انجام حداقل هــا منجر 
می شود. مدتی اســت که دیگر چنین امیدی هم ندارم 
و تصــور می کنــم بخــش خصوصی جــدی دیگــر وجود 
ندارد. آنچه هســت بخــش دولتی اســت و خصولتی و 
اندک کسب وکارهایی با مالکان غیردولتی؛ مالکانی که 
آنها هم در چنبره تکراری تولید نکردن گرفتار آمده اند. 
کسب وکارهایی که چشم انداز ندارند؛ گویی بسیاری از 
آنهایی که در این کشور فعالیت می کنند، به این وضع 
عادت کرده انــد و ترک عادت برایشــان مرض اســت. به 

همین خاطر دست به چیزی نمی زنند.
در ماه های گذشــته فضای اجتماعی بســیاری را تحت 
تأثیر خودش قرار داده و بســیاری فرامــوش کرده بودند 
هــدف غایــی کســب وکارها چیســت. برخی از کســانی 
که در کســب وکارها فعالیت می کنند، یادشان رفته که 
کسب وکارها آن بخشی هستند که رفاه را برای جامعه 
ایجــاد می کننــد. برخــی از آنهــا در قامــت یــک فعــال 
سیاســی ظاهــر شــدند و یادشــان رفــت که کســب وکار 
وظیفــه اش توســعه اقتصــادی اســت و بــس. رفتارهای 

سینوسی و نداشتن اســتمرار، آفت کســب وکارها و در 
یک چشــم انداز بزرگ تر آفت اقتصاد و کل کشور شده 
است. گویی همه منتظریم. منتظریم که اتفاقی رخ دهد 
و بسیاری از ما هم مسافریم. مسافری که خودش را در 
این دیار موقتــی می بیند و بــه هیچ چیز دل نبســته جز 

منافع مادی کــه می  تواند از این ســرزمین با 
خود به جای دیگر ببرد.

تجربه جهان نشان داده هر کشوری مسائل 
خودش را دارد و مــا هم مســائل خودمان را 
. نــه آنهایــی که ایــن کشــور را تــرک کرده اند 
می توانند و اراده ای برای حل مسائل کشور 
دارنــد و نــه آنهایــی که اینجــا نشســته اند و 
اصرار دارند همــه جهان بدبخت هســتند؛ 
آنهایی که با تصاویر ســیل و زلزله و حوادث 
طبیعــی و حتــی اعتصــاب و اعتــراض در 

کشــورهای دیگــر از نظــر روحــی ارضــا می شــوند و فکر 
می کنند اگر تصاویر خشونت پلیس در فرانسه را نشان 
دهنــد، آنهایــی کــه اینجــا نشســته اند تصــور می کنند 
آنها بدبخت هستند و ما خوشــبخت، عجیب بر طبل 
اشــتباه می کوبند! امــان از ایــن دو گروه. گروهــی که آن 
ســوی آب ها نشســته و اعتراضــات آخر هفته شــان به 
چیزی مانند ارضای روحی کاری برای وطن کردن تبدیل 
شــده و آنهــا که این ســو نشســته و تخــم نفــرت و نفاق 

می کارند.
ما اســتمرار را فراموش کرده ایم؛ ما دچــار خوش خیالی 
شــده ایم کــه اتفــاق بــزرگ در یــک لحظــه تاریخــی رخ 

می دهد. نگاه ما به جهان دچار آفت فرش قرمز پنداری 
شــده اســت و تصــور می کنیــم با یــک بشــکن و رقصی 
در میانــه میــدان همه چیــز دگرگونه می شــود. ما تصور 
می کنیــم مشــکات مــا کلیــدی دارد و کلیــد آن دســت 

دیگری است. ما نقش خودمان را فراموش کرده ایم.
اخیراً بازیگری از ایران رفته که سال ها پیش 
فیلمی بازی کرده بود به نام گشــت ارشــاد؛ 
دیالوگی داشت که در آن انسان ها را تشویق 
به گرگ بــودن می کــرد؛ چیــزی می گفت در 
این مایه هــا کــه اگــر نخــوری، می خورندت! 
امروزِ مــا حاصــل آن روزهایی اســت که باد 
کاشــتیم و حاال توفــان درو می کنیم. نتیجه 
ســال ها آموزش گرگ بــودن چیــزی بهتر از 
آنچه امروز به آن رســیده ایم نیست؛ امروز 
هر کســی تــاش می کنــد ســهم خــودش را 
بردارد. یکی از سفره انقاب و دیگری با ناخنک زدن به 
هر چیزی که به دســتش می رســد. ما دچار خودخوری 
شده ایم و با خوردن خودمان ارتزاق می کنیم. این راهی 
است که پایانش تیره و تار است. آیا جایی عقل می کنیم 

و از این مسیر برمی گردیم؟
اخیراً شنیده بودم فردی گفته بود بانک های خصوصی 
را با اقتدار تعطیل کنیم که همه مشــکات کشــور حل 
شــود؛ بــه نظــرم رســید چقــدر درســت می گویــد! بهتر 
نیســت همه بخــش خصوصــی کشــور را جمــع کنیم؟ 
این گونــه همه مشــکات یکباره جمع می شــوند؛ دقت 

کنیم؛ جمع می شوند، نه حل! 

پرداخت و گفت: »فینوداد از شرکت های زیرمجموعه 
بانک ملی اســت که در زمینــه فناوری هــای نوین مالی 
فعالیت می کند که مغز و قلب جدید بانک ملی است 
و این بانک فقط از راه فینوداد می تواند عبور از ساختار 

سنتی به ساختار مدرن را عملیاتی کند.«
او همچنین بیان کــرد: »بانک ملی معــادل 51 میلیون 
مشــتری دارد که 60 هزار نفر از آنها اشــخاص حقوقی 
هســتند و 500 شــرکت برتــر ایرانــی نیــز در ایــن بانــک 

حساب دارند.«
مهدی فکور ثیقه، معــاون پژوهش و فناوری دانشــگاه 
تهران نیز در این مراســم از اخــذ مجوز بــرای راه اندازی 
آزمایشــگاه تجهیزات اســتخراج رمزارز در منطقه آزاد 
ارس خبــر داد و گفــت: »دانشــگاه تهــران بــا همکاری 
پارک علم و فنــاوری در حال راه اندازی نیــروگاه، ماینر و 

سیستم های پردازش برای رمزارز است.«

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

 حمید بذرگر  می گوید نباید جلوی فعالیت تاکسی های اینترنتی
در مسیرهای برون شهری گرفته شود

درخواست ماکسیم از دادستانی کل کشور

REPORTگزارش

تاکســی اینترنتــی ماکســیم در نامــه ای بــه 
دادســتانی کل کشــور خواســته اســت مانــع 
از توقــف فعالیــت تاکســی های اینترنتــی در 
ســفرهای برون شــهری شــوند. در ایــن نامــه 
تأکید شــده کــه با توجــه بــه شــرایط حاکم بر 
کشور و تعطیلی برخی کسب وکارها و بیکاری 
قشر زیادی از جامعه، مجاز بودن انجام سفر 
بین شــهری تا حد زیادی می تواند در کاهش 
نــرخ بیــکاری و افزایــش درآمــد اشــخاص و 

بهبود اوضاع کشور اثرگذار باشد.
به گزارش »کارنگ«، چهــارم دی ماه معاونت 
حمل ونقــل و مهندســی ترافیــک پلیــس راه 
راهور فراجا در نامه ای به رئیس پلیس  راه های 
اســتان های کشــور، خواســتار جلوگیــری از 
فعالیت تاکســی های اینترنتــی در جاده های 
برون شــهری شــده اســت. طبــق ایــن نامــه، 
فعالیت به عنــوان راننده در جاده های کشــور 
نیازمنــد طی کردن مراحــل قانونــی و دریافت 
مــدارک و مجوزهــای الزم از قبیــل پروانــه 
فعالیت شــرکت ارائه دهنده خدمــات، کارت 
ســامت راننــده، کارت هوشــمند رانندگــی، 
کارت هوشمند ناوگان، دفترچه ثبت ساعت 
و گواهــی معاینه فنی اســت که تاکســی های 
اینترنتــی و راننــدگان بــا پــاک شــخصی 

هیچ  کدام این مجوزها را ندارند.
بذرگــر، مدیرعامــل ماکســیم در  حمیــد 
گفت وگو با کارنــگ اعام می کند کــه اباغیه 
جدیــد پلیــس راه راهــور بــرای جلوگیــری از 
فعالیت تاکســی های اینترنتی در مسیرهای 
برون شــهری، می توانــد خســارات و ضررهای 

هنگفتی به این تاکسی اینترنتی وارد کند.
آن طور که بذرگر می گوید از سه سال گذشته 
تابه حال، ماکسیم سرمایه گذاری بزرگی روی 
انجام سفر های برون شــهری انجام داده و در 
حال  حاضر بیشترین سهم از بازار سفرهای 
برون شــهری در اختیار این تاکســی اینترنتی 

است.
او با اشــاره بــه اســتانداردهای دوگانــه در این 
زمینه بــه درخواســت های دولت بــرای انجام 
ســفر های برون شــهری در ایــام اربعیــن بــه 
کمــک تاکســی های اینترنتــی اشــاره و اعــام 
می کند که بعد از کمک تاکسی های اینترنتی 
برای جابه جایی زائران در زمــان اربعین، حاال 
پلیس راه تصمیــم گرفته جلــوی فعالیت این 
تاکســی ها در مســیرهای برون شــهری گرفته 

شود.
مدیرعامــل ماکســیم در مــورد جزئیــات ایــن 
اتفاق می گوید: »چون قرار بود در ایام اربعین 
برنامه هــای بزرگــی در کشــور برپــا شــود، در 
جلســه ای با حضــور وزیــر ارتباطــات، رئیس 
ســازمان فنــاوری اطاعــات، معــاون اول 
رئیس جمهــوری و پلیــس راه از تاکســی های 

اینترنتی خواســته شــد از ظرفیت هــای خود 
بــرای جابه جایــی زائــران در ایــام اربعیــن 
اســتفاده شــود و اگر در ایــن زمینه مشــکلی 
وجــود دارد، ما اعــام کنیم تا آنها مشــکات 
را حل کننــد. ما نیز تمام توان و ســرمایه خود 
را در ایــن زمینه به کار گرفتیم و توانســتیم به 

سفرهای زائران در این مراسم کمک کنیم.«
بذرگــر بیــان می کنــد بعــد از پایــان اربعیــن 
به صــورت ناگهانــی پلیــس راهــور بــا آنهــا 
جلســه ای برگــزار و اعــام می کنــد کــه انجــام 
سفر های برون شهری برای آنها ممنوع است.

او بــا انتقــاد از ایــن سیاســت های دوگانــه 
اعــام می کنــد: »ایــن یــک موضــوع واقعــاً 
ناراحت کننــده اســت؛ زمانــی کــه بــه کمــک 
مــا نیــاز داشــتند، مــا کوتاهــی نکردیــم و بــه 
جابه جایــی مســافران برون شــهری کمــک 
کردیم، اما حــاال ما را از کاری کــه به نحو عالی 

انجام داده ایم، منع می کنند.«
مدیرعامــل ماکســیم در پاســخ بــه اینکــه آیا 
آنها در این جلســه بــه این تصمیــم اعتراض 
کرده انــد، اظهــار می کنــد: »در همان جلســه 
ما اعتــراض خــود را مطرح کردیــم و گفتیم به 
جــای ممنوع کــردن کامــل، اجــازه بدهنــد در 
ایــن زمینــه دســتورالعملی تعییــن شــود و بــا 
برگزاری سلسله جلســاتی نکات مدنظر آنها 
را پیاده ســازی کنیم تا بتوانیم به انجام ســفر 

برون شهری خود ادامه دهیم.«
بذرگــر اعــام می کنــد پلیــس راهــور بــه ایــن 
اعتراض هــای آنهــا توجهــی نداشــته و اعام 
کــرده ایــن تصمیمــی اســت کــه گرفته شــده 
و تــا تعییــن تکلیــف در ایــن خصــوص بایــد 
فعالیت تاکســی های اینترنتی در مسیرهای 

برون شهری متوقف شود.
او به کارنگ اعام می کند که بــا این تصمیم، 
شاید ماکسیم بیشتر از دو تاکسی اینترنتی 
شناخته شــده در این زمینه خســارت ببیند؛ 
چراکه از سه ســال گذشــته بعد از پشت سر 
گذاشــتن مراحل آزمایشــی به صــورت جدی 
وارد بازار ســفرهای برون شــهری شده است. 
طبق گفته او بخش قابل توجهی از سفرهای 
ماکســیم در ســه ســال گذشــته مربــوط بــه 

سفرهای برون شهری بوده است.
بذرگــر در ادامه می گوید آنها دســت از تاش 
برنداشــته و در نامه نگاری هــای جداگانــه بــه 
دادســتانی کل کشــور، پلیــس راهــور، وزارت 
صمت، وزیر ارتباطات، رئیس سازمان فناوری 
اطاعات، هیئــت مقررات زدایــی، معاون اول 
رئیس جمهــوری و… تــاش کرده انــد جلــوی 
این تصمیم معاونت حمل و نقل و مهندسی 
ترافیــک پلیــس راه راهــور فراجــا را بگیرنــد؛ 
هرچند تاکنون هیچ بازخوردی نسبت به این 

نامه ها دریافت نکرده اند.

شصت وپنجمین شماره ماهنامه عصر تراکنش با تصویری 
از محمدحســین کاشــی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک 
ســداد منتشــر شــد. محمدحســین کاشــی جــزء معــدود 
مدیران حال حاضر صنعت پرداخت کشور است که تجربه 
چندین سال فعالیت حرفه ای در صنعت تلکام را نیز دارد؛ 
صنعتی که به عقیده او در تعامل بــا بانک ها و پی اس پی ها 
می توانــد به ســمت تلکوبانک حرکت کنــد و تأثیــر فراوانی 
بــر شــکل گیری پی اس پی های جدیدتــر و چابک تر داشــته 
باشــد. همیــن تجربــه فعالیــت حرفــه ای در یــک صنعــت 
دیگر و البته داشــتن دیدگاهی از جنس ترکیب و ادغام این 
دو صنعــت باعث می شــود حضــور او در شــرکت پرداخت 
الکترونیک سداد و همچنین برای صنعت پرداخت کشور 
به فال نیــک گرفته شــود. در گفت وگویــی که با او داشــتیم 
از مســیر حرفــه ای و چالش هــای او بــرای ورود بــه پرداخت 
الکترونیک سداد صحبت کردیم. در بخش یادداشت های 
این شــماره نیز یادداشــت هایی از رضــا قربانی، مینــا والی، 
محمد فرجود، احمد افتخاری، جواد بهره، ارژنگ طالبی نژاد 
و علی زارع  میرک آباد را داریم که درباره مسائل مختلف حوزه 
فناوری های مالی در ایران نوشــته اند. همچنین پرونده این 
شماره از ماهنامه عصر تراکنش به کارگروه اقتصاد دیجیتال 

اختصاص داده شده است.

 نگاهی به چهار کسب وکار فناوری محور
»دیجی پــی«، »همــراه کارت«، »فینوتــک« و »ازکــی وام« 
چهار کسب وکاری هستند که در بخش باشگاه این شماره 
عصر تراکنش به ســراغ مدیــران آنهــا رفتیــم و از مهم ترین 
اقدامات شان از ابتدای سال جاری و برنامه هایشان تا پایان 
سال جویا شدیم. عاوه بر این، روایتی از زندگی شخصی و 
حرفه ای مهدی عبادی، مدیرعامل وندار می خوانید. عبادی 
می گوید که امروز بیش از هر وقت دیگری به مهاجرت فکر 
می کند، البتــه می گوید قــرار نیســت چمدانــش را ببندد و 
برود در کشور دیگری از نو شروع کند، بلکه به مهاجرت کل 

تیم فکر می کند. در گفت وگوی ماه این شــماره نیز به سراغ 
محمدحســین کاشــی، مدیرعامــل پرداخــت الکترونیــک 
سداد رفتیم و عاوه بر اینکه مرور سریعی بر مسیر حرفه ای 
او تاکنــون داشــتیم، از چالش هــای ورودش بــه این شــرکت 
و برنامه هایــی کــه دارنــد نیز پرســیدیم. کاشــی حــدود یک 
سال اســت که در جایگاه مدیریت عامل شــرکت پرداخت 
الکترونیک ســداد فعالیت می کند و در ایــن مدت به گفته 
خودش بیشترین تاشش جهت آرام کردن فضای شرکت و 

به ثبات رساندن آن بوده است.

 کارگــروه اقتصــاد دیجیتــال؛ رگوالتــور یــا 
شتاب دهنده

در بخش تنظیم گری این شــماره به این مســئله پرداختیم 
کــه مســئوالن دولتــی، از وزارت ارتباطــات گرفتــه تــا رئیس 
دولت ســیزدهم هر وقــت که بحث توســعه ICT در کشــور 
مطرح باشد، بر توســعه اقتصاد دیجیتال تأکید می کنند و 
از تأثیر این بخــش روی اقتصاد کل کشــور می گویند. کافی 
اســت یک بــار پــای صحبت هــای عیســی زارع پــور در یک 
سخنرانی بنشینید؛ بیش از هر چیزی از اقتصاد دیجیتال 
می گویــد و اینکــه وزارت متبوعــش چگونــه قــرار اســت در 
این زمینه تحــول ایجاد کنــد. حتــی او در این زمینــه بعد از 
رفت وآمدهای بسیار و مذاکرات گوناگون با رئیس جمهوری 
توانســت کارگــروه اقتصــاد دیجیتال را بــا حضــور تعدادی 
از وزرای دولــت راه انــدازی کنــد؛ کارگروهــی که قرار اســت با 
مقررات گذاری در راســتای توسعه زیرســاخت های اقتصاد 
دیجیتالی، برطرف کردن موانع و شتاب بخشی به شکل گیری 
زیســت بوم اقتصــاد دیجیتالی در کشــور کمک کنــد. حاال 
بســیاری از کارشناســان این ســؤال را مطرح می کنند که در 
شرایطی که همان توسعه کُند اقتصاد دیجیتال در کشور با 
محدودیت های اخیــر اینترنت در حال از بین رفتن اســت، 
کارگــروه اقتصــاد دیجیتــال قــرار اســت بــرای چــه بخشــی 

مقررات گذاری کند؟

 از وضعیت اینترنت تا بررسی نوآوری های مالی و بانکی
 در عصر تراکنش

شماره 65  عصر تراکنش  
منتشر شد



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

اگر سایت و شبکه های اجتماعی ما را دنبال کرده باشید در هفته های اخیر متوجه تغییرات خاصی در آنها شده اید. تا اینجای راهی که آمده ایم سایت کارنگ، سایت 
هفته نامه بود و تالش داشت با بازنشر مطالب هفته نامه دسترسی کاربرانش در وب به تحوالت اقتصاد نوآوری را تسهیل کند. اما از این هفته هم سایت ما به یک سایت 
خبری مستقل تر تبدیل شده که به صورت 7×24 اخبار و رویدادهای مختلف این اکوسیستم را پوشش می دهد و هم به صورت لحظه ای در شبکه های اجتماعی به خبرها و 
رخدادها واکنش نشان می دهد. این بخشی از تالش جدید کارنگ برای توجه بیشتر به »خبر« در فضای اقتصاد دیجیتال کشور است. پس با کارنگ آنالین بیشتر همراه باشید.

اخبار را هم از ما بخواهید

کارنگ را لحظه ای دنبال کنید

24×7
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آیا واقعًا استفاده از فیلترشکن باعث سرعت پایین اینترنت می شود یا ماجرا چیز دیگری است؟

دریافت »تیک آبی« اینستاگرام فیلترشده برای اکانت 
رئیس جمهوری و کلید خــوردن ارائه اینترنــت طبقاتی، 
بحــث داغ روزهــای آخــر هفتــه گذشــته در شــبکه های 
مجازی بود. آن هم در شرایطی که اینترنت کشور در 105 
روز گذشته به سیاه چالی تبدیل شــده که همه چیز را در 
خود می بلعد و کاربران برای دور زدن این سیاهچاله، باید 
انواع و اقســام فیلتر شــکن های مجانی و پولی را امتحان 

کنند تا ارتباط شان با جهان حفظ شود.
اگر در بیش از سه ماه گذشته صحبت از قطعی ساعتی 
اینترنت و فیلترینگ پلتفرم های محبوبی بود که در این 
سال ها به سختی توانسته بودند از زیر تیغ فیلترینگ در 
امان بمانند، حاال در دو هفته اخیر محدودیت اینترنت 
وارد فاز جدیدی شده و بسیاری از کاربران و متخصصان 
IT را بیش از گذشــته ســردرگم کرده اســت. گفت وگوی 
مدیــران و کارشناســان شــبکه و امنیــت بــا »کارنــگ« 
نشان می دهد که در بیش از یک هفته گذشته، سرعت 
اینترنت هنگام آپلود یک فایل بیش از گذشته با اختال 
روبه رو بوده و اکثر پروتکل های VPN مسدود شده است.

 
وقتی حامیان دولت هم معترض می شوند
هفته گذشــته هم برخــی نماینــدگان مجلس بــه انتقاد 
از رویکــرد وزارت ارتباطــات و در رأس آن وزیــر ایــن 
وزارتخانــه پرداخته و نســبت بــه اینکه عیســی زارع پور 

در مقابل ســؤال خبرنــگاران در مورد زمان برطرف شــدن 
محدودیت ها از زیر بار هرگونه مســئولیتی شــانه خالی 

می کند، اعتراض کرده اند.
بــرای نمونــه غام رضا نــوری قزلجــه، نماینده 
مجلــس و از اعضــای کمیســیون ویــژه طــرح 
صیانت به »جمــاران« اعام کــرده که دولت 
و در رأس آن وزیــر ارتباطــات باید نســبت به 
وضعیت فعلی اینترنت پاســخگو باشــند. او 
خواسته که حداقل وضعیت اینترنت به سه 
ماه پیش بازگردد. جلیل رحیمی جهان آبادی، 
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجی مجلــس هم با انتقــاد از رویکرد وزیر 
ارتباطات گفته: »اینکه وزیر ارتباطات اعام 

می کنــد در مــورد قطــع ارتباطــات، نقشــی ندارد نشــان 
از ضعــف او و کابینه رئیســی اســت.« به گفتــه او مردم 
به رئیســی رأی داده انــد تا از حقوق شــان حمایــت کند. 
رحیمی تأکید کرده که در زمان ریاست جمهوری حسن 
روحانی هم ایراداتی در حوزه ارتباطات وجود داشته، اما 

هیچ زمان وضعیت مانند حاال نبوده است.

 اختالل شدید روی سرور ها و از کار افتادن 
سرویس ها

اختال اینترنت در هفته های اخیر به اوج خود رســیده 

و ایــن اختــال و محدودیــت در شــهرها و اســتان های 
دیگر بیشتر از تهران بوده اســت. هفته گذشته روزنامه 
اینترنتی »فراز« با اســتناد بــه آمار رصدخانــه اینترنتی 
IODA اعام کرده بود کــه وضعیت اینترنت 
در اســتان های کردســتان، البــرز، تهــران، 
سمنان، لرســتان و بوشــهر با اختال شدید 
همراه بوده است. طبق این گزارش، اینترنت 
همراه و خانگی در استان کردستان از حوالی 
ســاعت 22 روز شــنبه، 26 آذرمــاه به شــدت 
مختل بوده و بررســی های کارنگ هم نشــان 
می دهد این اختال و قطعی همچنان ادامه 

دارد.
 IT در کنار کاربران، شرکت های فعال در حوزه
هم اعام می کنند که اختال اینترنت و تاش برای فیلتر 
کردن انواع VPNها کارهای توســعه ای آنها را با مشــکل 

مواجه کرده است.
مجید عیســی لو، مدیرعامل شــرکت »آناین سرور« در 
گفت وگو با کارنگ اعام می کند که فیلترینگ بیشتری 
روی شبکه اینترنت کشــور در حال پیاده ســازی است و 
همین شرایط باعث شده بسیاری از دامنه ها و IPها هم 

که مشکلی نداشتند دچار مشکل شوند.
عیســی لو در مــورد افزایــش مشــکات اینترنــت بعد از 
شــروع محدودیت ها در ایــن زمینه به کارنــگ می گوید: 

اختالل؛ هر روز بیشتر از دیروز

  کارنگ موفق به 
 دریافت پاسخ از
 وزارتخانه نشد

 وزارت ارتباطات
در دسترس نیست!

 در چند هفته گذشته از سوی 
کارنگ نامه نگاری، ارسال پیام 
وزارت  بــا  مختلفــی  تماس هــای  و 
ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت 
صورت گرفت تا پاســخی برای اعتراض 
کاربــران و کســب وکارها بــه افزایــش 
محدودیت اینترنت منتشــر کنیم، اما 
تــا زمــان انتشــار ایــن گــزارش، ایــن 
وزارتخانه پاســخ روشــنی به این سؤال 

نداده است.

 مرکــز روابــط عمومــی وزارت 
در  نهایــت  در  ارتباطــات 
پیگیری کارنگ اعام کرد که مشکات 
را بــه شــرکت ارتباطــات زیرســاخت 

منتقل خواهد کرد.

 بــا ایــن حــال اگــر »کاربــران 
بــرای  می تواننــد  انتهایــی 
پیگیری مشکات شــان با ISP مربوطه 
تماس بگیرند و اگر ISP مشکل دارد، از 
طریــق ســامانه تیکتینــگ زیرســاخت 
مشکل را ثبت کنند تا رسیدگی شود.«

 اینترنت در چند ماه گذشــته 
تاریک ترین روزهای خود را در 
ایران سپری می کند و مشخص نیست 
چه زمانی قرار اســت امکان دسترسی 
بــه آن به شــرایط عــادی خــود بازگردد؛ 
هرچند اظهارات برخی مدیران صنفی 
ماننــد رئیس اتحادیه فنــاوران برای در 
اختیار قــرار دادن اینترنت بدون فیلتر 
به صنف فناوری و همچنین گفته های 
مدیرعامل زیرساخت برای فراهم شدن 
کاربــران  بــه  باکیفیت تــر  اینترنــت 
حرفه ای و برنامه نویســان این سیگنال 
را ارســال می کنــد کــه قــرار نیســت 
اینترنت در کشور به حالت عادی خود 

بازگردد.

 حاال در این شرایط بسیاری از 
کســب وکارهای فعال در حوزه 
ICT نگران مهاجــرت نیروهای خود در 
بخش برنامه نویســی و توسعه نرم افزار 
هستند و این موضوع را مطرح می کنند 
بهتریــن  کشــور  کــه  حالــی  در  کــه 
متخصصــان IT را دارد، تــا چنــد وقت 
دیگر ایــران با بحران نیــروی متخصص 

در این زمینه روبه رو خواهد شد.

REPORTگزارش

سونیتا سراب پور 

@SonitaSarabpour
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»با توجه بــه بازخوردی کــه از حدود 20 هــزار کاربر فعال 
خود می گیریم، متأسفانه در چند روز گذشته ارتباطات 
خــارج از ایران شــدیداً دچار اختــال شــده؛ در حدی که 
مشترکان ما از کمترین حقی که دارند یعنی به روزرسانی 

سیستم عامل های خود محروم هستند.«
بــه گفتــه او، اکثــر مخــازن یــا ســرور هایی کــه امــکان 
به روزرسانی را فراهم می کنند در خارج از کشور هستند 
و اختال در اتصال به این ســرورها باعث می شود حتی 
کاربــران امــکان به روزرســانی سیســتم خــود را نداشــته 
باشــند. به باور او، ادامه این اتفاق هم مشکات امنیتی 

زیادی ایجاد می کند.
عیسی لو با اشاره به پیاده سازی شرایط جدید محدودیت 
روی اینترنت ادامــه می دهد: »در چند روز اخیر شــاهد 
تجربه پیاده ســازی شــرایط جدیــد فیلترینگ  هســتیم؛ 
یعنــی یکســری IPهــا و دیتابیــس ســرورهایی فیلتــر 
می شــوند کــه هیــچ مشــکلی از نظــر محتــوا یــا مســائل 
امنیتی ندارند. از سمت دیگر جایی هم برای پیگیری رفع 
فیلتر IPها و دامنه های بدون مشــکل نیســت؛ چراکه از 
زمانی که ایمیل های کارگروه فیلترینگ هک شد، سایت 
internet.ir از دسترس خارج شده و امکان گزارش فیلتر 

اشتباهی وجود ندارد.«
او با ذکر مثالی اعام می کند که در هفته گذشــته برخی 
»ســرور دولوپر هــا« فیلتــر شــده اند؛ ســرورهایی که روی 
آن فقط توســعه نرم افزار انجام می شــده و هیچ ارتباطی 
بــا موضوعــی نداشــته کــه اقــدام بــه فیلتــر آن شــود: » 
سرویس هایی محدود می شوند که هیچ ارتباطی با اصل 
موضوعــات فیلترینگ ندارند و ســایت همــکاران ما نیز 

چند بار به اشــتباه فیلتر شده 
و در تماس هــای تلفنــی رفــع 

مشکل شده است.«
عیســی لو با اعام اینکه اخیراً 
بســتن تونل هــا و VPNهــا هم 
افزایــش پیــدا کــرده، می گوید: 
»به عنوان یک شرکت فعال در 
حوزه IT برای توســعه کار خود 
الــزام بــه اتصــال VPN داریم، 
چــون بــه ابزارهایی نیــاز داریم 
که این ابزارها برای ایران تحریم 
اســت. در کنــار ایــن ابزارها ما 
نیازمند به روزرسانی پکیج های 
نرم افزاری خود هستیم که آنها 

هم برای ایران تحریم است.«
»اگــر  ادامــه  می دهــد:  او 
وب ســایتی داشــته باشــید که 
 DNS Server روی بزرگ ترین

دنیا یعنی کادفلر باشد هم دچار مشکل می شود، چون 
در ایــن زمینه هــم اختال هایی ایجاد شــده اســت.« به 
گفتــه عیســی لو، تصمیم گیــران نمی خواهنــد کادفلر را 
فیلتر کنند، ولی از آنجا که ممکن است چند IP روی آن 
با IP چند سرویس دیگر اشــتراک داشته باشد، با فیلتر 
کــردن این IPهــا که از نظــر تصمیم گیــران مشــکل دارد، 
اختال شــدیدی روی کادفلر و ســرویس های ایرانی که 

روی آن وجود دارد، ایجاد می کنند.

