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نظرها و خبرها
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تجلیــل از مدیــران دولتــی یک رســم نچســب و 
معمــوالً بســیار پرتکــرار در دولت هــای مختلف 
بوده و هســت. تجلیل از سورنا ســتاری که آخر 
هفته گذشــته در دانشــگاه شــریف انجام شد، 
از چنیــن زاویــه ای شــاید نــه موضــوع جدیــد و 
نه چندان جــذاب و درخــور توجه باشــد. اما اگر 
کار تخصصی تان روزنامه نگاری در اکوسیســتم 
اســتارتاپی و نــوآوری طــی 10 ســال گذشــته 
بــوده باشــد و ثبــت و ضبــط تاریخ شــفاهی این 
اکوسیســتم یکــی از عالقه مندی هایتــان، بــه 
این رویــداد کمی متفاوت تــر نگاه 

خواهید کرد.
کم پیش می آید برای نگاه انتقادی 
و کم وبیش تندوتیز من یک مدیر 
دولتی سوژه مناسبی برای تعریف 
و تمجیــد باشــد. راســتش آن هــم 
سورنا ســتاری که هیچ وقت رابطه 
شخصی حسنه ای با او نداشته ام. 
تنهــا برخــورد نزدیکــم بــا او هــم 
خاطره خوبی برایم به جا نگذاشته 
اســت. روزی وســط یک پنــل در یک رویــداد به 
دلیل اینکه استاد ستاری عجله داشتند، مجبور 
شــدم به همراه مهمانان پنل از روی ســن پایین 
بیاییم تا ایشان سخنرانی فوری و فوتی خودشان 
را انجام دهند و بعــد ما ادامه پنــل را اجرا کنیم! 
حس ناخوشــایند آن اتفاق هیچ وقت فراموشم 

نمی شود.
اما من برای نقش ســورنا ستاری در اکوسیستم 
نوآوری کشور به خصوص در حمایت از آنالین ها 
و اســتارتاپی ها احتــرام و جایــگاه ویــژه ای قائلم. 
معتقدم رفتار و منش و رویکرد مدیریتی ستاری 

در قریب به 10 سالی که ســکاندار این فضا بود، 
بیــش از اینکــه دولتــی باشــد، کارآفرینانــه بود. 
ســتاری از معدود مدیران دولتی سال های اخیر 
کشــور بــود کــه از بزرگ شــدن کســب وکارهای 
خصوصی نمی ترسید؛ از نشســت و برخاست 
بــا آنهــا هراســی نداشــت و بــرای آنها بــر خالف 
الگوی مرســوم دولتی ها »بایــد و نباید« تعریف 
نمی کــرد. او و همکارانــش به خصــوص در ســه، 
چهار ســال اول نقش مهمــی در الگوبــرداری از 
اکوسیســتم های موفق دنیــا داشــتند. از جمله 
معــاون بین المللــش در دوره اول کــه نقــش 
مهمــی در برگردانــدن بســیاری از ایرانی هــای 
مهاجرت کــرده ای داشــت کــه بعدهــا در ایــران 
صاحــب کســب وکار شــدند. هرچنــد بعدهــا 
تیــم ســتاری افتادنــد در چــاه ویــل مفهــوم 
مــن درآوردی ای بــه نــام »دانش بنیــان« کــه این 
روزها هر کســی از ننه اش قهر کند، یکــی از آنها 
را می گیرد و می چســباند ســر در کسب وکارش؛ 
امــا کارنامــه کلــی او به عنوان یــک مدیــر دولتی 

تحسین برانگیز است.
این روزها اما میراث ستاری در حال نابودی است. 
اینترنت که شاهرگ حیات نوآوری در این سال ها 
بوده، با قطع کامل از جهان آزاد فاصله ای ندارد. 
بسیاری از آدم هایی که او ترغیب کرده بود به ایران 
برگردند از ایران رفته اند و بسیار بیشتر از آنها هم 
از نسل بعدی این اکوسیستم در حال رفتن اند! 
انگیزه و امیدی که در پنج ســال ابتدایی دهه 90 
محــرک کارهای بزرگ شــد، به یــأس و ناامیدی و 
تلخی بدل شده است. از قرارداد کارخانه نوآوری 
آزادی دو ماه بیشتر باقی نمانده و گویا برنامه ای 

برای تمدید آن هنوز وجود ندارد... .

INTROسرآغاز

 10 سال بعد از یک جریان قدرتمند
آینده اکوسیستم نوآوری مبهم تر از همیشه است

میراث سورنا ستاری از دست می رود؟

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

مطرح کردن ایده قطع اینترنت به بهانه کنکور یعنی شاد کردن 
دشمنان این کشور و له کردن همه کارآفرینان و ارزش آفرینان

 تشویش اذهان عمومی
با هزینه مردم علیه مردم

هفته گذشته سخنانی به کرات از طرف مســئوالن سازمان 
سنجش آموزش کشــور منتشر شــد که مصداق تشویش 
اذهان و بازی با ذهــن و روان مردم بود. گویــا به دلیل ناتوانی 
این ســازمان از لو رفتن ســؤاالت کنکور راه حلی کــه به ذهن 
مســئوالن این نهاد رســیده، همان راه حل همیشــگی بوده 
است؛ بســتن! و گویا در شــرایط فعلی قبح بستن اینترنت 
شکسته شده و این دوســتان تصور کرده اند به هر بهانه ای 
می توان اینترنت را در کشور بست! فارغ از اینکه این مدیران 
با این ذهنیت چگونه می توانند ذهنیت توســعه ای داشته 
باشند، آنچه نگران کننده است، ظهور و بروز افکار این افراد 
در ســطح جامعــه و هزینه هایی اســت که به مــردم تحمیل 

می کننــد. نکتــه جالــب اینجاســت که یکــی از 
مســئوالن همین نهــاد هــم در صحبت هایش 
گفتــه بــود کــه مــردم موافــق بســتن اینترنــت 
هســتند! متأســفانه ایــن حرف هــا چیــزی جز 

هزینه برای کشور ندارد.
از همان ابتدا هم به نظر نمی رسید که این ایده 
مورد موافقت مقامات مســئول قرار گیرد، ولی 
انتشار این صحبت ها و بیان ایده های مسئوالن 
در سطح جامعه خسارات غیرقابل محاسبه ای 
ایجاد می کند. در شرایط فعلی که دشمنان این 

کشور تالش می کنند نشان دهند ایران از نظر شاخص های 
زیست پذیری در جایگاه نامطلوبی است، چنین حرف هایی 
که صرفاً ایده هایی خام و نسنجیده هستند، مصداق آب به 
آسیاب دشمنان کشور ریختن اســت. در شرایطی که باید 
تالش کنیم درباره تک تک کلمه هایی که به کار می بریم، فکر 
کنیم و با تعقل و خویشــتن داری زمینه آرامش را در کشــور 

فراهم کنیم، این صحبت ها چه معنایی دارد؟
واقعاً در ذهن مسئول کشــور که اتفاقاً در حوزه امنیتی هم 
فعالیت نمی کند، بلکه قرار اســت آزمونی ســاده در ســطح 
کشور برگزار کند، چه می گذرد که برای جلوگیری از لو رفتن 
سؤاالت آزمون به این نتیجه می رسد که باید اینترنت کشور 
را قطع کــرد؟ پیشــنهادی که حتی در ســطح یک ایــده خام 
هم قابل بررسی نیست، چه برســد به اینکه در برنامه های 

تلویزیونی به کرات این موضوع به گونه ای مطرح شود که گویی 
تصمیم نهایی گرفته شده است. چگونه می توان در شرایط 
امروز کشــور که همه نیاز داریم آرامش بــه همه بخش های 
کشــور بازگردد، از قطع اینترنت صحبت کنیم و بگوییم که 
اینترنت را قطع می کنیم تا سؤاالت آزمون لو نرود؟ آن وقت 
تکلیف کسب وکارهای تجارت الکترونیکی چه می شود؟ آن 
هنگام تکلیف تاکسی های آنالین چه می شود؟ آنگاه تکلیف 
کســب وکارهایی کــه به صورت پیوســته بــر بســتر اینترنت 

تعامل دارند، چه می شود؟
سال ها پیش محاسباتی انجام داده بودم که هر ثانیه قطعی 
دیتاســنتر بانک ها چه ضرر و زیانی را متوجه آنها می کند؛ 
به ایــن نتیجه رســیده بودیــم که چند ســاعت 
قطعی ضربــه جبران ناپذیــری به بانــک می زند 
و در صــورت تــداوم، مــرگ کســب وکار حتمــی 
اســت. در ایــن چنــد ســال چیزهایی دیــدم که 
به ســخت جانی مان بیشــتر ایمــان آوردم، ولی 
برای من هنوز قابل هضم نیست که یک مدیر 
غیرامنیتــی این مملکــت چطور بــه این نتیجه 
می رسد که می تواند از قطعی اینترنت بگوید؛ آن 
هم برای کاری که احتماالً خودش و همکارانش 

مسئول انجام درست آن هستند.
خالصه اینکه چند روز ذهن بسیاری درگیر این مطالب شد و 
آرامش برخی که باید بر ارزش آفرینی برای ایران تمرکز کنند، 
گرفته شد و  در نهایت و حداقل تا این لحظه معلوم شده که 
این ایده پیشنهاد دیگری بوده و صحبت از قطعی اینترنت 

برای کنکور یک صحبت اشتباهی بوده است.
این صحبت اشــتباهی از نظر من مصداق تشویش اذهان 
عمــوم اســت و متأســفانه در ایــن شــرایط مســئول دولتــی 
کوچک ترین هزینــه ای نمی دهد؛ مســئولی که بــا بی دقتی 
حرف هایــی را می زنــد کــه قلــب کســب وکارهای و اقتصــاد 
مملکت را فشرده می کنند. این اشتباهات با هزینه ملت و از 
جیب ملت انجام می شود و در نهایت دشمنان این مملکت 
راضی می شــوند از چنین مدیرانــی که این چنین تیشــه به 

ریشه می زنند.
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نماینده مجلس به رفتار دوگانه مسئوالن انتقاد کرد

 هنوز در مورد فروش فیلترشکن 
جرم انگاری نشده است
یکــی از نمایندگان مجلــس در واکنش به برخــورد با فروش 
فیلترشــکن  اعالم کرده که هنوز در مورد جرم انگاری فروش 
فیلترشــکن در مجلــس تصمیمــی گرفتــه نشــده و در ایــن 
زمینه طرحی هم در مجلس مطرح نشده است. خبرگزاری 
ایسنا 15 دی ماه گزارش داد که طبق تصمیمات اخذشده در 
کشور، قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و سایر دستگاه های ذیربط، با فروشندگان 
فیلترشــکن ها و VPNهای غیرمجاز برخورد قانونــی کرده و 
متخلفان را مجازات کند. حاال معین الدین سعیدی، نماینده 
مجلس نسبت به این خبر ابراز تعجب کرده و در گفت وگو 
با »انتخاب« اعالم کرده: »تا جایی که در این زمینه می دانم، 
هنوز تصمیمی گرفته نشده و طرحی هم ارجاع داده نشده 

است. تا آنجا که اطالع دارم، مجلس هم به دنبال این قضیه 
نیست. ولی اگر قرار است این اتفاق بیفتد، مسئوالن دولتی 
که به دنبال گرفتن تیک آبی هستند، حتماً باید در اولویت 
برخورد قانونی قرار بگیرند.« او با اشاره به استفاده مسئوالن 
کشور از سرویس های فیلترشده گفته است: »وقتی بسیاری 
از مســئوالن عالی اجرایی از پلتفرم های فضــای مجازی که 
فیلتر هســتند، اســتفاده می کننــد، چگونــه می توانند این 
دوگانگــی را بعــداً توجیه کننــد؟« ســعیدی تأکید کــرده که 
اگر قرار است با فروش فیلترشــکن برخورد شود، مسئوالن 
دولتی که به دنبال گرفتن تیک آبی هســتند، حتماً باید در 
اولویت برخــورد قانونــی قرار بگیرند. در ســالیان گذشــته با 
اینکه بسیاری از شبکه های اجتماعی توسط حاکمیت فیلتر 

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

NEWSخبر

هم مسیر برگزار شد
پنجشــنبه 15 دی مــاه، رویــداد 
هم مســیر بــا حضــور جمعــی از فعــاالن 
موضــوع  بــا  اســتارتاپی  اکوسیســتم 
سرمایه گذاری توسط استارتاپ استودیو 

دایان برگزار شد.

حمله به ابردراک
ابردراک خبر داده که مورد حمله 
هشــت ســاعته DDOS از منبعی ایرانی 

واقع شده است. 

درآمد جالب توجه پردیس
معــاون علمــی رئیس جمهــور 
مدیــران  هم اندیشــی  نشســت  در 
شــتاب دهنده ها و مراکــز نــوآوری گفتــه 
درآمــد پــارک پردیــس معــادل ۸0 درصــد 
درآمد تمامی پارک های فناوری در کشــور 

است.

 راه اندازی سرویس وام بلوبانک
بلوبانــک ســرویس وام خــود را 
راه انــدازی کــرد. در این ســرویس، کاربران 
می توانند بدون نیاز به ضامن، ارائه چک، 
ســفته و در مدت پنج دقیقه، بیــن 3 تا 10 

میلیون تومان وام دریافت کنند.  

وزارت ارتباطــات اخیــراً در یــک برنامه تلویزیونــی از اجرای 
طرحی خبر داد کــه پیش تر نیــز موضوع اجــرای آن مطرح 
شــده بود. بر اســاس این طرح بناســت نوعی نقطه اتصال 
میان پیام رسان ها و سکوهای ایرانی ایجاد شود و به اصطالح 
پیام رسان های بومی یکپارچه شوند. در صورت اجرای این 
طــرح، کاربــران می توانند بــدون نصــب پیام رســان دیگر با 
کاربران سایر پیام رسان های بومی ارتباط داشته باشند و به 
بیانی دیگر نوعی مرکز تبادل داده برای پیام رسان های ایرانی 
ایجاد خواهد شد. پیش تر زمان پیاده سازی این طرح از سوی 
مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطالعات، 
شــش  ماه اعالم شــده بود که تا به امروز حدود چهار ماه از 

زمان اعالم شده گذشته است.
اجرای این طــرح از چند جنبه بــرای کاربران و کارشناســان 
مبهم است و جای سؤال دارد. اولین جنبه مبهم این طرح، 
دلیل اجرای آن در چنین شرایطی است. زمانی که اینترنت 
دچار اختالالت اساســی اســت و فیلترینگ به دسترســی 
کاربــران ایرانی به دنیای آزاد آســیب جدی رســانده، وزارت 
ارتباطات به دنبال اتصال و یکپارچه ســازی پیام رسان های 
ایرانی است. از سمت دیگر این طرح در حالی قرار است اجرا 
شود که طبق نظرسنجی  »کارنگ« از بخشی از دانشجویان 
یــک دانشــگاه، تجمیــع پیام رســان های بومــی بــرای آنهــا 
مسئله چندان مهمی نیســت و آنچه باعث می شود آنها 
به سمت استفاده از پیام رسان های بومی بروند، اطمینان از 
حفظ حریم خصوصی شان اســت. در همین زمینه برخی 
پیام رســان ها هم در گفت وگو با کارنگ، اعــالم کردند هنوز 
نسبت به اجرای این طرح شک دارند و نمی خواهند طرحی 
را اجرا کنند که به تجربه کاربری کاربران شان لطمه وارد کند.

 کاربران چه می گویند؟
یکــی از دالیلی که برای اجرای این طرح از ســوی مســئوالن 
عنوان می شــود، این است که تعدد پیام رســان های ایرانی، 
کاربران را پراکنــده و انتخــاب را برای آنها ســخت می کند و 

با ایجاد نوعــی درگاه واحد که بــرای ارتباط با کاربران ســایر 
اپلیکیشــن ها نیــاز بــه نصــب پیام رســان دیگــری نباشــد، 
مشکل تعدد حل خواهد شد و افراد از پیام رسان های ایرانی 

به راحتی استفاده می کنند.
طبق آخرین آمار روابط عمومــی وزارت ارتباطات، فعالیت 
ماهانه کاربران تا ســوم دی مــاه در بله 10/42 میلیــون، ایتا 
16/45 میلیون و روبیــکا 32/6 میلیون کاربر بوده اســت. 
همچنین فعالیــت روزانــه کاربران تا ســوم دی ماه بــرای بله 
حدود چهار میلیون کاربر، ایتا 10/3 میلیون و روبیکا 17/7 

میلیون کاربر اعالم شده است.
طبق تحقیقــات میدانــی کارنــگ از تأثیر »تعــدد« بر عدم 
اســتفاده افراد از پیام رســان های ایرانی، ایــن موضوع تأثیر 
چندانی بر تصمیم افراد به مهاجرت به پیام رسان های ایرانی 
ندارد. برای مثال یک دانشجوی ترم پنجم رشته اقتصاد در 
پاسخ به این سؤال کارنگ عنوان کرد: »تعدد اپلیکیشن های 
ایرانی من را گیج نمی کند و من دالیل دیگری برای استفاده 
از اپ هــای خارجی دارم. بــه نظرم امنیت این پیام رســان ها 

بیشتر است و از طرفی قابلیت های پیشرفته تری دارند.«
یک دانشجوی حقوق نیز در پاسخ به این سؤال گفت: »با 
اســتفاده نکردن از پیام رســان های خارجی، ارتبــاط خود با 
دنیای اینترنت بین الملل را از دست خواهم داد و من چنین 
چیزی نمی خواهم. اتصال پیام رسان های ایرانی این مشکل 

من را حل نمی کند.«
طبــق یــک نظرســنجی دیگــر از بیــش از 120 دانشــجوی 
100درصــد  نظــر  بــه  اقتصــاد،  رشــته  کارشناســی 
شــرکت کنندگان، اتصال پیام رســان های ایرانــی تأثیری بر 
تصمیم گیری افراد به استفاده از این پیام رسان ها نخواهد 

داشت.