 اختالل روی ترافیک عادی
به نظر می رسد تاش تصمیم گیران برای از کار انداختن 
ابزارهــای دور زدن فیلتر و محدودیــت اینترنت، بیش از 
همه روی ترافیک عادی کشور تأثیر گذاشته و دسترسی 
به بسیاری از سرویس های معمولی را با اختال و قطعی 
مواجه کرده است.  یاشار شاهین زاده، مشاور امنیت در 
گفت وگو با کارنگ ضمن تأیید این اتفاق اعام می کند که 
قطع و وصلی و اختال روی اینترنت در ســه ماه گذشته 
وجود داشــته و فقط نوع آن تغییر می کنــد. او هم تأکید 
 SSL می کند که در مــدت گذشــته اختــال روی پروتکل

افزایش چشمگیری داشته است.
شاهین زاده در این زمینه می گوید: »به طور کلی ارتباطات 
روی پروتــکل SSL بــا قطــع و وصلــی و اختال شــدیدی 
همراه است. بســیاری از وب ســایت ها که برای استفاده 
کاری توســعه دهندگان مــورد اســتفاده قــرار می گیرند یا 
ســایتی مانند گیت هاب و… که ابزار توســعه کار است و 
ربطی به دور زدن فیلترینگ ندارد با اختال و محدودیت 

شدید به سختی در دسترس است.«
شــاهین زاده با اعام اینکه فعاالن این حــوزه قباً چنین 
اختال هــای شــدیدی را ندیده انــد، توضیــح می دهــد: 
»مشخص نیست این اختال از کجا و برای چه می آید و 
چیزی که می دانم، این است که این اختال و محدودیت 
قباً نبوده و االن به صورت شــدید وجود دارد. اگر هدف 
این بوده که جلو فیلترشــکن ها را بگیرند، ناموفق بودند 
و همیــن کار اختــال روی ترافیــک عــادی ایجــاد کــرده 
اســت.« به باور او، ایــن اختال هــا در کنار اذیت شــدن 
 IT کاربران معمولی، باعث شــده یک فرد فعال در حوزه
به ســختی بتواند کارهای روزانه و توســعه یک شــبکه را 

انجام دهد.
شــاهین زاده همچنیــن تأکیــد می کند که شــاید بــه باور 
برخی، اختال هــای اینترنــت در دو هفته اخیر بیشــتر 
شــده باشــد، اما این اختال هــا از ســه ماه پیــش وجود 
داشــته و فقــط شــکل آن تغییر پیــدا می کنــد. او در این 
مورد می گوید: »قباً یعنی چهار مــاه پیش اصاً چنین 
اختال هایی وجود نداشــت، شــاید فقط از ســاعت دو 
تا چهار صبح وجود داشــت و در دسترســی بســیاری از 
وب ســایت ها به مشــکل برنمی خوردید، اما االن به این 
صــورت اســت کــه به صــورت 
روزمــره بــا مشــکل مواجــه 
هستید. این اختال ها شاید 
از نظر برخی در دو ســه هفته 
اخیر بیشتر شــده باشد، ولی 
از 100 روز پیــش تاکنون وجود 
داشته و فقط شــدت آن کم و 

زیاد شده است.«
او بــا اشــاره بــه مشــکلی کــه 
بــرای  محدودیت هــا  ایــن 
ســرویس های داخلــی ایجــاد 
کــرده، ادامــه می دهــد: »االن 
بــا شــدت گرفتن اختال هــا، 
دسترسی به سرور های داخلی 
هم بــا مشــکل مواجه شــده و 
نمی تــوان حتــی ایــن ســرور را 
به روزرســانی کــرد، چــون روی 
پروتــکل https اختال ایجاد 
کرده انــد. در واقــع ســرویس های داخلــی هــم االن بــرای 
دسترســی بــا مشــکل مواجــه هســتند چــون حتــی اگر 
سرورهای آنها داخلی باشــد، برای به روز کردن پکیج های 
خود باید با بیرون ارتباط برقرار کنند و به خاطر اینکه این 
ارتباط با اختال همراه اســت، باعث می شــود ســرویس 

داخلی هم همراه با اختال باشد.«
شاهین زاده همچنین به مشکلی که این اختال ها برای 
به روز کردن سرورها ایجاد کرده، اشاره می کند و توضیح 
می دهد: »در حــال حاضر یکســری پروتکل هــا که برای 
تونل کــردن اســتفاده می شــود ماننــد SSH و.. را قطــع 
می کنند و روی سرورهای مختلف برایش اختال ایجاد 
می کنند. ایــن در حالی اســت کــه تونل کردن تنهــا برای 
 VPN دور زدن فیلترینــگ نیســت و یــک کاربر شــاید از
استفاده می کند تا به سرور متصل شود و تنظیمات آن 

را انجام دهد.«
 

 پاالیش گسترده ترافیک
موج دوم محدودیت هــای اینترنتی کــه در واقع با هدف 
از کار انداختــن فیلترشــکن ها اتفــاق افتــاده، بیــش از 

 ICT همــه روی توســعه فعالیــت متخصصــان حــوزه
تأثیر گذاشــته اســت.  علیرضا شــیرازی، مدیــر باگفا و 
برنامه نویس هم در گفت وگو با کارنگ تأکید می کند که 
در حال  حاضر پاالیش زیادی روی ترافیک کشور برای از 

کار انداختن فیلترشکن ها انجام می شود.
او در این مورد که آیا محدودیت و اختال روی اینترنت 
در دو هفته اخیر بیشتر شده و چه اتفاقی برای اینترنت 
کشور در حال رخ دادن اســت، می  گوید: »مورد خاصی 
که برای کاربر نهایی محسوس و متمایز از سه ماه اخیر 
باشد در این دو هفته ندیدم، اما آنچه در دو هفته اخیر 
محسوس بوده، کاهش سرعت ارتباط با خارج از کشور 
در دیتاســنترها بوده که عاوه بر اینکه باعث نارضایتی 
مدیران ســرور و شــبکه شــده در کیفیــت خدمات دهی 
ســرویس هایی کــه در ارتباط مــداوم با ســرورهای خارج 
از کشــور بوده اند، همچنین VPNهایی که از ســرورهای 

داخلی استفاده می کردند تأثیر داشته است.«
بــه بــاور او، آنچــه در حــال  حاضــر بــر ســر اینترنــت و 
بخصوص ترافیک بین الملل آمــده، نوعی پویش عمیق 
و پاالیش گســترده ترافیک است؛ بدین شــکل که تمام 
ترافیک بین  الملل مانیتور و هرگونــه ترافیکی که به نظر 

مشکوک بیاید مسدود می شود.
شــیرازی در ایــن مــورد توضیــح می دهــد: »پروتکل های 
VPN رایــج در دنیــا معمــوالً قابــل شناســایی هســتند و 
اکثــر آنهــا در ایــران مســدود شــده اند؛ بنابرایــن VPN و 
فیلترشکن های جدیدتر ســعی در پنهان سازی ترافیک 
خــود دارنــد و مسدودســازی آنها نیــز نیازمنــد تفکیک 
ترافیک شناخته شــده مثل مشــاهده یک وب ســایت و 
ترافیک مشــکوک اســت، اما این شــیوه نیازمنــد منابع 
بســیار باالتــر اســت و معمــوالً باعــث کنــدی ارتبــاط و 

بخصوص اشتباهات متعدد می شود.«
او بــا ذکــر مثالــی ادامــه می دهــد: »بــرای مثــال ترافیک 
روی پورت های کمتر رایج بارها مســدود می شــود یا کند 
هســتند؛ در حالی که ممکن است آن پورت برای ارسال 
یــا دریافت ایمیــل اســتفاده شــده باشــد و پروتکل های 
ارتباطی با ســرورها )برای تنظیمــات و نصب برنامه و…( 
مانند SSH و RDP بسیار کند یا با قطعی متعدد همراه 
اســت. همچنین دسترســی به ســرورهایی کــه ترافیک 
باالیی دارند مانند CDNها مختل می شود و برای مثال 
در تمام ســه ماه گذشــته دسترســی به وب ســایت هایی 
که روی ســرویس کادفلــر بوده اند )سرویســی کــه برای 
جلوگیری از حمات اینترنتی و ســرعت بیشــتر ارسال 
تصاویر و… اســتفاده می شــود( کند یا با اختــال همراه 

بوده است.«
او ادعــای وزیــر ارتباطــات مبنــی بــر اینکــه اســتفاده از 
فیلترشکن دلیلی بر کند شدن سرعت اینترنت است را 
نیز رد می کنــد و آن را نوعی فرافکنــی می داند؛ چراکه به 
 VPN باور او عموم کاربران ایرانی تفاوت سرعت اتصال با

و دسترسی معمول را می دانند.
شیرازی در پاسخ به این سؤال که او به عنوان دارنده یک 
کسب وکار در مدت گذشته با چه مشکاتی مواجه بوده 
به کارنگ می گوید: »از آنجا که سرورهای ما در خارج از 
کشور و روی کادفلر بوده، تقریباً در تمام روزهای گذشته 
شاهد اختال در دسترسی به این سرویس ها و کاهش 
چشمگیر بازدید بوده ایم، به طوری که خود من نیز بارها 

امکان مشاهده وب سایت هایمان را نداشته ام.«
او با اشاره به متفاوت بودن این اختال ها در اپراتورهای 
مختلــف اعــام می کنــد: »عجیــب ایــن اســت کــه ایــن 
اختال ها در هر سرویس دهنده اینترنت و اپراتور موبایل 
کشــور متفاوت و حتی در مناطق جغرافیایی و ســاعات 
مختلف نیز متفاوت اســت که همین بررسی و پیگیری 
برای رفــع آن را ســخت می کنــد. همچنین این شــرایط، 
شرکت ها و کســب وکارها را برای صرف بودجه تبلیغات 
محتــاط می کنــد و از همیــن رو در ســه ماه اخیــر یکی از 

پایین ترین میزان جذب آگهی را داشته ایم.«

 بسیاری از وب سایت ها 
که برای استفاده کاری 

توسعه دهندگان 
مورد استفاده قرار 
می گیرند یا سایتی 

مانند گیت هاب و... که 
ابزار توسعه کار است 
و ربطی به دور زدن 
فیلترینگ ندارد با 

اختالل و محدودیت 
شدید به سختی در 

دسترس است

REVIEWبررسی

هشدار گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس

روند کاهشی 
تأسیس شرکت های 

نوپای دانش بنیان
تحلیــل مرکــز پژوهش هــای مجلــس از 
فعالیت شــرکت های دانش بنیان نشــان 
می دهــد کــه پــس از گذشــت 10 ســال از 
اجــرای قانــون »حمایــت از شــرکت ها و 
مؤسســات دانش بنیــان و تجاری ســازی 
فعالیــت  نوآوری هــا«  و  اختراعــات 
شرکت های دانش بنیان با مشکل روبه رو 
اســت و امــکان دارد ظرفیت زیســت بوم 
نــوآوری کشــور در آینــده با چالــش جدی 

مواجه شود.
بــه گــزارش کارنــگ، مرکــز پژوهش هــا در 
گــزارش جدیــد خــود قانــون »حمایــت از 
شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان و 
تجاری ســازی اختراعــات و نوآوری هــا« 
مصــوب ســال 1389 را از منظــر فعالیــت 
شــرکت های دانش بنیــان مــورد بررســی 
قرار داده است. براساس این گزارش طبق 
آمار در 10 سال گذشــته، یعنی از 1390 تا 
1400، تعداد شرکت های دانش بنیان از 55 
شرکت به حدود هفت هزار شرکت رسیده 
اســت. شــرکت ها در حوزه هــای فنــاوری 
اطاعات، برق الکترونیک، ماشــین آالت 
و تجهیزات پیشرفته و صنایع شیمیایی، 
بخش اعظم شــرکت های دانش بنیــان را 
به خــود اختصاص می دهنــد. نزدیک به 
50 درصد ایــن شــرکت ها هم در تهــران و 
مابقی در سایر استان ها از جمله اصفهان، 
البرز، خراســان رضوی، آذربایجان شرقی 
و فــارس مســتقر هســتند. تحلیــل مرکز 
پژوهش ها نشــان می دهد که بــا توجه به 
توزیع شــرکت های دانش بنیان بر اساس 
نوع، ســطح و زمینــه فعالیــت، همچنین 
روند تأســیس شــرکت های جدیــد و نوپا، 
نحوه پراکندگی شرکت های دانش بنیان در 
استان ها و استقرار آنها در پارک های علم و 
فناوری و ارزیابی مواردی همچون اشتغال، 
درآمد، صادرات، نحوه تأمین مالی فناوری 
و مؤلفه های شاخص جهانی نوآوری، نرخ 
تأسیس شرکت های نوپا و تبدیل آنها به 
شــرکت های تولیدی بســیار پاییــن آمده 
است. میزان فعالیت و درآمد پارک ها نیز 
بیانگر این واقعیت اســت که روند رشد و 
بلوغ شرکت  های دانش بنیان و هسته های 
فنــاور مســتقر در پارک هــا کنــد اســت و 
ممکن است ظرفیت زیســت بوم نوآوری 
کشــور از منظــر شــرکت های دانش بنیان 
به عنــوان بازیگــران کلیدی ایــن عرصه در 

آینده با چالش جدی مواجه شود.



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 80
11 دی 1401

ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

8

گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

فاطمه کشاورزی
بنیان گذار استارتاپ واچینک

توسعه روستایی بدون اینترنت بی معناست
بــرای کســب و کارهای روســتایی، 
اینســتاگرام  ماننــد  پلتفرمــی 
زیرســاخت بســیار ســاده تری 
نســبت به ســایت اســت. اساساً 
شــبکه های اجتماعــی بــه خاطــر 
ذات خــود پتانســیل بیشــتری بــرای کســب و کارهای 
کوچک، مانند کسب و کارهای روستایی دارند. اما زمانی 

که این پلتفرم ها بدون در نظر گرفتن مشاغلی که در آن 
ایجاد شــده، از دســترس خارج می شــود، عمــاً بخش 
بزرگی از روستاییانی که با مشقت های فراوان توانسته 
بودند روی ایــن پلتفرم هــا محصوالت شــان را به فروش 
برســانند، حــذف می شــوند. زحمــات زیــادی بابــت 
فرهنگ ســازی اســتفاده از اینترنــت بــرای روســتاییان 
کشیده شده بود. اگر سیاست های توسعه روستایی را 
بــر مبنــای زیرســاخت ها قــرار ندهیــم ایــن مفهــوم کاً 
یــن  از مهم تر اینترنــت یکــی  و  بی معنــا می شــود 
زیرســاخت های توسعه روســتایی اســت که نمونه های 

تأثیرگــذار بســیاری از آن در کشــور وجــود دارد. هــر 
روستایی که دسترســی به اینترنت پیدا کرده در مسیر 
توســعه قــرار گرفته اســت.  مــا از ابتدای ســال تــا اواخر 
شهریورماه امسال رشد خوبی را تجربه کردیم و با توجه 
به اینکه محصوالت ما فصلی اســت، بیشترین فروش 
ما در نیمه دوم سال اتفاق می افتد. اتفاقات اخیر ضربه 
ســنگینی به ما زد. از طرفی عدم دسترســی به اینترنت 
با کیفیــت و از طــرف دیگــر هجمه هــای غیرمنصفانه از 
سمت برخی کاربران اجازه فعالیت به ما در شبکه های 
اجتماعــی را نمی دهد. بــه همین دلیل روی وب ســایت 

گزارش ویژه کارنگ از وضعیت کسب وکارهای نوآور حوزه کشاورزی که نسبت به سایر 
حوزه ها به دالیل مختلف اوضاع نامساعدتری پیدا کرده است

امنیت غذایی در گرو توسعه پایدار و بهینه سازی  منابع آبی و خاکی برای تولید و خودکفایی غذایی است که یکی از مهم ترین وظایف هر دولت و حکومتی به شمار می رود. راهکارهای نوآورانه 
و فناوری محور در زنجیره کشاورزی سبب ایجاد بهر ه وری، توزیع عادالنه منابع، شفافیت، زنجیره ارزش پویا و استحکام بنیان های غذایی و بهره برداری حداکثری با کمترین میزان تخریب 

منابع در کشورهای مختلف شده و همین موضوع اهمیت حرکت از شکل سنتی به روش های نو را بیش  از  پیش برای حوزه کشاورزی آشکار کرده است. این حرکت نیازمند وجود بسترهای 
باثبات، فرهنگ سازی، آموزش و حمایت حاکمیت است. در سال های اخیر شاهد تولد کسب وکارهای نوآور در حوزه کشاورزی بوده ایم که توانسته اند الگوهای موفقی را بسازند و موجب 

ترغیب کارآفرینان نوآور به این حوزه شوند. اما آنچه امروز به نظر می رسد این است که موانع و متغیرهای غیرقابل پیش بینی عرصه را برای نوآوران کشاورزی تنگ کرده است. در گفت وگویی با 
برخی از این کسب وکارها، از آنها، وضعیت امروز کشاورزی نوین ایران را جویا شدیم و از چالش هایی که با آنها درگیر هستند، پرسیدیم.

دویدن روی تردمیل

  موانع مختلف رویکردی
 در رسیدن به یک 

اکوسیستم نوآور چیست؟

بخش خصوصی 
کشاورزی و مفهوم 

نوآوری
عمده مسئله ای که کسب وکارهای نوآور 
کشــاورزی و در کل جامعه امروز ما با آن 
مواجه است، عدم امکان مشارکت افراد 
و بخــش خصوصــی در برنامه ریزی هــا 
از  یکــی  سیاست گذاری هاســت.  و 
مبانی ســاده مدیریت این اســت که اگر 
فــردی در برنامه ریــزی مشــارکت کنــد، 
آن برنامه ریــزی ســاده تر اجــرا می شــود، 
اما زمانــی که بخــش خصوصــی نادیده  
 گرفته می شود و برنامه ریزی ها به صورت 
اباغــی و دســتوری صــادر می شــود، 
طبیعتاً دافعه به همراه دارد و نباید انتظار 
داشــت که امور طبــق برنامه ریزی پیش 
بــرود.  یکــی از اتفاقــات 
مبارکــی کــه در دوره وزارت 
آقــای حجتی، وزیر ســابق 
کشاورزی افتاد، این بود که 
ایشان در جلســات اداری 
وزارتخانه همواره چند تن 
از فعاالن بزرگ کشــاورزی 
را از بخــش خصوصــی 
دعوت می کردنــد و نظرات 
و دیدگاه های آنــان را جویا 
می شــدند. از طرفی مسئله مهم بخش 
خصوصی این اســت که هنــوز نهادینه 
نیســت. یعنــی نهادهایــی کــه امــروز 
به عنوان بخش خصوصی می شناسیم، 
هنــوز بــه بلــوغ و پختگــی نرســیده اند. 
اگــر بخواهیــم بخــش خصوصــی پویــا 
داشــته  باشــیم و از مشــارکت آن در 
سیاســت گذاری بهره منــد شــویم، بــه 
انسجام نیاز داریم.  عمر تعاونی در اروپا 
به دهه 1880 برمی گردد و ما هنوز تعاونی 
به آن مفهوم در ایران نداریم. یعنی افراد 
نتوانســته اند در کنــار هم بــا انگیزه های 
درون زاد یــک تعامــل ســازنده ایجــاد 
کننــد و عمــده اتحادیه هــا و ســندیکاها 
بــه دولــت وابســته اند. از طــرف دیگر در 
دنیــای پرشــتابی زیســت کــرده و مــدام 
فکر می کنیم که از دنیا عقب  افتاده ایم. 
به خودمان وقت نمی دهیم و مســائل را 
ریشه ای حل نمی کنیم. ما در کوتاه مدت 
کماکان با این مشــکات امــروزی روبه رو 
هســتیم، امــا افق هــای میان مــدت و 
بلند مدت را روشن می بینم و فکر می کنم 

بر موانع غلبه خواهیم کرد.

POINT OF VIEWدیدگاه

حمیدرضا 
مختاری

بنیان گذار باشگاه نوآفرینی توسکانو

info
@Karangweekly.ir
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تمرکــز کرده ایــم کــه البتــه اختــاالت اینترنــت اجــازه 
بهره منــدی از ســایت را، هم برای مــا و هم بــرای کاربران 
سخت کرده اســت. در کنار اینها افزایش روزانه قیمت 
دالر هم فضــای گیج کننده ای برای کســب و کارها و برای 
سرمایه گذاران ایجاد کرده اســت. ما استارتاپ مان را با 
هزینه شخصی راه اندازی کرده ایم و در چنین شرایطی 
ترجیح می دهیم به جذب سرمایه فکر نکنیم. مشتریان 
فعلی کــه از ما خرید می کنند، مشــتریانی هســتند که 
حداقــل یــک  بــار از مــا خریــد کرده انــد و رونــد جــذب 

مشتری جدید برای ما متوقف شده است.

سهیل جعفر صالحی
بنیان گذار مجموعه گردشگری کشاورزی ورگانو

80 درصد ریزش داشته ایم
امروز استارتاپ ها در زمینی بازی 
می کنند که بســتری وجود ندارد. 
خودشان بسترهای مورد نظرشان 
را بایــد ایجاد کننــد. وقایع اخیر و 
محدودیت هــای اینترنــت و منــع 
دسترســی بــه شــبکه های اجتماعــی، ایــن مشــکل را 
دوچندان و کورسوی امید ما را تنگ تر کرد. امروز مشکل 
بــزرگ مــا مســئله تأمیــن اســت. در واقــع حلقــه اول 
کسب  وکار ما مزارع کشــاورزی هستند. بسیاری از این 
مزارع بسته شــده اند، خود ما هم در بازاریابی و فروش 
با مشــکل مواجه شــده ایم و تــا امروز حــدود 80 درصد 
ریزش را تجربه کرده ایم. موضوع فعالیت ما گردشگری 
کشاورزی است که دو صنعت گردشگری و کشاورزی را 
به هم متصل می کند. قوانین و تعاریف درستی برای این 
موضوع فعالیت وجود ندارد. بوروکراسی های پیچیده و 
دســت وپاگیر هم مزیــد  بــر  علت اســت. از طــرف دیگر 
بحــث آمــوزش بــرای مزرعــه داران و کشــاورزان بســیار 
پر هزینه است. آموزش کار ما نیست، ولی مجبور شدیم 
برنامه های بازاریابــی و تبلیغات خــود را متوقف کنیم و 
بیشتر روی آموزش متمرکز شــویم. ما از ابتدای سال تا 
هفته اول مهرماه فعال بودیم و با برنامه ریزی هایی که از 
ســال قبل کــرده بودیــم، آمــاده برداشــت و بهره برداری 
بودیم. اما با اتفاقــات اخیر و بی ثباتی هــای اجتماعی و 
اقتصادی، مسئله گردشگری به حاشیه رانده می شود. 
شــاخه های  جــزء  کشــاورزی  گردشــگری  هرچنــد 
ارزان قیمت گردشــگری محســوب می شــود، اما فضای 
روانی حاکم بر جامعه باعث شده گردشگری یا از سبد 
خانوار حذف شود یا سهم بســیار کوچک و ناچیزی به 
خــود اختصــاص دهــد. در چنیــن شــرایطی ریســک 
سرمایه گذاری افزایش می یابد و ســرمایه گذار به دنبال 
فرصت هــای کم خطرتــر برای ســرمایه گذاری اســت. ما 
راهی جز امیدواری نداریم. اگر بخواهیم در این کشــور 
کار کنیم، باید بدانیم کــه اول به امید نیــاز داریم و بعد 
باید برای رشــد بجنگیم. طی ســال های گذشته هم یاد 

گرفتیم چطور با مشکات روبه رو شویم.

محمد براتی
بنیان گذار آهوتا

30درصد ترافیک از دست رفت
 اکنون اصلی تریــن چالش ما این 
بــه  اتصــال  بــرای  کــه  اســت 
سرویس های بین المللی باید زمان 
زیــادی صــرف کنیــم، امــا از نظــر 
جــدی  چالــش  دچــار  فــروش 
نشده ایم؛ با اینکه تبلیغاتی هم در شبکه های اجتماعی 
در دو ماه گذشــته نداشــته ایم، ولــی تفاوتــی در فروش 
مشاهده نکرده ایم. ما این موقعیت را از قبل پیش بینی 
کرده بودیم و بــا اینکه بیشــترین فالوور اینســتاگرام در 
بیــن پیج های مرتبط بــا عســل را در ایران داریم، ســعی 
کردیم مشــتریان خــود را به ســایت مان هدایــت کنیم. 

عسل برای مشتریان ما یک محصول پرمصرف و روزانه 
اســت و بعد از اتمام محصــول دوباره از خــود ما خرید 
می کننــد. چالــش جدیــدی که بــرای ما بــه وجــود آمده 
موضــوع ارزش افــزوده بــرای محصول عســل اســت. از 
ســالیان دور محصــوالت زنبور عســل معــاف از مالیات 
بــوده، ولــی متأســفانه امســال بــرای اولیــن ســال، ایــن 
معافیت مالیاتی برداشــته شده اســت. به هر جایی که 
دسترســی داشــتیم، نامه نــگاری کردیــم؛ از نمایندگان 
مجلــس تــا دفتــر ریاســت جمهوری و هــر جایــی کــه 
احساس می کردیم ممکن اســت صدایمان را بشنوند. 
البتــه نه فقــط مــا، بلکــه تمامــی اتحادیــه زنبــورداران و 
کســانی که در این حــوزه فعال اند. ولی متأســفانه هیچ 
پاســخ مشــخصی دریافــت نکرده ایــم. یکــی دیگــر از 
مســائلی که این روزها برای ما به وجود آمــده، مرتبط با 
نــرخ دالر اســت کــه بافاصلــه در قیمت مــواد مصرفی 
بســته بندی تأثیــر داشــت. افزایــش نــرخ ارز موجــب 
می شود تأمین کنندگان این مواد، عرضه را متوقف کنند 

و این یک چالش جدی برای ماســت. در کل 
فضای کسب وکار را ازدســت رفته می بینم و 
دیگر بــه مانــدن فکــر نمی کنــم. بســیاری از 
دوســتان من هم که کســب وکاری داشــتند، 
رفته اند. اگــر ابــراز ناراحتی نمی کنــم به این 
دلیل اســت که دیگر امیدی ندارم. حتی اگر 
فروش هم بیشــتر شــود، ارزشــش را نــدارد. 
چون هیچ چیزی معلوم نیست. ما کلی برای 
تولید محتوا زحمت کشیدیم، یک استودیو 
تجهیز کردیم و هزینه هــای هنگفتی را برای 

این کار صرف کردیم، اما یکباره همه چیز از دست رفت. 
حــدود 30 درصــد از ترافیــک ســایت مان به دلیــل 
اختــاالت کــم شــده؛ این هــا چیزهایی  اســت کــه دیگر 

انگیزه ای برایمان نمی گذارد.

فاطمه درویشی
بنیان گذار زعفروش

یک اتفاق روانی در حال رخ دادن است
 پیش تر هم این ترس وجود داشت 
که نکند اینستاگرام فیلتر شود. از 
لحظــه  شــروع حــوادث ایــن چند 
مــاه، دکمــه فیلترینــگ را زدند. از 
همان جــا نطفــه امیــد در دل مــا 
کشته شد. تمام امیدها و آرزوها، تمام برنامه ریزی ها و 
انگیزه هــا بــه یــک لحظــه بنــد اســت. کســی تصمیــم 
می گیرد دکمه ای را بزند و تو تمام می شوی. کسب وکاری 
ماننــد مــا کــه 70 درصــد ســرمایه گذاری اش را روی 
اینســتاگرام کرده، نابود می شــود. این شــاید به معنای 
نابودی کسب وکار نباشــد، ولی قطعاً به معنای نابودی 
امیــد و انگیــزه اســت. 60 درصــد از مخاطبان مــان را از 
دست داده ایم. یک اتفاق روانی در حال رخ دادن است. 
درد بزرگ تر این اســت که با وجود افزایــش دالر قیمت 
زعفــران به شــکل دســتوری کاهــش پیــدا کرده اســت. 
دولت مصوب کرده بود که هر کیلو زعفران را 41 میلیون 
و 300 تومــان می خــرد؛ یــک  مــاه بعــد همیــن دولت که 
دکمه های مختلفی زیر دستش اســت این قیمت را به 
27 میلیــون تومــان کاهــش می دهــد. چــرا؟ می گوینــد 
نقدینگی نیست. اگر می خواهی بفروشــی فقط با این 
قیمــت می خــرم. تمــام حرف هایی کــه بــرای حمایت از 
کشاورز و کشاورزی نوین زده می شود، فقط شعار است. 
امروز خــود دولــت بیشــترین فشــار را بــه اکوسیســتم 
کشــاورزی وارد می کنــد و آن را به مــرز نابودی کشــانده 
است. با این تورم، گوجه و خیار را کیلویی دو هزار تومان 
از کشاورز می خرند که بیشتر شبیه یک شوخی است. 
این شــرایط نه به نفع کشــاورز اســت، نه کارآفرین و نه 
سرمایه گذار. ما هم اگر موتور خلق پول درستی نداشته  
باشیم، نمی توانیم ســرمایه جذب کنیم. توسعه و رشد 

نیز که به طور کلی بی معناست. فعاً باید زنده  بمانیم و 
باید بین ماندن و رفتن یکی را انتخاب کنیم؛ اما شرایط 
به قــدری پیچیده اســت کــه هیــچ تصمیمی نمی شــود 

گرفت.

محمد قائم پناه
بنیان گذار کشمون

جوانه هایی که رشد نمی کنند
تا پیــش از ایــن هــم چالش ها کم 
نبودند. مــا در مرحلــه اول جذب 
مبلغــی  کشــمون  در  ســرمایه 
معــادل 100 هــزار دالر جــذب 
ســرمایه داشــتیم. در مرحله دوم 
که مبلغ ریالی چندبرابر مرحله اول بود، باز هم معادل 
100 هزار دالر شد. انگار روی تردمیل پیش رفتیم. البته 
در این مدت آموزه های زیادی کســب کردیم، اما از نظر 
کســب وکار پیشــروی به حســاب نمی آید. این مســئله 

عمیقی است. 
وقتی سرمایه  و پولی به کشور نمی آید، فقط 
ســرمایه گذارانی باقی می مانند که قریب به 
80 درصد آنها تنها بلدند از طریق بازی های 
سیاسی  و رانت پول دربیاورند و می خواهند 
در اســتارتاپ هایی ســرمایه گذاری کنند که 
80 درصــد این اســتارتاپ ها اهل شــفافیت 
و کار مشــخص با هدف مشــخص هستند. 
وقتی ســرمایه گذار خارجی به کشــور نیاید، 
یادگیــری اش را هــم نمــی آورد. 95 درصــد 
ســرمایه گذار داخلی هم ســرمایه اش را از دنیای سنتی 
کســب  کــرده و ایــن فضــا را کمتــر می شناســد و کاً 
ذهنیــت متفاوتــی نســبت بــه ایــن حــوزه دارنــد. وقتی 
ذهنیت بنیان گذاران با ســرمایه گذاران همســو نباشد، 
چالش های عمیــق دیگری هم شــکل می گیــرد. حاال با 
اتفاقات اخیــر دیگر دویدن روی ایــن تردمیل برای همه 

واضح و روشن شده است. 
در  کشــاورزی  کوچــک  کســب وکارهای  حــاال 
شهرســتان های کوچک هم به مهاجرت فکر می کنند. 
هند، کشورهای حاشــیه خلیج  فارس و اروپا، مقاصدی 
هســتند که این تیم ها انتخاب کرده اند.این ناامیدی ها 
و مهاجرت ها از آنجا ناشی می شــود که انگار دیگر قرار 
نیست کســب وکارها در اینجا به نتیجه برسند. برخی 
علنی تــر این موضــوع را بیــان می کننــد و برخــی هم که 
درجه ای از امیدواری را داشــته اند، درگیر تصمیم گیری 
هســتند. خود من هم کارهایی را در هلنــد پیش برده ام 
و اگر هم قــرار باشــد اینجــا کاری کنم، ترجیــح می دهم 
زیرساخت هایش را از بیرون کشور بسازم. چشم اندازی 
برای بزرگ شــدن وجود ندارد؛ چراکه فضای کسب وکار 

امنیتی شده است. 
حتی اگر اســتارتاپی فعالیتش در زمینه امنیت غذایی 
و پدافنــد غیرعامــل باشــد، باز هــم اجازه بزرگ شــدن و 
جذب حداکثری کاربر را ندارد. حاکمیت قانون و ثباتی 
دیده نمی شود. حتی انتقادات ساده کسب وکاری هم به 
برخوردهای امنیتی شدید منجر می شود که نمونه اش 
مسائلی است که برای چند تن از دوستان اکوسیستم 

پیش آمده است.
با ایــن وجــود در حــال توســعه پلتفــرم اشــتراک گذاری 
تجارب کشاورزی هستم که هیچ تضمینی وجود ندارد 
با رشــد و جــذب کاربر جلــوی فعالیتــش گرفته نشــود. 
ســقف ها کوتــاه شــده و عرصــه بــر امنیــت شــخصی و 
کسب وکاری تنگ شــده اســت. اگر هم بخواهم مثبت 
نــگاه کنــم، می توانــم بگویــم اکوسیســتم برای مــا مثل 
دبستانی بود که الفبای کسب وکار را در آن آموختیم و 
حاال برای مقطع باالتر باید از این دبستان خارج شویم 
تــا روزی که بتوانیــم برگردیــم و دانش کسب شــده را در 

اینجا به کار بگیریم. 

عباس عین علی 

abbas.einali 
@gmail.com

POINT OF VIEWدیدگاه

آیا امیدی به خروج از 
 وضعیت بد فعلی 

وجود دارد؟

زمین به آب و 
کسب وکار دیجیتال 
به اینترنت نیاز دارد!

ما نیــز مانند بســیاری از کســب وکارهای 
این حــوزه در تازه چین دچــار چالش های 
زیادی شدیم که مهم ترین عامل آن قطعی 
 اینترنت و عدم دسترســی به شــبکه های 
اجتماعی بــود و راهی که مشــتریان برای 
ارتباط با ما انتخاب کردند، تماس تلفنی 
است. تأثیر این اتفاقات روی بازار امسال 
ما کم بــود، امــا مطمئناً بــرای ســال آینده 
خیلی بیشتر خواهد بود؛ چراکه ابزارهای 
مارکتینگ و جذب مشــتری جدید از کار 
افتاده است. تعداد کســانی که امسال از 
ما خرید نکرده اند در ســال آینده بیشــتر 
خواهد شــد؛ چراکه نمی توانیــم ریزش ها 
را جبران کنیم.  برای دسترسی به پلتفرم  

خودمان هم دچار دردســر 
و آســیب زیــادی شــدیم. 
ســرورهای ما در آلمــان بود 
و به دلیل اختاالت مجبور 
شــدیم آن را بــه داخــل و 
روی ســرورهای ابــرآروان 
قرار دهیم که بعد هم خود 
ابــرآروان دچــار مشــکاتی 
شد. تنها اتفاق دلگرم کننده 
حمایــت مــردم بــود. اگــر 

مردم ترجیح نمی دادند از ما خرید کنند، 
تأثیرات منفی به مراتب بیشتری متوجه 
ما بــود. بی ثباتی قیمــت ارز هــم می تواند 
چرخــه تولیــد محصــول را دچار مشــکل 
کند. محصولی مانند گردو، فصلی است 
و کشاورزان در مهرماه محصوالت شان را 
به فروش می رسانند. کشاورز هم دالل یا 
سفته باز نیست که به دنبال ارز و نوسانات 
آن باشــد. کشــاورز گردو را با دالر 27 هزار 
تومانی برداشت کرده و به فروش رسانده 
اســت.  افزایش ناگهانی قیمت، کشاورز 
را دچار آســیب می کند؛ چراکه برای سال 
مالی آینده که افزایش قیمت برای ســم و 
کود و ماشین آالت دالری محاسبه شده، 
محصولش را به قیمت پایین تری و به ریال 
فروخته است. اوضاع صنعت کشاورزی، 
خصوصــاً بــرای محصــول گــردو، اوضــاع 
طبیعی و مناسبی نیست. زمین کشاورزی 
به آب و کشاورزی دیجیتال هم به اینترنت 
نیــاز دارد. تمــام ایــن گرفتاری هــا در کنــار 
بحــران آب در همــدان و کمبــود نیــروی 
متخصــص چشــم انداز امیدوارکننده ای 

را تصویر نمی کند.

حسن موحد 
بنیان گذار تازه چین

info
@Karangweekly.ir
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درباره بیلبوردهای
سازمان زیباسازی

لطفاً به چشم های ما 
احترام بگذارید

با وضعیت کسب و کارها و شرایط 
ویژه ای که کشــور در آن قرار دارد، 
بسیاری از کسب و کارها تصمیم گرفته اند 
تا اطاع ثانــوی تبلیغــات خــود را محدود 
کننــد. بــه همیــن علــت شــهری کــه 
بیلبوردهایش تا چند ماه پیش محل جدال 
چندین کمپین تبلیغاتی بود، حاال در یک 
سکوت نسبی تبلیغاتی فرو رفته است. در 
نبــود برندهــا، بیلبوردهــای شــهری بــه 
مناســبت های مختلــف و بــه ســفارش 
شــهرداری، بــا موضوعــی یکســان پــر 

می شوند. 

چنــد وقتــی اســت کــه ســازمان 
زیباســازی در همیــن راســتا، 
پروژه ای به نام »ایران ما« را کلید زده که هر 
طــرف چشــم می چرخانــی، عکســی از 
بخشــی از ایران را نشــانت می دهــد که یا 
اماکن تاریخی هستند یا مثاً زنی در حال 
شالیکاری که به بخشی از فرهنگ و هویت 
قســمتی از کشــور اشــاره دارد. امــا یــک 
موضوع بیش از هر چیز در این بیلبوردها 
توی ذوق می زند. عکســی کــه در اکثر این 
بیلبوردهــا اســتفاده شــده یــا از اســاس 
کیفیــت الزم را نداشــته یــا نحوه چــاپ به 
شــکلی بــوده کــه باعــث شــده عکــس 

بی کیفیت به نظر برسد. 