 آیا تجربه کاربری به خطر می افتد؟
مدیران برخی پیام رســان های بومی هم نســبت بــه اجرای 
این طــرح دچار ابهام و شــک هســتند. بــرای نمونــه فرهاد 

مرادی، مدیرعامل پیام رسان سروش با بیان اینکه برای آنها 
نقاط ابهامی وجود دارد که از جنس تجربه کاربری اســت، 
به کارنــگ گفت: »مــا در حال بررســی این طــرح در دو الیه 
هســتیم. اول باید مطمئن شــویم چنین چیزی نیــاز کاربر 
است و در مرحله دوم باید بررسی کنیم که رفع چنین نیازی 

با تجربه کاربری خوبی همراه است یا خیر.«
او ادامه داد: »عالوه بر موضوعاتی که در سطح ملی مطرح 
می شــود، رشــد کســب وکارمان نیز برای ما اهمیــت دارد و 
عالقه داریم که مردم از محصــول ما به خوبی یاد کنند. اگر 
قرار باشد سرویسی ارائه دهیم که در نهایت نام تجاری ما 

را لکه دار کند، مقابل آن می ایستیم.«
برخالف این نظر، پیام رســان های دیگری هم هستند که با 
اجرای ایــن طــرح موافق اند. مهــدی انجیدنــی، مدیرعامل 
پیام رسان گپ از جمله این افراد است. او در این خصوص 
به کارنگ می گوید: »همان طور که اتصال اپراتورها و بانک ها 
به یکدیگر منطقی و کارآمد اســت، اتصال اپلیکیشن ها و 
سکوهای ایرانی نیز بسیار مفید اســت و از ایجاد انحصار 

توسط یک پلتفرم خاص جلوگیری می کند.«

 امکان پیاده سازی طرح تجمیع از لحاظ فنی
زیرســاخت های الزم بــرای اجــرای ایــن طــرح نیــز از دیگــر 
ابهاماتــی اســت که بــا پیگیری هــای زیــاد، پاســخ درخوری 
برای آن نیافتیم. بــرای مثال مهــدی انجیدنی درخصوص 
زیرســاخت های مورد نیاز به اختصار عنوان کــرد: »اجرای 
این طرح نیاز به زیرساخت پیچیده ای ندارد و بسیار ساده 

است.«
محمــد کشــوری، کارشــناس حــوزه ارتباطــات نیــز در 
خصوص امکانات زیرساختی اجرای این طرح بیان کرد: 
»اجرای این طرح در ســطح پیام های شــخصی، آســان و 
امکان پذیر اســت؛ اما در ســطح کانال و گــروه پیچیده تر 
است. در دنیا نیز در زمینه اتصال در سطح کانال و گروه 

با نمونه موفقی مواجه نشده ام.«

اجرای طرح تجمیع پیام رسان های 
بومی با پرش از روی انتقادات

اما و اگرهای 
طرح جدید 

وزارت 
ارتباطات

پیش نویس الیحه قانون حمایت و حفاظت از داده های شخصی نهایی شد

اهمیت حفظ حریم خصوصی
پیش نویس الیحه قانون حمایت و حفاظــت از داده های 
شخصی برای ارائه به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال نهایی 
شد.  بیست وششمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد 
دیجیتال به ریاســت عیســی زارع پــور، وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات و با حضور نمایندگان دستگاه های عضو 
در محــل وزارت ارتباطــات برگزار شــد. در این جلســه که 
برای بررســی بندهای پیش نویس الیحه قانون حمایت و 

حفاظت از داده های شخصی برگزار شد، وزیر ارتباطات 
بــا اشــاره بــه اهمیــت تصویــب ایــن قانــون، تأکیــد کــرد: 
»مهم ترین ویژگی این قانــون، رفع نگرانی مــردم از حفظ 
حریم خصوصی و داده های خــود در پلتفرم های داخلی 
اســت که باید نظام مند شــود. بر اســاس این قانون، باید 
حقــوق و تکالیف دارنــدگان داده های مردم کامالً شــفاف 
و مشخص تدوین شــود.« زارع پور در این جلسه بر عدم 

ایجاد ساختارهای موازی و تنظیم گران متعدد تأکید کرد 
و از اعضای جلســه خواست در بررســی ها و نظرات خود 
به اهمیت این قانــون برای حفظ حریــم خصوصی مردم 
دقت کنند. اوایــل دی ماه وزیــر ارتباطات اعــالم کرده بود 
که برای حل مشکل اعتماد مردم نســبت به حفاظت از 
داده هایشان، الیحه حفاظت از داده ها و حریم خصوصی 

در حال طی مراحل نهایی برای ارسال به مجلس است.
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چهره
F I G U R E

مراسم تجلیل از سورنا ستاری، معاون سابق علمی و فناوری 
رئیس جمهوری برگزار شد و در این مراسم شرکت کنندگان 
از تأثیر او بر رشد اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور گفتند. 
برخی اعتقاد داشتند که این اکوسیستم به دو بخش قبل و 

بعد از ستاری تقسیم می شود.
در این زمینه علی اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی 
اتمی در مراسم تجلیل از سورنا ســتاری، معاون مستعفی 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بیــان کــرد:  »اقتصــاد 
دانش بنیان کشــور را می توان به دو دســته ماقبل ستاری و 
مابعد ستاری تقســیم کرد. او توانست بستر بسیار خوبی 
برای رشد و توســعه در این حوزه فراهم کند که در سال های 

آینده شاهد ثمرات این بسترسازی خواهیم بود.«
فعاالن اکوسیستم نوآوری کشور در مراسم تقدیر از ستاری 
تدویــن قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان را از مهم تریــن 
خدمات ستاری در دوره فعالیتش عنوان کردند. خود او نیز 

در سخنرانی این مراسم عنوان کرد: »مهم ترین 
دلیــل فعالیت مــن در یک ســال پایانــی در این 
سمت به سرانجام رساندن قانون جهش تولید 

دانش بنیان بود.«
عالوه بر این ستاری در پاسخ به سؤال خبرنگار 
کارنــگ در خصــوص پیشــنهاد او بــه معاونت 
جدیــد علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیان 
ریاســت جمهوری بــرای ادامه مســیر، توضیح 
داد: »پیشنهاد من این است که قانون جهش 
تولیــد دانش بنیــان بــه بهتریــن نحــو اجرایی و 

عملیاتی شود.«

 مدیر دولتی مقبول بخش خصوصی
در این مراســم رســول جلیلی، رئیس دانشــگاه شریف هم 
ضمن تقدیر و تشکر از خدمات شایسته ستاری در معاونت 
علمی عنــوان کــرد: »ســتاری در تمــام زمینه ها کامــالً بجا و 
تمام قد از اقتصاد دیجیتال کشور دفاع کرد.« او ادامه داد: 
»اگر ستاری نبود، معلوم نبود در دهه 90 چیزی به اسم ناحیه 
نوآوری شریف به وجود می آمد یا خیر. 600 کسب و کار در این 
ناحیه فعالیت می کند و رویکرد آن استفاده صرف از ظرفیت 
بخش خصوصی اســت و این خیلی خوب است که در این 
ناحیه هیــچ ســاختمان دولتــی ای نداریم.« جلیلــی گفت: 
»ما به دنبال انجام کارهایی هستیم که دیگران نمی توانند. 
تا پایان ســال نهــادی را در ناحیه نــوآوری شــریف راه اندازی 
خواهیم کرد که جلودار توسعه عمران این ناحیه خواهد بود 
و تا سال 1411 ناحیه بسیار آبادی خواهیم داشت.« در ادامه 
مراسم مجید رضوی، مدیرمالی استارتاپ کافه بازار با بیان 
اینکه نوآوری الزمه توسعه و پیشرفت کشــور است عنوان 
کرد: »سورنا ستاری در زمان مدیریت خود بسیار تالش کرد 
تا این ایده را در میان تصمیم ســازان حاکمیت جا بیندازد. 
همواره نیروهایی وجود دارند که برای حفظ وضع موجود در 
برابر نوآوری مقاومت می کنند و ستاری برای از میان برداشتن 

این موانع تالش های بسیاری کرد.«

رضــوی در انتهــا تأکیــد کــرد: »مدیــران دولتــی کمــی پیــدا 
می شوند که در بخش خصوصی مقبولیت داشته باشند و 

مورد رضایت واقع شوند و ستاری یکی از این مدیران بود.«
سبک مدیریتی متفاوت، دلسوزی برای اکوسیستم نوآوری 
و فناوری کشور و توانمند بودن ستاری در پیگیری و مدیریت 
از دیگر ویژگی هایی اســت که توسط سخنرانان مختلف بر 

آن تأکید شد.

 بزرگ ترین دستاورد ســتاری، قانون جهش 
تولید دانش بنیان است

در ادامه مراسم محمد شریف خانی، مدیرعامل هلدینگ 
حرکت اول نیــز ضمــن تقدیــر از خدمــات ســتاری در دوره 
فعالیتــش توانایــی اعتمــاد را از مهارت هــای مهــم ســتاری 
دانســت و تأکیــد کــرد: »هر کســی جســارت و شــجاعت 
اعتمادکردن را نــدارد و این از ویژگی های بارز ایشــان بود که 
خاستگاه بسیاری از موفقیت های مدیریتی او 

نیز هست.«
به گفته شریف خانی، سورنا ستاوری توانست 
جوهــره وجــودی بســیاری از جوانــان کشــور را 
شکوفا کند و این سرمایه گذاری بزرگی بر نیروی 
انســانی کشــور اســت. رضــا قربانــی، رئیــس 
کمیســیون فین تــک ســازمان نصــر تهــران نیز 
ضمن تقدیر از خدمات ارزنده ســتاری در دوره 
فعالیت خود، قانون جهش تولید دانش بنیان 
را یکی از مهم ترین خدمات او دانست و عنوان 
کرد: »این قانــون با ســاختار حکمرانــی در کشــور متفاوت 
است و تأثیرات آن بر اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور در 
آینده بروز خواهند یافت.« در ادامه مراسم روح هللا دهقانی 
فیروز آبادی، معــاون علمی، فناوری و دانش بنیان ریاســت 
جمهوری هم بیان کرد: »سورنا ستاری مدیر نخبه ای است 
و میهن دوســتی یکی از صفــات بــارز او در دوران فعالیتش 
بود. زمانی که فردی در دولت اســت، بیشــتر از ســایرین بر 
مشکالت موجود احاطه دارد و ایجاد یک محیط امیدبخش 
در چنین فضایی کار دشواری بود که در زمان ستاری تحقق 
یافت.« به گفته او، ستاری سیستم تحت مدیریت خود را 
به کلی متحول کرد و از این لحاظ اصالً امانتدار نبود. امروزه 
مدیران دولتی زیادی هستند که از این لحاظ بسیار امانتدار 

بوده و سیستم تحت مدیریت خود را با کمی استهالک 
بــه نفــرات بعــدی تحویــل می دهنــد. علی اکبر 

صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی نیز 
با بیان اینکه ستاری یکی از شاخص ترین 
مدیران دولتی جمهوری اسالمی بوده، بیان 
کرد: »او توانست بستر بسیار خوبی برای 
رشــد و توســعه در این حــوزه فراهم کند 
که در ســال های آینده شاهد ثمرات این 
بسترسازی خواهیم بود. او شخصیت 
وزین و ســنگینی در دولت بود که برای 
حوزه تحت مدیریت خود چشم انداز 

مشــخصی داشــت و به خوبی می دانســت که چگونه این 
چشم انداز را محقق کند.«

در انتهای مراســم، ســورنا ســتاری با بیان اینکه تالش کرده 
بســتری را فراهم کند که جوانان، چه آنها که مانده اند و چه 
کسانی که برای تحصیل به خارج از کشور رفته اند، بتوانند 
در آن فعالیــت کنند، عنــوان کرد: »کار ســختی بــود، اما ما 
توانستیم اثبات کنیم که این جوانان چقدر می توانند مؤثر 
واقع شــوند.« او ادامه داد: »تدوین قانون پیشروی جهش 
تولید دانش بنیــان از دیگر مــورادی بود که تحقــق آن جز با 
همدلی همه ممکن نبود و همین قانون نیز یکــی از دالیلی 
بود که مــن توانســتم در یک ســال انتهایــی مدیریت خود 
در این ســمت بمانم تا آن را به سرانجام مناسبی برسانم.« 
معاون سابق علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: 
»فرهنگ خوبی در کشــور جا افتاده و قوانیــن خوبی در این 
حوزه نوشته شده است. رتبه ما در شاخص جهانی نوآوری 
از حدود 120 به 53 رســیده و این در حالی است که در سایر 
حوزه ها هنوز وضعیت خوبی نداریم و این نشان می دهد که 
در زمینه نوآوری چقدر قوی عمل کرده ایم. شهر تهران رتبه 
سی و یکم یا سی و دوم شهرهای نوآور را دارد و باالتر از شهری 
مانند بارسلونا قرار می گیرد و با وجود این شرایط بد اقتصادی 
دســتیابی به چنین عملکــردی در یک حوزه نشــان دهنده 
ظرفیت آن برای کمک به توسعه و رشد کشور است.« سورنا 
ستاری، ســومین معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در ایران اســت که اواخر شــهریورماه گذشــته از این سمت 
اســتعفا داد. به زعم بســیاری از فعاالن اکوسیستم نوآوری 
کشور خدماتی که ستاری در دوران حضور خود در معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه داد، تأثیر شگرفی بر 

فرهنگ و رشد این اکوسیستم داشته است.

اکوسیستم نوآوری به قبل و 
بعد ستاری تقسیم می شود

طی مراسمی از سورنا ستاری به خاطر سال ها فعالیت در معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری تقدیر شد

 برخی کسب و کارها 
در کشورهای همسایه 

مستقر شده اند

مهاجرت برای رسیدن 
به اینترنت آزاد

محمدرضا قلعه نوی، رئیس رسته خدمات 
فنــاوری اطالعــات ســازمان نظــام صنفی 
رایانه ای تهران در گفت و گــو با »انتخاب« 
در پاســخ به پرسشــی مبنــی بر اینکــه آیا 
امکان دارد کلید اینترنت طبقاتی در کشور 
زده شود، گفته اســت: »این اتفاقی است 
کــه از ســال ها پیــش بدعت گــذاری شــده 
اســت. در آن زمــان سیاســت هایی مبنی 
بــر کنتــرل و مدیریــت حمــالت اینترنتــی 
دلیلــی بــر تبعیــض مدیریــت ترافیــک 
ســرویس گیرندگان بود، امــا موضوعی که 
اخیراً تحت عنوان اینترنت طبقاتی از آن 
یاد می شــود، در ابتدا با انتشــار آیین نامه 
حمایــت از آزادکاران )فریلنســرها( طــرح 
شــد.« رئیــس رســته خدمــات فنــاوری 
اطالعات ادامه داد: »هدف اصلی این ماده 
صرفاً بهره منــدی فریلنســرها از خدمات 
مناســب اینترنتــی بــوده و نــه بحــث ارائه 
اینترنــت طبقه بنــدی شــده که البتــه این 
طور که به نظر می رســد این هــدف با طرح 
موضوع جدیدتری جایگاه خود را از دست 
داده است.« قلعه نوی خاطرنشان کرد: »به 
هر حال این موضوع مطرح شده و شنیده 
می شود اما نمی دانیم شکل گرفته یا نه؟ با 
چه ماهیتی است؟ ساختار فیلترینگ آیا 
در حال تغییر است یا خیر؟ اینها مواردی 
اســت کــه بایــد از ســوی دســت اندرکاران 
ایــن امــر شفاف ســازی شــود. در هــر حال 
موضع ما مشــخص اســت و تغییری نیز 
نکرده و آن چیزی نیست به جز دسترسی 
آزاد به اینترنت و توســعه زیرساخت های 
مرتبط، آن هم برای همه اقشــار جامعه.« 
وی همچنیــن درخصــوص مهاجــرت 
اســتارتاپ ها بیــان کــرد کرد: »مشــکالت 
دیگر به نقطه ای رســیده اســت که ســیل 
مهاجرت ها دارد از حالت شخصی تبدیل 
به مهاجرت اســتارتاپ ها و کســب و کارها 
می شود. بسیاری به کشــورهای همسایه 
مهاجــرت کــرده و تیم هایشــان را آنجــا 
مســتقر کرده انــد و فعالیت هــا در خــارج 
از مرزهــای کشــور در حال انجام اســت.« 
قلعه نوی همچنین درباره مزیت کشورهای 
همسایه برای استارتاپ ها، بیان کرد: »اگر 
همین بازه چند ماه اخیر را در نظر بگیریم 
تفــاوت محســوس اســت. هــم در ســطح 
دسترســی بــه اینترنــت و هــم در زمینــه 
ابزارهایی که مورد نیاز کســب وکارها برای 

پیشبرد کارهای روزمره شان است.«

REPORTگزارش

طهورا 
آدینه وند 

Viria.adinehvand@
gmail.com
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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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کاهش سرعت فعالیت در اکوسیستم فناوری اروپا در سال 2022

پایان مهمانی

 تجربیات یک بنیان گذار از جذب سرمایه
با راهنمایی های وای کامبینیتور

 از یک ایده ساده 
تا جذب سرمایه 4/5 میلیون دالری

EXPERIENCEتجربه

»من به عنوان یک بنیان گذار انفرادی وارد شرکت 
»وای کامبینیتور« شــدم و با ســرمایه گذاری 4.5 
میلیون دالری آنجا را ترک کردم. می خواهم بگویم 
که چگونه با شرکت در دوره وای کامبینیتور دومین 
تالش خود را برای جمع آوری سرمایه انجام دادم.«
کاترین کــراس، بنیان گذار شــرکت »آنجاهلث«، 
یــک بانک خــون بنــد ناف اســت کــه ســلول های 
بنیادی را برای درمانی بیماری هــای افراد در آینده 

منجمد می کند.
او در ژانویــه 2022 بــه شــرکت وای کامبینیتــور 
پیوســت کــه از فعال تریــن شــرکت های حامــی 
اســتارتاپ در ســیلیکون ولی اســت. او طــی یــک 
برنامه سه ماهه، از سرمایه گذاران 4.5 میلیون دالر 
جمع آوری کرد. این مقاله نیز بر اساس گفت وگو 
با کاتریــن کــراس، بنیان گذار 23 ســاله آنجاهلث 

تنظیم شده است.
 نخســتین بار، وقتــی در کالــج ولزلــی تحصیــل 
می کــردم و در کالس هــای کارآفرینــی دانشــگاه 
ام آی تــی شــرکت می کــردم، دربــاره شــرکت 
وای کامبینیتور شــنیدم. پــس از فارغ التحصیلی 
در ژانویه 2021 بیشتر درباره این شرکت فهمیدم 
و دانســتم کــه فضایــی بــرای بنیان گــذاران در 

لس آنجلس است.
 من سه ماه را در ساختمان آنجاهلث گذراندم که 
یک بانک خون بند ناف است و سلول های بنیادی 
بند ناف و جفت را برای درمان بیماری ها در آینده 
 Publicis منجمد می کند. آن زمان برای شــرکت
Sapient کار می کردم. بســیاری از بنیان گذارانی 
که در این ســاختمان اقامت داشــتند، در شرکت 

وای کامبینیتور بودند.
 من در ولزلی با دنیای فناوری آشــنا نشده بودم؛ 
بنابراین احســاس نمی کردم که به شــبکه، منابع 
یا دانــش کافی بــرای اداره یــک اســتارتاپ مجهز 
باشــم، امــا احســاس کــردم کــه می توانــم آن را در 

وای کامبینیتور پیدا کنم.
 شــرکت وای کامبینیتــور در ازای 7 درصــد 
ســود، بــه مبلــغ 125 هــزار دالر در شــرکت شــما 
سرمایه گذاری می کند و بعد مجدداً 375 هزار دالر 
نیز ســرمایه گذاری خواهد کــرد. من دوبــار به این 
شــرکت درخواســت دادم و در دســته W22 که از 
ژانویه تا آوریل 2022 ادامه داشت، پذیرفته شدم.

 برای اولین بار در فوریه 2021 درخواست دادم. آن 
زمان در آنجاهلث کار می کردم که به معنای واقعی 

کلمه یک ایده بود و تنها یک وب سایت داشت. 
 یک فرم آنالین را پر کردم و یک ویدئوی کوتاه هم 
به آن افزودم. فرم مربوطه شــامل چنین سؤاالتی 
بــود: شــما چــه مشــکلی را حــل می کنیــد؟ بــازار 
شــما چقدر بزرگ اســت؟ من بیشــتر آنچه را که 
می خواســتم بگویم، در فرم بیان کــردم و در ویدئو 
می خواســتم اعتمادبه نفس خود را نشان بدهم. 