در همین هفته نامــه ای که پیش 
روی شماست، دســت اندرکاران 
بــرای هــر مطلــب کوچــک و بزرگــی تاش 
می کنند عکسی را منتشر کنند که هم با 
محتوای متن همخوانی داشته باشد و هم 
تا حد امکان با کیفیت مناسبی چاپ شود. 
کیفیت عکس ها باالست و نورها و رنگ ها 
دستکاری می شوند تا آنچه مخاطب پیش 
رویش می بیند، تصویری ناواضح یا به قول 
گرافیست ها رنجه و شبکه شبکه نباشد. 
در یک هفته نامه با زمان و مخاطب محدود 
این مسائل رعایت شده اند، اما متأسفانه 
در بیلبوردهای »ایران ما« هیچ توجهی به 
این مسئله نشده اســت. یعنی بضاعت 
سازمان زیباسازی شهرداری تهران از یک 
هفته نامــه کمتــر اســت و نتوانســته از 
بی شــمار عــکاس ایرانــی، عکس هــای 
باکیفیت و مناسب برای این بیلبوردها 
تهیه کند یــا ســازمانی کــه روزگاری قرار 
بوده وظیفه زیباسازی شــهر را بر عهده 
چشــمان  بــرای  احترامــی  بگیــرد، 

مخاطبانش قائل نیست؟ 

REVIEWبررسی

درباره بیلبوردهای فالی تودی که از ما می خواهند سفرمان را کامل کنیم، اما چگونه؟

تنها به چشم آمدن 
ضامن ماندگاری نیست

حتماً این روزها با اســم های نصفه یا کامل شــهرهای ایران 
روی بیلبوردهای سطح شهر مواجه شده اید. بیلبوردهایی 
با رنگ ســرمه ای و زرد که از ما می خواهند سفرمان را کامل 
کنیم. هدف از این تبلیغات فراموش نشدن اسم فای تودی 
به عنوان یکی از سامانه های خرید بلیت و رزرو هتل است. 

اما آیا این تبلیغ چنانچه باید کارش را انجام داده است؟

 سفرمان را با چه چیزی کامل کنیم؟
باالی صفحه اسم یک شهر با رنگ سفید در زمینه سرمه ای 
آمده است، گاهی نصفه و گاهی کامل؛ مثاً »اصفهـ« بعد 
در همین زمینه ســرمه ای با اندازه  قلم بسیار کوچک تر این 

شعار آمده است: »سفرت رو کامل کن«. سپس این زمینه 
ســرمه ای تمام می شــود. در زیر آن در زمینه زرد آمده است 
فای تودی و در پایین آن خرید آناین بلیت هواپیما و هتل 
و پایین تر آدرس فای تودی. تا همین جا به نظر شــما به جز 
در زمان ترافیک تمام متن های این بیلبورد خوانده می شود؟ 
بعید اســت. آنچه خوانده می شــود تنها اسم شــهر و اسم 
برند اســت. اگر فای تودی خوش شــانس باشــد و ترافیک 
باشد، »سفرت رو کامل کن« هم خوانده می شــود و در این 
زمان احتماالً به توضیحات پایین اسم فای تودی هم توجه 
می شــود. توضیحاتی که به جای فاصلــه از نیم فاصله برای 
فاصله گذاری اســتفاده کرده و خواندن آن برای سرنشینان 

وسیله نقلیه واقعاً سخت است. از نظر محتوایی هم معموالً 
وقتی از کامل کردن سفر حرف می زنیم، بیشتر برای خدمات 
اقامتی است و اگر فای تودی قصد دارد از این طریق خدمات 
رزرو خود را یادآوری کند، باید به مخاطب سرنخ روشن تری 
بده یا روی خدمات رزرو هتلش در متن تکیه بیشتری کند. 
اما همان طــور که می بینیــد، رزرو هتل در بیــن آن همه متن 
گویا از جایگاه بسیار کمتری برخوردار است. با این حال به 
نظر می رســد فای تودی با خود گفتــه اگر اســمم را در کنار 
شــهرهایی که ســفرهای بیشــتری به آنها می شــود بیاورم، 
وقت جست و جو در گوگل آدم ها مرا در کنار اسم شهر به یاد 
می آورند و وقتی وارد سایت شوند، می توانند از خدمات رزرو 

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

بيلبورد
B I L L B O A R D
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هتل نیز باخبر شوند.

 آیا واقعاً نام فالی تودی در یاد ها می ماند؟ 
آرمــان میرعبدالحــق، مدیــر تبلیغــات شــرکت هومــن ژن و 
مدیر ســابق کمپین هــای دکتردکتــر، درباره ابعــاد مختلف 
تبلیغ جدید فای تودی و تأثیــرش در به یادماندن تبلیغ در 
ذهن مخاطــب می گوید: »از ســری »چه خوبــه برنگردی!« 
تا »وقتی سفر الزمی« و حاال »ســفرت رو کامل کن«، فای 
تودی انســجام بصری و فرمی را در تمام این تبلیغات حفظ 
کــرده کــه جــای تقدیــر دارد و در زمینــه تناســبات تصویر و 
طراحی، پیشــرفت چشــم گیری در حدود تغییــر طراحی با 
نرم افزار Paint به Photoshop داشــته کــه در این مورد نیز 
باید به واحد تبلیغات این شرکت تبریک گفت. اما با وجود 
نقاط قــوت در طراحی از بعــد تبلیغات، این پیشــرفت را در 
بیلبوردهــای جدید فــای تــودی نمی بینیم. ایــن مجموعه 
بیلبورد بر خاف بیلبورد های قبلی بودند که به عنوان بخشی 

از یک کمپین و با هدف برندینگ، کسب جایگاه 
ذهنی و افزایش سهم ذهنی در بازاری که مزیت 
رقابتی و تفاوت های کمی بین رقبا وجــود دارد، 
در ســطح شــهر دیده می شــدند. این مجموعه 
بیلبورد بدون تبلیغات مکمل در کانال های دیگر 
)البته با توجه به شــرایط جامعه این بیلبوردها 
هم تاحدی زیاده روی در تبلیغات است!( با پیام 
»فای  تودی به عنوان کامل کننده سفر« و از نظر 
فرمی در برخی از شهرها با اسم کامل و در برخی 
دیگر ناقص )تکمیل کردن بخشی از کلمه توسط 

مخاطب باعث افزایش ســرعت خوانش و ماندگاری باالتر 
در ذهن مخاطب می شــود( در واقع به جز حضور بر عرشــه 
بیلبورد و تداعی کلمه سفر و فای تودی برای مخاطب کارکرد 
دیگری ندارد. چــون فای  تودی و شــرکت های فروش بلیت 
هواپیما و رزرو هتل، آغاز ســفر شما هستند، در صورتی که 
کامل کردن بیشتر مناسب برندها، خدمات یا محصوالتی 
مثل یک رستوران معروف در شــیراز، تور تجربه گردی چند 
ســاعته و... اســت که ســفر شــما را کامل می کننــد و نقش 
چاشــنی دارنــد.« میرعبدالحــق دربــاره زمــان اجــرای ایــن 
بیلبوردها می افزاید: »اما در مورد زمان اکران؛ فای تودی با 
پذیرفتن ریسک زیاد تبلیغات در این ایام با گستردگی ویژه 
به تاکتیک »من کار جدید نکردم و از قبل روی عرشه بیلبورد 
بودم!« پایان داده و مجموعه جدیدی را اکران کرده است. با 
توجه به داده های گوگل ترندز از مقایسه سه برند علی بابا، 
فایتیو و فای تــودی می توان گفت که تبلیغــات برای فای 
تودی کارکردی به مثابه زنده ماندن با حضور در ذهن برخی از 
خریداران بلیت داشته است. الزم به ذکر است که در چندجا 
از متن باال نویسنده به اشتباه فای تودی را فایتیو نوشته بود 

که همین نشان از اهمیت بســیار زیاد انجام تبلیغات برای 
ماندگاری کامل در ذهن مخاطبان دارد و به نظر فای تودی 
این نیاز مهم درباره  برند خود را تشخیص داده و خطر کرده 

تا در یادها بماند.«

 این گرافیک مناســب رســانه های دیجیتال 
است، نه بیلبورد

میرعبدالحق از پیشــرفت طراحی بیلبوردهــای فای تودی 
گفته، اما زهرا شفیعی، طراح ارشد گرافیک طاقچه معتقد 
است هنوز گرافیک فای تودی نقایصی دارد که باید به آنها 
توجه کنــد. او در این بــاره می گوید: »ترکیب رنــگ آبی و زرد 
استفاده شــده در مجموعه بیلبوردهای فای  تودی هرچند 
بیشــتر برای محصوالت شــیمیایی مثل چســب استفاده 
می شود، اما توجه را جلب می کنند و تناسب دو رنگ در آنها 
رعایت شده است. همچنین ایده طراحی )محو بودن بخشی 
از کلمه( به خوبی ضربه اولیه را به مخاطب وارد می کند، اما 
اســتفاده بیجا از نیم فاصله در اسلوگان اصلی 
و پی نوشــت خدمات برند در رسانه ای همچون 
بیلبورد که تنها چند ثانیه فرصت دارد به چشم 
مخاطب بیاید، یک اشتباه بسیار بزرگ است. 
چراکه هدف از این بیلبورد برندینگ است و در 
برندینگ خوب اســت که با یک نــگاه خدماتی 
که مجموعــه ارائه می دهــد، به چشــم بیاید.« 
شــفیعی می افزاید: »نکته دیگر بیلبــورد فای 
تودی استفاده از فونت عربی برای نام برند خود 
اســت که ماهیتــاً کلمه انگلیســی اســت که به 
فارسی نوشته شده است )البته همان طور که می دانید این 
لوگوتایپ فای تودی است و تنها به این بیلبورد برنمی گردد(. 
در کل بــا توجــه بــه اینکه اســم این برند انگلیســی اســت و 
مخاطب عــام نمی تواند آن را در ذهن بســپارد و بــا توجه به 
اینکه متن زیاد، نیم فاصله ها بی مورد و تنوع فونت موجب 
آشــفتگی می شــود، به نظر طرح و ایده متناســب با مدیوم 
تبلیغاتی بهینه نشده و نمی تواند کارکرد حداکثری داشته 
باشد. شاید اگر این طرح برای تبلیغ در یک رسانه دیجیتال 
یــا نشــریه بــود، کاراتــر بــود.« همان طــور کــه از توضیحــات 
میرعبدالحق و شفیعی پیداست، بیلبورد جدید فای تودی 
نقاط قوت زیــادی دارد و بــا توجه بــه داده های گــوگل ترندز 
تاحدی به هدف خود رسیده، اما اگر طراحی و متن تبلیغاتی 
آن با هدف اصلی همخوانی بیشتری داشت، می توانست 
نتیجه بهتری بگیرد. مثاً با توجه به نزدیکی نام این برند با 
برند رقیب خود فایتیو، شاید بهتر بود مانند کمپین »بود 
و نبــود« اســنپ فود یا »جا بــا ما جــوره« جاباما، از شــعاری 
استفاده کند که هم خدماتش را یادآوری کرده و هم در فرمی 

آهنگین، نامش را در کنار خدمات تثبیت کند. 

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

تیزینگ چیست و چگونه می توان از آن به بهترین شکل بهره برد

تیزینگ کردن وقتی تیزینگ مد نبود!

INTRODUCTIONمعرفی

حتماً شما هم وقتی در جاده های اطراف شهر 
می رانیــد، کارتن های بســیار بزرگــی را دیده اید 
که به یک میله  آهنی که در پیتی پر از ســیمان 
قرار دارد، وصل شــده اند و با خط ناخوش روی 
آنها نوشته شده اســت: »فقط کیلویی 5 هزار 
تومــان«. بــا دیــدن ایــن کارتن بــا خودتــان فکر 
کرده ایــد، یعنــی چــه چیــزی ایــن انــدازه ارزان 
اســت؟ و بعــد 200، 300 متری جلوتــر رفته اید 
و دیده اید که نوشته شــده »نارنگی مثل قند« 
و زیرش نوشــته »فقط 5 هزار تومان« . با دیدن 
محصــول و قیمتــش در کنــار هم شــگفت زده 
شــده اید و بــا خودتــان گفته ایــد که مغازه ســر 
کوچه ما کــه ارزان فــروش هم هســت، این کاال 
را کمتــر از 15 هــزار تومــان نمی فروشــد و هنوز 
جمله تــان تمام نشــده کــه وانت یا نیســانی به 
چشم تان می آید که پر از نارنگی یا هر محصول 

دیگری است.
به ایــن شــکل از تبلیغــات در دنیــای بازاریابی 

می گویند: تیزینگ!
تیزینگ یــا کمپین پیــش از راه انــدازی در واقع 
تبلیغی است به قصد معرفی محصولی جدید 
که اطاعات بسیار کمی به مخاطب می دهد تا 
او را کنجکاو کنــد. این اطاعات بایــد در آینده 
تکمیــل  شــود و بــه پرســش ذهنــی مخاطــب 
پاســخی درخور بدهد. در مثال بــاال اگر بعد از 
»فقط 5 هزار تومان« روی کارتن بعدی نوشته 
بود، یک عدد ســیب، دیگر این شــکل تبلیغ و 
تأکیــد روی قیمــت مناســب نبود. چــون ذهن 
مخاطب نســبت بــه کاالیــی کــه آن قــدر ارزان 
اســت کنجکاو شــده، امــا در نهایــت جوابی را 
گرفته که در کنار قیمت شگفتی خاصی ایجاد 

نمی کند.
این را هــم در نظر بگیریــد که نارنگــی پنج هزار 

تومانی شــاید یک محصول جدید نباشد، اما 
از تکنیک تیزینگ یعنی کنجکاو کردن و دادن 
پاسخی درخور به پرســش ذهن شما استفاده 
می کنــد. تــا حــدی می تــوان گفــت ایــن فرایند 
انتقال از پرسشگر به یک خواستار را به سرعت 
انجــام می دهد، به شــکلی که شــما که ســریع 
از یــک پرســش بــه پاســخ و بعــد بــه محصول 
رسیده اید، می دانید که ممکن است به همین 
ســرعت این محصول را از دست بدهید و باید 
ســریع تصمیم بگیرید. تصمیم های هیجانی 
در ایــن مــورد اختیــار عمــل شــما را بــه دســت 
می گیــرد و شــما همــان چیــزی را می خرید که 

الزاماً به آن نیازی ندارید.
در شــبکه های اجتماعی اســتفاده از شمارش 
معکوس برای اطاع رسانی یک خبر مهم، نوع 

دیگری از تیزینگ است.
یکی از بهترین کمپین هــای تیزینگی محیطی 
متعلق به اسنپ فود است. کمپینی که ابتدا با 
بیلبورد »دیگه زنگ نزن!«  به چشــم مخاطب 
می آمد و مخاطــب مدتی این ســؤال را گوشــه  
ذهنــش داشــت کــه بــرای چــه خدماتــی الزم 
نیســت دیگــر زنگ نزنــم و اگــر زنگ نزنــم باید 
چــه کنــم؟ تــا اینکه پاســخ درخــوری از ســمت 
اســنپ فود آمــد: »آنایــن ســفارش بــده!/ بــا 
اسنپ فود رستوران های جدید رو کشف کن«. 
آن هم در حالی که سمت راســت بیلبورد پیام 
قبلــی تکــرار شــده بــود: »دیگه زنــگ نــزن« تا 
کاربر ارتباط موضوعی این پیــام را با پیام قبلی 

کشف کند.
پس هــر وقــت بــه خوبــی تیزینگ خود شــک 
کردیــد، از فروشــندگان محصــول کنــار جــاده 
بپرســید کــه آیــا ایــن روش کارایــی الزم را دارد 

یا خیر.

نگار قانونی  

negarqanouni
@gmail.com

مارکتينگ
M A R K E T I N G
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سالمت
H E A L T H

داستان کسب وکارتان از کجا شروع شد؟
داســتان مجیکاردیــو از ســال 1398 شــروع شــد، امــا کمی 
قبل تر از آن، با یکی از دوستانم به نام مسعود نادی در حوزه 
سامت دیجیتال فعالیت هایی داشــتیم. این همکاری به 
تولید دستگاه هولتر مانیتورینگ قلب منجر شد. ساخت 
این دســتگاه بین ســال های 1394 و 1395 اتفاق افتــاد و در 
جشــنواره ایده بازار امیرکبیر هم از بین 170 ایده حائز رتبه 
ســوم شــد. این همکاری تا زمــان رفتن مــن به آلمــان ادامه 
داشت و پس از آن هم آقای مهندس مسعود نادی، درگیر 
دانشگاه و سربازی شد و پس از بازگشت و ممنوع الخروجی 
من و رفتن به خدمت سربازی تا سال 1398 پروژه مسکوت 
مانــد. در زمــان حضــورم در آلمــان هــم در حــوزه ســامت 
دیجیتــال مشــغول فعالیــت بــودم و مدیریــت پروژه هــای 
مختلفی را بر عهده داشتم. بعد از خدمت سربازی در یک 
گپ دوستانه با یکی از دوستانم به نام آقای علی حاجیلویی 
تصمیم گرفتیم داشــته هایمان را مرور کنیــم و ببینیم چه 

کاری می توانیم انجام دهیم. 
ما دستگاه هولترمانیتورینگ را داشتیم، اما با ارزیابی های 
بیشــتر و تحقیق و توســعه بر اســاس فناوری های نو مانند 
هوش مصنوعی و پــردازش تصویر به این نتیجه رســیدیم 
کــه می تــوان ایــن محصــول را توســعه داد. از اینجا بــود که 
اســتارتاپ مجیکاردیو متولد شد. فازهای ســخت افزاری و 
نرم افزاری در کنار برندینگ محصول شروع شد و خروجی 
آن گجــت مانیتورینگ داده هــای قلبی مجیکاردیو اســت 
که از نظر ابعاد نسبت به نمونه های موجود در بازار بسیار 

کوچک تر و دارای مزایای دیگری است.

ایــن مزایا شــامل چه مــواردی می شــود؟ 
لطفاً از این گجت بیشتر برایمان بگویید.

دستگاه های موجود )هولتر( در بازار از نظر ابعاد و وزن، هم 
بزرگ تر و هم سنگین تر هستند. این دستگاه  برای بررسی 
ضربان قلب روی بدن بیمار قرار می گیرد و از طریق ســیم و 
الکترود، پالس های الکتریکی قلب را ثبت می کند. به خاطر 
وزن زیاد و وجود سیم و الکترود های متعدد، بیماران معموالً 

بیشتر از 72 ساعت قادر به تحمل این دستگاه نیستند. 
همچنین طی این مدت امکان استحمام برای بیمار وجود 
ندارد و مســئله مهم تر این اســت که این اطاعات در خود 
دستگاه ذخیره می شود و تا زمان مراجعه به پزشک قادر به 
استخراج اطاعات نخواهیم بود. گجت مجیکاردیو در ابعاد 
کوچک 6 سانتی متر در 2.5 سانتی متر با وزن سبک و بدون 
سیم به بدن متصل می شود. ضدآب است و بیمار می تواند 

حین مانیتورینگ استحمام هم کند. از طریق بلوتوث امکان 
اتصــال به گوشــی هوشــمند و نرم افــزار مجیکاردیــو وجود 
دارد و در یک ســاختار پلتفرمی این اطاعات برای پزشک 
نیز ارسال می شــود و پزشــک می تواند به صورت لحظه ای 

وضعیت بیمار را رصد کند. 
از طرفی هوش مصنوعی به کار رفته در پلتفرم ما، این داده ها 
را تحلیل و نقاط بحرانی را برای پزشک مشخص می کند. در 
مراحل تحقیق و توسعه، نیاز دیگری را هم شناسایی کردیم؛ 
آن هم تحلیل نوار قلب توسط پزشک است که تقریباً زمان 
زیادی می برد و ایــن تحلیل چون به صورت تجربی اســت، 

قاعدتــاً خطای انســانی هــم در آن زیاد اســت. 
الگوریتمی را در هوش مصنوعی توسعه دادیم 
که در یک بســتر نرم افزاری، پزشــک به راحتی 
می تواند از طریق دوربین گوشی همراه خود و با 
استفاده از این نرم افزار، نوار قلب را اسکن کند. 
هوش مصنوعی نیــز با پردازش تصویــر ورودی 

اعام می کند که چه مشکاتی وجود دارد. 
در حــال حاضــر، هــوش مصنوعی مــا آریتمی 
قلبــی AF )فیبریاســیون دهلیــزی( را بــا دقت 
حــدود 88 درصــد تحلیــل می کنــد. آریتمــی 
AF عامــل ســکته مغــزی اســت و اگــر به موقع 

تشــخیص داده نشــود، بیماران قلبی دچار ســکته مغزی 
می شوند. تشخیص آریتمی AF نیازمند مدت زمان پایش 
بیشتری است که معموالً بین 7 تا 30 روز زمان می برد که با 
توجه به مدت زمان کوتاه استفاده از هولتر مانیتورینگ های 
رایج در بازار، شــانس تشــخیص این آریتمی برای پزشــک 
بســیار کــم می شــود. یکــی دیگــر از مشــکاتی کــه در 
دســتگاه های هولترمانیتورینگ وجــود دارد این اســت که 
در طول فرایند مانیتورینگ، پزشک و بیمار با هم ارتباطی 
ندارند. اما در پلتفــرم مجیکاردیو این امکان فراهم شــده و 
عاوه بر آن در شــرایط بحرانــی، اقدامات اورژانســی هم بر 

اساس موقعیت مکانی بیمار قابل اعام و رسیدگی است.

می خواهم کمی به عقب برگردم؛ در آلمان 
چه رشته ای را ادامه دادید؟

مــن در دانشــگاه کلــن آلمان مشــغول تحصیــل بــودم و با 
هماهنگی با استادم به ایران بازگشــتم و شش ماه فرصت 
داشــتم. از آنجایــی کــه 21 مــاه کســر از خدمــت داشــتم، 
می خواستم با استفاده از این فرصت، ســربازی را به اتمام 
برســانم و بــا خاطــر آســوده بــه آلمــان برگــردم و تحصیل و 
پروژه هایم را ادامه دهم، اما  پس از بازگشت به ایران به من 

اجازه دفاع پایان نامه های کسری خدمت داده نشد. البته 
این  رویه دانشگاه در سال های 1394 و 1395 بود. می گفتند 
باید 6 الی 9  ماه از تحویل پروژه بگذرد و این زمان هم مصادف 
می شد با فراخوان ســربازی من. اگر هم پایم به خدمت باز 
می شد، دیگر کسر خدمت شامل من نمی شد. همین امر 
باعث شــد ممنوع الخروج شوم و پوزیشــن های تحصیلی 
من در آلمــان از بین رفت و کســری خدمــت 21ماهه من به 
9 ماه کاهش یافت. به عجب شیر فرستاده شدم تا در آنجا 

خدمت کنم.

نمونه های زیاد دیگری هم هست که 
کارآفرینــان و نــوآوران را درگیر مســئله خدمت 
سربازی کرده است. به نظر شما این مسئله چه 

تأثیری در کارآفرینی کشور دارد؟
بــرای خود مــن اگر ایــن چرخه وجود نداشــت، 
شاید دو سال زودتر مجیکاردیو متولد می شد. 
معایب این چرخه بر کســی پوشــیده نیست. 
هرچند جوانه زدن و شکوفایی در این مملکت 
تقریباً سخت شده، اما شاید این جوانه دو سال 
زودتر زده می شد و امروز به جای متوقف کردن 
کســب وکارمان بایــد شــاهد رشــد و بلــوغ آن 
می بودیم. دو ســال، برای حــوزه نوآوری زمان بســیار زیادی 
است و شاید ما می توانســتیم این شانس را داشته  باشیم 
که در شرایط اقتصادی بهتری فعالیت کنیم. اما به هرحال 
زندگــی زنجیــره ای از اتفاقات خوب و بد اســت. نمی شــود 
به طــور قطع نســبت به حــوادث قضــاوت کــرد.  شــاید این 
تأخیر، اتفاقــات خوبی را در پی داشــته اســت، ولــی در کل 
مســیر زندگی من تغییرات زیادی را ایجاد کرد. ارتباط یک 
کارآفرین بــا بازار کار بســیار مهم اســت و دوره ســربازی که 
دقیقاً بعد از تحصیل قرار گرفته، باعث می شود افراد برای 
ماه ها و روزهای زیادی از این فضا فاصله بگیرند و ارتباطات 

خود را از دست بدهند.

تجربه شما از حضور در فضای کسب وکار 
آلمان چه دستاوردی برایتان داشته است؟

من در شتاب دهنده های مختلفی در آلمان حضور داشتم. 
اتفاقاً طرح مجیکاردیو را هم در آلمــان ارائه دادم. در عرض 
یک هفتــه مجیکاردیو پذیرفته شــد. بدون مطالبه ســهام 
هم به ما ســرمایه می دادند، به عاوه شــش ماه فضای کار 
اشتراکی رایگان. اما شرایط ممنوع الخروجی من باعث شد 

این فرصت ها از دست برود.

گفت وگو با امین یزدان دوست، هم بنیان گذار استارتاپ مجیکاردیو
درباره مسیر پرفرازونشیب کارآفرینی، نوآوری و چالش های آن در صنعت سالمت

امین یزدان دوست، هم بنیان گذار استارتاپ مجیکاردیو متولد 13۶8 و زاده همدان است. این استارتاپ پلتفرم هوشمند و گجت  مانیتورینگ داده های قلبی کوچکی تولید 
کرده که به بیماران قلبی و پزشکان کمک می کند. یزدان دوست در مقطع کارشناسی ارشد فیزیک تحصیل کرده و برای مدتی هم برای ادامه تحصیل به آلمان رفته است. اما 

بنا بر اتفاقاتی مجبور به بازگشت و به خاطر مسئله سربازی ممنوع الخروج می شود. در این گفت وگو او مسیر پرفرازونشیب نوآورانه اش را بازگو می کند.

 از کُلن به عجب شیر: 
سالمت شوخی ندارد!

عباس عین علی 

abbas.einali 
@gmail.com

  مای هلث آفریکا
 یک میلیون دالر 

سرمایه جذب می کند

 سرمایه گذاری
برای سالمت آفریقا

مای هلث آفریــکا مســتقر در کنیــا، یــک 
پلتفــرم مراقبــت بهداشــتی اســت کــه 
دسترســی مــردم بــه خدمــات پزشــکی را 
از طریــق ارتبــاط بیمــاران بــا متخصصان 
بهداشــــــــت محلــــــــی و بین المللــــــــی و 

بیمارستان ها تسهیل می کند. 
ایــن اســتارتاپ در آفریقــا رشــد خوبــی 
را تجربــه کــرده و قصــد دارد ســال آینــده 
فعالیــت خــود را در خاورمیانــه و جنــوب 
آســیا به عنــوان دومیــن و ســومین بــازار 
بــزرگ گســترش دهــد. مای هلث آفریــکا 
توانســته یک میلیون دالر ســرمایه اولیه 
به رهبری صندوق جی آی آی جی آفریقا، 
با مشــارکت وی ســی  ســامورایی مســتقر 
در ژاپــن جمع آوری کنــد. »مارینکوویتز« 
مای هلث آفریکا را در سال 2017 تأسیس 
کرد تا امکان دسترسی بیماران به خدمات 
مراقبت های بهداشتی را به صورت مجازی 
یا حضوری از پزشکان و ارائه دهندگان در 

سراسر جهان فراهم کند. 
طبق گزارش ســازمان بهداشــت جهانی، 
کشــورهای جنــوب صحــرای آفریقــا بــه 
ازای هر 10 هــزار نفر 0.23 پزشــک دارند. 
مای هلث آفریکا می گوید ماهانه به بیش 
از 1200 بیمــار خدمــات ارائــه می دهــد و 
در ســال 2022 به طــور متوســط ایــن عدد 
11 درصــد افزایــش داشــته اســت. ایــن 
استارتاپ تاکنون به بیش از 27 هزار بیمار 
کمک کــرده تــا بــه خدمــات مراقبت های 
بهداشــتی تخصصــی بیــش از 1500 
متخصــص پزشــکی و مراکــز بهداشــتی 

دسترسی داشته باشند. 
»فیلیپ بالدویــن«، یکــی از بنیان گذاران 
صنــدوق ســرمایه گذاری جی آی آی جــی 
آفریقا می گوید: »در سراسر قاره، در چند 
سال گذشته دیده ایم که چگونه فناوری و 
نوآوری تأثیر واقعی بر سامت و تندرستی 
آفریقایی هــا گذاشــته اســت. مــا بــا تولد 
مای هلث آفریکا غرق در یادگیری شــدیم 
و امروز شــاهدیم که چگونه اســتارتاپ ها 
چشــم انداز مراقبت هــای بهداشــتی 

آفریقای شرقی را متحول می کنند.«

NEWSخبر
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سالمت
H E A L T H

وضعیت فعلی کســب وکار شما چگونه 
است؟ به توقف فعالیت استارتاپ اشاره کردید؛ چه 

عواملی شما را به این تصمیم رساند؟
دو دلیل عمده ما را مجبور کرد با وجود نیاز بازار و مزایای 
رقابتی که ذکر شد، فعاً فعالیت های استارتاپ را متوقف 
کنیــم. مهم تریــن عامــل اتفاقــات اخیــر اســت و عامــل 
بعدی هــم عدم جــذب ســرمایه کــه عامــل اول بــر عامل 

دوم تأثیــر زیــادی دارد. طــی 
مرحله دوم جذب سرمایه برای 
مجیکاردیو، با 107 سرمایه گذار 
صنــدوق  خطرپذیــر، 
ســرمایه گذاری، ســرمایه گذار 
فرشــته و... جلســه داشــتیم. 
وقتی فضای اقتصادی بی ثبات 
شود، ریســک ســرمایه گذاری 
تقریبــاً  و  می یابــد  افزایــش 
مفهومی مانند سرمایه گذاری 
خطرپذیــر بی معنی  می شــود. 
اینترنت زیرســاخت ماســت و 
قطعــی و اختــال در اینترنــت 
بــه  ســنگینی   ضرر هــای 
کســب وکارهای نــوآور می زند. 
بحث ســامت شــوخی ندارد. 
نمی توان اینترنت را گاهی قطع 
و گاهی وصل کرد. چیزی که در 
محدودیت هــای اخیــر نادیــده 

گرفته شــده، همیــن موضوع ســامت دیجیتال اســت و 
نشــان می دهد کــه تصمیم گیران، درکــی از ایــن موضوع 
ندارند. فرض کنید بیماری در شرایط بد است و گجت ما 
هم این دیتا را ارســال می کند؛ تا اینجا مشکلی نیست و 
دیتا در حال ارسال است، اما اختال اینترنت این داده را 
به دست پزشک نمی رساند و اعان هایی که باید پزشک 
دریافت کند و بر اســاس آن درلحظه دســتورالعمل هایی 
را بــرای بیمــار تجویــز کنــد، اتفــاق نمی افتــد و ایــن یعنی 
نارضایتی بیمار و پزشک از محصول ما. هرچند مشکل 
از مــا نیســت، امــا همیشــه حق بــا مشــتری اســت. این 
شــرایط موجب شــد نتوانیم مرحلــه دوم جذب ســرمایه 
را عملیاتی کنیم. از طرفی برای تولید این دســتگاه نیز به 
اســتاندارد CE اروپا نیاز داریم کــه دریافت این مجوز هم 

هزینه زیادی دارد.

درباره مرحله اول سرمایه گذاری بگویید؛ 
آیا از طریق سرمایه گذاری خطرپذیر شکل گرفت؟

خیر! از طریق ســرمایه گذار فرشــته موفق به جذب سرمایه 
شدیم. ما در کارخانه نوآوری های وی مستقر هستیم. از قبل 
ارتباطاتی با دوستان داشــتیم؛ از جمله با جناب آقای دکتر 
فرهنگ باقری، مدیریت این مجموعه و همچنین جناب آقای 
محمدرضا سبحان، بنیان گذار و مدیریت مجموعه تیوان. ما 
با این دوستان در تعامل بودیم 
که بــا جناب آقــای دکتــر آیدین 
پرنیا، دانش آموخته پزشــکی و 
مدیر آزمایشگاه نوآوری سامت 
دیجیتال مدلین آشــنا شدیم. 
ایشــان از پیشــگامان حــوزه 
ســامت دیجیتــال هســتند. 
ایشــان در جلســات متعــدد و 
داوطلبانه به صورت منتورینگ 
کمک هــای زیادی به مــا کردند، 
ایده های مــا را غربالگری کردند 
و مشــاوره های خوبی به ما ارائه 
دادنــد. در همیــن تعامــات و 
 MVP ارتباطــات، پــس از ارائــه
خودشان به صورت فرشته روی 

پروژه سرمایه گذاری کردند.

بازاری که قصد ورود 
به آن را دارید، چه حجمی دارد 

و چه سهمی از این بازار را هدف قرار داده اید.
حجم بازار دســتگاه های تجهیزات پزشــکی در دنیا چیزی 
در حــدود 423.8 میلیارد دالر اســت و ســهم این بــازار در 
کشــور ما در حــدود 1.3 میلیــارد دالر اســت و از این مقدار 
ســهم بازار دســتگاه های الکتروکاردیوگراف در ایران حدود 
25.4 میلیون دالر است و ما قصد داریم طی سه سال اول 
فعالیت مجیکاردیو یک درصد از این بازار را کســب کنیم. 
بر اســاس برنامه ریــزی کســب وکار، در ســه ســال اول بازار 
ایران را هدف قرار دادیم و در سال چهارم کشورهای حاشیه 
خلیج فارس )کشــورهای GCC( و بعد هم کشورهای دیگر 

را مدنظر داشتیم.

چشم انداز شما برای آینده کسب وکارتان 
چیست؟

واقعیــت ایــن اســت کــه فعــاً هیــچ چشــم اندازی وجود 
نــدارد. کارآفرینــی مثــل فرزندپروری اســت. فــرض کنید 
شما فرزندی دارید که حاال با توجه به شرایط نمی توانید 
مســیر رشــد و آینــده آن را ببینیــد. تولد یک کســب وکار 
هیجان انگیــز اســت و همین هیجــان باعث می شــود در 
برخورد بــا موانع و مشــکات بــاز هم ادامــه دهیــم. ما از 
ابتدای کار مجیکاردیو مسیر و چشم انداز درستی داشتیم 
و همواره مشغول تحقیق و توســعه بودیم. در دوره کرونا 
محصــول نرم  افزاری مــا که تحلیــل نــوار قلب بــود، از دل 
همین تحقیق و توســعه و شناســایی نیاز بیرون آمد. اما 
بعضی اتفاقــات خارج از کنترل ماســت. وقتــی اینترنت 
قطــع می شــود، مــا نمی توانیــم اینترنــت اختــراع کنیــم. 
جنس رخدادهای اخیر با دوران کرونــا و اتفاقات پیش از 
آن متفاوت است. این اتفاقات زیرساخت های ما را نشانه 
گرفته است. وقتی تخصص و منطق وجود داشته باشد، 
شما بهینه ترین مسیر را برای دستیابی به هدف ترسیم 
می کنید، ولــی شــرایط اخیر نشــان داد که هیــچ منطق و 

تخصصی وجود ندارد.

بیاییــد کمــی فانتــزی بــه گــپ خودمان 
اضافــه کنیــم. فــرض کنیــد شــرایط ایــده آل برای 
کسب و کار ایده آل اســت. تحریمی وجود ندارد و 
زیرساخت های قدرتمند و با پایداری تضمین شده 
وجود دارد؛ اولین اقدام شــما برای کســب وکارتان 

چه خواهد بود.
چیزی که می خواهم بگویم جزء چشم اندازهای دوردست 
من برای مجیکاردیو است. در چنین شرایطی مجیکاردیو 
مــرزی نخواهــد داشــت و دســترس پذیری خدمــات و 
امکاناتی که فراهــم می کند، جغرافیا نخواهد شــناخت. 
فرض کنید شــما در ایــران و کاربــر مجیکاردیو هســتید و 
پزشــک شــما می تواند در هــر نقطــه ای از دنیــا وضعیت 
شــما را رصــد کنــد. محصوالت مــان را هــم به ســادگی از 
طریق پلتفرم هایی مانند آمازون، طی چند روز به دســت 
مشتریان مان می رساندیم. در آخر هم جا دارد که از تیمم، 
به ویــژه علــی حاجیلویی و مســعود نــادی کــه در تک تک 
لحظات مجیکاردیــو در کنارم بودند، با هم شــاد شــدیم، 
گریه کردیــم، عصبانی شــدیم، زمیــن خوردیــم و مجدداً 
بلند شــدیم و تا لحظه آخــر در کنار هم بــرای مجیکاردیو 
جنگیدیم، تشکر کنم. امیدوارم روز های روشنی در انتظار 

همه ما باشد.

 حجم بازار 
دستگاه های تجهیزات 
پزشکی در دنیا حدود 
423/8 میلیارد دالر 
است و سهم این بازار 
در ایران حدود 1/3 
میلیارد دالر است 
و از این مقدار سهم 
بازار دستگاه های 

الکتروکاردیوگراف 
در ایران حدود 25/4 

میلیون دالر است

TRENDروند

بازار گجت های 
اینترنت اشیا

گجت هــای مبتنــی بــر اینترنــت اشــیا 
به ســرعت جایگاه شــان را در ســامت و 
مراقبت های پزشکی پیدا کردند و به یکی 
از ترندهــای اصلــی در اقتصــاد ســامت 
تبدیــل شــدند. انتظــار مــی رود در آینــده 
نزدیک این بــازار ســرمایه چشــم گیری را 

جذب کند.

 محرک ها 
پیشــرفته  فناوری هــای   .1
توسعه یافته تجهیزات پزشکی در بخش 
ســامت برای ایمنی بیماران بــا رویه های 
کارآمد و مؤثر، 2. افزایش قیمت تمام شده 
تجهیزات پزشکی در بخش مراقبت های 
بهداشــتی در چنــد ســال اخیــر به دلیــل 
فناوری هــای پیشــرفته و افزایش کیفیت 
خدمات ارائه شده توسط مراکز بهداشتی، 
3. افزایــش تعداد بیماران فعــال مبتا به 
اختــاالت مزمــن، بیماری های تنفســی، 
بیماری هــای ژنتیکــی کــه باعــث افزایش 
بستری شدن در بیمارســتان شده است، 

4. افزایش زیاد تعداد بیماران سالمند.

 چالش ها
1. افزایــش اســتفاده از اینترنت 
اشیا در مراقبت های بهداشــتی در مراکز 
مراقبت های بهداشــتی به دلیــل افزایش 
تعداد بیماران و فناوری های توسعه یافته 
در دستگاه های پزشکی از طریق اتصاالت 
بی ســیم، سیســتم های تعبیه شــده، 2. 
انتقال داده ها از یک دســتگاه به دستگاه 
دیگر از طریق اتصال بی ســیم، نرم افزارها 
و به روز رســانی نرم افزار برای ادامه زنجیره 
فراینــد، 3. افزایــش پــردازش آنایــن بــا 
مســائل امنیتــی بیشــتر داده هــا و هــک 
یــا انتشــار داده هــا، 4. افزایــش هزینــه 
تجهیزات پزشــکی در بخش ســامت با 
فناوری های نو برای شهروندانی که توانایی 

پرداخت ندارند.

 فرصت ها
1. افزایــش نیــاز به دســتگاه های 
خودمراقبتــی به عنــوان مثــال مانیتــور 
قند، دســتگاه های نظارت بر فشــار خون، 
خودتزریقی، دســتگاه نظارت بــر خواب، 
مانیتورهــای اســترس، یــا ســاعت های 
هوشــمند، 2. کاهــش نســبت تعــداد 
پزشک به بیمار در کشورهای مختلف، 3. 
فناوری های پیشرفته برای اتصال بی سیم 
بین یک کاربر بــه کاربر دیگــر، 4. افزایش 
تحقیق و توســعه دســتگاه های پزشــکی 
در اینترنت اشــیا با فناوری هــا و امکانات 

بهبود یافته با زیرساخت های جدید. 

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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 راه های کاهش
هزینه های لجستیکی

 رهیدن از دام 
ارسال و ارجاع

این ســؤال مطرح اســت که خرده فروشان 
تجــارت الکترونیــک چگونــه می تواننــد 
هزینه هــای لجســتیکی خــود را کاهــش 

دهند؟
از میان همــه هزینه های مرتبــط با تجارت 
الکترونیکــی، ارســال و ارجــاع بیشــترین 
هزینه احتمالی را روی دست فروشندگان 
آناین می گذارد. در صنایع کوچک، جایی 
کــه ســود ناخالــص ناچیز اســت، کســری 
از یــک پنــی هــم می توانــد روی ســفارش 
ارسال شــده مؤثــر باشــد. به عــاوه هزینه 
ارجاع هم می تواند باعث کاهش سود شود. 
در ادامــه روش هایــی ارائــه 
شــده که بــه خرده فروشــان 
کمــک می کنــد تــا ســود و 
هزینه هــای خــود را بهبــود 

بخشند.
ارســال رایــگان محصوالت 
بزرگــی  کمپانی هــای  کــه 
را  آن  آمــازون  همچــون 
متــداول کرده انــد، یکــی از 
این روش هاســت؛ زیــرا این 
احتمال مــی رود که مشــتریان خرید خود 
را در جایی که تحویل رایگان داشته  باشد، 
انجــام دهند. بــه این دلیــل کــه اوالً هزینه 
پرداختی آنها بابت اشتراک سالیانه واضح 
اســت، ثانیاً مشــتریان این حــس را دارند 
کــه معاملــه به صرفــه ای انجــام داده انــد. 
هرچند ایــن پرداختی هــا هزینه ارســال را 
پوشــش نمی دهد، اما این احتمال می رود 
که مشــتریان به دلیل پرداخت اشــتراک، 
خریدهــای خــود را از ایــن خرده فروشــان 

انجام دهند.
یکی دیگر از هزینه هــای احتمالی، هزینه 
ارجــاع کاالســت. کمپانــی H&M روش 
پرداخت هزینه کاالهای مرجوعی توســط 
خود مشتریان را امتحان می کند. شرکت 
بوهو نیز از مشــتریان خواســته در صورت 
نداشــتن اشــتراک این هزینه را خودشــان 
پرداخــت کننــد کــه ایــن باعــث اشــتراک 
خریداران می شود. به این دلیل که کمپانی 

خود هزینه برگشت را به عهده می گیرد.
افزایــش موجــودی و تعــداد ســفارش ها از 
مهم ترین چالش های خرده فروشان است 
کــه دراپ شــیپینگ ها بــا بر عهــده گرفتن 
موضوعاتی از این دســت نگرانی آنها را در 
ایــن مــوارد و مــواردی همچــون هزینه های 
حمل ونقل کاهش می دهند که این موارد 
نیــز یکــی دیگــر از روش هــای مؤثــر در این 

زمینه است.

REVIEWبررسی

گفت وگو با محمدولی اسدی، بنیان گذار مارکت پلیس 
پیباکس که از شهر همدان فعالیت خود را آغاز کرده است

 امیدوار به 
آینده لجستیک

برای بسیاری از فعاالن کسب وکاری، دیگر شکی وجود 
ندارد که جهت راه اندازی یک کسب وکار اینترنتی، مشکل 

لجستیک مهم ترین دغدغه فروشنده و مشتری است. 
این دغدغه به دلیل یکپارچه نبودن سیستم قیمتی در 

حمل ونقل تا حدی برای همه ملموس شده است؛ بنابراین 
وجود مارکت پلیسی که بتواند عالوه بر خدمات تولیدی و 

فروشگاهی، خدمات لجستیکی نیز به مشتری ارائه دهد، 
می تواند یک گزینه جذاب در این بازار باشد. خدماتی که 

این فرصت را ایجاد می کند که دغدغه لجستیک برای 
فروشندگان اینترنتی رفع شود. مارکت پلیس پیباکس از 
آن دست مجموعه هایی است که عالوه بر ارائه اینترنتی 

خدمات فروشگاهی به تولیدکنندگان و مشتریان، خدمات 
لجستیکی شهری و کشوری نیز ارائه می دهد. با محمدولی 

اسدی، بنیان گذار مارکت پلیس پیباکس هم صحبت 
شده ایم تا درباره کاری که در این کسب وکار کرده اند و 

اکوسیستم لجستیک کشور صحبت کنیم. 

پیباکس دقیقاً چه کاری انجام می دهد؟
مجموعه پیباکس یک مارکت پلیس است که با استفاده از 
ظرفیت ناوگان شرکت های پستی و لجستیکی و همچنین 
ناوگان اختصاصی این مجموعه، کار یکپارچه سازی فروش، 
پرداخت، حمل ونقل و ایجاد کسب وکار را برای تولیدکننده 
داخلی یا کسب وکارهای خرد انجام می دهد. از طرف دیگر 
کار بازاریابــی محصوالت آنــان را در همین بســتر اینترنتی 
انجــام داده و فرایند مهم ارســال برای مشــتری هم توســط 
پیباکس انجــام می شــود. ایــن مارکت پلیس هــم در زمینه 
تولید کاال و هم به کارگیری و هماهنگی حمل ونقل کاالها در 
اقصی نقاط کشــور فعالیت دارد و غرفه دار یا تولیدکننده یا 
فروشــنده می تواند محصوالت خود را به راحتی از هر جای 
ایران به دست مشتری برساند.از سوی دیگر تاش کرده ایم 
در راســتای حمایــت از کســب وکارها و تــاب آوری آنــان در 
فضای رقابتی، بدون دریافت هیچ هزینه ای در زمینه تولید 
محتــوا و جانمایی تبلیغات محصــوالت آنــان در پلتفرم به 

آنها کمک کنیم. 

ایــن  چــه شــد کــه تصمیــم گرفتیــد 
مارکت پلیــس را بــا ویژگی هایــی کــه ذکر کردیــد، در 

فضای مجازی ایجاد کنید؟
ســال 1396 بــا بررســی پلتفرم های موجــود دریافتــم اغلب 
مارکت پلیس ها در بخش مهمی از کار که همان لجستیک 
)زنجیره تأمین، ارســال و انبارداری کاال( اســت، فروشنده را 
تنها می گذارنــد. از ایــن رو بــا بررســی نقاط ضعــف و قوتی 
که ســایر مارکت پلیس ها داشــتند، به سمت وســوی ایجاد 
پلتفرمی رفتم که نواقص آنان را نداشته  باشد و در همه ابعاد 
حامی تولیدکننده و مصرف کننده باشد. تقریباً دو سال زمان 
برد تا با استفاده از تخصص خود که در زمینه نرم افزار است، 
پلتفرم پیباکس را با نیت رفع نواقص این فضا راه اندازی کنم. 
در ابتدا به تنهایی کار را پیش بــردم، اما بعدها همکارانی به 

مجموعه اضافه شدند.

معموالً در این پلتفرم چه کاالهایی و با چه 
ویژگی هایی ارائه می شود؟

تولیدکننده یا فروشنده به منظور فروش هر نوع کاالی مجاز 
می تواند در این مارکت پلیس حضور داشته  باشد. البته بهتر 
است کاالهایی که در این مارکت پلیس معرفی می شوند از 
تخفیف ویژه برخوردار باشند تا در موتورهای اینترنتی سئو 

شوند و نسبت به رقبا پیشی بگیرند.

در حال حاضر در چه مرحله ای از کار قرار 
دارید؟

کار را تا حدی جلو برده ایم کــه یک تولیدکننده بزرگ یا يک 
فروشنده مشــاغل خانگی کوچک تنها با عضویت رایگان 
در مجموعه می تواند به درآمد خوبی برسد، چراکه صفر تا 
صد مراحل فروش، پرداخت و حمل ونقل کاالهای ارائه شده 

I N T E R V I E W

نگین نظری

Neginnazari29
@gmail.com
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توسط این مجموعه انجام می شود.
 

چه شد که تصمیم گرفتید برای حمایت 
از کسب وکارهای سنتی، بخش لجستیک را در این 

مجموعه فعال کنید؟
مشکل لجســتیک یکی از مشــکات اصلی فروشگاه های 
اینترنتــی اســت و تــا این مشــکل حــل نشــود، حمایــت از 
کسب وکارهای بومی و سنتی معنا و مفهوم نخواهد داشت، 
زیرا حمل ونقل های بومی مانند اتوبوس ها تا ســازمان دهی 
و یکپارچه ســازی کامــل راه زیــادی در پیــش  دارنــد. همیــن 
امر گاهــی اوقــات باعــث می شــود هزینــه حمل ونقــل کاال 
از یک اســتان به اســتانی دیگــر، گران تــر از ارزش آن کاال در 
همان اســتان شــود. مجموعه پیباکس از طریــق موتورهای 
جست وجوی داخلی و خارجی در قیمت گذاری اولیه، سبب 

می شود مشتری بهترین تصمیم را بگیرد.

مزیت رقابتی شما چیست؟
مزیــت رقابتــی مارکت پلیــس پیباکــس عــاوه 
بــر ارائــه خدمات لجســتیکی بــه فروشــندگان 
و مشــتریان ایــن اســت کــه می خواهیــم میــان 
تولیدکنندگانی که کاالهای خود را در پیباکس 
ارائه می دهند رقابت ایجاد کنیم. این کار به این 
منظور انجام می شــود تا کاالهایی که به دست 
مصرف کننــده نهایــی می رســد بــا قیمت هــای 
حداقلــی ارائــه شــده  باشــد، نــه اینکــه ماننــد 
پلتفرم هایی که فقط ارائه دهنده قیمت هستند، 
مسبب افزایش لحظه ای قیمت اجناس، کاالها 

و خدمات باشیم.

آیا خدمات لجستیکی این مجموعه تنها 
مختــص فروشــندگان و مشــتریان خودتــان در 

مجموعه پیباکس است؟
خیــر، محدودیتــی از ایــن لحــاظ نداریــم و فروشــگاه های 
اینترنتی یا اینستاگرامی نیز می توانند از خدمات لجستیکی 

ما بهره مند شوند.

کاری که برای تولیدکنندگان آنالین انجام 
می دهید، چیست؟

ساده ســازی مراحــل فــروش کاالهــا در بســتر وب، یکــی از 
کارهای مهم این مجموعه است. گاهی اوقات سرمایه گذاران 
کســب وکارهای خرد به مشــاوره برای تولیــد، خریدوفروش 
به موقــع محصــوالت و خدمــات لجســتیکی نیــاز دارنــد. 
مجموعه پیباکس از مرحله مشــاوره برای تأمین مواد اولیه 
و تولید محصول تا عکاســی از محصول تولیدشــده، تولید 
محتوا برای محصول ارائه شــده و رسیدن به مرحله فروش، 

پرداخت و لجستیک را به فروشنده ارائه می دهد.

دفتر مرکزی پیباکس در کجا قرار دارد؟
دفتر مرکــزی ایــن مجموعه در شــهر همــدان قــرار دارد، اما 
خدمات لجستیکی و غیرلجستیکی این مجموعه به سراسر 

ایران ارائه می شود. 
 

آیا مجموعه پیباکس ناوگان لجستیکی 
نیز در اختیار دارد یا فقط از ناوگان شرکت های دیگر 

استفاده می کند؟
این مجموعه عاوه بر اینکه ناوگان لجستیکی فعال در سطح 
اســتان همدان در اختیار دارد، از ناوگان ســایر شــرکت های 
سراســری حمل ونقلــی نیــز بهــره می بــرد و تقریبــاً بــا تمام 
شرکت های لجستیکی و فروشگاهی به جز چند مجموعه 
که سیاست های کاری مان با آنان متفاوت است، با سایرین 

ارتباط و مراوده کاری داریم.

ارسال ها به چه نحو انجام می شود؟
نحوه ارسال به روش ارسالی که در سیستم ما به ثبت رسیده 

)با توجه به حجم و وزن مرسوله( بستگی دارد. در هر صورت، 
عــاوه بــر اینکــه از نــاوگان شــرکت های دیگر نظیر شــرکت 
ملی پست، تیپاکس و...استفاده می کنیم، برای جابه جایی 
مرسوالت خود در سطح بین شهری یا استانی نیز از ناوگان 

مجموعه پیباکس استفاده می شود.

تجمیع ارسال ها چگونه انجام می شود؟
سیســتم پلتفرم معموالً این گونه  است که سبدی که به هر 
مشــتری ارائه می دهد، متعلق به یک شهر است؛ بنابراین 
معمــوالً ارســال هایی کــه از داخــل یک شــهر انجام شــده، 
تجمیع و برای مشتری ارسال می شود، اما چنانچه خریدها 
از یک شــهر انجام نشــده  باشــد، ارســال از دو یا چند جای 

مختلف به صورت جداگانه انجام می شود.
 

چــه تعــداد نــاوگان و چــه تعــداد نیــروی 
انسانی مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دارید؟

در حال حاضر 10 موتورســوار با باکــس و 5 وانت برای انجام 
امور لجســتیکی در اختیار مجموعه قرار دارد. 
عاوه بر ایــن، تعداد نیــروی انســانی مجموعه 
پیباکــس بــا احتســاب نیــروی انســانی ای کــه 
تخصص های عکاســی صنعتی، تولید محتوا، 
حســابداری و مســئولیت ســایت و... دارنــد و 
شــش مســئول دفتری کــه هر یک مســئولیت 
تحویل کاالهــا را بر عهده دارنــد، مجموعاً به 21 
نفر می رسد که البته با توسعه کار این تعداد در 

آینده بیشتر خواهد شد.

آیا برای پیشبرد کارهای خود سرمایه گذار 
یا شریک داشته اید؟

خیــر، هیــچ ســرمایه گذار و شــریکی نداشــته ایم و بــا وام و 
قرض گرفتن از دیگران توانسته ایم کار را پیش ببریم.

تاکنــون در ایــن مجموعــه چــه میــزان 
سرمایه گذاری کرده اید؟

در ایــن مجموعــه بــرای اقداماتــی نظیــر تجهیــزات اداری، 
بسته بندی، خرید موتورسیکلت و وانت و هزینه های مربوط 
به سایت، تبلیغات و...، همچنین تأمین دفاتر و استخدام 
پرسنل، سرمایه گذاری شده که این میزان سرمایه گذاری با 
احتساب قیمت های فعلی به حدود دو و نیم تا سه میلیارد 

تومان می رسد که تماماً شخصی بوده  است.

در حال حاضــر تا چه حد شناخته شــده 
هســتید و فاصله خــود را با زمانــی که فروشــندگان 

بیشتری شما را بشناسند، چقدر می بینید؟
شــناخت یــک برنــد بــه گذشــت زمــان نیــاز دارد، امــا 
نیــاز یــک فروشــگاه اینترنتــی ایــن اســت کــه در موتورهای 
جست وجوی اینترنتی باال بیاید. ما تاش کرده ایم این نیاز 
را با تأمیــن یک کاال بــه قیمــت ارزان و ایجاد فضــای رقابتی 
در مارکت پلیــس پیباکس بــرآورده کنیم. البتــه حمل ونقل 
بهینــه کاال؛ از بســته بندی گرفتــه تــا ارســال بهینه توســط 
سیستم حمل ونقلی کارآمد و یکپارچه سازی قیمت ارسال 
می تواند مشکات را تا حد زیادی برطرف کند و هر قدر این 
مشکات بیشتر مرتفع  شده  باشد، فروشندگان بیشتری 
به مارکت پلیس اعتماد کرده و فضای امن تری در کار ایجاد 
می شود. ما هنوز با فضایی که مورد انتظارمان است، فاصله 
زیادی داریــم، اما معتقدم وقتــی نیت، اهــداف و مبنای کار 
به درستی بنا شود، اگرچه ممکن است زمان بیشتری صرف 
شود تا به فضای مورد انتظار برسیم، اما به هرحال مطمئن 
هســتم در مســیر رشــد قرار داریــم. جایــی خوانــده ام برند 
کوکاکوال در ســال اول فعالیت خود توانسته  تنها دو باکس 
نوشــابه بفروشــد، اما قطعــاً بنیان گــذاران ایــن مجموعه با 
چشم اندازی که در کار داشته اند، توانسته اند ادامه دهند. 
ما هم با چنین امید و رویکردی شروع کرده و در حال فعالیت 

هستیم.

آشنایی با همه روش های ارسال کاال در ایران و نوع مراوده مالی 
شرکت های حمل و نقل با گیرنده و فرستنده کاال در هر یک از این روش ها

کاالی خود را با چه روشی ارسال کنیم؟

POINT OF VIEWدیدگاه

معموالً صاحبان کسب و کارهای آناین به آخرین 
گزینه ای که در کســب وکار خود رجــوع می کنند، 
گزینه لجستیک و ارسال کاالست! چراکه تصور 
می کنند وقتی سفارش  شان تکمیل شد با مراجعه 
به شرکت ملی پست به طور یکجا کاالها را ارسال 
می کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه وقتــی تعداد 
ســفارش ها از حدی بیشــتر شــود، به راهکارهای 
جایگزین و سیســتماتیک تری بــرای تحویل نیاز 
است و بســته به نیاز مشــتری برای زمان تحویل 

باید اولویت بندی انجام شود. 
در ایران سه اپراتور اصلی، مجوز حمل ونقل دارند: 
1. شرکت ملی پست جمهوری اسامی، 2. شرکت 
پســت اول کــه زیرمجموعــه تیپاکــس محســوب 

می شود و 3. شرکت پارسی پست.
برخی شــرکت های دیگر مانند ماهکــس، چاپار، 
الوپیک، کاالرســان و لینک اکســپرس و... ارسال 
محدودتــری دارنــد و طبــق قوانیــن کشــوری ســه 
شــرکت اول به عنــوان اپراتــور کشــوری تعریــف 
می شوند و مابقی شرکت ها در یک برنامه چهار، 
پنج ســاله تحت پوشــش آنان قرار گرفتــه و تحت 

لیسانس آنها فعالیت می کنند. 
موضوعی که برای کســب وکارهای آناین بســیار 
مهم است، تقسیم بندی شرکت های حمل ونقل 
بر اســاس ســرویس و ســرعت ارســال آنهاست. 
به طور کلی شــرکت های لجســتیکی در دنیــا و در 
ایران بر اساس چهار مدل، ارســال کاالها را انجام 

می دهند.
1. ســرویس کشــوری: در این ســرویس، ســفیران 
شرکت ها مرســوله را جلوی منزل تحویل گرفته و 
به آدرس اعام شده توزیع می کنند. البته بیشتر 
اوقات مشــتریان باید با مراجعه به دفاتر پســتی 
مرســوالت را تحویل دهنــد، اما برخی شــرکت ها 
خدمات پیکاپ یا جمع آوری را نیز انجام می دهند. 
شرکت ملی پســت، شرکت کاالرســان، تیپاکس، 
چاپار، ماهکــس و... جزء شــرکت های »در  به در« 

کشوری هستند.
2. سرویس Restante: در این سرویس، مرسوله 
به مرکز پست شهر گیرنده ارسال می شود و برای 
تحویل بسته باید به مرکز پست مراجعه کرد. این 
سرویس توسط شرکت ملی پست و شرکت ملی 
راه آهن و عمدتاً برای کاالهایی که وزن یا حجم باال 

دارند، استفاده می شود. 
3. ســرویس on demand: ایــن ســرویس جــزء 
ســریع ترین و گران تریــن ســرویس ها محســوب 
می شــود، زیــرا در همــان لحظــه کــه بســته آماده 
می شــود، پیک آن را تحویل گرفتــه و همان پیک، 
بسته را به گیرنده تحویل می دهد. مانند سرویس 
الوپیک، اسنپ باکس و به تازگی تپسی باکس. این 

سرویس ها عمدتاً درون شهری هستند.
4. ســرویس same day و next day: در ایــن 
ســرویس اگر ســفارش مشــتری تا قبل از ساعت 
12 ظهر ثبت شده باشد، مرسوله قبل از 9 شب به 

دست مشتری می رسد و اگر دیرتر سفارش ثبت 
شــده باشــد، تا فردا قبل از ظهر تحویل مشــتری 
می شود. ویژگی این سرویس این است که قیمت 
 on demand آنهــا پایین تــر از ســرویس های
اســت؛ زیرا بســته ها طبــق مســیربندی، تجمیع 
شــده و توســط پیک ها توزیع می شــود. اســپید، 
لینک اکسپرس، تینکس، اکوپیک و... نمونه هایی 

از این سرویس هستند.
کسب وکارها می توانند مطابق نیاز مشتری، یکی 
از ایــن ســرویس ها را انتخــاب و مرســوله خــود را 

ارسال کنند.

 شرکت های حمل ونقل بر اساس 
نوع سرویس پرداخت

اما شرکت های لجستیکی بر اساس نوع پرداخت 
و خدمات تسویه حســاب خود نیز 
قابل تقسیم به چند دسته هستند. 
مهم تریــن ایــن دســته بندی ها را 

می توان به شیوه زیر انجام داد.
 ســرویس پرداخــت در محــل یــا 
COD: در ایــن ســرویس هزینــه 
پســت و مبلغ کاال مقابل منــزل از 

گیرنده دریافت می شود. 
 سرویس پرداخت آنالین: در این 
سرویس هزینه ارسال سفارش قباً 
از خریدار گرفته شده و صرفاً بسته 

در محل به گیرنده تحویل داده می شود.
 ســرویس پس کرایه: در این سرویس، مبلغ کاال 
قباً آنایــن پرداخت شــده و مأمور پســت صرفاً 
هزینه ارســال را از گیرنــده دریافــت می کند. اکثر 
شرکت ها این ســرویس را ارائه می دهند و شرکت 
پست نیز اعام کرده به زودی این سرویس را روی 

سامانه تجارت الکترونیک خود قرار می دهد.
 سرویس ارسال رایگان: در این سرویس، گیرنده 
فقط مبلغ کاال را مقابل منــزل پرداخت می کند و 

هزینه ارسال توسط فرستنده پرداخت می شود.
نکته ای که سرویس های ارسال رایگان و پرداخت 
در محل دارند و باید فروشگاه ها به آن دقت کنند، 
این است که شــرکت های لجســتیکی بابت ارائه 
این دو سرویس کارمزد  دریافت می کنند. در این 
صورت، شرکت لجستیکی عاوه بر هزینه ارسال، 
یــک درصــد از ارزش کاالیــی را کــه برای مشــتری 
ارســال کرده، به عنــوان کارمــزد برمــی دارد؛ یعنی 
به ازای کاالی یک میلیون تومانــی، 10 هزار تومان 

به عنوان کارمزد برمی دارد.
در صــورت انصــراف گیرنــده از دریافــت بســته و 
پرداخت هزینه ارسال آن، شرکت های حمل ونقلی 
هزینــه ارســال را از فروشــگاه دریافــت می کننــد. 
البته شرکت پست تنها هزینه ارسال را دریافت 
می کنــد، امــا شــرکت تیپاکــس عــاوه بــر هزینــه 
ارســال، 80 درصــد هزینــه ارســال را هــم بابــت 

مرجوعی کاال به فروشگاه دریافت می کند.
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 گفت و گو با محمدمهدی مؤمنی، مدیرعامل ازکی وام؛ او می گوید
کشور در وضعیت استهالک قرار دارد و برنامه هایی چون اینترنت طبقاتی 

به هدررفت بیشتر و خروج نیروهای متمرکز از کشور می انجامد
در زمانی که بحرانی ترین وضعیت اقتصادی را پشت سر می گذاریم و قدرت خرید مردم روز به روز در حال کاهش است، خدمات اعتباری می تواند تاحدودی راهگشا باشد و به مردم کمک 

کند کاالهای ضروری خود را تأمین کنند. ازکی وام مارکت پلیس شرکت های ارائه دهنده خدمات اعتباری به حساب می آید. کاربران می توانند با مراجعه به این پلتفرم از میان طرح ها، مدلی را 
که مناسب خود می پندارند انتخاب کرده و به دریافت وام یا اعتبار اقدام کنند. 

محمدمهدی مؤمنی، مدیرعامل ازکی وام می گوید با وجود اینکه گستره خدمات BNPL به عنوان یکی از روندهای جهانی اعتبار خرد در کشورهای دیگر و ایران مشابه هم است، اما به 
دلیل سبد اعتباری کوچکی که به کاربران عرضه می شود و وضعیت نابسامان اقتصادی، استقبال از این بخش در کشور آنچنان که باید و شاید رخ نداده است. مؤمنی می افزاید در ماه اول 
اعتراضات با کاهش 70 درصدی مراجعات کاربران مواجه شده و بیش از 30 درصد کاهش بازپرداخت اقساط را تجربه کرده اند. او می گوید چنانچه طرح هایی چون اینترنت ملی و طبقاتی 

عرصه را بر آنها تنگ کند، ممکن است ازکی وام نیز مثل بسیاری از کسب و کارهای نوآور دیگر تصمیم به مهاجرت بگیرد.

 اعتبار یک میلیونی
دردی از کاربر دوا نمی کند چرا ازکی وام؟

 در شرایط اقتصادی امروز ایران 
که قدرت خرید مردم روز به روز در 
حال کاهش است، وام ها و اعتبارهای خرد 
ارزش و اهمیــت بیشــتری می یابنــد. در 
گذشــته فقــط بانک هــا بودند کــه تحت 
شرایط خاص و با ضامن و وثیقه وام هایی 
را در اختیار مردم عادی قرار می دادند اما 
بــه نظــر می رســد غالــب بانک هــا عاقه 
چندانی به ایــن کار و درگیر شــدن در این 
رونــد نداشــته باشــند. اینجاســت کــه 
لندتک هــا پــا بــه میــدان می گذارنــد و در 
همــکاری بــا بانک هــا یــا لیزینگ هــا این 
اعتبــارات را بــا شــرایط تسهیل شــده بــه 

دست مردم می رسانند.

 ازکــی وام پلتفــرم ارائه دهنــده 
شــرکت ها، بانک ها، مؤسسات 
کــه  اســت  فروشــگاه هایی  یــا  مالــی 
می خواهنــد اعتبــارات خــرد را در اختیار 
کاربران قرار دهند. مدیرعامل این شرکت 
می گوید با شــش بانــک و لیزینــگ و 160 
فروشــگاه همکاری دارند و در تاش اند با 
سرعت، سهولت و قیمت نسبتاً ارزان تر 
بــه کاربــران متقاضــی خدمــات اعتباری 

خدمت رسانی کنند.

 مؤمنــی می گویــد بــا اســتناد به 
گزارش هــا و داده هــای خامی که 
موجــود اســت، در حــال حاضــر یکــی از 
بازیگــران اصلــی بــازار وام و اعتبــار خــرد 
هستند و سهمی 30درصدی از این بازار 
دارنــد. همچنیــن در بخــش BNPL نیــز 
بســته بــه رویکــرد محاســباتی، ســهم 
بازارشــان بین 12 تــا 20 درصد در نوســان 

خواهد بود.

 مدیرعامل ازکی وام معتقد است 
با وجود اینکه شرکت های بزرگی 
 BNPL چون افرم، کارنا و افترپی در بخش
فعالیت دارند و از اســتقبال مــردم از این 
روند جهانی ســود می برند، شــرکت های 
ایرانی نتوانسته اند موفقیت های آنها را در 
داخل کشور تکرار کنند. مقصر هم کسی 
نیست جز سیستم اقتصادی ضعیف و 
راکــد و قوانیــن پــول و اعتباری کــه باعث 
شده اند متوسط اعتبار در این بخش یک 
میلیون تومان باشــد. آن هم در حالی که 
یــک گوشــی متوســط حداقــل هفــت، 
هشــت میلیــون تومــان قیمــت دارد. در 
نتیجــه افــراد تمایلی بــه دریافت رقمی 
ندارند که با آن نمی توانند چیز خاصی 
را خریداری کنند یا حتی ممکن اســت 
به همین دلیــل تمایلی بــه بازپرداخت 

مبلغ نیز نداشته باشند.
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ازکی وام از چه زمانی فعالیت خود را آغاز 
کرد و در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد؟

توسعه زیرساخت ها و سیستم و سامانه ازکی  وام از آذرماه 
1399 آغاز شد. فعالیت عملی و اجرایی آن که به ارائه اولین 
اعتبار به کاربران منجر شد، از مردادماه 1400 شروع شد و 
امروز به  عنوان پلتفرمی عمل می کنیم که تأمین کنندگان 
مالــی )مجموعه هایــی مانند بانک هــا، لیزینگ ها و ســایر 
مؤسســاتی کــه وام و اعتبــار اعطــا می کننــد( می تواننــد 

پکیج های اعتباری خود را روی ازکی وام عرضه کنند. 

 چه مجموعه هایــی در حــال حاضر روی 
این پلتفرم با شما همکاری می کنند؟

ما با مجموعه های مختلفی کار کرده ایم و در سایت ازکی وام 
می توانید سه بانک و سه لیزینگ را ببینید و امکان انتخاب 
از بیــن آنها را داریــد که البته اســتفاده از خدمــات آنها به 
اعتبارســنجی و ســایر مدارک و ضوابط الزم برای دریافت 
اعتبار بستگی دارد. با بلوبانک، پست بانک، بانک تجارت 
و لیزینگ هــای رایــا، پایا و حکمــت همــکاری می کنیم. در 
زنجیره پذیرندگان مــان هم که کاربــران می توانند به خرید 
اقســاطی کاال از آنهــا اقدام کننــد، تا امــروز 160 فروشــگاه 
اینترنتــی را جــذب کرده ایــم کــه برتریــن برندهــای کشــور 

محسوب می شوند. 