برای مثال رنگ روشــن پوشــیدم و ســعی کردم با 
اعتمادبه نفس صحبت کنم.

 من تعــداد زیــادی از پاســخ هایم را با افــرادی که 
پیش تــر در وای کامبینیتــور بودنــد، تمریــن کرده 
بــودم. وقتی به مــن خبر دادنــد که قبول شــده ام، 
بســیار خوشــحال شــدم. مــن از معدود کســانی 
بودم که به عنوان یک بنیان گذار انفرادی پذیرفته 

شده بودم.
 مــن زمانــی کــه در وای کامبینیتــور بــودم، 
کســب و کارم را از خانــه اداره می کــردم. هــر هفته 
بــه صحبت هــای آنالیــن بنیان گــذاران موفــق 
شــرکت هایی کــه در وای کامبینیتــور بودنــد یــا 
متخصصان زمینه هایی مثل SEO گوش می دادم. 
همچنیــن بــا کســانی کــه از دوره وای کامبینیتــور 
فارغ التحصیل شــده بودند، ارتباط برقرار کردم و 

راهنمایی گرفتم.
 شما در هر هفته نیاز دارید که فقط چندساعت 
را به برنامه های وای کامبینیتور اختصاص دهید. 
بنابراین نیازی نیست که برای شرکت در دوره های 
آن از اســتارتاپ خــود مرخصــی بگیرید، زیــرا در 
وای کامبینیتــور نیــز از شــما می خواهنــد روی 
کســب و کارتان متمرکــز شــوید و بــه آن ســرعت 
بخشــید. من هر صبح حوالی ســاعت هشــت از 

خواب بیدار می شدم و کارم را شروع می کردم.
 بخش پایانی این دوره ســه ماهه روز ارائه است 
که آن را در برابر بیــش از هزار ســرمایه گذار انجام 
می دهید. بسیاری از آنها از بنیان گذاران یا شرکای 
سابق وای کامبینیتور هستند. این ارائه ها بسیار 
کوتاه و در حد یک دقیقه هستند. بنابراین نیازی 
به آمادگی زیاد ندارد. چیزی که باید برایش آماده 
شوید، جمع آوری کمک مالی است که بعد از ارائه 

شما انجام خواهد شد.
 در طول سه ماهی که در وای کامبینیتور هستید، 
همه چیــز را یــاد می گیریــد؛ از یافتــن مشــتری تا 

جذب سرمایه.
 قبل از پیوستن به وای کامبینیتور 400 هزار دالر 
سرمایه جمع آوری کرده بودم. با وجود این، برنامه 
آنها و به ویژه بخشــی که درباره فرایند جمع آوری 

کمک مالی بود، برایم فایده زیادی داشت.
 اولین باری که سرمایه  جمع آوری کردم، به دلیل 
نداشــتن فراینــد از پیــش  تعیین شــده  احســاس 
ضعــف می کــردم. امــا دومیــن بــاری کــه دســت 
بــه جمــع آوری ســرمایه زدم، پــس از پایــان دوره 
وای کامبینیتــور بــود؛ فرقــش با دفعه پیشــین آن 
بود که می دانســتم با چه کســی تماس می گیرم، 
جدول هــای زمانــی و معیارهــای ســوددهی را 
نیــز تعییــن کــرده بــودم. از آوریل تــا ژوئــن 2022، 
4.5 میلیــون دالر جمــع آوری کــردم و از جملــه 
ســرمایه گذارانم، الکســیس اوهانیان، بنیانگذار 

ردیت بود.

نشــریه رمزارز از رســانه های زیرمجموعــه کارخانــه نوآوری 
رسانه راه کار شماره جدید خود را منتشر کرد. شماره جدید 
رمزارز که با گرافیک و محتوای متفاوتی از چهل شماره قبل 
منتشــر شــده، در گفت وگوها و گزارش ها و یادداشــت های 
مختلف، مروری داشــته بر کارنامــه ســال 2022 میالدی در 
حــوزه رمزارزهــا و البتــه درس هایی که می تــوان از این ســال 
برای تعیین اســتراتژی های کســب وکاری یا ســرمایه گذاری 
در ســال 2023 گرفت. گفت وگوی ماه این شــماره رمــزارز با 
امیرحســین مردانــی، مدیرعامــل و هم بنیان گــذار صرافی 
بیت پین است. مردانی در این گفت وگو تأکید کرده در یک 
سال گذشته نگاه رگوالتور داخلی به این حوزه تا حد خوبی 
عوض شده و بدبینی و ابهام های گذشته تا حدودی برطرف 
شده است. او با برشمردن مهم ترین تحوالت سال گذشته 
میالدی تأکید کرده درس  مهم شکست های این سال برای 
فعاالن کسب وکارهای رمزارزی در ایران این است که ریسک 
حوزه های مالی را باید همیشه در استراتژی های بلندمدت 
کســب وکاری لحاظ کننــد و صرفاً به روزهای ســبز و روشــن 
بازار توجه نشــان ندهنــد. گفت وگوها و یادداشــت هایی از 
مدیران ارشــد یا اجرایی کســب وکارهایی چون رمزینکس، 
تترلند، اوکی اکســچنج، کوین نیک و... از دیگر مطالب این 
شماره است. رضا جمیلی در بخشی از سرمقاله شماره 41 
این نشریه نوشته است: »یک سال پیش که به یکباره بازار 

چهل ویکمین 
شماره رمزارز 

منتشر شد
مروری بر سال 2022 در بازار 
رمزارزها و همه درس هایی 

که می توان از آن آموخت
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بازار
M A R K E T

اکوسیستم فناوری اروپا در ســال 2022، پس از پایان گرفتن 
جشــن پســاکرونا و بازگشــتن شــرکت های ســرمایه گذاری 
خطرپذیر به اصول اولیه شان، از سرعت خود کاسته است.

شــرکت های ســرمایه گذاری خطرپذیــر یــا VCهــا کــه در 
ســال 2021 رکورد زده بودند، بــه فرایندهای آهســته تری در 
ســرمایه گذاری روی آوردند. هزینه باالی سرمایه گذاری ها و 

تورم سرمایه گذاران را مسئول تر کرده است. 

 لذت از دست دادن
اســتارتاپ های اروپایــی در ســه ماهه ســوم ســال 2022، 16 
میلیــارد دالر گردآورده انــد کــه بــر اســاس اطالعات ســایت 
کرانچ بیس، 44 درصد کاهش ســاالنه محســوب می شود.  
اگر سال 2021 ســال فومو )FOMO( یا ســال ترس از دست 
دادن بود، می توان سال 2022 را سال »لذت از دست دادن« 

توصیف کرد. 
همه گیــری کرونــا موجــب شــد کــه پــول بــدون احتیــاط در 
بازارهای تأمین مالــی تزریق شــود و اســتارتاپ ها ی فناوری 
ســرمایه خود را بــا نرخ های بی ســابقه ای افزایــش دهند. بر 
اســاس داده هــای ســایت کرانچ بیــس، کمک هــای مالی به 
اســتارتاپ های اروپایــی، در ســال 2021، بیــش از دو برابــر 
شــد و به 116 میلیارد دالر رســید. اما نقدینگی شرکت های 
ســرمایه گذاری خطرپذیر، امســال بــه میزان قابــل توجهی 
کاهش یافت و سرمایه گذاران در سه ماهه سوم سال 2022، 

تنها 16 میلیارد دالر به استارتاپ ها تزریق کردند.

 یک گسست کامل
اکنون با افزایش نرخ بهره، افزایش تورم و ترس از رکود، به نظر 
می رسد که سرمایه  گذاران فناوری می خواهند قبل از انجام 
معامالت منتخب خویش، وقت شان را صرف بررسی بیشتر 
 )Bain( کنند. ســارا هینکفــوس که از شــرکای شــرکت بیــن
است، گفته که از سال گذشته تا ســه ماهه اول سال جاری 
این احساس وجود داشت که رشد بازار فناوری پایان ندارد، 
اما میــان پیش بینی ها و آنچــه واقعاً رخ داد، یک گسســت 

کامل وجود داشت.
تعــداد زیــادی از شــرکت های ســرمایه گذاری خطرپذیــر به 
اینســایدر گفته انــد که دو ســال گذشــته مانند جشــنی به 

نظر می رســید که پایانی نداشــت. ولی االن بســیاری از این 
شرکت ها به عواقب فکر می کنند.

 بازگشت به بررسی های دقیق تر
آرن مورتیانــی، شــریک مؤســس کیکــو ونچــرز، گفتــه کــه 
اکوسیستم که در یک مهمانی بزرگ به ســر می بُرد، اکنون 
پس از دوسال در حال مراقبت از فعالیت خود است. مانند 
هر مهمانی دیگری، شــرکت ها از رخ دادن بعضی چیزهای 
غیرمنطقی کمی پشیمان هستند و مدتی طول می کشد که 

این اشتباهات خود را جبران کنند.
نتیجه آن اســت که ســرمایه گذاران بــه فرایندهای بررســی 
دقیق تــر بازگشــته اند و از ســرعت خــود کاســته اند. 
ارزش گذاری ها نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. 
این برای شرکت های ســرمایه گذاری خطرپذیر که به دنبال 
عملکرد بهتر هستند تا سرمایه شــان به آنها بازگردد، یک 

موهبت محسوب می شود.
به نظر مورتیانی، تعدادی از سرمایه گذارانی که کمتر سنتی 
هســتند و ماهیت توریســتی دارند، بر اکوسیستم فناوری 
اروپا فشــار زیادی را تحمیل کردند و در این فرایند قیمت ها 
افزایش پیدا کرد. به نظر او، اکنون که این سرمایه گذاران در 
حال رفتن هستند، این اکوسیستم می تواند کارهای معقولی 

انجام دهد.
ســرمایه گذاران اکنون به میزان گســترده ای تمرکز بر مبانی 
کســب وکار را تبلیــغ می کنند. شــرکت های ســرمایه گذاری 
خطرپذیر به اینسایدر گفته اند که در حال حاضر این کیفیت 
درآمد اســت که بیشــتر مورد توجه قرار گرفته است. عالوه 
بــر آن، بر هزینه های جذب مشــتری، مدیریــت هزینه های 
استخدام و بازاریابی نیز تأکید می شــود. آنها به دنبال یک 
طرح تجاری واقعی هستند، نه آنکه پولی از آسمان برایشان 

پایین افتد.
اکنون که دیگر رشــد باال و افزایش ارقــام درآمد متقاضی 
ندارد، کســب وکارها مجبــور به کاهش قیمت شــده اند و 
این وضعیت اســتارتاپ ها را در مضیقه قرار داده اســت. 
بازار دیگر نیاز این شــرکت ها به افزایش ســرمایه را لحاظ 
نمی کند. آنچه امروز اهمیت دارد، دوره های ساختاریافته 

تأمین مالی با شرایط دشوار است.