 هر کــــــــــــــدام از کســــــــــــــب و کارها و 
تأمین کنندگانــی کــه روی پلتفــرم شــما هســتند، 
شرایط خود را دارند یا حضور آنها روی پلتفرم شما 

تحت شرایط خاصی امکان پذیر است؟
ما به طــور کلی ســه ارزش بــرای کاربــر تعریــف کرده ایم که 
عبارت اند از: سرعت دریافت خدمات، غیرحضوری بودن 
و نســبتاً ارزان تر بودن از چیزی که در شبکه بانکی عرضه 
می شود. از آنجا که شــبکه بانکی تا حدودی بسته است، 
نمی توان تفاوت ویژه ای ایجاد کرد و ما صرفاً سعی کرده ایم 
روی همین ســه ارزش تمرکز و تاش کنیم همین سه مورد 
را روی کلیه خدمات اعتباری که به کاربران ارائه می دهیم، 

داشته باشیم. 

 BNPL یکی از ترندهای خدمات اعتباری 
در جهــان اســت. روی پلتفــرم شــما شــرکت های 
ارائه دهنده این گزینه چقدر فعال هستند و میزان 

استقبال کاربران به چه میزان است؟
BNPL بخشــی ویژه و جــذاب در میــان خدمــات اعتباری 
است. شرکت های گوناگون در کشورهای مختلف به سمت 
آن حرکت کرده انــد و کارهــای جذابی انجام شــده، ولی در 
ایران قضیه متفاوت اســت. البته مــا ارائه دهنده خدمات 
BNPL ســایر مجموعه هایی هســتیم که روی پلتفرم ما از 

شــبکه پذیرندگی مــان اســتفاده می کننــد. بــا 
توجه به شــرایط فعلی اقتصــادی در ایران هم 
BNPLهــا به کاربــران کمک می کننــد و همین 
که پیشــرفتی در این حوزه ایجاد کنند، در این 
شــرایط اقتصادی جذاب اســت؛ حتــی اگر در 
همین حــد باشــد کــه کاربــر کاال یــا خدمتی را 
امــروز دریافت کــرده و در انتهای مــاه مبلغ آن 
را پرداخت کند. امــا در ایران هنوز این مدل در 
زندگی مردم جا نیفتاده است. بیشترین نمود 
آن در حال حاضر همان کاری است که اسنپ 

برای خدمات خود انجام می دهد. ماهیتاً در عرصه جهانی 
BNPL به خدمات درون شبکه ای محدود نیست و بسیار 
گسترده تر است و شرکت هایی مانند افرم، افترپی و کارنا 
 )Merchant( روی هم رفته با حدود 200 هزار کســب و کار
همکاری دارند و فعالیت شــان بســیار گســترده است. در 
ایران این مدل آنچنان شکل نگرفته و عددی هم که تا امروز 
در حــوزه اعتبار خــرد، چه به شــکل BNPL و چــه وام خرد 

صرف شده، خیلی بزرگ نیست.

 دربــاره ســهم بــازار خــود در حــوزه وام و 
اعتبار خرد، آماری در دست دارید؟

می توانم درصــدی بگویم و نمی توانم رقم مشــخصی ارائه 
دهم. ما ســهم 30درصدی از بازار وام و اعتبــار خرد داریم 
و یکی از بازیگران اصلی هستیم. در بخش BNPL، سهم 
ما به رویکرد محاسباتی بستگی دارد و تخمین ها متفاوت 

می شود. اگر اســنپ را به واســطه عرضه خدمات خودش 
در نظــر نگیریــم، ســهم مان 20 درصد اســت و اگــر در نظر 
بگیریم، سهم 12درصدی از بازار خواهیم داشت. از آنجا که 
دیتای زیادی در بازار ایران برای این تخمین ها وجود ندارد 
و بر اســاس یکســری گزارش های مختلف و اعــداد و ارقام 
 BNPL تخمینی سهم خود را برآورد می کنیم، برای بخش

عدد مطمئن و قطعی نداریم.

 گفتیــد در کشــورهایی کــه BNPL رواج 
دارد، کارهای جذابی صورت گرفته است. اینها چه 

هستند؟
BNPL به طــور کلــی بــه شــما کمــک می کنــد 
چیزی را که االن می خواهید بخرید و پولش را 
ندارید، خریداری کرده و طی یک تا چهار ماه، 
بســته به طرحی که تأمین کننده دارد، مبلغ را 
پرداخــت کنید. چیــزی که امــروز در کشــور ما 
رخ می دهــد، همان چیزی اســت کــه در خارج 
از ایران هست و از نظر مدل و گستره خدمات 
تفاوتی ندارد. همــان طرح های افترپــی، کارنا 
و افرم کــه بزرگ ترین ارائه دهنــده این خدمات 
در ســطح جهانی هســتند، در ایران نیز ارائه می شــود. اما 
مســئله بســیار مهمی در این میان وجود دارد؛ سبدی که 
این شرکت ها ارائه می دهند، تقریباً برابر است با یک سوم 
یا یک چهارم حقــوق پایه کشــورهای خودشــان. به همین 
دلیــل در کمتریــن حالــت یــک ســبد 700 دالری بــرای هر 
کاربــری دارند که عدد جذابی بــرای این افراد اســت و با آن 
می توانند لپ تاپ، گوشــی یا یک لبــاس از برندی معروف 
خریــداری کننــد. متأســفانه در ایــران بــا توجه به شــرایط 
فعلــی اقتصــاد و بحران هایــی کــه در شــبکه بانکــی وجود 
دارد و فضای پول و اعتبار، این عدد بســیار محدود است. 
اکثر کســب و کارهایی که در این بخــش فعالیت می کنند، 
متوســط رقم اعتبارشــان روی یک میلیون تومان است که 
این رقــم عمــاً دردی از کاربــر ایرانــی دوا نمی کنــد؛ آن هم 
وقتی که یک گوشی متوسط هفت، هشت میلیون تومان 
قیمــت دارد و یک لپ تــاپ 25 میلیــون تومان. کاربــر با آن 

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com



اعتبار کار چندان خاصی نمی تواند انجام دهد و خود همین ریسک 
مهمی به سازوکار ما وارد می کند که کاربر بعداً به خاطر عدد پایینی 
که ارائه می شود، ممکن است تمایلش به بازپرداخت متفاوت شود 
و با دیرکرد بپردازد و به سیستم آسیب بزند. همه این موارد به عاوه 
فقدان یک سازوکار اعتبارســنجی منســجم که همه رفتار کاربران را 
بررسی کند، باعث شده BNPL در ایران چندان رایج نباشد. همه این 
موارد دست به دست هم می دهد تا تفاوت کارکردی با مدل خارجی 
وجود داشته باشد. در ظاهر همه داریم بهترین فروشگاه های لباس، 
لوازم الکترونیک، سفر و... را به کاربر با خدمات BNPL ارائه می دهیم 
و آنها می توانند از آن اســتفاده کنند، ولی مسئله اصلی همان سبد 

اعتباری است.

 شــما در بخش هــای مختلــف مثل اعتبارســنجی، 
احــراز هویــت یــا مســائل دیگــر بــه کســب و کارهایی کــه روی 
پلتفرم تان قرار دارند، کمک خاصی می کنیــد یا خدمتی ارائه 
می دهید یــا هر کدام پروتــکل خودشــان را دارنــد و طبق همان 

پروتکل کار خود را پیش می برند؟
اعتبارســنجی در ایــران یــک ســازوکار منســجم دارد و مؤسســاتی 
هســتند که یکســری دیتاهــا را ارائه می دهنــد؛ حاال چــه به صورت 
گزارش، چه دیتای خام. شما این دیتاها را می گیرید و بسته به نیاز 
خود ســطحی را قائل می شــوید که به کاربرتان اعتبــار بدهید یا نه. 
مسئله در بخش اعتبارسنجی این است که بین شبکه شرکت های 
لندتکی که چه به شکل BNPL و چه وام خرد اعتبار ارائه می دهند، 
ارتباطی برقرار نیست و ما در این زمینه کمکی به یکدیگر نمی کنیم. 
برنامه هایــی بوده که ایــن کار را انجــام دهیم که هنوز محقق نشــده 

است. 
از سویی دیگر، در بخش هایی مثل احراز هویت و موارد این چنینی، 
زیرساخت های بسیار خوبی در کشور شــکل گرفته است. در دوره 
شیوع کرونا، دولت کمک زیادی کرد تا این بخش سر و شکل درستی 
به خود بگیــرد و عمــاً امــروز دغدغــه خاصــی در این زمینــه وجود 
ندارد. همه ما بــرای مواردی چــون احراز هویت، امضــای دیجیتال، 
سفته الکترونیکی و موارد این چنینی از پلتفرم های موجود که این 

زیرساخت ها را ارائه می دهند، استفاده می کنیم.

 در حــال حاضر فضــای فعالیت شــما رگوله شــده؟ 
رگوالتور شما بانک مرکزی است؟

هنــوز رگوالتوری در فضــای ما وجود نــدارد و بانک مرکزی بــا توجه به 
اینکه نهاد باالدستی ما را که بانک است رگوله می کند، رگوالتور ما هم 
محسوب می شود. به احتمال زیاد اگر فضا به سمت رگوله شدن پیش 
رود، با توجه به ماهیت کارمان بانک مرکــزی رگوالتور ما خواهد بود. 
چیزی که می دانیم این است که در اسناد باالدستی و سیاست های 
راهبردی بانک مرکزی، به طــور کلی فضای رگوالتوری را به این شــکل 
دیده اند که یکســری دســتورالعمل ها برای فضای پول و اعتبار وجود 
دارد کــه به نوعــی به مــا هم مربــوط می شــود. با ایــن رویکــرد، ممکن 
است هیچ گاه به شکل مســتقیم، مثل پرداخت یارها رگوله نشویم و 
صرفاً تحت نظر همان سیاســت های باالدســتی که به بانک ها اباغ 

می شود، باشیم.  

 برخی شرکت هایی که وضعیت مشابه شما را دارند، 
می گویند فقدان مقررات در عین حال که فرصت ســاز است، 
فضــا را برایشــان مبهــم و پرریســک می کنــد. شــما در ایــن 
خصوص چه عقیده ای دارید؟ فکر می کنید چه نوع رگوالتوری 

روی کسب و کارهای مدل شما جواب می دهد؟ 
بحث مهم و پیچیده ای اســت و من ترجیح می دهم بــه این علت که 
ممکن است نتوانم همه بخش ها را به شکل کامل باز کنم و مخاطراتی 
در این خصــوص متوجه مان شــود، در این مــورد صحبــت نکنم. اما 
به شــکل کلی رگوالتوری کــه بخواهد بــا ذهنیت سوگیری شــده برای 
جلوگیری از مخاطراتــی که گمان می کند پیش خواهــد آمد، برای هر 
صنعتــی تنظیم گری کنــد، آن را نابــود خواهد کــرد. آن هــم در دنیای 
امروز کــه نــوآوری در جهــان حــرف اول را می زنــد و بیزینس مدل ها و 
کسب و کارهایی شــکل می گیرند که تغییرات جذابی در زندگی افراد 
ایجــاد می کننــد. متأســفانه هنــوز در ایــران رگوالتوری علمی شــکل 

نگرفته و ما هنوز ایرادهای بسیاری در این خصوص داریم. 
ادامه در صفحه 31

   عکس:  نسیم اعتمادی
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شرکت توسعه صنایع پرداخت سبز از سال 1396 با هدف 
ورود بــه صنعــت پرداخــت الکترونیــک کشــور و توزیــع و 
پشتیبانی پایانه های فروشگاهی تأسیس شد و هم اکنون 
در اکثــر اســتان های کشــور نمایندگــی، عاملیــت و دفاتــر 

عملیاتی دارد.
پرداخت سبز خاء موجود در نرم افزارهای پرداخت بانکی 
را نیز حس کرده و در جهت رفع این مشکل برای برندهای 
متعددی از دســتگاه های کارت خوان، اپلیکیشــن توسعه 

کارت خوان با 
طراحی ایرانی

گپی با زهرا الماسی، مدیرعامل و حامد قوام، رئیس 
هیئت مدیره شرکت پرداخت سبز درباره فعالیت های 

اخیرشان در بازار 

I N T E R V I E W

دیوان عدالت اداری رأی داد

 تراکنش های ابزارهای پرداخت  بانکی 
جنبه درآمدی ندارد

NEWSخبر

 دیــوان عدالــت اداری در پاســخ بــه 
شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور 
اعام کرد که واریز وجه به  حساب های بانکی از 
طریــق ابــزار پرداخت هــای بانکــی از جملــه 
کارت خــوان بانکــی، تجــاری نیســت و اثبــات 
غیردرآمدی بودن آن با مأمور مالیاتی است. بر 
اســاس رأی اخیــر دیــوان، صــرف انجــام 
تراکنش های بانکی از طریق ابزار پرداخت های 
بانکی، جنبه درآمدی نداشته و بار اثبات آن بر 

عهده مأموران مالیاتی است.

 به دنبال شکایت هایی از سازمان امور 
مالیاتــی کشــور و درخواســت هایی 
شــماره  بخشــنامه   4 بنــد  ابطــال  جهــت 
200/5549/ص مــورخ 1401/3/26 ایــن 
سازمان، با موضوع اینکه واریز به  حساب های 
بانکــی از طریــق ابــزار پرداخت هــای بانکــی از 
جمله دســتگاه های کارت خــوان بانکی تجاری 
نیست و اثبات غیردرآمدی بودن آنها بر عهده 
مؤدی است، این قانون در هیئت عمومی باطل 

شد.

 در این رأی آمده است: »اوالً بر اساس 
رویــه دیــوان عدالــت اداری کــه در رأی 
الــی   9909970906011511 شــماره 
9909970906011521 مــورخ 1399/12/17 
هیئت تخصصی مالیاتــی بانکی دیوان عدالت 
اداری منعکس شــده و بــه تأیید دســتورالعمل 
شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31سازمان 
امور مالیاتی کشــور منتهی شــده است، صرف 
انجام تراکنش های بانکــی جنبه درآمدی ندارد 
و بار اثبات در این  خصوص بر اساس بندهای 11 
و 18 دســتورالعمل مزبــور بــر عهــده مأمــوران 
مالیاتی است و نه مؤدیان و بر مبنای ماده )95( 

قانون مالیات های مستقیم، باید اقدامات الزم 
در خصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود.

 ثانیــاً اســتناد بــه مــواد )10( و )11( قانــون 
پایانه های فروشــگاهی و سامانه مؤدیان 
مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل 
اجــرا و کــد یکتــا نیــز صــادر شــود و ســازمان امور 
مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت 
را بــرای پرداخت هــا و تراکنش هــای اقتصــادی 

خویش معرفی کرده باشد، ارائه نداده است.

شــماره  بخشــنامه   4 بنــد  ثالثــاً   
200/5549/ص مورخ 1401/3/26 
سازمان امور مالیاتی کشــور به استناد بند )م( 
تبصره 12 قانون بودجه ســال 1400 کل کشــور 
صادر شده و بر اساس بند قانونی مذکور، کلیه 
حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت 
پیش فــرض حســاب فــروش هســتند و مفــاد 
قانــون داللتی بــر این ندارد کــه ســایر ابزارهای 
پرداخت نیز حساب فروش محسوب می شوند 
و به خــودی  خــود اقــام آنهــا به عنــوان درآمــد 
مشمول محســوب شــده و اثبات غیردرآمدی 
بودن آنها بر عهده مؤدی بوده و حکم مقرر در 
قانون نیز مربوط به سال 1400 به بعد است.«

 دیوان اعام کرده که بنا به مراتب فوق، 
شــماره  بخشــنامه   4 بنــد 
200/5549/ص مورخ 1401/3/26 سازمان 
امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر 
با قوانین مذکور اســت، خاف قانون و خارج از 
حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده )12( 
و مــواد )13( و )88( قانــون تشــکیات و آییــن 
دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب ســال 

1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

   عکس:  نسیم اعتمادی
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داده و در یکی از پروژه های نرم افزاری خود با شرکت پرداخت 
الکترونیک پاسارگاد، رکورد نصب نرم افزار را به نام نرم افزار 
تولیدی خود ثبت کرده اســت. شــرکت پرداخت سبز تا به 
امروز بیش از 300 هزار پایانه فروشگاهی در شبکه پرداخت 
کشــور توزیع کرده و بیــش از 450 هزار دســتگاه را تعمیر و 
بازیابی کرده است. این شرکت در حال حاضر بیش از 100 

هزار پذیرنده فعال را پشتیبانی می کند.
به گفته زهرا الماســی، مدیرعامل شــرکت پرداخت سبز، 
این شــرکت در بدو ورود به صنعت پرداخــت الکترونیک 
کشــور ضمن عقد قراردادهای متعدد با PSPهای کشــور، 
تعداد زیــادی از پذیرنــدگان را در کشــور تأمین دســتگاه و 
پشــتیبانی کــرده اســت. همچنین بــا جذب پرســنل فنی 
مجرب تمامی نیازهای سخت افزاری مربوط به دستگاه های 
مورد استفاده در کشور را مرتفع کرده و به جرئت در عرصه 
تعمیرات سخت افزاری اکثر برندهای موجود، حرفی برای 

گفتن دارد.
او می گویــد در ســال 1400 بــا توجه  بــه نیاز بــازار ایــران، در 
شــرکت تصمیم به تولید محصــول کارت خــوان به صورت 
بومــی و با توجه  بــه نیازمندی هــای مصرف کننــدگان ایران 
گرفتــه شــد و حــدوداً یــک ســال تحقیــق و بررســی انجام 

شد. در نهایت شرکت »شنزن 
چیــن  تکنولــوژی«  ترندیــت 
انتخاب شد و قرارداد طراحی و 
تولید محصول توسط تیم فنی 
شرکت پرداخت سبز و ترندیت 
منعقــد و اولیــن محصــول بــا 
عنوان ترندیت T3 تولید و تمام 
اســتانداردها و تأییدیه هــای 
الزم از مبادی مربوطه در چین، 
اروپا و ایران اخذ شــد. در ســال 
1401 کارخانــه احــداث و پروانه 
بهره بــرداری و تأییــد شــرکت 
شــاپرک اخذ و تولیــد محصول 

شروع شد.

کارت خــوان  رقابتــی  مزیت هــای   
بومی سازی شده

حامد قــوام، رئیــس هیئت مدیــره و مدیــر اجرایی شــرکت 
پرداخت ســبز روایت می کند که این شرکت ســال 1400 با 
توجه  به الزامات شرکت شاپرک در خصوص دستگاه های 
کارت خــوان تصمیم گرفتــه در کنار خدمــات نرم افــزاری بر 
تولیــد محصــول هــم تمرکــز کنــد و بــه نماینــده  انحصاری 
پایانه های فروشــگاهی این شــرکت چینی در ایــران تبدیل 
شــود. او می گوید یکی از مشکات همیشــگی در صنعت 
پرداخت کشور این بود که هیچ وقت اطاعات فنی کامل و 
جامعی در مورد پایانه های فروشگاهی، حتی آنهایی که در 
ایران نمایندگی دارند هم وجود نداشت و برای همین سعی 
شد قرارداد به صورت تولید و طراحی مشترک منعقد شود 
تا دانش فنی محصــول از ابتدا با همراهی تیم مهندســی 

شرکت پرداخت سبز وارد کشور شود.
قوام در این خصوص می گوید: »به دنبال کارخانه ای بودیم 
که تولیدکننده اصلی محصول باشد؛ کارخانه ای که توانایی 
انتقال فناوری را داشــته باشــد، چراکــه اکثــر برندهایی که 
به تازگــی وارد بازار ایران شــده اند، صاحب دانش نیســتند 
و فقط محصولــی از تولیدکننده اصلی تهیــه کرده اند و نام 
و برنــد محصــول را تغییــر داده انــد و در ایران با مشــکات 

پشتیبانی مواجه هستند.«
او می گوید پرداخت سبز به سمت دانش بنیانی محصوالت 
حرکــت می کنــد: »تولیــد دســتگاه بــه همــراه دانــش از 
اولویت های شــرکت بوده و از ابتدای تعییــن مأموریت مان 

نمی خواستیم محصولی بدون دانش تولید کنیم.«
قوام می افزاید: »به جرئت می توانیم بگوییم هم اکنون تمام 
دیتای محصول ترندیت T3 در اختیار شرکت پرداخت سبز 
است و هرگونه نیاز سخت افزاری و نرم افزاری توسط شرکت 

به راحتی قابل انجام است.«
او همچنین اعــام می کند: »مدعی هســتیم که محصول 
T3 نمونــه مشــابه نــدارد و طراحــی آن کامــاً داخلــی و 
بومی سازی شــده اســت و حتــی آب وهــوای چهــار فصــل 
کشور نیز در طراحی محصول لحاظ شده است. هم اکنون 
حدود 45 درصد از قطعات دستگاه در داخل تولید و تهیه 
می شود که مشــغول رایزنی برای انتقال فناوری هستیم تا 
در فاز بعدی بتوانیم با واردات ماشین آالت جدید، قطعات 

پیچیده تر را نیز وارد خط تولید کنیم.«
او می افزایــد: »تقریباً مصرفی ترین قطعه دســتگاه، باتری 
است که در شرایط تحریم یکی از گران ترین قطعات شمرده 
می شود؛ برای همین  باتری نیز طوری طراحی و بومی سازی 

شده که تقریباً در اقصی نقاط کشور قابل تهیه باشد.«

 به  ازای هر دستگاه، قطعات داریم
بــر اســاس گفته هــای مدیــر اجرایــی پرداخــت ســبز، 
 سیســتم عامل ایــن دســتگاه لینوکســی اســت؛ دســتگاه 
لمســی، دارای وای فــای و دوســیم کارته اســت و قابلیــت 
اســتفاده همزمان از هــر دو ســیم کارت 4G را دارد. دوربین  
اسکنر دستگاه هم جهت اسکن بارکدهای خدماتی و کاال 

فعال و عملیاتی است.
قوام می افزاید: »راهنمای صوتی 
فارســی یکــی از اصلی تریــن 
ویژگی هــای دســتگاه اســت. 
بــه کمــک ایــن قابلیــت تمــام 
مراحــل اعــم از مبلــغ و نتیجــه 
تراکنش، موفق یــا ناموفق بودن 
تراکنــش به صــورت گویــا اعام 
می شــود. می توان گفــت T3 از 
جملــه کارت خوان های ســیاری 
است که قابلیت اتصال وایرلس 
به موبایل، تبلت و پی سی را دارد 
و می توان آن را نمونه ای بی رقیب 
دانســت. به زودی نرم افزارهــای زیادی در ایــن حوزه عرضه 
خواهیم کرد و از شــرکت های فعــال در زمینــه نرم افزارهای 

مالی و حسابداری نیز دعوت به همکاری می کنیم.«

 حمایــت دولــت؛ بســتر بومی ســازی تمــام 
قطعات

قــرارداد پرداخــت ســبز با شــرکت مــادر واقــع در چیــن بــا 
تولیــد 300 هــزار دســتگاه شــروع شــده اســت. دســتگاه 
تأیید شــاپرک را دریافت کرده و محصــوالت از این ماه وارد 
بــازار می شــوند. پرداخت ســبز کــه تجربه همــکاری موفق 
بــا پرداخــت الکترونیــک پاســارگاد را تجربــه کــرده،  اولیــن 
همکاری را هم با ایــن PSP آغاز خواهد کــرد. به گفته قوام، 
با شــرکت های پرداخت نوین آرین، ایران کیــش و پرداخت 
الکترونیک سپهر هم مذاکراتی انجام شده و این محصول 
بــه زودی بــه ســبد محصــوالت ایــن شــرکت ها نیــز اضافه 

خواهد شد.
قوام می گویــد:  »پرداخت ســبز برای صادرات دســتگاه نیز 
درخواســت هایی دریافــت کرده کــه در حــال رایزنــی و طی 
مراحل اولیه هستیم و به زودی با توجه  به امکانات و کیفیت 
باالی محصول و تولید نرم افزار بر پایه EMV، دســتیابی به 

صادرات دور از ذهن نیست.«
رئیس هیئت مدیره پرداخت سبز در پایان تصریح می کند 
که هزینه ها و مراحل تولید نسبت به قاچاق دستگاه بسیار 
زیــاد هســتند و روندهــای اداری و اخــذ ارز و روال موجــود 
در حمایــت از تولید داخلی مســیر را ســخت می کند؛ ولی 
کارآفرینی مســتقیم برای 36 نفــر در کارخانــه و 80 نفر در 
دفاتر و نمایندگی های شــرکت و بیش از 300 نفر به شــکل 
غیرمســتقیم آنها را در ادامه کار مصمم می کند. صنعت 
پرداخــت در تمام دنیــا صنعتی پول ســاز اســت و حمایت 
دولت، بســتر بومی ســازی و انتقال فناوری تمام قطعات را 

فراهم می کند.

 تولید دستگاه به همراه 
دانش از اولویت های 

شرکت بوده و از ابتدای 
تعیین مأموریت مان 

نمی خواستیم 
محصولی بدون دانش 

تولید کنیم

بــه نظــر می رســد رمزارزهــا بــا وجــود اینکــه بخش 
زیــادی از ارزش خــود را از دســت داده انــد، امــا آمده انــد 
تــا در ایــن دنیــا بماننــد و دنیــای مــدرن را بســازند. بــه 
بیزینس ویــک  بلومبــرگ  مجلــه  خاطــر  همیــن 
طــرح جلــد شــماره ۳۱  اکتبــر خــود را بــه »داســتان 
کریپتوهــا« اختصــاص داده تــا بــه خواننــدگان و 
فنــاوری  ایــن  بگویــد  حــوزه  ایــن  عالقه منــدان 
اغلــب دیوانه کننــده، اکثــراً عجیــب و همیشــه 
جــذاب چیســت و در آینــده بــه کجــا خواهد رســید.
اگــر کریپتوهــا قــرار نیســت از بیــن برونــد، بهتــر 
اســت درک مناســبی از آنهــا بــه دســت آوریــم؛ به 
همین خاطر مــا نیز این شــماره از مجلــه بلومبرگ 
شــماره  ضمیمــه  و  کرده ایــم  ترجمــه  کامــل  را 
66 ماهنامــه عصــر تراکنــش توزیــع خواهــد شــد.

بهزودی
منتشرمیشود

داستان کریپتو به روایت بلومبرگ

راهنمایی برای اینکه بدانید رمزارزها از 
کجا آمده اند، چه کاربردی دارند و چرا هنوز 

اهمیت دارند؟



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 80
11 دی 1401

ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

20

سال 2022 تمام شد؛ نگاهی انداخته ایم به قیمت بیت کوین و اتریوم در آخرین روزهای 
1+10 سال گذشته و البته اتفاقات مهم هر سال

ارواحی از گذشته کریپتو

 دولت جزایر مارشال
اولین الیحه قانونی خود را 

 در مورد دائوها
به تصویب رساند

 جزایر مارشال
 قرار است 

خانه دائوها شود
جزایر مارشال در حال برداشتن گام بزرگی 
به سمت تنظیم گری دائوهاســت. در واقع 
می خواهد دائوهای غیرانتفاعی و انتفاعی 
ســازمان های مســتقل مانند شــرکت های 
ال ال ســی را به رســمیت بشناســد و از این 
طریق قدمی در راه تنظیم گری آنها بردارد. 
این جدیدترین اقدام این کشور جزایری برای 
داشتن سهمی از ثروت پست دائوهاست. 
در حقیقت این کشــور می تواند با افزایش 
نظــارت و تنظیم گــری خانــه ســازمان های 
خودمختار غیرمتمرکز باشد و آرزوی خود 
را محقــق ســازد.  در همیــن راســتا یکــی از 
نمایندگان دولت مارشال روز چهارشنبه 20 
دسامبر اعام کرد الیحه 2022 سازمان های 
خودمختار غیرمتمرکز به قانون تبدیل شده 

است. بر اساس این قانون:
 دائوها باید توســط شــرکت میدائو که بر 
دائوهای کشــور نظارت می کند، رجیســتر 

شوند.
 بــه هــر دائویــی در هــر انــدازه یــا نوعــی 
اجازه داده می شــود که در جزایر مارشــال 
تحت ساختار ال ال ســی ثبت شود و یک 
ترکیب جدید دائو ال ال ســی ایجــاد کند. 
ثبت کنندگان باید ساختار ســازمان خود 
را تحــت عنــوان »مدیریــت اعضایــی« یا 
»مدیریــت الگوریتمــی« نــزد میدائــو 

مشخص کنند. 
 وظایف امانــت داری دائوها باید کاســته 
یا حــذف شــوند. این اقــدام ممکن اســت 
نهادهــای غیرمتمرکــز و قراردادهــای 
هوشمند مربوط به آنها را از برخی الزامات 
ال ال ســی ها  معمــول  ســخت گیرانه 

مستثنی کند.
 باید به گروه های غیرمتمرکز اجازه داده 
شود تا در مسیر معمول کسب وکار قدم 
بردارند، برای مثال در مورد پیشــنهاد ها 
فعالیت هــای  یــا  کننــد  رأی گیــری 
سرمایه گذاری مانند صدور توکن انجام 

دهند. 

NEWSخبر

رمزارز
CRYPTOCURRENCY

مدتی قبــل بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و 
شــاپرک تصمیم به مســدود کردن درگاه هــای پرداخت 
بدون اینماد گرفتند و اعام کردند از 24 آبان این فرایند 

آغاز خواهد شد.
آثار این تصمیــم در وهلــه اول متوجه کســب وکارهای 
پرمخاطب، امــا رگوله نشــده مانند صرافی هــای رمزارز 
بود که با وجود داشتن کد مالیاتی، در دسته های اینماد 

جایی نداشتند.

این شــد که نهادهــای صنفــی و کســب و کارها بــا نهاد 
قانون گذار بانک مرکــزی مذاکره کردنــد و بانک مرکزی 
مقرر کرد تا زمان رگوله شدن این صنعت، به جای الزام 
دریافــت اینمــاد، کــد پایانه هــای صرافی های رمــزارزی 
به 78000 تغییــر کند و ســقف واریــز از درگاه پرداخت 
اینترنتــی از 50 میلیــون تومــان بــه 25 میلیــون تومــان 
برسد. به عبارت دیگر،  ســقف واریز روزانه هر کد ملی 
از طریق درگاه همچنــان 100میلیون تومــان باقی  ماند؛ 

محدودیت 25 
میلیون تومانی 

اعمال شد!
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رمزارز
CRYPTOCURRENCY

بیت کوین و اتریوم دو غــول بزرگ دنیای رمزارزها هســتند. 
با اینکه ســال 2022 ســال خوبی بــرای رمزارزها نبــود و بازار 
دارای نوسانات زیاد همراه با روند نزولی بود، اما این دو غول 
همچنان در صــدر جــدول هســتند. در اواخر ماه دســامبر 
بیت کوین حدود 17 هزار و اتریوم 1200 دالر معامله شدند و 
کل سرمایه بازار کریپتو به حدود 850 میلیارد دالر رسید. در 
واقع می توان گفت سال وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم، 

اما تحوالتــی که در ایــن دهه رخ 
داد باورنکردنــی اســت.  در ایــن 
گــزارش می خواهیــم شــما را به 
ســفری در زمــان ببریــم و بــا هم 
این دهه عجیب وغریب را مرور 
کنیم. بــا نگاهی بــه بــاال و پایین 
قیمت بیت کویــن و وقایع دیگر 
ایــن دهــه اخیــر، بــه شــگفتی 
دهــه ای کــه گذراندیــم، بیشــتر 

ایمان می آوریم. 

 25 دسامبر 2012
قیمت بیت کوین: 13.40 دالر 

در اینجا ویتالیــک بوترین هنوز 
18 ســاله و در تورنتــو اســت و 
هنوز نمی داند چه کدی خواهد 
نوشــت. بایننــس هــم وجــود 
خارجی ندارد. کوین مارکت کپ 
قــرارداد  هیــچ  همین طــور. 
هوشــمند، ان اف تــی، دیفــای یا 
اســتیبل کوینی به وجود نیامده 

است. 

 25 دسامبر 2013
قیمت بیت کوین: 707.30 دالر 

ویتالیــک بوتریــن در مجله بیت کویــن کار می کند. اشــتون 
کوچر و بیل گیتس از بهترین دوستداران بیت کوین هستند. 

دوج کوین پا به عرصه وجود می گذارد. 

 25 دسامبر 2014
قیمت بیت کوین: 319 دالر

اتریوم هنوز به دنیا نیامده اســت. ویتالیک هنوز مشــغول 
است. 

بزرگ ترین صرافــی رمزارز جهان، ام تی. گاکس فروپاشــیده 
و حدود 650 هــزار بیت کوین )تقریبــاً 11 میلیــارد دالر امروز 
و 473 میلیــون دالر در آن زمــان( را بــر بــاد داده، اما اتفاقات 
خوبی هم رخ داده مثل پذیرش پرداخت با بیت کوین توسط 
مایکروسافت. تتر هم با  نام ریل کوین )RealCoin( راه اندازی 

شده است. 

 25 دسامبر 2015
قیمت بیت کوین: 454 دالر 

قیمت اتریوم: 0.87 دالر 

اتریــوم اولیــن نســخه خــود را بــا نــام فرانتیــر: وان اتریــوم 
)Frontier: One ETH( در کل سال 2015 با قیمت زیر یک 
دالر معاملــه می کند. نیویــورک هم اولین پیشــنهاد خود را 
برای نظارت بر شرکت های رمزارزی تحت نام بیت الیسنس 
معرفی می کند. کوین بیس 75 میلیون دالر در دور سوم جذب 
سرمایه خود به دست می آورد. پیرکوین، میدسیف کوین و 

بیت شر جزء 10 رمزارز برتر هستند. 

 25 دسامبر 201۶
قیمت بیت کوین: 891.10 دالر 

قیمت اتریوم: 7.23 دالر 
بــزرگ  اپلیکیشــن  اولیــن 
 The( غیرمتمرکــز اتریــوم، دائــو
DAO( هک شــد. چندلــر گوئو، 
ماینر چینــی بیت کوین معتقد 
اســت امــکان نــدارد قیمــت 
بیت کوین به 10 هزار دالر برسد. 
119 هــزار و 754 بیت کویــن از 
بیت فینکــس بــه ســرقت رفتــه 

است. 

 25 دسامبر 2017
قیمــت بیت کویــن: 138.3350 

دالر 
قیمت اتریوم: 709.81 دالر 

مــردم در مــورد عرضــه اولیــه 
سکه ها،  مکانیسم تأمین مالی 
جمعی و جمع آوری حدود 3.8 
میلیارد دالر و توزیع آن بین هزاران پروژه هیجان زده هستند. 
پاریس هیلتون، فلویــد می ودر و دی جــی خالد در تبلیغات 
رمزارزها حضور دارند. یک ارز دیجیتال به نام ورج با افزایش 
1,581,942 درصــدی به 0.30 دالر رســیده اســت. در ســال 
2022، ایــن ارز دیجیتــال 0.002 دالر ارزش دارد. هیئــت 
بازرگانی معامات قراردادهای اختیاری شیکاگو )CBOE( و 
بازار بورس کاالی شیکاگو )CME( معامات آتی بیت کوین را 

آغاز می کنند. بایننس تأسیس می شود.