رمزارزها با جهش خیره کننده ای همراه شــد، رســانه های 
غیررســمی و شبه رســانه های مختلفــی بــه  یکبــاره مانند 
قارچ روییدند و بســیاری از رســانه های اقتصاد سنتی هم 
تالش کردند به این حوزه روی خوش نشــان دهند. اگرچه 
بیشــتر این توجه معطوف بــه قیمت هــا و چارت هــا بود و 
کمتر کســی کســب وکارهای وطنی را می دید و از اهمیت 
آنها و مشــکالت و چالش هایشــان می گفت، اما اشتیاق 
رسانه ای به این فضا زیاد شــد. اما این روزها که همه چیز؛ 
از وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی گرفتــه تــا چارت هــا و 
نمودارهای ایــن بــازار، نشــان از رکود و نــزول دارنــد، کمتر 
خبر و نشــانی از رســانه ها در این فضــا دیده می شــود. ما 
در »رمزارز« و مجموعه راه کار تــالش کرده ایم بدون تحت 

تأثیر قــرار گرفتن از این موج هــا و با یک راهبرد 
مشخص، کار حرفه ای و رسمی رسانه ای 
خــود را دنبال کنیــم؛ راهبــردی که اصل 
و اســاس آن بــر اهمیت کســب وکارهای 

داخلــی بنــا شــده اســت.«  ســردبیر ایــن 
نشریه تأکید کرده »معتقدیم در پیچیده ترین 

حوزه های اقتصادی و نوآوری و فنــاوری اگر نتوانیم 
یک اکوسیســتم کســب وکاری در داخل کشــور داشته 

باشــیم، تبدیل می شــویم به مشــتاقان و عالقه منــدان به 
یک بازار یا محصوالت و خدماتی که حتی حضور و بودن 

مصرف کننــده ایرانــی یــا عالقه منــد ایرانــی چنــدان بــرای 
صاحبــان و کارآفرینــان آنها اهمیتی نــدارد. راهبــرد ما در 
رسانه رمزارز این بوده که کمک کنیم اکوسیستم رمزارزی 
و بالکچینی کشور با محور کسب وکارها و نه صرفاً مفاهیم 
نظری و فناورانه وارداتی شکل بگیرد و رشد کند و موانع و 
چالش هایش را برطرف کند؛ چالش هایی از جمله در بحث 
تنظیم گری که هنوز گریبان این فضا را رها نکرده است.« 
رمــزارز شــماره 41 در 64 صفحه منتشــر شــده و از طریق 
ســایت ramzarz.karanagweekly.ir یــا فروشــگاه راه 

پرداخت قابل تهیه است.

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 81
18 دی 1401

ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

8

گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

  برج عاج نشینی 
با اینترنت!

گزارش ویژه کارنگ از زمزمه های طرحی موسوم به اینترنت  طبقاتی
این روزها مسئله اینترنت طبقاتی مطرح است؛ مسئله ای که موافقان و مخالفانی دارد و هر یک هم از دیدگاه خود نظراتی را بیان می کنند. وزیر ارتباطات هم از ارائه اینترنت با کیفیت به 

برنامه نویسان و کاربران حرفه ای خبر داده است. طی چند ماه اخیر کسب و کارهای بسیاری در اثر محدودیت ها و نداشتن اینترنت آزاد دچار آسیب های جدی شده اند و بسیاری از آنها هم 
از بین رفته اند. طرح این مسئله به خودی خود نوعی بی عدالتی را در دسترسی عموم به زیرساخت های مهم و حیاتی مانند اینترنت ایجاد می کند، اما فارغ از مسائل اجتماعی این پرسش 

مطرح می شود که این اقدامات تا چه حد می تواند آسیب های واردشده به کسب و کارها را جبران کند و چه تضمینی وجود دارد که مشکلی بر مشکالت قبلی آنها افزوده نشود. در گزارش ویژه 
این شماره از کارنگ به سراغ برخی فعاالن اکوسیستم رفتیم و نظر آنها را در این باره جویا شدیم.

سعید قدوسی نژاد
مدیرعامل فینوتک

نباید به این طرح ها رسمیت ببخشیم
اشــتباه بودن چنیــن تصمیماتــی 
آن قدر بدیهی اســت کــه حرف زدن 
درباره آن سخت می شود. اینترنت 
یــک کاالی خاص بــا کاربری خاص 
نیســت. اینترنت مانند آب و برق، 
زیرساخت است. نمی توان شــیوه اســتفاده از برق را برای 
کاربران تعیین کرد. باید به صورت آزاد در اختیار افراد باشد، 
ولی در مواردی که تخلف صورت می گیرد، محدودیت هایی 
اعمال کرد. در مصرف برق با کســانی که مایــن می کردند، 
برخورد می شد. شبکه یعنی ارتباط با دیگران. محدودیت 
در شبکه اثر شبکه ای را به صورت نمایی کم می کند. اگر ما 
به اینترنت باکیفیت دسترسی داشته باشیم و مشتریان 
از آن بی بهره باشند، این بستر ناکارآمد خواهد شد و عمالً 
برای ما سودی نخواهد داشت. دوطرفه بودن این دسترسی 
اهمیت زیادی دارد. از هر طرف که محدودیت ایجاد شود، 
کارایی شبکه از بین خواهد رفت. وجود اینترنت باکیفیت 
به تولد کســب و کارهای جدید منجر می شود. نمی شود از 

کسب و کارهای فعلی عکسی بگیریم و بگوییم همین هایی 
که االن هســتند، خوب انــد و نگذاریم کســب و کار دیگری 
شکل بگیرد. با این طرح ما داریم از کسب وکارهای فعلی که 
به بلوغ رسیده اند، عکس می گیریم و می گوییم همین گونه 
که هستی باش. درباره اینماد و درگاه پرداخت هم این اتفاق 
افتاد. کسب و کاری که تازه می خواهد کارش را شروع کند، 
نمی تواند و نباید درگیر این ماجراها شود. کسب و کارها باید 
از هر امکانــی برای مخالفت با این طرح اســتفاده کنند؛ از 
امکانات صنفی تا ارتباطات رســانه ای. پذیرفتن این طرح 

یعنی رسمیت بخشیدن به آن. 

راحله میالدی
مدیرعامل شرکت بنتا

پروسه های ناشناخته آسیب زاست
ما شــاهد اثرات منفی فیلترینگ 
بودیــم. فیلترینــگ باعــث شــد 
کســب و کارها آســیب ببیننــد. 
بسیاری از کســب و کارها که کامالً 
بــر بســتر اینترنــت فعــال بودند و 
تنهــا راه تبلیغــات و جــذب مشــتری و مخاطــب آنهــا 

به صــورت آنالیــن بــود، در اثــر محدودیت هــای اخیــر، 
ابزارهــای مارکتینــگ و کانال هــای ارتباطــی خــود بــا 
مشتریان شان را از دست دادند. این آسیب ها به حدی 
زیاد بود که اکنون با یک طرح جدید سعی بر آن است تا 
اثــرات منفــی فیلترینــگ کــم شــود. قــرار اســت بــه 
متخصصــان، کاربــران حرفــه ای و عــده ای خــاص 
دسترســی های بیشــتری داده شــود. جــدا از اینکه این 
دســته بندی و طبقه بنــدی بــا چــه معیارهایــی انجــام 
می شــود، کاربرانی که به دسترســی باالتری به اینترنت 
نیاز دارند، باید وارد پروســه های ناشــناخته ای شــوند و 
قطعــاً در ایــن میــان، بــرای همیــن طبقه بنــدی، عدالت 
رعایــت نخواهــد شــد و بــه بازارهــای ســیاه، رانت هــا و 
سوءاســتفاده های مختلف منجر خواهد شد. این طرح 
نه تنها گرهی از مسائل امروز کســب وکارها باز نخواهد 
کــرد، بلکه مشــکلی بــر مشــکالت آنــان خواهــد افزود؛ 
به ویــژه بــر کســب و کارهایی کــه عمــده مشــتریان و 
مخاطبان شــان را بر بســتر آنالین جــذب کرده اند، تأثیر 
مثبتــی نخواهــد داشــت. ایــن ارتباط دوســویه اســت و 
کسب و کار و مشــتری باید به ارتباط همسان دسترسی 
داشته باشــند. مســئله بعدی ایجاد شــکاف بین مردم 
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 امضای  طالیی
برای رانت قانونی

مشــکل امــروز کســب و کارها مســائل 
اقتصادی است که به واسطه مشکالت 
اجتماعــی اخیــر به وجــود آمده اســت.  
کــه محدودیت هــای  اســت  درســت 
اینترنــت اثــرات فنــی منفی زیــادی روی 
کســب و کارها گذاشــته، اما فیلتــر  کردن 
شــبکه های اجتماعــی کــه دسترســی 
مصرف کنندگان نهایــی را به آن محدود 
می کنــد و بــه واســطه آن کوچک شــدن 
اقتصــاد دیجیتــال، مهم تریــن مســئله 

امروز ماست. 
اینترنــت طبقاتــی، امضای طالیــی برای 
یک رانت قانونمندشده است.  رانت به 
خودی خود یک مســئله مذموم اســت، 
اما با قانونی شدنش به یک امتیاز خاص 
یعنــی  می شــود.  تبدیــل 
مــا می گوییــم چــه کســی 
دسترســی داشــته  باشــد 
و چــه کســی دسترســی 
نداشــته باشــد و برای این 
کار قانون هــم می گذاریم. 
ایــن امتیــازی اســت که به 
بعضی هــا داده می شــود و 
مزایایــی برایشــان خواهد 
داشــت. کســانی کــه ایــن 
رشــد  دارنــد  را  امتیــاز 

بیشتری خواهند کرد. 
در هیــچ جــای دنیــا، نهــاد 
تنظیم گــر، امتیــاز خاصــی را بــه افــرادی 
خاص واگذار نمی کند. وظیفه تنظیم گر 
ایــن اســت کــه امتیــازات و امکانــات را 
یــع کنــد. ایــن  به صــورت عادالنــه توز
مسئله برای من اصالً قابل فهم نیست و 
نمی دانم در مورد آن چگونه حرف بزنم. 
ممکــن اســت بعضــی از کســب و کارها 
رایزنی هایــی کــرده باشــند و دسترســی 
متفاوتــی بــه اینترنــت داشــته باشــند؛ 
چراکــه ممکن بود عمالً کسب و کارشــان 
متوقف شود، اما باید این سؤال پرسیده 
شــود کــه کســب و کارهای کوچک تر چرا 
ایــن حــق را ندارنــد و صرفــاً آنهایــی کــه 
بزرگ تر هستند، می توانند به این امکان 
دسترسی داشته باشــند؟ من از اساس 
با این مسئله مخالفم؛ چراکه مشکالت 
بســیار زیادی برای اکوسیستم به وجود 

می آورد.
به نظرم هر اقدامی در برابر این طرح مؤثر 
است؛ از یک توییت تا اقدامات صنفی. 
گره هایی را که می شــود با دست باز کرد، 
نبایــد آن قدر کــور کنیم کــه با ابــزار دیگر 
نشود باز کرد که متأسفانه شرایط کشور 

به این سمت در حال حرکت است.

POINT OF VIEWدیدگاه
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چرا اینترنت طبقاتی به اکوسیستم نوآوری آسیب می زند؟

پوست مسئوالن در بازی نیست

POINT OF VIEWدیدگاه

زاکربــرگ،  مــارک  قبــل   ســال ها 
بنیان گــذار فیس بوک قانونــی را برای 
کارمندانش وضع می کند که آنها می بایست 
در یک روز از هفته با اینترنت بسیار کُند کار 
کنند تا برای توسعه محصول درک درستی از 
تجربــه کاربرانــی کــه در کشــورهای کمتــر 
توسعه یافته زندگی می کنند، داشته باشند.

 ایــن یعنــی برنامه نویــس، مدیــر 
مارکتینگ و مدیر محصــول اگر دید 
درســتی از تجربــه کاربــر نداشــته باشــد، 
نمی تواند محصول نهایی خوبی را در اختیار 
مشتری قرار دهد. این مثال را آوردم تا بگویم 
چــرا تصمیمــی کــه دولــت می خواهــد بــرای 

اینترنت بگیرد، غلط است. 

 یکــی از مشــکالتی که ما در مســئله 
حکمرانی در کشــورمان بــا آن روبه رو 
هستیم، این است که پوست مسئوالن کشور 
در بــازی نیســت. »پوســت در بــازی« عنوان 
کتابــی از نســیم نیکــوالس طالــب اســت. 
معاونت پست اداره ارتباطات در اظهارنظری 
گفت که مردم نباید خودشــان به ســمت این 

پلتفرم ها می رفتند.

 اگر حقوق ، مزایا یا پاداش آخر ســال 
ایشــان بــه تعــداد بســته هایی کــه 
جابه جا می کنند، ربط داشته باشد، مطمئناً 
از کاهش مرسوالت به شدت آسیب خواهند 
دید و این آسیب به حدی است که در انتخاب 
کلمات شان دقت بیشتری خواهند کرد. ولی 
ایشان پوست شان در بازی نیست. یعنی اگر 
فــردا اداره پســت تمــام ماشــین هایش را 
خامــوش کنــد و بســته ای جابه جــا نشــود یــا 
برعکس اگــر تعداد مرســوالت مثالً ســه برابر 
شــود، در فیــش حقوقــی ایشــان خللــی وارد 

نمی شود. 

 این تصمیم سرمنشاء شکافی بسیار 
بــزرگ و جــدی بیــن فعــاالن حــوزه 
فناوری و اقتصاد آنالین با بازاری است که به 
آن خدمــت می کنــد. ایــن مســئله به شــدت 
خطرنــاک اســت و می توانــد آســیب های 
شــناختی بســیار زیادی بــرای درک فضا روی 
افراد فعال این بازار بگذارد. یعنی در آینده ما 
بــا توســعه دهندگان محصوالتــی مواجــه 
هســتیم که درک درســتی از نیــاز و وضعیت 

بازار ندارند. 

 در عیــن حــال ایــن مســئله تبعــات 
دیگــری هــم خواهــد داشــت. حتمــاً 
کســانی که بــه ایــن نــوع اینترنت دسترســی 
دارند، تالش می کننــد که دیگر افــراد جامعه 

هم به آن دسترسی داشته  باشند  و حتماً این 
اقدامات برای آنها دردسرســاز خواهد شــد و 
بحران های روانی جدیدی را برای افراد جامعه 

ایجاد می کند.

 به نظرم مانند برخی از کارهایی که در 
یک  سال و نیم گذشته توسط وزارت 
ارتباطات انجام شــده، بیشــتر جنبه مُسکن 

داشته تا درمان.

ســؤالی که باید پرســید این است که 
بــرای  اینترنــت  کنیــم  فــرض 
برنامه نویســان آزاد شــد، بــرای معمــاران، 
معلمان، گرافیست ها، نجاران، دانشجویان، 
اســتادان دانشــگاه و بــرای آن زن سرپرســت 
خانوار چطور؟ آیــا آنها حق این دسترســی را 

نباید داشته باشند؟ این نگاه که 
اگر ما بــه بخشــی از جامعه این 
امکانات را بدهیم، مشــکل حل 
خواهــد شــد، از کجــا نشــئت 
می گیرد؟ جواب واضح است. از 

ندیدن کل مسئله. 

 دلیل اینکه اینستاگرام 
ابزارهایــی  تلگــرام  یــا 
در  می تواننــد  کــه  می شــوند 
اقتصــاد تأثیر گــذار باشــند، این 
نیســت کــه ارتبــاط را تســهیل 
می کند. دلیــل اصلــی آن ایجاد 

رفتار های نوظهور است. تصمیمی می گیریم 
و مشکل جدیدی به وجود می آید و حاال یک 
رانت جدیــد ایجــاد می کنیم تا آن مشــکل را 
حــل کنیــم و خــود ایــن مســئله حاال بــه یک 
مشکل بزرگ تر تبدیل می شود و برای حل آن 
به یک رانــت بزرگ تــر نیاز اســت. حــاال برای 
دسترســی بایــد آی پی هــای ثابــت فروخت و 
قطعاً قیمت آن با توجه به تقاضا باال خواهد 

رفت. 

 فضای امروز کشور شاهد ایجاد یک 
یافته اســت.  بی عدالتــی ســاختار
بی عدالتــی موجــب قرارگیــری مــردم در برابر 
مــردم می شــود. ایــن تصمیــم بــه قــدری 

مناقشه آمیز است که قابل تصور نیست.

 ایــن مســئله فقــط بــه ایــن موضــوع 
دیــوار  ایــن  کــه  می کنــد  کمــک 
بی اعتمادی کــه بین حاکمیت و مــردم ایجاد 
شــده، هــر روز بلنــد و بلندتــر شــود. بــه  نظرم 
ریســک اینترنت قاچــاق مانند اســتارلینک 
به مراتب برای شرکت ها کمتر از افتادن در این 
دام اســت. امیدوارم این طرح بــه دالیل فنی، 

کارشناسی و امنیتی اجرا نشود.

اســت. هرگونــه تبعیــض در دسترســی بــه منابــع و 
زیرساخت، به بی عدالتی و طبقاتی شدن امکانات منجر 
می شــود. در مناطــق محــروم که همیــن  حاال هــم دچار 
تبعیض هســتند، امکان رشــد و آمــوزش، کمتر و تالش 

برای رفع آن با فشار بیشتری روبه رو خواهد شد.