 25 دسامبر 2018
قیمت بیت کوین: 37۶2.50 دالر 

قیمت اتریوم: 128.39 دالر 
زمستان از راه رسیده اســت. ارزش دارایی های دیجیتال 80 

درصد کاهش یافته است. 
پایان عصــر کریپتــو اعام شــده کــه البتــه یــک پیش بینی 

اشتباه است.
 جو لوبین، مدیرعامل کانسنســس از ســیویل رونمایی 
و آن را به عنــوان آینــده روزنامه نــگاری در بــوق و کرنــا 
می کند. او شکســت می خورد، اما کم نمی آورد و دوباره 
با دیکریپت به زمین باز می گردد. باک ورکز و باک هم 
به عنوان رقبایش به زمین می آیند. یونی سواپ در اتریوم 

مستقر می شود.  

 25 دسامبر 2019
قیمت بیت کوین: 7224.80 دالر 

قیمت اتریوم: 125.24 دالر 
فیس بــوک از لیبــرا رونمایــی و ادعــا می کنــد پرداخت هــا 
را متحــول خواهــد کــرد. هرچنــد فقط در حــد ادعــا باقی 
می ماند. بــا راه انــدازی مــوالک دائــو و ظهور اینســتا دپ، 
دیفــای بــه نــور امیــد کریپتــو تبدیــل می شــود.  صرافــی 
اف تی ایکــس شــروع بــه تســهیل معامــات می کنــد و 
مدیرعامل رقیب آن، بایننس توضیح می دهد: با توجه به 
اینکه تیم اف تی ایکس قباً معامله گران حرفه ای بوده اند، 
ما خود را در تیم آنها می بینیم و معتقدیم آنها می توانند 

به یکی از بازیگران اصلی بازار کریپتو تبدیل شوند. 

 25 دسامبر 2020
قیمت بیت کوین: 24۶89.۶0 دالر

قیمت اتریوم: ۶2۶.93 دالر 
پی پال وارد دنیای کریپتو می شود. باهاما یک ارز دیجیتال 
ملی معرفی می کند. کمیسیون اوراق بهادار ایاالت متحده 
از ریپل شکایت می کند. ارزش کل قفل شده دیفای از 675 
میلیون دالر به 16 میلیارد دالر می رســد. میکرواستراتژی 
تقریبــاً یــک میلیــارد دالر بــر بیت کویــن ســرمایه گذاری 
می کنــد. ایــان ماســک توییــت زدن در مــورد دوج کوین را 

شروع می کند. 

 25 دسامبر 2021
قیمت بیت کوین: 5040۶.40 دالر 

قیمت اتریوم: 4093.14 دالر 
چین تمام تراکنش های ارزهای دیجیتال را ممنوع می کند. 
تسا تصمیم می گیرد بیت کوین را بپذیرد )اما بعد نظرش 
عوض می شود(.  الســالوادور بیت کوین را ارز قانونی خود 
معرفی و کانادا هم چند ETF بیت کوین راه اندازی می کند. 
معامات ان اف تــی در یک ماه در اوپن ســی تقریباً به 2.6 

میلیارد دالر می رسد. 

 25 دسامبر 2022
قیمت بیت کوین: 1۶840 دالر

قیمت اتریوم: 1224 دالر
یک دهه پیش، صنعت کریپتو صرفاً در حد یک ایده بود 
و شــما هم در مورد دنیــای کریپتــو نــه در ژورنال ها چیزی 
می خواندید و نــه در تلویزیــون برنامه های متعدد تماشــا 
می کردیــد. دوســتان و همکاران تــان راجــع بــه دوج کویــن 
نمی پرسیدند و سم بنکمن فرید هم یک بچه بود. 10 سال 
زمان زیادی است برای اینکه یک صنعت متحول شود و 
در آن وقایع بی شــماری رخ دهــد. ما در بیــش از یک دهه 
شــاهد اتفاقات بی شــماری بودیم. مســلماً ده سال آینده 
هم دنیای کریپتو تغییرات زیــادی را به خود خواهد دید و 
حتی شاید به کلی دگرگون شود. درست است که در سال 
2022 بارهــا تا مــرز ناامیدی رفتیــم، اما 2023 حتماً ســال 
بهتــری بــرای دوســتداران کریپتو خواهــد بــود و یک دهه 

بهتر را رقم خواهد زد. 
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ان اف تی برای حیوانات
خودروســازی کیــا در آمریــکا 
یک مجموعه ان اف تی منتشر کرده که 
قرار اســت مزایای حاصــل از فروش آن 
جهت کمک به 22 هزار حیوان خانگی 

در پناهگاه ها تعلق پیدا کند.

دارایی های اف تی ایکس
دولــت باهامــا اعــام کــرده 
دارایی هــای صرافــی اف تی ایکــس کــه 
فعاً باقــی مانــده، حــدود 3.5 میلیارد 
دالر ارزش دارد که توســط رگوالتور این 

کشور فریز شده است.

سوالنای تک رقمی
بــرای اولین بــار بعد از دو ســال 
ارزش توکن های سوالنا تک رقمی شده 
و در هفته گذشته به زیر 10 دالر رسید. 
مهم ترین دلیل آن هم ماجرای صرافی 

اف تی ایکس بوده است.

دادگاه میمون ها
یوگالــب کــه پشــت ان اف تــی 
میمون های کسل قرار دارد، اعام کرده 
در یــک دادگاه در حــال مبــارزه بــرای 
گرفتن حــق کپی رایت تصاویری اســت 

که توسط کامپیوتر تولید می شوند.

چراکــه واریز ایــن مبلغ در چهــار نوبت و بــا کارت های 
بانکی مختلف امکان پذیر بود، اما بانک مرکزی از روز 
گذشــته محدودیت واریز از درگاه ای پی جــی برای هر 
 کد ملی اعمال کرده اســت. بر اســاس این اقدام، یک 
یا چنــد تراکنــش از یک کــد ملی کــه جمع مبلــغ آنها 
باالتر از 25 میلیون تومان در شــبانه روز باشد، ناموفق 

خواهد شد.
مهدی شریعتمدار، مدیرعامل »جیبیت« نیز صحت 

این اتفــاق را تأیید می کنــد و در این خصــوص به »راه 
پرداخــت« می گویــد: »تیــم مانیتورینــگ جیبیــت از 
حوالی شــش صبح بــا خطاهــای تراکنش  مواجه شــد 
و بعد از بررســی یوزکیس ها و پرس وجو از پلتفرم های 
طــرف همــکاری، متوجــه اعمــال محدودیــت ســقف 

تراکنش 25 میلیون تومان برای هر کد ملی شدیم.«
بــه گفتــه شــریعتمدار، پیــش از ایــن محدودیــت 25 
میلیون تومانــی برای هــر تراکنش  بود و حتــی کارت را 

هم در بــر نمی گرفــت. مدیرعامــل جیبیــت می گوید: 
»برداشــت من این اســت که هر کد ملــی در طول روز 
فقط یک بار از تمام ترمینال های کد 78000 می تواند 

خرید یا پرداخت انجام دهد.«
او تصریــح می کنــد که اگــر فــردی در یــک پلتفــرم 25 
میلیون تومان پرداخت انجام دهد، سقف تراکنشش 
برای پلتفرم دیگر پر شــده و تا روز بعــدی امکان انجام 

تراکنش در صرافی های رمزارزی را نخواهد داشت.

 یک دهه پیش، صنعت 
کریپتو صرفا در حد 

یک ایده بود و شما هم 
در مورد دنیای کریپتو 
نه در ژورنال ها چیزی 
می خواندید و نه در 

تلویزیون برنامه های 
متعدد تماشا می کردید. 
دوستان و همکاران تان 

راجع به دوج کوین 
نمی پرسیدند و سم 
بنکمن فرید هم یک 

بچه بود
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صندوق بورسکی اولین صندوق ســرمایه گذاری خطرپذیر 
در اروپاست که بنیاد ویزا، در راستای چشم انداز خود برای 
حمایت از دسترسی فراگیر به سرمایه برای کسب وکارهای 

زنانه از آن حمایت می کند.
صندوق بورســکی که در آمســتردام مســتقر اســت، اولین 
صنــدوق ســرمایه گذاری خطرپذیر اســت کــه از بنیــاد ویزا 
ســرمایه  دریافت می کند؛ یک تعهد راهبــردی 200 میلیون 
دالری به مدت پنج سال برای حمایت از مشاغل کوچکی در 
سراسر جهان که طیف متنوعی از جنسیت ها را در بر گیرد 

و به سرمایه دسترسی داشته باشد. 
نام ایــن صندوق بــا الهــام از یوهانا بورســکی انتخاب شــده 
است. او سرمایه گذار برجسته هلندی در قرن نوزدهم بود؛ 
وی اولین زنی بود که سهام De Nederlandsche را خرید. 
این صندوق قصد دارد مسیر یوهانا بورسکی را ادامه دهد و 
در راستای کاهش شکاف جنسیتی در دسترسی به سرمایه 

گام بردارد.
صندوق بورســکی در ســال 2019 پایه گــذاری شــد. هدف از 
تأسیس این صندوق ارتقای نوآوری، رشد اقتصادی فراگیر و 

و توانمندسازی زنان برای مدیریت و راهبری بود.
باید یادآوری کنیم که با توجه به ارقامی که در گزارش شرکت 

اتمیکو از وضعیت فناوری در اروپا در سال 2022 ارائه شده، 
زمان بندی صندوق بورسکی بهتر از این نمی تواند باشد. 87 
درصد بودجه های شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر در 
اروپا هنوز به دست تیم هایی جمع آوری می شود که اعضای 
آن همگــی مرد هســتند. در عین حال ســهم بودجــه ای که 
تیم های زنان جمع آوری کرده اند، از سال 2018 از 3 درصد به 

یک درصد کاهش یافته است.
یکی از بنیان گذاران صندوق بورســکی توضیح 
داده که طبق تحقیقات، وجود تیم های متنوع 
موجب می شــود محیطی بــرای نــوآوری فراگیر 
ایجاد شــود و در تصمیم گیری و سیاســت های 
تجاری شاهد چشم اندازهای محدود نباشیم. 
بــه نظــر او بایــد بــرای زنانه شــدن محــل کار و 
موقعیت هــای مدیریتــی تــاش کــرد. زنــان در 
مناصب مختلفی مورد نیاز هســتند، از جمله 
در هیئت مدیره شرکت های بزرگ چندملیتی، 

مدیران بانک، شــرکت های ســرمایه گذاری خطرپذیــر و... . 
الزم اســت که در همه این مــوارد، بــه برنامه ای بــرای برابری 

جنسیتی و تنوع در دسترسی به قدرت اندیشیده شود.
همه شرکت های موجود در سبد سهام بورسکی را کارآفرینان 

زن در حــوزه فناوری تأســیس کرده انــد. اکثر این شــرکت ها 
متکی بر داده و هوش مصنوعی هســتند. بورســکی کمک 
می کند که نوآوری های مهم این شــرکت ها به بازار برســند؛ 

این رویکرد اثرات مناسبی برای زنان دارد.
صندوق بورســکی با تعهــد اولیــه 21 میلیــون یــورو و حجم 
سرمایه فعلی 40 میلیون یورو در 10 استارتاپ سرمایه گذاری 
کــرده اســت. از جملــه در خانــه مد مجــازی به 
نــام The Fabricant، آزمایشــگاه های کوچک 
متکی بر هورمون برای استارتاپ زیست فناوری 
 زنــان بــه نــام Inne و بــازار همتا بــه همتا بــه نام

 .The Next Closet
مدیر سرمایه گذاری شرکت ویزا، نجادا کومبولی، 
دربــاره تصمیمــش بــرای حمایــت از صنــدوق 
بورســکی گفت: »بنیاد ویزا مفتخر است که از 
صندوق بورســکی و کار آن برای ســرمایه گذاری 
و توانمندسازی زنان حمایت می کند و هدفش 
آن اســت کــه بــه ایجــاد یــک اکوسیســتم مالــی عادالنــه و 
پایــدار کمــک کنــد. ما تحــت تأثیــر پیشــینه ایــن صندوق 
در ســرمایه گذاری بــرای کســب وکارهای نوآورانــه با رشــد و 

تأثیرگذاری باال قرار گرفتیم.«

هلدینگ تجارت الکترونیک 
 گروه ریزر می خواهد

 قلمرو جغرافیایی خود را 
توسعه دهد 

 جذب سرمایه 
۷0 میلیون دالری 

گروه ریزر
گروه ریزر، یک هلدینــگ برندهای تجارت 
الکترونیــک اســت کــه ســال 2020 در 
برلین تأســیس شــد. این هلدینــگ اخیراً 
توانســته در یــک دور ســرمایه گذاری 70 
میلیــون دالر جذب کنــد. گــروه ریزر قصد 
دارد از ایــن ســرمایه بــرای رشــد بلندمدت 
خود بهره گیرد و کســب وکارهای خود را از 
لحاظ جغرافیایی توســعه دهد و بازارهای 
بیشــتری را احاطه کند.  الزم به ذکر است 
که این دور ســرمایه گذاری توســط شرکت 
»ال کترتون« رهبری شــد. ال کترتون یک 
شــرکت ســرمایه گذاری اســت که از ســال 
1989 روی بیش از 250 برند از تمام صنایع 
مصرف کننده ســرمایه گذاری کرده است.  
گروه ریزر بر خرید شرکت های سودآور حوزه 
تجارت الکترونیک در سراسر جهان تمرکز 
دارد. ریــزر بیــش از 200 برنــد در مجموعه 
خــود دارد و مجمــوع جــذب ســرمایه و 
سرمایه گذاری های آن بیش از یک میلیارد 
دالر اســت. بــا توجــه بــه اینکــه آخریــن 
ســرمایه گذاری ریزر از صنــدوق ال کترتون 
در آمریکای التین تأمین شده، مسیر ریزر 
برای ورود به این منطقه هموار شده است. 
در واقع ریزر از این فرصت نهایت استفاده 
را کــرده و روی والــرو، یــک برنــد مکزیکــی 
تحــت حمایــت  ال کترتــون  و پریســایت 
کپیتال، سرمایه گذاری کرده است.  »توشار 
اهلوالیه« یکی از بنیان گذاران و مدیرعامل 
گروه ریزر می گویــد: »اســتراتژی اصلی ما 
این است که به برندهای تحت حمایت مان 
کمــک کنیم تــا بــه پتانســیل واقعــی خود 
دســت پیدا کنند. این دور ســرمایه گذاری 
نه تنهــا ســرمایه الزم را بــرای پشــتیبانی از 
شــرکت های تجــارت الکترونیــک بــه مــا 
می دهــد، بلکه ما را قادر می ســازد تا رشــد 
خود و برندهایمان را شکوفا کنیم و به عنوان 
یکی از پیشــروترین هلدینگ های تجارت 

الکترونیک شناخته شویم.« 
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سرمایه گذاری برای زنان
صندوق بورسکی از بنیاد ویزا مبلغ پنج میلیون یورو برای سرمایه گذاری دریافت کرده  است

وی واک اســتارتاپی اســت کــه بــرای افــراد کم بینــا 
عصای هوشــمند و مجهز بــه GPS می ســازد. این 
استارتاپ که در لندن و استانبول دفتر دارد، به تازگی 
توانسته در یک دور سرمایه گذاری دو میلیون پوند 
جذب کند. وی واک قصد دارد از این ســرمایه برای 
ساخت تجهیزات فناورانه بیشتری برای کم بینایان 
و کمک به آنها استفاده کند. الزم به ذکر است که  
از ســال 2020 تاکنــون، این اســتارتاپ تقریبــاً 7.5 
میلیــون پوند ســرمایه جذب کــرده اســت. رهبری 

ایــن دور ســرمایه گذاری بر عهــده نســتا ایمپکت 
اینوســتمنت بود. البته ســرمایه گذاران خطرپذیر 
دیگری چــون کی اچ پی ونچــرز، ای پــی وای ونچرز و 
وســتل ونچرز نیز در این دور مشــارکت داشــتند. 
افــزون بــر شــرکت های ســرمایه گذار خطرپذیــر، 
ایلکای گوندوغان، فوتبالیســت ترک تبار باشــگاه 
منچسترســیتی هم در این سرمایه گذاری شرکت 
داشــت.  اولیــن محصــول وی واک، یــک عصــای 
هوشــمند مجهــز بــه GPS بــود کــه در ســال 2019 

 استارتاپی  برای کمک 
به افراد کم بینا

 حمایت ایلکای گوندوغان
 از استارتاپ وی واک

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com
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کســب وکار ویوا ریپابلیکا )Viva Republica( که اپراتور 
و مالــک اپلیکیشــن Toss اســت، بودجــه 405 میلیــون 
دالری ســری G را نهایی کرده و می گوید کــه اکنون ارزش 
آن 9/1 تریلیون وون )معادل هفت میلیارد دالر( اســت 
که در مقایســه با ارزش آن در ژوئــن 2021، 8/5 تریلیون 
وون یــا 7/4 میلیــارد دالر افزایــش یافتــه اســت. در آن 
 410 ،G زمان، شــرکت در سری مقدماتی ســرمایه گذاری
میلیون دالر جمع آوری کرده بود. الزم به ذکر است که در 
ســال جاری قیمــت ارز کره جنوبــی در برابــر دالر کاهش 

یافته است.

 عملکــرد روشــن در روزهــای تیــره اقتصــاد 
جهانی

برنامه تأمین مالی اخیر این شرکت توجه ما را به خود جلب 
کرده است، زیرا نشان می دهد که ویوا ریپابلیکا با وجود آنکه 
اقتصاد کان چشم انداز روشنی ندارد، عملکرد نسبتاً خوبی 
داشته است. در واقع بر خاف شرکت های جهانی فین تک 
از جملــه Klarna، Checkout.com و  Stripeکه در ســال 
2022 دچار کاهش ارزش شدند، ویوا ریپابلیکا دوباره ارزش 

خود را افزایش داد.
ویــوا ریپابلیــکا در مــاه اکتبــر هــم بــر خــاف بســیاری از 

استارتاپ 
آینده دار کره ای

 برنامه مالی Toss در کره جنوبی، سرمایه گذاری
  405 میلیون دالری سری G را با یک افزایش 7 درصدی 

در ارزش کسب وکار خود بسته است

ســاخته شــد. ایــن عصــا بــا اتصــال به یــک اپلیکیشــن 
موبایل می توانست موانع را شناســایی و با ایجاد لرزش 
به فرد هشدار دهد. به عاوه با ورود به برنامه زمان بندی 
رفت وآمد وســایل نقلیه یا لوکیشــن مکان هــای خاصی 
چون رستوران ها در اپلیکیشن مذکور، این عصا به افراد 
در سوار شدن به وسایل نقلیه و پیدا کردن مکان های مورد 

نظرشان کمک بسزایی می کند. 
شــایان ذکر اســت که مجله تایــم از عصــای وی واک در 
ســال 2019 به عنوان یکــی از بهتریــن اختراعات ســال 

نام برد. به گفته وی واک این عصا اکنون توســط هزاران 
نفــر در 59 کشــور جهــان اســتفاده می شــود. بــا توجه 
بــه اســتقبال از ایــن محصــول و ظرفیــت 253 میلیون 
نفــری در بــازار جهانــی، وی واک تصمیــم گرفتــه کار 
خــود را توســعه دهــد. در همین راســتا، تیــم وی واک با 
مشارکت امپریال کالج لندن و مؤسسه ملی سلطنتی 
نابینایــان و  ســرمایه ای کــه اخیــراً جــذب کــرده، در پــی 
افزودن قابلیت های کامپیوتری بیشتری به این عصای 

هوشمند است. 

شرکت های فناوری جهانی، از جمله استارتاپ های فین تک 
که اخراج های زیادی را انجام دادند، در حال استخدام نیرو 
بود. این شرکت که در سئول مستقر است، تا ماه اوت حدود 

1900 کارمند داشت.
مدیرعامــل ویــوا ریپابلیــکا بــه تک کرانــچ گفــت: »اکنــون 
ســودآوری امــری کلیدی اســت و به انــدازه رشــد قابل توجه 
اســت. به خصوص کــه شــرایط بــازار بســیار دشــوار شــده 
است.« به نظر وی سودآوری به این شرکت که به عرضه اولیه 
عمومی در کوتاه مدت امیدوار اســت، کمک می کند که این 

کار را با موفقیت انجام دهد.

 حوزه های جدید فعالیت توس
در همیــن راســتا تــوس قصــد دارد از درآمــد حاصــل از 
جدیدترین جمــع آوری ســرمایه خــود بــرای اقداماتی مثل 
سرمایه گذاری در محصوالت جدید، مثل وام دادن دیجیتالی 
و خدمات پرداخت آناین برای افراد و تجار محلی استفاده 
کند. به گفتــه مدیرعامــل، این ســرمایه جدید رشــد بانک 
Toss که سال گذشته به دست ویوا ریپابلیکا راه اندازی شد 
و همچنین توســعه یک اپلیکیشن ســرمایه گذاری خرد به 
نام توس سکیوریتیز را که شــبیه به برنامه رابین هود است، 
ســرعت می بخشــد. این دو برنامه بــه دنبال ســودآوری در 

سال آینده هستند.
بــه گفتــه ایــن شــرکت، گــردش مالــی توس ســکیوریتیز در 
سه ماهه سوم سال 2022 آغاز شد. تعداد کاربران بانک توس 
هم از 1/1 میلیون نفر در زمان راه اندازی در دسامبر 2021، به 

پنج میلیون نفر رسیده است.
به گفته مدیرعامل شرکت، ویوا ریپابلیکا قصد دارد در چهار 
سال آینده، پس از افزایش درآمد خود تا سال 2025، سهام 

خود را به بازار عرضه کند.

 مسیر توس چگونه شروع شــد و ادامه پیدا 
کرد؟

این شرکت در سال 2015 توسط یک دندان پزشک کارآفرین 
تأسیس شد و به عنوان یک اپلیکیشن انتقال پول کار خود 
را آغاز کرد. از آن زمان، این برنامه با افزودن ویژگی هایی مثل 
بانکــداری، وام دهــی همتابه همتا، تجارت و ســرمایه گذاری 
سهام مبتنی بر موبایل، بیمه، خدمات امتیازدهی اعتباری و 
موارد دیگر به یک برنامه فوق العاده مالی تبدیل شده است.
در ماه مارس تــوس یک ســرویس جدید به نــام »االن بخر، 
بعــداً پرداخت کــن« را اضافــه کرده اســت که بیــش از یک 
میلیــون کاربــر در آن ثبت نــام کرده انــد. بــا توجــه بــه اینکه 
شــرکت های فین تک و تجارت الکترونیک از این ســرویس 
به عنوان یکی از ابزارهای بازاریابی استفاده می کنند، به نظر 
می رسد که ارزش ناخالص کاال در کره جنوبی تا سال 2028 
تا حدود 36/6 میلیارد دالر رشــد کنــد. در حال حاضر این 
شاخص 5/6 میلیارد دالر است. ویوا ریپابلیکا ادعا می کند 
که با 24 میلیون کاربر ثبت شده برای توس و 14 میلیون کاربر 
فعال تا ماه اوت امسال، بیشترین سهم بازار فین تک را در 

کره در اختیار داشته است.

INTRODUCTIONمعرفی

 یک استارتاپ آلمانی
برای برگزاری جلسات 

آنالین فروش

جذب سرمایه 
دمودسک

 دمودســک یک نرم افزار است 
کــه بــه تیم هــای فــروش کمــک 
می کنــد معامــات خــود را به صــورت 
آنایــن ببندنــد. دمودســک در واقــع 
ابــزاری بــرای برگــزاری جلســات آنایــن 
اســت کــه به طــور خــاص بــرای تیم های 
فروش داخلی و خدمات مشتری ایجاد 

شده است.

 به همیــن علت این اســتارتاپ 
کــه  می کنــد  ادعــا  آلمانــی 
پلتفرم هایــی چــون زوم نمی توانند جای 
آن را بگیرنــد. ایــن نرم افــزار نه تنهــا بــه 
برگزاری جلســات فروش کمک می کند، 
یــزی  برنامه ر چــون  خدماتــی  بلکــه 
خــودکار، ثبــت CRM  و تجزیه وتحلیل 

فرایندهای را هم ارائه می دهد.

 دمودســک از 33 زیرساخت و 
ازجملــه  فناورانــه  خدمــات 
گــوگل  و  جی کوئــری   ،HTML5
آنالیتیکــس اســتفاده می کنــد. از 57 
فناوری هم ازجمله ویوپورت متا، موبایل 
کاپتیبــل/ آیفــون و اس پــی اف بــرای 

وب سایتش بهره می گیرد. 

 ایــن اســتارتاپ در ســال 2017 
توســط الکــس پــاپ و ورونیــکا 
ریدرلی تأسیس شــد. دمودسک در آن 
زمان عضو شــرکت های وای کامبینیتور 

وینتر 2019 بود. 

 دمودسک بیش از 150 مشتری 
در سراسر اروپا و ایاالت متحده 
دارد. دمودسک به کسب وکارهایی چون 
تریت  ول، پرسونیو و فورتو خدمات ارائه 
می دهــد  و در حــال جــذب مشــتریان 

دیگری هم است.

 این استارتاپ تاکنون چهار دور 
سرمایه گذاری را تجربه و موفق 
به جذب 10/6 میلیون دالر شده است. 
چنان که در چهارمین دور در سال 2020 
که به رهبری بالدرتون کپیتال انجام شد، 
دمودسک توانست هشت میلیون دالر 
به دســت آورد. الزم به ذکر اســت که در 
این دور تارگــت گلوبال و فاندر کاب هم 
شــرکت داشــتند. ایــن اســتارتاپ در 

مجموع 12 سرمایه گذار دارد.
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سال 2022 به هر شکل پایان گرفت. امسال شاهد بدترین 
دوره تورم در مقایســه با 40 ســال گذشــته و بدترین سقوط 
سهام و اوراق قرضه در مقایسه با 80 سال گذشته در آمریکا 
بودیم. سالی که برای حوزه فناوری ســال سخت و بدی بود. 
بسیاری از بیگ تک ها با سقوط سهام و تعدیل گسترده نیرو 
مواجه شدند و اوضاع گل و بلبل ســال های اخیر برای آنها 
به پایان رســید. هرچند هنوز برای قضاوت کمی زود است، 
اما به راســتی در این ســال بر فناوری دنیا و شــرکت های این 

حوزه چه گذشت؟

 بازار فروریخت
هرچقدر درباره آینده شــک داشــته باشــیم، درباره سقوط 
سهام همه چیز روشن و دقیق است. کسانی که سبد سهام 
60-40 داشتند، از سال 1937 تاکنون، بدترین سال خود را 
پشت سرگذاشــتند. اما از طرف دیگر این آمار گمراه کننده 
هم هست. در تاریخ 3 ژانویه امسال که اولین روز معاماتی 
بود، شــاخص اس اندپــی 500 به صورت تصادفــی باالترین 
رکورد را داشت. بنابراین عملکرد نزولی سهام در بازار خرسی 

ســال جاری دو برابر خــود را نشــان می دهد. ایــن وضعیت 
قباً هرگــز اتفــاق نیفتاده بــود و موجب شــده که شــاخص 
مقایسه از ابتدای سال 2022 تا کنون )YTD(، در مقایسه با 
همین شاخص در سال های گذشــته، قابل ارزیابی نباشد. 
مقایسه سال 2022 با سال های قبل یک مقایسه مع الفارق 

و بی معناست.
در ســیر این بــازار نزولــی، اوضــاع از ایــن قرار بود: شــاخص 
اس اندپــی  تنهــا پنج هفتــه زیــر ســطح 20- درصد بــود که 
نشــان دهنده یــک بــازار نزولــی اســت و شــاخص VIX )که 
انتظارات معامله گران درباره شاخص سهام اس اندپی 500  
برای آینده را نشان می دهد(، هرگز باالی 36 نرفت؛ در عوض 
شــاخص نوســانات بازار در مارس 2022 به باالترین ســطح 

یعنی 82 رسید.
 با وجود این بازار ســهام در سال 2022 به دشــواری در میان 
پنج بازار نزولی تاریخ قرار می گیرد. در ســال 2009-2008 ما 
شاهد نزول 57درصدی بازار بودیم که بسیار پرریسک بود؛ 
در سال های 2000 تا 2004 نزول 43درصدی امیدها را از میان 
برد؛ ســقوط 34درصدی در ســال 2020 و ســقوط یــک روزه 

مروری بر سال 2022 در بازارهای مالی که نشان 
از سقوط سهام شرکت های فناوری و اوضاع 

متزلزل بازار رمزارز دارد

سالم بر 2023
با دلی لرزان...

 فناوری پرمتقاضی
در سال آینده میالدی

امیدهای رگ تک 
برای 2023

 انتظار مــی رود در ســال 2023، 
بــه  کان  پروژه هــای  نیــاز 
راهکارهــای رگ تــک را بیــش از پیــش 
احســاس کنند. مؤسســات مالی تحت 
فشــار هزینــه فزاینــده ای قــرار دارنــد و 
مشــتریان نیــز در حال حاضر به شــکل 
فزاینده ای با تنوع و ازدیــاد تقاضا همراه 
شــده اند و در عین حال بر اساس تجربه 
خــود در مواجهــه بــا مؤسســات مالــی 
تصمیم گیــری می کننــد؛ موضوعــی که 
تنها رگ تک می تواند به آن سروســامان 
بخشیده و هم برای مؤسسات مالی و هم 
مشتریان آنها اطمینان به ارمغان آورد. 

 صنعتی که می تواند با تسهیل 
و بهبود شیوه های رگوالتوری در 
پیشــبرد اهداف شــرکت ها و مؤسسات 
مالی مؤثر بوده و همسو با آن، پاسخگوی 
نیازهای کاربران و مصرف کنندگان درباره 

قوانین جدید مالی باشد.

 این بدان معنی است که انتظار 
مــی رود در ســال پیــش رو، 
پذیرش رگ تک در صنعــت مالی ادامه 
یافتــه و به احتمــال 100 درصــد افزایش 

یابد.

 از آنجــا کــه برخــی مؤسســات 
مالی ســنتی هنوز هــم آمادگی 
الزم برای پذیرش و پیاده سازی و استفاده 
از فضــای ابــری را ندارنــد، رگ تــک باید 
بتواند به عنوان یک حرکت استراتژیک، 
از همه اشکال استقرار فناوری های ابری 
در همــه انــواع مؤسســات مالــی و 
سیستم های بانکداری پشتیبانی کند. 
خــواه ایــن پیاده ســازی در قالــب ابــر 
خصوصی باشد و خواه به صورت اجاره 

نرم افزار. 

 صنعــت خدمــات مالــی چنــد 
سالی اســت در این مسیر قرار 
گرفته و طی دوره ای کوتاه مدت، توانسته 
اســت پذیرش نســبی برای فناوری های 
وظیفــه  ایــن  کنــد.  ایجــاد  مالــی 
رگ تک هاســت که بــا تکیه بر اســتقرار 
مرحله ای بــرای خدمات نظارتــی، از این 
فنــاوری پشــتیبانی کننــد. منظــور از 
از  مهاجــرت  مرحلــه ای،  اســتقرار 
سیستم های تحت وب به سیستم های 

ابری است.

FUTUREآینده

بازار
M A R K E T

22/6درصدی در سال 1987 ترسناک بود.
اما در بازار 2022 هیچ چیز به این اندازه ترســناک نبود. مگر 
آنکه در بدهی های بلندمدت دولتی مشارکت می داشتید؛ 
همچون اوراق قرضه 100 ســاله اتریش کــه اکنون تک رقمی 

معامله می شود؛ و البته در بازار رمزارز.

 رمزارز در سال 2022: فرازوفرودهای سخت
فهرست کردن همه اتفاقات بدی که امســال در بازار رمزارز 
افتاد، در این مقاله نمی گنجد. بنابراین شاید بهتر باشد که 
مستقیماً سراغ مجموعه ای از نکات و پیشنهادها برویم؛ ما 

در سال 2022 آموختیم که:
 بازار صعودی سال 2022-2021 بیشتر شبیه به یک حباب 

ترفند پانزی بود.
 رمزارز تا حد زیادی یک دارایی قابل اتکا نیست.

 سودآوری در این صنعت یک سراب بود و عمدتاً بر اساس 
آربیتراژ کاذب در گری اسکیل بیت کوین تراست اتفاق افتاد.
 امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای نقطــه مقابل مقاومت در 

برابر سانسور است.
 باکچین ها نقطه مقابل ناشناس بودن هستند.

 هرگــز دالری را نخواهیــد یافت که غیرمتمرکــز و متکی بر 
زنجیره باشد.

 پول خیلی زیادی در رمزارزها وجود داشت.
 سازمان های خودران غیرمتمرکز یا دائو، نه متمرکز هستند 

و نه خودران.
 قرار نیست همه ما در این بازار موفق شویم.

برعکــس آنچــه مــا در ابتــدای ســال بــه آن امیــدوار بودیم، 
طبقه ای از دارایی  جایگزین ظهور نکرد. همان طور که بسیاری 

از مخالفان پیش بینی کردند، رمزارز یک حباب بود.
اما خبر خوب اینجاســت که حتی حباب ها هــم می توانند 
سازنده باشند. سرمایه گذاری هایی که بیش از حد سوداگرانه 
باشند، معموالً زیرساخت هایی را ایجاد می کنند که می تواند 

باعث رونق گرفتن بعد از رکود شود.
در ســال 2022 ما اشــتباهاتی را مرتکب شــدیم، اما به نظر 
من می توان گفت که رکود ارزهای دیجیتال به پایان رسیده 
اســت. البته این به آن معنا نیســت که دوبــاره به ایــن بازار 
هجوم ببریــد. تصــور اینکه بــازار کریپتــو طبق نمــوداری به 
شــکل V بهبود یابد، دشــوار اســت. حــدس من این اســت 
که تــا مدتی در وضعیــت رکود باقــی می مانیم. ســال 2023 
راه پرپیچ وخمی بــرای بازار رمــزارز خواهد بــود. علت اصلی 
بسیاری از مشــکات بازار رمزارز در ســال 2022 این بود که 
پول زیــادی در آن هدر رفــت و کارهای ســازنده کافــی انجام 
نشد. این موجب شد رفتارهای مخرب افزایش یابد، مانند 
اعطای وام بدون وثیقــه به صندوق های تأمینی نامناســب 
و ســرمایه گذاری در مبــادالت متقلبانــه بدون دقــت کافی. 
در حال حاضر پول کمتری وجود دارد و این به شــکل گیری 
رفتارهای بهتــری منجر می شــود. وقتی ســرمایه کمیاب تر 
باشد، صندوق های سرمایه گذاری و منابع توسعه دهنده روی 
امیدوارکننده ترین و مفیدترین پروژه ها متمرکز می شــوند. 
در چنین شــرایطی بدون آنکه بازار برای توکن های بی ارزش 
تورم پیدا کند، انگیزه برای ایجاد ارزش با استفاده از ابزارهای 

واقعی افزایش پیدا خواهد کرد.

 دیفای تقویت شد
البته حباب ها بیهوده هــم نبودند؛ تــورم می تواند مفید 
هم باشــد. برای مثال رونقی کــه در بــازار 2022-2021 به 
وجود آمد، سیســتم مالی جدیــد دیفــای را تقویت کرد، 
اما این سیســتم مالی غیرمتمرکز کاربران واقعی را هنوز 
به خــود جــذب نکــرده و هنوز هــم مبادلــه میــان ارزهای 
دیجیتــال مهم تریــن اســتفاده از بــازار رمزنگاری شــده 

است.
اکنون کــه قیمت هاکاهش یافتــه، تمرکز بــر ایجاد ارزش 
خواهد بود، نه افزایش قیمت. بنابراین وقت آن است که 

بفهمیم چه چیزی در رکود می تواند ارزش ایجاد کند. 
سال 2022 سال کشف هزاران راهی بود که کارساز نبودند.
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با حضور نمایندگانی از  بخش خصوصی و دولتی

پنل ها 
   بالکچین و وب ۳.0: همه تحوالت سال ۲0۲۲

    فراز و فرودهای رگوالتوری رمزارز در ایران در یک سال گذشته؛ 

دستاوردها و چالش ها

   راه اندازی کسب وکار رمزارز و بالکچین در ایران: نیازمندی های 

تثبیت و رشد

    پرسش و پاسخ درباره آخرین الزامات حقوقی و قانونی رمزارز و 

بالکچین در ایران

محورها 
   بررسی کارنامه صنعت و بازار جهانی رمزارز در سال ۲0۲۲

   بررسی مهم ترین تحوالت، دستاوردها و چالش های صرافی های 

رمزارزی در یک سال گذشته

   تأثیر تحوالت سال ۲0۲۲ بر آینده کسب وکارهای رمزارزی ایران

    بررسی چالش های رگوالتوری این صنعت در یک سال گذشته در ایران

   بررسی فرصت های سرمایه گذاری کسب وکاری در این بازار

   بررسی نیازمندی ها و داشته های اکوسیستم رمزارز و بالکچین ایران

دومین  رویداد و دورهمی 9 ژانویه

آیـنـده 
کسب وکارهای بالکچین 
رمزارز و دارایی دیجیتال ایران
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

 درباره یک مطلب
  به ظاهر اغراق شده

درباره خوبی های متا

مزایا و معایب متا

 یکی از کارمندان متا در پلتفرم 
بایند پســتی گذاشــته و گفته 
است که آنها تمام وعده های غذایی خود 
از جملــه غذاهــای خوشــمزه هنــدی و 
تنقــات را به صــورت رایــگان در دفتــر 
می خورنــد. ایــن کارمنــد متــا کــه بــرای 
اینستاگرام کار می کند، همچنین افزوده 
که دکتر، باشگاه و ماســاژ را در دفتر کار 
خــود دارد و پا گذاشــتن به دفتــر کارش 

مانند تله پورت به جهان دیگری است.

 ایــن کارمنــد در ادامــه برخی از 
مزایای دیگر را فهرست کرد که 
شــامل تنقات رایــگان، بیمــه درمانی و 
مراقبت از چشم می شود. بر اساس این 
پست به نظر می رســد که این کارمند از 
فرهنگ و امتیازات شرکت راضی است. 
او گفتــه اســت: »محصــوالت متــا 
جالب تریــن و تأثیرگذارتریــن در جهان 
هســتند. نیمی از جهان حداقل از یک 
محصــول متــا اســتفاده می کننــد. اگــر 
حوصلــه شــما ســر بــرود، می توانیــد 
محصــول دیگــری را امتحــان کنیــد. 
پروژه های بی پایانی بــرای انتخاب وجود 
دارد. با همه اینهــا، تعــادل کار و زندگی 

بهترین امتیاز اینجاست.«

 به گفته این کارمند، کارکنان متا 
بخشی از یک باشگاه نخبگان 
هســتند و طی فراینــد دقیقــی انتخاب 
می شــوند. او افــزود مردم وقتــی متوجه 
می شــوند کــه او بــرای اینســتاگرام کار 
می کند، با او بهتر رفتار می کنند و تحت 
تأثیر قرار می گیرند. او می گوید: »من قباً 
در آمازون کار کرده ام و کمبود امتیازات و 
اعتبــار آنجا در مقایســه با آنچــه اکنون 
دارم، ماننــد رهایــی از زندان اســت. من 
برای همیشه اینجا کار خواهم کرد. چرا 
برای بازنشستگی عجله کنم؟ من همین 

حاال خودم را برنده می دانم.«

 این پســت با عنوان »متا فقط 
یک کارفرما نیست، یک سبک 
زندگی است« 145 الیک و بیش از 700 
نظــر بــه دســت آورد. یکــی دیگــر از 
کارمنــدان متــا در پاســخ بــه این پســت 
گفتــه: »مــن آن مخــدری کــه مصــرف 
می کنی و باعث می شود این حس خوب 
باشــی،  داشــته  متــا  بــه  نســبت  را 

می خواهم.«

REPORTگزارش

گویا شرکت های تحت مدیریت ایالن ماسک فضاهای 
مطلوبی برای کار نیستند؛ گزارش های متعدد شکایت 

کارمندان و اخراج های نابهنگام گواهی بر این مدعاست

 دردسرسازی های

 آقای خاص

مطرح شــد می گوینــد اخراج ها بســیار غیرمنتظــره اتفاق 
افتاده و برخاف تضمین های رهبری قبلی شرکت پیش از 

رسمی شدن خرید توییتر توسط ماسک است.
به عنوان مثــال کارمنــدان ادعا کردنــد که انتظار داشــتند 
بتوانند به مدت یک ســال پس از تصاحب توییتر توسط 
ماسک به کار از راه دور ادامه دهند، اما ماسک به کارمندان 
دستور داد که به دفتر بازگردند. آنها همچنین می گویند به 
بسیاری از آنها به جای دو ماه یا بیشتر، مانند روند توییتر 
قبل از مالکیت ماسک، فقط یک ماه دستمزد اخراج داده 

می شود.
وکای توییتــر بــه دادگاه گفته انــد کارمندانی که شــکایت 
کرده اند، مشــکات مختلفی دارند و باید بــا آنها متفاوت 
برخورد شــود. به عنوان مثال تنها یکی از آنها قبــاً اخراج 
شــده اســت؛ امانوئل کورنت که ادعــا کــرده در اول نوامبر 
بدون اطاع قبلی اخراج شده است. توییتر به دادگاه اعام 
کرده ســایر کارمندان که تنها طی دو ماه آینده رسماً از کار 
خارج می شوند، اخطار 60 روزه الزم را بر اساس قانون اعان 

تنظیم و بازآموزی کارگران دریافت کرده اند.

 انتقاد مساوی اخراج
اما ماجــرای دادگاه های ایان ماســک تنها به شــرکت تازه 
خریداری شده بازنمی گردد. تسا نیز با شکایت کارمندان 
روبه رو است. بر اساس شــکایاتی که در اوایل ماه دسامبر 
به هیئت ملی روابط کار ایاالت متحده ارائه شد، دو کارمند 
تسا می گویند که به دلیل اعام نارضایتی از سیاست های 

شرکت، به طور غیرقانونی اخراج شده اند.
این کارمندان ادعا می کنند به دلیل بحث در مورد شــرایط 
کاری خود از جمله ناتوانی تسا در اجرای سیاست عدم آزار 
و اذیت و اجرای سیاست بازگشت به دفتر پس از همه گیری 
اخراج شده اند. تحت قانون کار ایاالت متحده بحث در مورد 
شرایط کاری نباید به اخراج کارمندان منجر شود. تسا به 
درخواست برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداده است.
طبق بیانیه مطبوعاتی وکای آنها، کارمندان عضو گروهی 
بودند که در حال تهیه پیش نویس نامــه ای به تیم اجرایی 
تســا بود، اما پیــش از انتشــار نامه هــا و پــس از بحثی در 
گروه های چــت داخلی شــرکت اخراج شــدند. نامــه ای که 
در پی نوشــتن آن بودند، خواســتار تغییراتی در سیاست 
سخت گیرانه بازگشت به دفتر بود که طبق آن همه کارکنان 
تسا باید حداقل 40 ســاعت در هفته از دفتر شرکت کار 
می کردند. ماســک در آن زمان توییت کرد که هر کســی با 
این طرح موافق نیســت، باید تظاهر کنــد در جای دیگری 

کار می کند.
وکای دادگستری گفتند طبق اظهارات یکی از کارمندان، 
توییت های جنسی و جنسیت زده ماسک، خط  مشی ضد 
آزار و اذیت تسا را نقض می کند. یکی از کارمندان یک ماه 
پــس از دریافت افزایش حقــوق به دلیــل عملکرد خوبش 
اخراج شــد و به دیگری گفته شد ســازمان دهی بحث های 

کارکنان به منزله »حمله« به تساست.
تســا پیش از این نیــز به خاطــر مســائل مربوط بــه کار با 
مشــکاتی مواجــه شــده بــود. در ســال 2021 
هیئــت ملــی روابــط کار متوجــه شــد تســا با 
اخــراج یــک فعــال اتحادیــه، قانــون را زیــر پــا 
گذاشــته اســت. همچنیــن ماســک را ملــزم 
کرد توییتــی را که گفتــه بود اتحادیــه تهدیدی 
بــرای ســازمان دهندگان کارگری اســت، حذف 
کنــد. در مــاه اوت هیئت مدیــره دریافــت کــه 
این خودروســاز با ایجاد ممنوعیت پوشــیدن 
پیراهن هــای اتحادیــه در حیــن کار، حقــوق 

کارگران را نقض کرده است.
در ماه نوامبر گروهی از کارمندان اسپیس ایکس شکایت 
مشــابهی را ارائــه دادنــد و گفتنــد پــس از نوشــتن نامــه 
سرگشاده ای که در آن به رفتار ماسک منتقد بودند، اخراج 
شدند. اسپیس ایکس شــرکت فناوری موشکی است که 

توسط ماسک اداره می شود.

توییتــر از دادگاه فــدرال کالیفرنیــا خواســته طــرح دعــوای 
گروهی از کارمنــدان را که بــه دلیل اخراج دســته جمعی از 
این شرکت در زمان به قدرت رسیدن ایان ماسک شکایت 
کرده اند، رد کند. توییتر از دادگاه خواســته یا این اتهامات 
را به دله ور )جایی که اختافات بر سر خرید توییتر توسط 
ماسک تحت شرایط قرارداد بررسی می شود( منتقل کند 
یا اتهامات احتمالی این جمع را رد کند. توییتر اســتدالل 
کرده کارمندانی که شکایت کرده اند شرایط متفاوتی دارند و 
به درستی بیان نکرده اند که تعداد زیادی از کارمندان توییتر 

چه ادعاهایی دارند.

 ادعاهای کارمندان کامالً مشخص است
بر اساس نسخه به روز شده شکایت کارمندان که در اوایل 
این ماه ارائه شد، یکی از کارمندان از گروهی که شکایت را 
ارائه کرده اســت، قباً اخراج شــده در حالی که تاریخ پایان 
رســمی اشــتغال بقیه در توییتــر در ژانویــه و فوریــه 2023 

است.
وکای توییتــر می گوینــد ادعاهای ایــن کارمنــدان مبهم و 
نامشــخص اســت؛ کارمندانــی کــه امیدوارنــد نمایندگی 

گروهی دیگر از کارمندان توییتر را نیز بر عهده بگیرند. آنها 
از دادگاه خواستند تاش کارمندان را برای طرح ادعاهایی 

که شامل پایگاه بزرگی از کارکنان می شود، رد کند.
توییتر در پرونده ای در دادگاه در 23 دسامبر چنین استدالل 

کرد: »شاکی ها حتی تاشی برای تعریف یک 
گــروه مشــخص نمی کننــد و فقــط بــه هــزاران 
کارمند دیگر توییتر یا سایر کارمندان توییتر در 

موقعیت مشابه اشاره دارند.«
شــانون لیــس ریــوردان، وکیــل کارمنــدان 
بــه اینســایدر گفتــه کــه او و کارمندانــی کــه او 
نمایندگــی می کنــد، از ادعاهایشــان مطمئــن 
هســتند. لیس ریوردان گفت: »ما هر کاری را 
که الزم است برای حفاظت از حقوق کارمندان 
توییتر انجــام خواهیم داد. ما از ایان ماســک 

می خواهیم تا به قانون و وعده های داده شــده به کارمندان 
توییتر احترام بگذارد. در غیر این صورت، ما آماده ایم که او 

را در سال 2023 به دادگاه ببریم.«
وکای توییتر به درخواست اینسایدر برای اظهار نظر پاسخ 
ندادند. این شــکایت توســط گروهــی از کارمنــدان توییتر 

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

برخی شرکت ها برای حفظ نیروهای مستعد خود، عناوین شغلی پرطمطراق به آنها 
اعطا می کنند، بدون اینکه در مسئولیت یا مزایای آنها تغییری ایجاد شود؛ اما این کار چه 

آسیب هایی به دو طرف وارد می سازد؟

عناوین شغلی الکی
در دو ســال گذشــته جنگ برای جذب نیروهای مستعد و 
عدم اطمینان اقتصادی بسیاری از شرکت ها را بر آن داشته 
تا کارمنــدان را بــا عناوین ســنگین اما بی معنــا مانند مدیر 
نوآوری یا معاون ارشــد جذب و حفظ کننــد. در ضمن این 
عناوین اغلب بدون مسئولیت های اضافی، ترفیع یا افزایش 

حقوق ارائه می شوند.
شاون کول، رئیس و یکی از بنیان گذاران شرکت کوئن پارتنرز 
می گویــد: »در حالی که برچســب های شــیک بســیاری از 
کارمنــدان را جذب کرده یا بــه حفظ آنها کمک کــرده، برای 
کارمندان و شــرکت ها مضر بوده است. در بســیاری موارد 
تورم عنوان شــغلی یک راه حل در حد و اندازه چسب زخم 
برای کارمندانی است که مواردی همچون اختاف دستمزد 
و احســاس کم ارزشــی آنهــا را آزار می دهــد و در نهایــت به 

نمودارهای سازمانی مشکل ساز منجر می شود.«
کول گفت: »خوشبختانه در چند ماه گذشته شاهد کاهش 
قابل توجه تورم عناوین شغلی بوده ایم، زیرا شرکت ها دیگر 
احســاس نمی کنند کــه مجبورند بــرای رقابت بــه آن تکیه 
کنند. این برای هــر دو طرف مفید اســت، زیرا همــه ما را به 

واقعیت باز می گرداند.«
اینســایدر با کول و جان وینر، بنیان گذار اســتارتاپ فروش 
و مشــاوره کیــزن صحبــت کرد تــا بفهمــد چگونــه عناوین 
حجیم شده به کارمندان، جویندگان کار و شرکت ها آسیب 

می رساند.

 کمک به جذب و حفظ نیروهای مستعد
وینر می گوید: »سه سال گذشــته با ترکیبی گیج کننده از 
فرصت هــای شــغلی بی ســابقه و اخراج های پر ســر و صدا 

برای نیروی کار سخت بوده اســت. اما کارمندان روزبه روز 
بیشــتر نســبت به آنچه از یک نقش جدید می خواهند، 
آگاه می شوند و کارفرمایان تمایل بیشتری دارند تا آنچه را 

کارمندان طلب می کنند، به آنها بدهند.«
او می افزاید: »شــرکت ها ســرمایه گذاری روی استعدادها 
و مســیرهای شــغلی را قوی تر از گذشــته دنبــال می کنند 
تــا کارمندانــی را کــه پروژه هــای آنهــا را جــذاب می داننــد، 
شناســایی و حفــظ کننــد. اغلــب اوقــات ایــن امر شــکل 
تبلیغات عنوان شــغلی بــرای نشــان دادن رشــد را به خود 

می گیرد.«
وینــر می گویــد: »امــا ســاختن عنوانی بــدون هیــچ تغییر 
دیگــری در مســئولیت و حقــوق، بــرای کارمنــدان مضــر 

است.«
کول می گوید: »هنگامی که شــرکت ها عناوین جدیدی را 
بدون وظایف اضافه یــا افزایش حقوق ارائــه می دهند، به 
دلیل تظاهر به رشــد حرفه ای به شــانس یک جوینده کار 

برای رشد مالی آسیب می زنند.«

 شرکت ها سردرگم می شوند
کول می گویــد: »ایــن رونــد نه تنهــا بــه کارمنــدان بلکه به 
شرکت ها نیز آسیب می رساند. آنها ممکن است عناوینی 
را اختــراع کرده باشــند کــه واقعاً در نمــودار ســازمانی قرار 
نگیرد و اکنون از نظر تئوری گیر افتاده اند. فرایند بازنشانی 

عنوان یا سازمان دهی مجدد مشکل ساز می شود.«
او می افزاید: »آنها همچنین نقش هایی را ایجاد کرده اند که 
فقط برای یک محیط خاص تعریف شــده اســت. بر خاف 
نقش هایی که در بخش ها یا شرکت ها قابل انتقال هستند.«

وینر می گویــد: »گاهی اوقات از ایــن تاکتیک برای تقویت 
روحیه یک کارمند استفاده می شود، در حالی که به روحیه 
کل شرکت آســیب می رســد. اگر عنوانی با دپارتمان های 
مختلف سازگار نباشد، ساختار عنوان ها به طور کلی زیر 

سؤال می رود.«
کــول می گویــد انتخــاب عنوانــی به ظاهــر برتــر می توانــد 
فریبنــده باشــد، امــا جوینــدگان کار بایــد از عناویــن 
این چنینی در برنامه ها آگاهی داشته باشند. او می افزاید: 
»مصاحبه کننــدگان نیــز در موقعیت ناخوشــایندی قرار 
می گیرنــد. بــرای مثال آنهــا باید بررســی کنند آیا نقشــی 
کــه متقاضــی کار در رزومه اش اعــام کرده، نشــان دهنده 
کاری واقعی اســت یا خیر. به عاوه آنهــا باید تاش کنند 
تا دریابند عنوان مطرح شده در محل کار دیگری برابر چه 

عنوانی است.«
کول می گوید: »بعضی از افراد شانس مصاحبه را از دست 
می دهند، زیرا مسئول اســتخدام یک عنوان را می بیند و 
وقت نمی گذارد تا مسئولیت های آن شغل را بررسی کند 
یا سعی نمی کند بفهمد با توجه به وسعت آن شرکت این 
عنوان چه معنایی پیدا می کند. جویندگان کار باید به جای 
عاقه به نام های پر زرق و برق، روی ساختن رزومه خود تمرکز 
کنند تا بدون اینکه به عنوان وابسته باشند، مهارت های 
مفید خود را بازتاب دهنــد. روش های بهتری برای تعیین 
اینکه آیا شــرکت با مزایا، انعطاف پذیری و حقوق از نقش 

شما قدردانی می کند، وجود دارد.«
او می افزاید: »اگر تنها راه شــرکت ها برای ایجاد احساس 
قدردانی از کارمندان، ساختن عناوین جعلی باشد، هر دو 

طرف در حال گول زدن خود هستند.«

REPORTگزارش

 نایکی سال هاست 
با اتهامات تبعیض 
جنسیتی روبه روست

باشگاه پسران
اینســایدر بــرای اولیــن بــار در مــورد 
نظرســنجی های کارمندانــی کــه نقــش 
کلیــدی در افشــای اتهامــات نایکــی 
داشــتند، گزارشــی تهیــه کــرد. ایــن 
نظرســنجی ها کــه توســط کارمنــدان زن 
نایکی در ســال 2018 نوشته شــده اند، به 
جزئیاتی مانند مشــاهده یــک مدیر مرد 
در حال سوءاستفاده از کارمندان زن رده 
پایین تــر و مــوارد این چنینــی می پــردازد. 
آنهــا محیطــی را توصیــف می کننــد کــه 
در آن زنــان احســاس می کنند کــه با آنها 
به عنوان جنس درجه دوم رفتار می شود. 
کارمنــدان زن در چندیــن نظرســنجی 
چند صفحه ای گفته اند که ایــن رفتار به 
موضــوع کلــی عادی ســازی رفتــار منفــی 
و جنســیت زده در شــرکت کمــک کــرده 
است. یکی از کارمندان زن در نظرسنجی 
نوشت: »وقتی این پرسشنامه را دریافت 
کردم، از چند نفر از همکاران زنم پرسیدم 
که نظرشــان در مورد کار کــردن در نایکی 
چیست؟ بر اساس عملکرد یا جنسیت 
با آنهــا چقــدر منصفانه رفتار می شــود؟ 
همه به اتفاق آرا در مورد »باشگاه پسران« 
نایکی صحبــت کردند. یک تیم ورزشــی 
مردانه که در آن پارتی بازی غالب است و 
زنان در آن جایی ندارند.« یک نظرسنجی 
دیگــر جلســه ای را تشــریح کــرد کــه در 
آن مدیــر اجرایــی در مقابــل 10 کارمنــد، 
مشــت های خــود را روی میــز می کوبید و 
تا حــدی فریــاد می زد کــه تــف از دهانش 
بیرون می پرید. پاسخ دهنده نظرسنجی 
در دو صفحه از نگرانی هایش نوشته بود: 
»شــبکه مردان قوانیــن نانوشــته ای دارد 
که خودی و غیرخودی را تعریف می کند. 
آنها تصمیــم می گیرند چه کســی موفق 
است و چه کســی نه. زنان در این شرکت 
قدرت بســیار کمی بــرای تغییــر فرهنگ 
جــاری بی احترامــی بــه زنــان احســاس 
می کنند. حتی زنــان بدون هیــچ عواقبی 
به زنان بی احترامــی می کنند. تغییر باید 
از باالترین سطح سازمان شــروع شود.« 
نایکی در سال 2018 در پاسخ به سؤاالت 
نیویــورک تایمــز کــه در مــورد فرهنــگ 
نایکــی گــزارش می کــرد، رفتار نامناســب 
در شــرکت را بــه گروهی از مدیران ســطح 
بــاالی ســازمان کــه از یکدیگــر محافظت 
می کردنــد، نســبت داد. یــک وکیــل در 
شکایت تبعیض جنســیتی علیه نایکی 
گفت که بررســی ها نشــان می دهد رفتار 
مشکل ساز در این شرکت جاری است.«
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والمــارت در مواجهــه با تــورم افسارگســیخته و مشــکات 
زنجیره تأمین در سال 2022 شاهد مشکاتی بود. به گفته 
تحلیلگران، مشــتریان باید خود را بــرای ســال 2023 آماده 
کنند، زیرا والمارت سعی می کند در میان چیزهای دیگر بر 
تجــارت الکترونیک، مراقبت هــای بهداشــتی و برنامه های 
بانکی ســرمایه گذاری کند. یک سال غیرقابل پیش بینی با 

امکانات بالقوه دیگر در پیش رو است.
مــاری شــور، تحلیلگــر تحقیقاتــی شــرکت ســرمایه گذاری 
»ثردنیــدل کلمبیــا« می گویــد: »مطمئنــاً آنهــا همــه 

تخم مرغ های خود را در یک ســبد قرار نمی دهند و فقط در 
یک حوزه سرمایه گذاری نمی کنند، زیرا امکان دارد همه چیز 
را از دست بدهند.« به نظر می رسد این غول خرده فروش در 
سال 2023 با چهار چالش اصلی روبه رو خواهد بود. اما این 

چالش ها چه هستند؟ 

 تــالش بــرای ورود بــه ســال جدیــد بــدون 
موجودی اضافی

موجــودی اضافی عامــل تهدیدکننده تجــارت والمارت 

در ســال 2022 بــود. مســائل مربوط بــه زنجیــره تأمین 
و تورم باعث شــد والمارت موجــودی بیشــتری از آنچه 
مصرف کننــدگان می خریدنــد، در دســترس داشــته 
باشد. این موجودی اضافه به پر شدن اتاق های پشتی و 

غیرقابل استفاده شدن آنها منجر شد.
والمارت گفته بود که از ماه می به صورت یکپارچه برای 
عبور از موجودی مازاد تاش خواهد کرد و البته به قول 
خود عمل کرد. این شرکت در گزارش سود سه ماهه اول 
خود در مــاه مــی، 32 درصــد افزایش ســاالنه موجودی 

والمارت در تالش است سال جدید خود را بدون موجودی مازاد 
شروع کند و بتواند در زمینه مراقبت های بهداشتی و خدمات اعتباری 

سرمایه گذاری کند؛ این برند چه چالش هایی در پیش دارد؟

والمارت نسخه 2023

آماربازی و گزارش های 
ضد و نقیض

بازی ادامه دارد
بازی تا زمانی کــه واقعاً تمام نشــود، تمام 
نمی شــود! شــما نمی توانیــد برنــده یــک 
بــازی فوتبــال را در نیمــه دوم یــا حتــی در 
ثانیه های پایانی بازی پیش بینی کنید. این 
دقیقاً همان چیزی اســت کــه در صنعت 
خرده فروشــی اتفــاق می افتــد. بــه لطــف 
فناوری که امکان دسترســی بــه داده های 
همزمان را فراهم کرده، شرکت هایی که در 
زمینه پیش بینی روندها فعالیت می کنند، 
گزارش هــای خــود را بــر اســاس آمارهــای 

لحظه ای تهیه می کنند.
امسال همزمان با پایان یافتن جمعه سیاه، 
رویترز گزارشــی را منتشــر کرد که نشــان 
می داد انبوهی از مصرف کنندگان خسته 
از تــورم بــه دنبــال خریــد در جمعه ســیاه 
بودند. تقریباً در همان زمان و همان شب، 
ادوبی آنالکتیکز گزارش داد فروش آناین 
جمعه سیاه با وجود تورم باال رکورد زد. سه 
روز بعد گــروه بازرگانی صنعــت، اتحادیه 
ملی خرده فروشــی ایاالت متحده گزارش 
داد کــه بیــن روز شــکرگزاری و دوشــنبه 
ســایبری، 197 میلیــون مصرف کننــده 
حضــوری و آنایــن خریــد کرده انــد که 17 
میلیون بیشتر از سال قبل است. اتحادیه 
گــزارش داد کــه تعــداد بازدیدکننــدگان 
فروشــگاه های فیزیکــی نســبت به ســال 
2021، 17 درصد افزایش یافته و خریداران 
به طور متوســط 8 درصد بیشــتر از ســال 
قبل هزینه کرده اند. دو هفته بعد با گزارش 
ترسناک ســی ان ان مواجه شدیم؛ فروش 
خرده فروشــی بــه میــزان قابــل توجهــی 
کاهش یافته است. اطاعات این مقاله بر 
اســاس داده های اداره سرشــماری ایاالت 
متحده است که نشان می دهد فروش در 
ماه نوامبر نسبت به ماه قبل 0/6 درصد 

کاهش یافته است.
فــروش خرده فروشــی در آمریــکا بیش از 
حد انتظار باال رفته و 7/6 درصد نسبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــرای دوره 
اول نوامبر تا 24 دســامبر افزایش نشــان 

می دهد.

REVIEWبررسی

خرده فروشی
R E T A I L

هارلی فینکلشتاین، رئیس شاپیفای نظرات خود را در مورد 
آینده خرده فروشی به اشــتراک گذاشــته و در یادداشتی 
دربــاره اومنی چنــل نوشــته اســت: »مــدت زیادی اســت 
اصطاح »اومنی چنل« در صنعت ما وجود داشته است.  
این اصطاح نشــان می دهد کــه خرده فروشــان، برندها و 
بازرگانان کاالها و خدمات خود را نه تنها در یک کانال، بلکه 
در چندین کانال به فروش می رسانند. این حالت به زودی 
تبدیل به حالت نرمال و عادی خواهد شد. من فکر می کنم 
صحبت در مــورد اومنی چنــل در ســال های آینــده مانند 
صحبت در مــورد تلویزیون رنگــی خواهد بود. شــما دیگر 
واژه رنگی را نمی گویید، زیرا هر تلویزیون به طور پیش فرض 
تلویزیونی رنگی اســت. این اتفــاق همیــن االن در حال به 

وقوع پیوستن است.«

او افزوده اســت: »وقتی صحبت از خرده فروشــی به میان 
می آید، می بینید که بهترین برندهــا دارای نقاط ارتباطی 
متعدد با مشتریان در سطوح مختلف هستند که می توان 
از آنجا خرید کرد.  خرده فروشی فیزیکی در سال گذشته 
به طــور کامــل فعالیــت خــود را دوبــاره شــروع نکــرده بود.

دلیل باز بودن همه کانال ها این است که مصرف کنندگان 
می خواهند خرید کنند، اما به راحت ترین و مناسب ترین 
روش برای خود.  برندهایی که موفق ترین هستند، این کار 
را واقعاً بسیار آسان خواهند کرد. می دانید که سال 2020 
به اندازه سه تا پنج سال نفوذ تجارت الکترونیک را افزایش 

داد و حاال کاماً شناخته شده است.«
فینکلشــتاین دربــاره آینــده تجــارت الکترونیــک در ایــن 
یادداشت کوتاه نوشته اســت: »تجارت الکترونیک دیگر 

همه اومنی چنل 
می شوند
در آینده گفتن 

»اومنی چنل« مانند 
استفاده از کلمه »تلویزیون 

رنگی« است
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فرودگاه سیدنی فعالیت فروشگاه های پایانه های خود را 
گسترش می دهد

فرصت بزرگ سیدنی برای تعامل با مسافران

REPORTگزارش

فــرودگاه ســیدنی در نظــر دارد ســال آینــده 
اولیــن فروشــگاه های خرده فروشــی به ســبک 
فروشــگاه های بــزرگ اســترالیا را در دو پایانــه 
داخلــی خــود بــا مشــارکت »جبــر. هاینمن«، 
شــرکت اصلی بدون عوارض گمرکــی این مرکز 

افتتاح کند.
فروشــگاه های جدیــد در پایانه هــای دو و ســه 
24500 فــوت مربــع وســعت خواهنــد داشــت 
و اولین فروشــگاه قرار اســت در جوالی 2023 
افتتــاح شــود. آنهــا دســته بندی های معمولی 
موجود در فروشــگاه های بین المللــی معاف از 
گمــرک را از جملــه مد، لــوازم جانبی، ســاعت 
و جواهــرات، عطر، لــوازم آرایشــی، مراقبت از 
پوســت و شــیرینی جات بــه فــروش خواهنــد 

رساند.
تی تــو بزرگ تریــن واحــد را بــا وســعت 19000 
د و  هــد دا فــوت مربــع در خــود جــای خوا
وســعت بســیار کمتــری، 5500 فــوت مربــع 
بــه تی تــری اختصــاص داده شــده اســت. 
ز فــرودگاه ســیدنی،  نیــه ای ا بــر اســاس بیا
ترکیبــی از برندهــای نمادیــن اســترالیایی و 
ترکیــب  بــا  لمللــی  بین ا ین هــای  پرفروش تر
مشــخصات  بــا  متناســب  خرده فروشــی 
مســافران در هــر دو ترمینــال در دســترس 

خواهد بود.
بــه عنــوان مثــال فروشــگاه تی تــو از لباس های 
نــی و برندهــای ورزشــی و همچنیــن  با خیا
دســته بندی های محصــوالت مــورد تقاضــا 
مانند عطرهای خاص و محصوالت بهداشتی 
تأمین می شود. هدف این است که یک محیط 
خرده فروشی مفرح را در خدمت مسافرانی که 
عمدتاً اوقات فراغت دارند و جوان تر هستند و 

از روندهای فعلی آگاه تر هســتند، ارائه شود.
فروشــگاه کوچک تر تی تری با هــدف ارائه یک 
طراحــی مجلــل بــا خرده فروشــی متمرکــز بــر 
مد، لــوازم جانبــی و برندهــای زیبایــی ممتاز و 
گران قیمــت اســت کــه مســافران باتجربه تــر و 
خریدارانــی را کــه هزینــه بیشــتری می کننــد، 

جذب می کند.
یــد  خر مفهــوم  نــدازی  ه ا را بــرای  تصمیــم 
همــه کاره، یــک پیــروزی بــزرگ بــرای هاینمــن 
اســت که دو فروشــگاه جدیــد را با امتیــاز پنج 
ســاله اداره می کند. این معامله بــه این معنی 
اســت کــه فعالیــت خرده فــروش مســافرتی 
می توانــد بــه هــر ســه پایانه فــرودگاه ســیدنی 
گســترش یابــد و اســتفاده خــود را از امتیــاز 
معافیت گمرکی فعلی در ترمینــال بین المللی 
تی وان که تا ســال 2029 ادامه دارد، گسترش 

دهد.
مارک زائوک، مدیر کل اجرایی تجاری فرودگاه 
سیدنی اظهار داشت: »هاینمن چشم اندازی 
قوی برای آنچه می خواستیم به دست آوریم، 
ارائــه داد و طبیعی بود کــه همکاری خــود را با 
تی تــو و تی تــری گســترش دهیم تا یــک تجربه 
خریــد منســجم را در سراســر فــرودگاه ارائــه 

دهیم.«
ماروین فــون پاتــو، مدیرعامــل هاینمن آســیا 
پســفیک امتیاز داخلی جدید در شــلوغ ترین 
فــرودگاه اســترالیا را تغییــری در مــدل تجاری 
منطقــه ای توصیــف کــرد. وی افــزود: »ایــن 
یــک فرصت بــزرگ بــرای تعامــل با مشــتریان 
قبل و بعد از ســفر واقعی اســت.« این تعامل 
بــه لطــف گســترده تر شــدن دســته بندی های 
خرده فروشــی، رابطه بالقوه بسیار نزدیک تری 
با مصرف کنندگان اســترالیایی ایجاد می کند. 
ینمــن  ها مــل  مدیرعا تســوکاالس،  جــورج 
اســترالیا گفت: »ما اکنون می توانیم برندها و 
خدمات ارزش افــزوده بیشــتری مانند تحویل 

در خانه را در سراسر اســترالیا ارائه دهیم.«
مجموعــه کامــل محصــوالت ترمینــال داخلی 
خرده فــروش از طریــق فروشــگاه آنایــن بــرای 
خریــد در دســترس خواهــد بــود و همچنیــن 
نــد مــی« را در  برنامــه وفــاداری »هاینمــن ا
فروشــگاه های بــزرگ فــرودگاه خــود بــه کار 
و  داده هــا  مجموعــه  نــد  بتوا تــا  می گیــرد 

پروفایل های خرید مشــتریان ایجاد کند.

انبــار را گــزارش کــرد. در آخریــن گــزارش مــاه نوامبــر، 
ایــن افزایــش تنهــا 13 درصد بود. شــور می گویــد: »من 
خوش بینم و فکر می کنم والمارت بتواند بدون موجودی 

مازاد وارد سال جدید شود.« 
از سوی دیگر بدترین سناریوی والمارت برای سال 2023 
این اســت که هر یک از مشــکات غیرقابــل پیش بینی 
ســال 2022، مانند اختاالت زنجیره تأمین یا تغییر در 
رفتار مصرف کننده ناشی از رکود بالقوه دوباره بروز کند. 
مایکل فورمن، یکی از شرکای »مازارس« که یک شرکت 

بین المللــی پیشــرو در حــوزه حسابرســی، 
مالیات و مشــاوره اســت، می گوید: »ممکن 
اســت آنها دوباره در دوره ای قــرار بگیرند که 

موجودی مازاد داشته باشند.«

 تداوم رشد تجارت الکترونیک و 
در عین حال کاهش هزینه ها

والمــارت بــا فــروش آنایــن خــود در آغــاز 
همه گیری، موفقیتی بزرگ به دســت آورد و 
در سه ماهه دوم سال 2020 رشد ساالنه 97 
درصدی را تجربه کرد، اما با وجود تاش های 

عمده مانند ایجاد پلتفرم عضویت والمارت پاس تا ارائه 
زودهنگام فروش آناین جمعه ســیاه، این خرده فروش 
امسال دوباره همان موفقیت را به دست نیاورده است.

طبــق داده هــای »ســیمیاروب« )یک شــرکت تجزیه و 
تحلیل وب( والمارت تا نوامبر سال جاری شاهد کاهش 
8درصــدی در میانگین بازدید روزانه از وب ســایت خود 

نسبت به سال گذشته بود. 
به گفته زین اکبری، تحلیلگر سهام »مورنینگ استار«، 
بهتریــن ســناریو والمــارت بــرای برنامه هــای تجــارت 
الکترونیکــی خــود در ســال 2023، داشــتن رشــد کند، 
امــا مســتمر در تحویــل درب منــزل و پیکاپ هــای کنار 

خیابان است.
اما به گفته شور، بدترین سناریو برای والمارت در سال 
2023 این اســت که خرده فروش برای اجــرای طرح های 
صرفه جویی در هزینه ها مانند مراکــز اتومات مدیریت 
منابع تاش کند و رشــد تجــارت الکترونیــک همچنان 

نزولی پیش برود.

 گسترش حضور کلینیک ها 
تا به امروز مراقبت های بهداشــتی یکی از پرسودترین 
زمینه هایی اســت که والمارت به ســختی به آن دســت 
یافتــه اســت. ایــن غــول خرده فروشــی در حــال حاضر 
تنهــا 32 کلینیــک در پنــج ایالــت دارد. در ســال 2022 
والمارت شــاهد چشم پوشــی رقبایــی مانند آمــازون از 

فعالیت در بخش مراقبت های بهداشتی بود، اما سال 
2023 نبــردی ســخت بــرای والمــارت خواهد بــود، زیرا 
دکتر شــریل پگوس، معاون اجرایی والمارت در بخش 
سامت و تندرستی، برای سرمایه گذاری بهداشتی در 
جی پی مورگان، شرکت را در ماه نوامبر ترک کرد. ساری 
کاگانوف، مدیر کل مشاوره در راک هلث ادوایزری گفت: 
»والمارت باید حضور خود در کلینیک را گسترش دهد 
و چالش های عملیاتی را که بسیاری از کلینیک هایش 

با آن مواجه هستند، حل کند.«
بخشــی از برنامه گســترش فعالیت ها برای 
سال 2023 اعام شده است. والمارت قصد 
دارد تــا پایــان ســال 16 کلینیک دیگــر را در 

فلوریدا راه اندازی کند.
از ســوی دیگــر بدتریــن مــورد مراقبت هــای 
بهداشــتی والمــارت در ســال 2023 یــک 
رســوایی خواهــد بــود کــه از هــک داده ها یا 
بدرفتاری بــا یک بیمار ناشــی خواهد شــد. 
ناتالی شــیبل، مدیــر تحقیقات »فارســتر« 
می گویــد: »یــک مــورد فاحــش از قصــور 
پزشــکی یــا یــک مــورد بــزرگ نقــض داده، 
آرزوی والمــارت بــرای رســیدن بــه اهدافــش را نابــود 

می کند.«

 ارائه خدمات جدید بانکداری مشتریان
از میان تمام ابتکارات بزرگ والمارت برای سال 2023، 
نفوذ آن به بانکداری ممکن است محرمانه ترین باشد. 
پس از اینکه »هیزل«، فین تک تحت حمایت والمارت، 
نئوبانک »وان« را خریداری کرد و در ابتدای سال جاری 
نام آن را پذیرفت، این شرکت برای جذب استعدادهای 
برتر از گلدمن ســاکس و اپل برای ایجاد خدمات مالی، 

بی سر و صدا فعالیت کرده است.
اگرچــه مشــتریان فعلــی و ســابق وان مشــکاتی را در 
این بانک تجربه کرده انــد، والمارت تاش کــرده تا یک 
حســاب بانکی برای کارمندان خود ثبت کنــد. کار وان 
تازه شروع شــده اســت؛ طبق گزارش ها این گروه قصد 
دارد تا ســال آینده خدمات »االن بخــر، بعداً پرداخت 

کن« را به مشتریان والمارت ارائه دهد.
به گفته اکبری، در ســال 2023 وان نقاط مثبت زیادی 
دارد و والمــارت بایــد در کمــک بــه ایجــاد زیرســاخت 
بــرای آن تمرکــز کنــد. او می گویــد: »آنهــا تمایــل دارند 
به جای تــاش بــرای آزمایــش و بررســی نحــوه برخورد 
خود با مسائل تنها اطمینان حاصل کنند همه چیز تا 
حد ممکن همان طوری اســت که باید باشــد. بر همین 

موضوع تمرکز کنند، سپس پیش بروند.«

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

رشد خود در ســال های شــیوع کرونا را ندارد و مردم هم به 
نقد آن می پردازند. البته این مدل از تجارت هنوز راه زیادی 
در پیش دارد. با وجود آنچه پس از همه گیری برای تجارت 
الکترونیک رخ داد، همچنان در سراسر جهان سهم بسیار 
پایینی از خرده فروشی دارد و کمتر از 20 درصد کل تجارت 
خرده فروشــی را تشــکیل می دهــد. تجــارت الکترونیــک 
نســبت بــه کل خرده فروشــی در ایــاالت متحده، کانــادا و 
بریتانیا زیر 20 درصد اما در چین کمی باالتر است. به طور 
کلی آنچه می بینید این است که اگرچه نرخ رشد تجارت 
الکترونیک اکنون به همان جایی که در حدود ســال 2019 
بود، بازگشته است، اما پایه بسیار بزرگ تر و قوی تری دارد. 
بنابراین من فکر می کنم که شرایط کان برای رشد و افزایش 

بازدهی تجارت الکترونیک بسیار مناسب است.«
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شــاید شــگفت انگیزتر از اندازه دگرگونی های فناوری در 
چند دهه گذشته، شتاب ایجاد آن تغییرات است. یک 
نفر متولد دهــه 50 که بــرای گفت وگــو از راه دور نیازمند 
اجاره خــط تلفــن بــود، می تواند شــاهد گام هــای عظیم 
پیشــرفت فنــاوری از آن زمــان باشــد و برایــش چنین به 
نظر می رسد که همه چیز در یک چشم به هم زدن اتفاق 
افتاده و می تواند داســتان این تحــول را تعریف کند. اما 
این دگرگونی در یک چشم به هم زدن رخ نداد، همان گونه 
که از پیدایش وب1 تا وب2 و امروز که وب3 در پیش روی 

ماست، چند ده سال زمان گذشته است. 

 وب1
تیــم برنرز لی در ســال 1989 چیــزی را اختراع کــرد که ما 
آن را به عنوان نخستین نسخه شــبکه جهانی وب برای 
ســهولت تبادل اطاعات بین دانشمندان و دانشگاه ها 
می شناسیم. برنرز لی که برخی او را »مارتین لوترکینگ 
دنیای دیجیتال« می نامند، با درک قدرت چیزی که خلق 
کــرده بــود، بســتری را همگانی کــرد که جهان بر اســاس 
آن ساخته شــود و به طور کامل از شــر حق اختراع و حق 
امتیاز رها شود. بدین ترتیب وب1 یا شبکه وب به گونه ای 
آغاز شد که کاربران را قادر می ساخت حجمی بی سابقه 

از اطاعــات را خــارج از دردســرهای دایره المعارف هــای 
چاپی بخوانند. با این حال وب سایت ها فقط خواندنی، 
همچنان اختصاصی و نرم افزارهــا انعطاف ناپذیر بودند 
و امکان تغییــر کدهــای آنها بــرای کارهای بعــدی وجود 
نداشــت. در حالی که وب1 در زمان اختــراع یک معجزه 
فناوری بود، اما سرشــار از محدودیت ها نیــز بود. اجازه 
یک جریــان دوطرفــه و تعاملــی را نمــی داد و ثابــت بود. 
چیزی شــبیه به ویکی پدیا اما با مدخل های ثابت که در 

آن هیچ چیز تغییر نمی کند. 
وب1 بســتری بود کــه چند نفــر در آن بــرای گــروه زیادی 
از مــردم محتــوا و صفحــه وب می نوشــتند و مــردم 
می توانســتند از این منبع به حقایق، اطاعات و محتوا 

دسترسی یابند.
بنابراین همه اینترنت نخستین همین صفحات بود که 
با اســتفاده از پیوندها به یک سیستم وصل می شدند. 
یــک دایــره المعــارف دیجیتالــی عظیــم بــدون تصاویر، 
کنترل ها، فرم ها و تعامات مرتبط با اینترنت مدرن را در 
نظر بگیرید که به همین دلیل آن را وب »فقط خواندنی« 
هم نامیده اند. در وب1 همه چیــز در مورد ارائه اطاعات 
یا محصوالت بــرای بازدیدکنندگان ماننــد خواندن یک 

کاتالوگ یا بروشور است. 

فناوری بالکچین در وب۳ ادعا دارد نسخه ای از اینترنت 
را ایجاد می کند که در آن داده های کاربران از سوی هیچ 

سازمان فناوری کنترل نمی شود

سفر انقالبی از پیدایش 
اینترنت تا وب3

وب۳ نامی کوتاه برای طرح بندی دوباره شیوه کارکرد وب و استفاده از 
بالکچین برای دگرگون سازی چگونگی ذخیره اطالعات است

آینده اینترنت چگونه خواهد شد؟

REVIEWبررسی

ســاختاری بــرای اینترنــت موســوم بــه وب3 
به عنــوان آینــده اینترنــت معرفــی می شــود. 
چشــم اندازی کــه بــرای ایــن نســخه جدیــد از 
اینترنــت ترســیم می شــود بــر پایــه باکچین، 
ارزهــای دیجیتــال، ان اف تــی، دائو، امــور مالی 
غیرمتمرکز و موارد دیگر است. این یک نسخه 
خوانــدن/ نوشــتن/ شــخصی از وب را ارائــه 
می دهــد کــه کاربــران در آن مشــارکت مالــی و 
کنترل بیشتری بر گروه های اینترنتی متعلق به 
خودشان دارند. چشم اندازی که وب3 ترسیم 
می کند دگرگونی چشــم گیر تجربــه کار آناین 
است، همان گونه که درباره رایانه های شخصی 
و تلفن های هوشــمند رخ داد؛ گرچــه این روند 

بدون مخاطره نیست. 
برخی شــرکت ها تنها به این دلیــل وارد چنین 
فضایی شــده اند تا با واکنش های منفی درباره 
تأثیرات زیست محیطی و گمانه زنی های مالی 
)و احتمــال تقلــب( ناشــی از طرح هــای وب3 
مواجه شوند. در حالی که باکچین در جایگاه 
راهــکاری بــرای نگرانی هــا دربــاره پاسداشــت 
حریــم خصوصــی، تمرکــز و محرومیت هــای 
مالی عرضــه می شــود، موجب بــروز گونه های 
جدیــدی از بســیاری از همین مشــکات بوده 
است. شرکت ها باید پیش از فروافتادن در این 
حوزه سودمندی ها و خطرات را در نظر بگیرند. 
نخســتین بار که درباره بیت کوین شنیدید، به 
یاد دارید؟ شــاید این زنگ هشداری نه چندان 
پرســر و صدا دربــاره فنــاوری نوینــی بــود کــه 
همه چیــز را دگرگــون می کــرد. شــاید شــما هم 
مانند آنهایی که از ابتدا وارد این فضا شدند و 
ناگهان ثروتی اندک به دست آوردند، احساس 
FOMO )نگرانی از اینکه ممکن است رویدادی 
هیجان انگیز یا جالب هم اکنون در جایی دیگر 
رخ دهد( داشــتید؛ حتی اگر مشخص نبود که 
این »ثروت« برای چه چیزی می تواند به شکل 
قانونی خرج شود )مثاً یک پیتزای واقعاً گران(. 

شاید تنها در این فکر بودید که آیا چنانچه این 
روند در صنعت شما رشد کند، شرکت تان باید 
روی راهبرد رمزنگاری کار کنــد، حتی اگر به آن 

اهمیت نمی دادید. 
احتمال زیادی دارد که پس از ابراز توجه شــما 
به بیت کوین، یک سقوط ارزش رخ داده باشد. 
هر یــک یــا دو ســال ارزش بیــت کویــن کاهش 
یافتــه و هــر بــار بدبینــان آن را بــا شــتاب مرده 
قلمداد کرده و می گوینــد: آن کاهبرداری برای 
آدم هــای نامتعــارف و کاهبــرداران و تنها یک 
کنجــکاوی حاشــیه ای بــوده کــه آزادی خواهان 
حــوزه فنــاوری و افــرادی بــه راه انداخته انــد که 
از بانک هــا نفــرت دارنــد. بیت کویــن هرگــز در 
شــرکت های فناوری واقعی آینده ای نداشــت. 
آنها با هم مبــارزه می کردند و ســپس فراموش 
می شــد و بــه زندگــی خــود ادامــه می دادنــد؛ و 
البتــه بعــد از مدتــی بیت کویــن برمی گشــت. 
اکنون بــه نظــر می رســد بیت کویــن در همه جا 
وجــود دارد. بســیاری از ما متوجه نشــدیم که 
ارزهای دیجیتال به آرامی به جریان اصلی نفوذ 
می کنند. آنچه که ابتدا یک کنجکاوی و سپس 
یک فرصت ســوداگرانه بود، بــه تجارتی بزرگ 

تبدیل شده است. 
همه این تاش ها را به نام »وب3« می شناسیم 
که نامی کوتاه و مستعار برای طرح بندی دوباره 
شــیوه کارکــرد وب، اســتفاده از باکچیــن برای 
دگرگون سازی چگونگی ذخیره، اشتراک گذاری 
و مالکیت اطاعات اســت. شــبکه وب بر پایه 
باکچیــن از دید نظری می توانــد همه انحصار 
کنترل اطاعات، کسب درآمد و حتی چگونگی 
کارکــرد شــبکه ها و شــرکت ها را تغییــر دهــد. 
طرفــداران آن می گوینــد کــه موجــب ایجــاد 
اقتصادهای جدید، گونه های نوین محصوالت 
و خدمات آناین می شود و دموکراسی را به وب 
بازمی گرداند و قرار است دوران بعدی اینترنت 

را تعریف کند. 
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 وب2
با پیدایش وب2 که موســوم به وب خواندن/ نوشتن بود، 
وارد عصــر وب اجتماعــی و پویــا شــدیم کــه در آن کاربران 
می توانســتند بــه همــان انــدازه کــه از اینترنــت اســتفاده 
می کننــد، مشــارکت هــم داشــته باشــند؛ بســیاری از مــا 
بخش خوبی از زندگی خود را صرف این نسخه از اینترنت 
کرده ایــم. در ســایت های شــبکه های اجتماعــی ماننــد 
مای اسپیس، اورکات و فیس بوک پروفایل هایی برای خود 
ایجاد و شروع به اشتراک گذاری آناین پاره هایی از زندگی 
خود برای مصرف دیگران کرده ایم. بدین ســان اینترنت به 
وسیله ای برای ابراز خود و انتشار اطاعات تبدیل شد. در 
حالی که به نظر می رسید این روش جدید جهانی بی عیب 
و نقص اســت، هنــوز هم چنــد کاســتی وجود داشــت که 
بایــد برطــرف می شــد؛ به ویــژه در حوزه هایــی چــون برابری 
دسترسی، پاسداشت حریم خصوصی، مالکیت معنوی 
و تمرکز زدایــی. در ســال 2015 زمانــی که رســوایی کمبریج 
آنالیتیــکا )اســتفاده از داده هــای کاربــران فیس بــوک برای 
تحلیــل و هدایت رفتــار انتخاباتی آنهــا( در اوج خــود بود، 

مــردم متوجــه شــدند کــه هویــت و اطاعــات 
آنایــن لزومــاً ضــد ســرقت نیســت و رونــد 
نگران کننده شرکت هایی که هویت میلیون ها 
کاربر ناآگاه را برای اهداف پلید خود جمع آوری 
می کنند، به ایجاد ناامیدی عمیقی نسبت به 
اینترنت در ذهن مردم منجر شد. آنچه زمانی 
جادویــی بــود، اکنــون غیرقانونــی و متحجر به 
نظر می رسید. شرکت های بزرگی که ماکیاولی 
قلمداد می شدند، بین کاربران درمانده و دنیای 
دموکراتیــک اینترنتــی قــرار گرفتنــد کــه برنرز 

 لی بــا خوش بینــی اختراع کــرده بــود. او در مصاحبــه ای با
Vanity Fair در ســال 2018 اعتــراف کــرد کــه وضعیــت 

استثماری فعلی اینترنت او را »ویران« کرده است. 
با وب2 تمرکز از تعداد اندکی افراد که مقدار زیادی محتوا 
تولید می کننــد به تعداد زیــادی افرادی کــه حتی محتوای 
بیشتری تولید می کنند، تغییر یافت. این شکل از اینترنت 
)User Generated Content(، ســادگی   UCG بــر
استفاده، مشــارکت، تعامل، ســازگاری با سایر دستگاه ها 
و سامانه ها تمرکز داشت و همه چیز به تجربه کاربر نهایی 

تبدیل شــد. در این دوره جوامــع، همکاری ها، گفت و گوها 
و رســانه های اجتماعی پدیدار شــدند. ویژگی های کلیدی 
وب2 عبارت اند از: مرتب سازی رایگان اطاعات، رابط های 
توســعه یافته ارتباط با نرم افزارهــا، محتوای پویــا و کاربری 
گســترده اجتماعی. همچنین وب2 شــامل تعــدادی ابزار 
اســت کــه افــراد می تواننــد در آن دیدگاه هــای خــود را بــه 
روشــی بیش از اندازه تعاملی به اشتراک بگذارند و شامل 
رسانه های اجتماعی، وباگ نویسی، امکان برچسب زدن، 
نظر دادن، رأی دادن و... می شــود. اما مشــکل وب2 ناشی 
از شــیوه کارکــرد برنامه های کاربردی آن اســت. یــک کاربر 
درخواســتی را بــه رایانــه ســرور )خدمات دهنــده( ارســال 
می کند و پاسخ به یک صفحه وب ارسال می شود. هر کس 
که داده ها را روی ســرور متمرکز کنتــرل می کند، به دنیایی 
از داده هــای خطرناک دسترســی دارد. فیس بوک، گوگل و 
توییتر شــروع به ذخیره این نوع داده ها کردند تا به وسیله 
الگوریتم هــای خود محتــوای بهتــری تولید کننــد. در یک 
شرایط آرمانی از این داده ها برای نگه داشتن تجربه کاربری 
در باالتریــن کیفیــت اســتفاده می شــود، امــا در واقعیــت 
داده های کاربــران بــه تبلیغ کننــدگان فروخته 

شد. 

 وب3
هــدف وب3 حــذف بازیگــران بــزرگ و تبدیــل 
اینترنت به یک زیست بوم رایگان و غیرمتمرکز 
اســت. فناوری باکچین در وب3 نســخه ای از 
اینترنــت را ایجــاد می کنــد کــه در آن داده های 
کاربران از ســوی هیچ ســازمان فنــاوری کنترل 
نمی شــود و دسترســی بــه اطاعــات بــدون 
واســطه های آزار رســان انجــام می شــود. وب3 را بســتر 
»خوانــدن، نوشــتن، اجرا« نیــز می نامنــد. کاربــران در این 
فضا در بسترهای نامتمرکز و تا اندازه ای ناشناس فعالیت 
می کنند که به معنای دور شدن از دستان بزرگ و هدایتگر 
غول های فنــاوری مانند گــوگل، فیس بوک و توییتر اســت 
که برنــرز لی آن را وب معنایی و شــبکه اینترنت مســتقل، 
هوشمند و باز و بستری نامیده که »برای ارسال هر چیزی 
به مجــوزی از یک مقــام مرکزی نیــاز نیســت و هیچ نقطه 

کنترل مرکزی وجود ندارد«.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com
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اعتبار یک میلیونی دردی از کاربر دوا نمی کند

INTERVIEWگفت وگو

 در صنعتی کــه در آن فعالیت 
می کنید، جای خالی چه بیزینس مدل ها 

و کسب و کارهای دیگری دیده می شود؟
در اکوسیستم لندتک بازیگران مختلفی وجود 
دارند که در ایــران صرفاً آن کســب و کارهایی که 
شــرایط دریافــت اعتبــار را تســهیل می کننــد، 
شــکل گرفته اند؛ حاال چــه اعتبار یــک میلیون 
 50 تومانــی یک ماهــه باشــد، چــه اعتبــار 
میلیونــی 24 ماهــه. غالبــاً روی این فضــا تمرکز 
شــده و بخش هــای بســیاری از نیــاز کاربــران و 
کســب و کارهای همــکار نادیــده گرفتــه شــده 
اســت. مثــاً در بخــش تضمین گری کــه جزئی 
از اکوسیســتم و زنجیــره ارزش لندتــک اســت، 
هنوز کســب و کاری وارد نشــده و همین جاهای 
خالی باعــث شــده اند اکوسیســتم لندتک بال 

و پر نگیرد.

 می توانید مثال بزنید؟
به طور کلی در پلتفرم های لندتک سه بازو وجود 
دارد؛ اعتبار، کاربر و کســب و کار همکار. چیزی 
کــه جــذاب اســت، تأمیــن مالــی زنجیــره ارزش 
خــود آن کســب و کار اســت تــا بتوانــد کاالهــای 
بیشــتری را بــا ســرعت بیشــتر و تأمیــن مالــی 
سریع تر تهیه و تولید کند. این کار در دنیا بسیار 
رخ داده، ولــی در ایران شــکل نگرفته اســت. در 
موضوع تضمین گری هم از آنجا که شرایط ایران 
بســیار پرریســک است، ســخت اســت کسی 
بخواهد وارد این فضا شــود. نمونه اش ســامانه 
ســتاره اســت کــه روی دارایی هــای برنامه پذیــر 
قابل وثیقه شــدن مانور داده است؛ مثاً سهام 
عدالت یــا اوراق درآمد ثابت به عنــوان تضمین 
بازپرداخت استفاده می شوند، بدون اینکه نهاد 
باالدستی درگیر شــود یا کاربر درگیری چندانی 
در فرایند وثیقه کردن داشته باشد. به این ترتیب 
تضمین گری رخ می دهد و ریسک کل سیستم 
پایین می آید. این اتفاق در خارج از ایران بسیار 
رخ می دهد و فضای توکنایز کردن و توثیق شکل 

گرفته، ولی در ایران چنین چیزی نداریم. 

 در ســه ماه اخیر با مشــکالت 
اینترنت مواجه بوده ایم و نه تنها خبری از 
رفع اختالالت نیست، بلکه موضوعاتی 
چــون اینترنــت ملــی و طبقاتــی مطــرح 
اســت. شــما تأثیــر ایــن موضــوع را در 
کسب و کار خود چگونه می بینید و گمان 
می کنید بــا تحقق یافتن اینترنــت ملی و 
طبقاتی، اکوسیستم چه تأثیری خواهد 

پذیرفت؟
مــا در مــاه اول اعتراضات بــا 70 درصــد کاهش 
ویزیتور، ثبــت نام و انــواع و اقســام موضوعاتی 
که در ســمت کاربر قرار می گیرد، مواجه بودیم. 
بیــش از 30 درصــد هــم کاهــش بازپرداخــت 
اقساط داشــتیم که بخش زیادی از آن به دلیل 

از دست دادن شغل و کاهش درآمد بود. شبکه 
بانکی کشــور کاماً هرگونــه اعطــای وام و موارد 
این چنینــی را بــه حالــت تعلیــق درآورد و ایــن 
موضــوع تقریباً تــا انتهــای ماه آبــان هــم ادامه 
داشــت. بانک مرکــزی در کام می گفــت اتفاق 
خاصــی رخ نــداده، ولــی ما کــه در ایــن صنعت 
هستیم، می دانستیم چه اتفاقی رخ داده است. 
همه اینها آســیب بســیاری به هرگونه فعالیت 

زد. این اتفاقی بود که در کوتاه مدت رخ داد.
اما مباحثی چــون اینترنت طبقاتــی و اینترنت 
ملی کــه برنامه هــای بلندمدت هســتند، باعث 
خروج همه استعدادها و مستهلک شدن بیشتر 
کشور می شــوند. متأســفانه همین االن هم در 
وضعیت اســتهاک قرار داریــم و با تصمیمات 
این چنینــی اوضــاع بدتــر خواهد شــد. شــاهد 
مثالش اینکه روی اکوسیستم استارتاپی ایران 
در ســال 1401کمتــر از ارزش دو آپارتمــان چهار 
طبقه ســمت میدان ونک ســرمایه گذاری شده 
است. با وجود اینکه در همین منطقه خودمان 
در عربســتان 700 میلیــون دالر، در امارات 400 
میلیــون دالر و حتــی در پاکســتان 100 میلیــون 
دالر سرمایه گذاری استارتاپی انجام شده است. 
مجموع اینها نشــان می دهد که کشور در حال 
مستهلک شدن اســت و نیروی کار ماهر خارج 

می شود. اینترنت طبقاتی ضربه آخر است. 
ما تا پیش از این در دنیای آزاد اطاعات زندگی 
می کرده ایم. هرچند همیشــه فیلترینگ برقرار 
بــوده، ولــی بــا روش هــای دور زدن آنهــا از قدیم 
عادت کرده ایــم که ارتباط خــود را با دنیــای آزاد 
اطاعات برقرار کنیم و دیتاهای مورد نیازمان را 
به دست آوریم. انباشــت این اطاعات سال ها 
طول کشــید و زمــان برد تــا تکه هــای پــازل کنار 
یکدیگــر بنشــینند و کارآفرینــان، مهندســان، 
جامعه شناسان و... پا به عرصه بگذارند. وقتی 
اینترنت به سمت کنترل شدن توسط حاکمیت 
بــرود و مســیر آزاد اطاعــات مســدود شــود، 
کشــور از لحاظ بنیــه علمی ضعیف می شــود و 
افرادی که در داخل کشور هســتند، توان تولید 
و خلق گذشــته را نخواهند داشــت. احتماالً در 
ذهن کســانی که پیگیر انجام این کار هســتند، 
چیزهــای دیگــری می گــذرد و مــواردی کــه مــا 
می گوییم برایشان اهمیتی ندارد. شخصاً تنها 
کاری کــه می توانم بکنم این اســت که حواســم 
به کســب و کارم باشــد و بــرای رفــاه کارمنــدان و 
خدمات رســاندن بــه کاربــران تاش کنــم. قطعاً 
ایــن رونــد هــم تــا جایــی می توانــد ادامــه یابد و 
چنانچــه شــرایط حــاد شــود، مثــل بســیاری از 
کســب و کارهای دیگــر ممکــن اســت مــا هــم 
مهاجــرت کنیــم. کارمنــدان مــا کــه از مدت هــا 
پیش این کار را شروع کرده اند و میزان مهاجرت 
نیروی انسانی ماهر در کشور بسیار زیاد است؛ 
به خصــوص در شــرکت های فناور کــه وضعیت 

فاجعه بار است.
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طنز و حکمت
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 چه کسی فکرش را می کرد که این بازنشستگان بنده خدا ظرف کمتر از یک ماه ببینند
که حقوق  شان حتی از برف تهران هم زودتر آب می شود؟  در نکوهش حسد

نیست آن سایه 
همچو این سایه 

بدرالدین هالی استرآبادی از بزرگ ترین 
شاعران پایان قرن نهم و ابتدای قرن دهم 
هجری قمری بوده اســت. وی در اصل از 
تــرکان جغتایی اســت و در هــرات متولد 
شــده و از مازمــان امیر علی شــیر نوایی 
بوده است. شــهرت جغتایی در سرودن 
غزل و بــرای مجموعه مثنوی های شــاه  و  
درویش )شــاه و گدا(، صفات العاشقین 
و لیلــی و مجنون اســت. امیــر عبیدهللا  
خان ازبک به ســبب کینه شخصی او را 
به پیروی از مذهب شیعه متهم کرد و به 
قتل رساند. مشهور است که فردی به نام 
سیف هللا برای قتل او کوشش کرده و به 
همین دلیل ســال مرگ وی را به ابجد با 
عبارت »سیف هللا کشت« 936 هجری 
قمری ثبت کرده اند. جغتایی در نکوهش 

حسودان می گوید:

کرکسی ژاژخای بی معنی
با همایی فتاد در دعوی

گفت کم نیست از تو پایه من
زان که مقدار توست سایه من

عاقلی گفتش ای فرومایه
نیست آن سایه همچو این سایه

هر که در سایه همای بود
نام او سایه خدای بود

وان که در سایه تو راه کند
بر سر خود جهان سیاه کند
بر تن توست چون پر و بالی

درخور اوست فر و اقبالی
ماجرای حسود و قصه ما

راست مانند کرکس ست و هما
وه چه گفتم؟ تمام الف ست این
سر به سر دعوی گزاف ست این
من هم از حاسدان چرا گفتم؟
چون بدند از بدان چرا گفتم؟

چند ازین گونه در خروش شوم
کاشکی بعد ازین خموش شوم

هین زبان را به عذر باز کنم
رو به درگاه بی نیاز کنم

HINT نکته

چند دالر از حقوق تان باقی مانده؟

1
از طا گشــتن پشــیمان گشــته ایم/ مرحمــت فرمــوده ما را 

مس کنید

2
فکــر نکنیــد شــعر آخــر مطلــب خــودش را 
رســانده بــه اول مطلــب؛ نخیــر. ایــن خبرها 
هــم نیســت. ایــن بیــت، بیــت مــا نیســت و 
اصــاً از زبــان الکــن ایــن بنــده درب و داغان 
درنیامــده، بلکــه ضرب المثلــی اســت کــه 
قرن هــا ایرانی جماعــت بــرای اینکــه به طرف 
مقابل شــان حالی کننــد کــه: »ای عزیز دل! 
ایــن حالــی کــه داری به مــا می دهــی در واقع 
ضــد حــال اســت و علی الحســاب دارد پــدر 
صاحب بچــه مــا را درمــی آورد. لطــف بفرمــا 

شما یکی به ما کمک نکن. دور از جان همه، خودمان یک 
گِلی به ســرمان می گیریــم« از این ضرب المثل اســتفاده 

می کردند.

3
حاال حتماً  از خودتان می پرســید: »خب که چی؟ یعنی این 
بابــا دارد برای مــا کاس اســتفاده از ضرب المثــل می گذارد؟ 
نکند پس فردا مثل پکیج فروش های اینســتاگرام یک بسته 
فــروش آمــوزش ضرب المثــل بگــذارد جلــوی مــا و بگویــد بــا 
90 درصــد تخفیف بخریــم؟« عزیــزان من! نپرســید، آن هم 
از ایــن ســؤال های سخت ســخت! نخیــر؛ قــرار 
نیست من هم این ســتون فکّسنی را بکنم بازار 
سیداســماعیل مجــازی و پکیج هــای موفقیــت 
بکنم توی آســتین تان. این ضرب المثل را آوردم 
تا عجالتاً حرف دل بازنشســته ها و کارمندهای 
بیچــاره ای را بگویم که همیــن یک مــاه  پیش به 
خاطر 900 هزار تومان افزایش حقوق، در اندرون 
خسته دل شان چنان عروسی ای راه افتاده بود که 

دقیقاً نمی دانستند کجا بریزند، اما...

4
بازنشسته ای اول سال هفت میلیون تومان حقوق می گرفت 

که بــا دالر 27000 تومان می شــد از قرار ماهــی 260 دالر.  بعد 
از هشــت ماه توی سر و کله همدیگر زدن مســئوالن بی ربط و 
ذی ربط، باالخره 900 هزار تومان رفــت روی حقوق آن بزرگوار 
و با مخلفات باقی، مبلغ شد هشت میلیون تومان که از قرار 
دالر 32000 تومان می شد ماهی 250 دالر! یک ماه گذشت و 
دالر شد 43000 تومان و حقوق این بنده خدا شد ماهی 186 
دالر. البته حساب دقیقاً تا همین  لحظه است که این مطلب را 
شروع کرده ام و معلوم نیست تا تمام شدن متن، دالر و حقوق 
آن بازنشسته عزیز چند شده باشد، اما به هر حال شما مقدار 
افزایش! حقوق ایشان را محاسبه بفرمایید و بگویید که اگر 
دالر از قرار روزی هزار تومان باال برود، تا شب عید از حقوق این 
بنده خدا چند دالر باقی می ماند؟ و اگر باقی ماند، آن شخص 

می تواند با حقوقش چند گرم مرغ یخی بخرد؟

5
چون حبه قندِ توی دریا رفته
انگار معاش من ز دنیا رفته

هی کم شده از حقوقم از آن روزی
که مبلغ فیش بنده باال رفته

عبدهللا 
مقدمی
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