محمد آذرنیوار
بنیان گذار ارز دیجیتال

جایی می رویم که مردم باشند
به نظر من این طرح هیچ فایده ای 
نــدارد. فقــط برنامه نویســان و 
کاربــران حرفــه ای نیســتند کــه به 
اینترنــت بــدون محدودیــت نیــاز 
دارنــد. همــه مــردم به نوعــی بــه 
اینترنت آزاد نیاز دارند؛ در حوزه رمز ارزها هم بسیاری از 
مردم در حال معامله روی پلتفرم های داخلی و خارجی 
مشــغول فعالیــت هســتند. بســیاری از کیــف پول ها از 
جملــه تراســت ولــت بــه خاطــر همیــن محدودیت ها از 
دســترس خــارج شــده اند. به روزرســانی های نرم افزاری، 
به خصوص آنهایی که مرتبط با امنیت هستند، دیگر در 
دســترس افــراد عــادی نیســت. دارایی افــراد زیــادی در 
معرض خطر است و ممکن است کســی بخواهد کیف 
پولش را از طریق سایت های غیررســمی به روز کند. این 
موضوع خطر فیشینگ و سوء اســتفاده های مختلف را 

افزایــش می دهــد. همیــن حــاال هــم حجــم 
معامالت بسیار پایین آمده و مردم نسبت به 
این وضعیت اینترنت نگران اند. افراد زیادی 
پوزیشن های باز دارند و سرمایه شان در خطر 
لیکوئید  شــدن اســت. ایــن محدودیت های 
داخلــی به مراتــب بیشــتر از تحریم هــای 
خارجی به ضــرر کاربران ایرانی اســت. حتی 
اگــر همیــن امــروز هــم از اینترنــت خــوب 
برخوردار باشــیم، بــاز هم جایــی می رویم که 
مردم باشــند؛ هدف ما مردم هســتند. وقتی 

مردم در جایی مثل اینســتاگرام نباشــند، حضــور ما در 
این پلتفرم بی معنی است. به نقل از یکی از سایت های 
معتبــر می گویــم کــه ۸0 درصــد محتــوای فارســی در 
اینستاگرام کاهش پیدا کرده است. مسئله ما اینترنت 
نیست، مســئله این اســت که کاربران و مخاطبان ما به 
اینترنــت خوب دسترســی داشــته باشــند؛ در غیــر این 

صورت این اقدامات دردی از ما دوا نخواهد کرد.

محسن ایران منش
مدیرعامل پابال

موضع مشخص بگیریم تا آگاه شوند
ایــن  و  اقدامــات  این گونــه 
تصمیم گیری هــا در عصر و زمانی 
کــه مــا زندگــی می کنیــم، کامــالً 
بی معناست. تمام پیشرفت های 
بشــری در دهه های اخیــر مدیون 
دسترســی آزاد اطالعــات و گــردش دیتــا بــوده و بــا هــر 
معیاری که بخواهیم به این مسئله نگاه کنیم، جلوگیری 
از دسترسی به این اطالعات کامالً بی معنی است. فارغ 
از تمام مســائل اجتماعــی، تبعیض هــا، بی عدالتی ها و 
تبعاتی که می تواند برای جامعه به همراه داشته باشد، 
از نظر عقلی چنین مســئله ای کامالً اشتباه است و فکر 
می کنم 99 درصد از مردم هم نسبت به چنین رویکردی 

موضع مشابه بگیرد. 
حتی اگر فــرض کنیم تمــام آنچه می خواهیــم در اینترنت 
ملــی موجود اســت، بــاز هم مــا بــه دانــش روز نیــاز داریم. 
دانشــی که امروز داریم، فقط دانش تولیدشــده در کشور 
خودمان نیســت. مســئله دیگر این اســت که این تبعاتی 
اســت که امــروز می توانیــم آن را حدس بزنیم، اما مســئله 
بســیار پیچیده تر از این حرف هاســت و با اجرای این طرح 

است که ابعاد ناشناخته آن بروز خواهد کرد. نوع برخورد 
پرداخت یارها نسبت به مسئله انتقال دامنه به IR، نمونه 
موفق یک کار صنفی اســت کــه از همدلی و اتحــاد افراد و 
اتخاذ موضع مشخص جدی و شفاف حاصل شد. در مورد 
طرح اینترنت طبقاتی هم نیاز اســت کــه چنین برخوردی 
داشــته باشــیم. برخی تصمیمات از روی کم خردی اســت 
که نمی توان برایش کاری کرد و برخی دیگر از روی ناآگاهی. 
اتخاذ موضع و مخالفــت هر یک از بازیگران اکوسیســتم 
ممکن است ناآگاهی تصمیم گیران را به آگاهی تبدیل کند 

تا از این اقدامات ناکارآمد جلوگیری شود.

محمدجواد امینی
مدیرعامل ایران اسکیپ

دسترسی ما اهمیت ندارد
اهمیتــی نــدارد کــه مــا به عنــوان 
برنامه نویس به اینترنت دسترسی 
داریــم یــا نــه. خروجــی کار یــک 
برنامه نویــس محصولــی اســت که 
قرار است در اختیار عموم مردم قرار 
بگیــرد. از اینکه اینترنــت آزاد در اختیار داشــته باشــم، یا 
اینکه وقت کمتری صرف اتصال به ســرویس های جهانی 
کنم و دغدغه ای در این باره نداشته باشم، بسیار خوشحال 
خواهــم شــد، اما اینهــا مهم نیســت. مهــم این اســت که 
کاربران مــان محصول نهایی مــا را ببینند، بــا آن در تعامل 
باشند و بتوانیم کسب و کار خود را پیش ببریم. 
یک اختالل کوچک هم می تواند کسب و کار را 
از پا دربیاورد، چه برســد به محدودیت و عدم 
دسترســی. االن هــم تقریبــاً همــه بــه ایــن 
ســرویس ها دسترســی دارند، اما بایــد هزینه 
بیشتری بپردازند و مدت زمان بیشتری صرف 
کننــد. مــا در کســب و کار خودمــان از ابتــدای 
ناآرامی ها، ضرر های بسیار سنگینی را متحمل 
شــده ایم. فعالیت مان در اینســتاگرام متوقف 
شده، در حالی که مهم ترین کانال ارتباطی ما با 
کاربران مــان بــود. بایــد بــه جــای روش های مــدرن بــه فکر 

جایگزین کردن روش های قدیمی تر باشیم.

مهدی دریایی
پژوهشگر فناوری های تخریب خالق

اجــرای ایــن طــرح، عضلــه نــوآوری کشــور را 
تحلیل می برد

بــه هــر میــزان کــه دسترســی بــه 
آزاد محــدود شــود،  اینترنــت 
بخش هایــی از عضلــه نــوآوری 
اقتصاد سنتی و دیجیتال تحلیل 
رفتــه و رشــد اقتصــادی را بــا 
مشــکالت جــدی روبــه رو می کنــد. همچنیــن بــا حــذف 
دائمــی رقبــای قدرتمنــد در حوزه آمــوزش و کســب و کار 
ماننــد یوتیــوب و اینســتاگرام به عنــوان شــاخص ترین 
پلتفرم هــای موجــود، انحصــار افزایش می یابــد. جدا از 
مشکالت اجرایی، چنین طرح هایی ممکن است ماه ها 
کســب و کارها را ســرگردان کنــد یــا بــا تغییــر ماهیــت 
کسب و کار ها، دسترسی ها نیز پیوسته به روز شوند. طرح 
اینترنــت طبقاتــی اطالعــات و انتقــال دانــش را مختــل 
می کند. به همیــن دلیــل اینترنت به عنوان یــک پلتفرم 
موســوم بــه »نــوآوری بــدون اجــازه« مرجــع انبوهــی از 
اختراعــات و اکتشــافات اســت که توســط پژوهشــگران 
بی نام و نشــان ایجاد و به اشــتراک گذاشته شده است. 
حــال ســؤال این اســت که آیــا در طــرح طبقاتــی، برخی 
شرکت های بزرگ که از البی و چانه زنی بهتری برخوردار 
هســتند، می توانند به هر نحو دسترسی رقبا را حذف یا 
کاهــش دهنــد؟ یــا حتــی ممکــن اســت در آینــده 
محدودیت ها و تعرفه های بیشتری برای دسترسی های 

بیشتر مطالبه شود؟
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درباره آنا بوتین

تحول در اقتصاد 
دیجیتال اسپانیا

معمــوالً فرزنــدان خانواده هــای ثروتمنــد 
بــا پشــتوانه ثــروت خانــواده، می تواننــد 
جایگاه خوبی در جامعه داشــته باشــند، 
امــا نمونه هــای محــدودی از مدیریــت 
کســب و کارهای بــزرگ در دنیا وجــود دارد 
که وقتی به فرزندان ارث می رسند، با همان 
درخشش و حتی با سرعت بیشتری رشد 
کنند. بانک اسپانیایی سانتاندر که تحول 
عظیمــی در اقتصاد اســپانیا ایجــاد کرد و 
اکنون یک بانک جهانی است، از این نوع 
کسب و کارهاســت. »آنــا بوتین« از ســال 
2014 رئیــس اجرایــی ایــن بانــک شــد. او 
دختر »امیلیو بوتین« اســت که 30 ســال 
مدیر بانک سانتاندر بود و پس از مرگش، 
آنا جانشــین او شــد. آنا در ســال 1962 در 
اســپانیا به دنیــا آمــد و در کالج بریــن ماور 
کارشناسی اقتصاد اخذ کرد. از سال 19۸1 
تا 19۸۸ به ایاالت متحده رفت و در جی پی 
مــورگان کار کرد. پــس از کســب تجربه به 
اسپانیا بازگشــت و در یکی از شرکت های 
زیرمجموعه  بانک سانتاندر مشغول شد. 
در ســال 2002، او رئیــس اجرایــی بانــک 
اسپانیایی، بانســتو شــد. در نوامبر 2010، 
مدیر اجرایی سانتاندر انگلستان شد. در 
سال 2013، به عنوان مدیر شرکت کوکاکوال 
منصوب شد و در سال 2014 با مرگ پدرش 
به عنــوان رئیــس جدیــد بانک ســانتاندر 
انتخاب شــد. پس از شــروع فعالیــت آنا، 
توســعه، رشــد و ارزش این بانک ســرعت 
گرفت و راهکارهای جدید بوتین توانست 
این بانک را هرچه بیشتر در جهان مطرح 
کند. امروزه سانتاندر یکی از سودآورترین 
و کارآمدتریــن بانک هــا در جهــان اســت 
کــه بــه بیــش از 14۸ میلیــون مشــتری و 
شرکت در سراســر اروپا، آمریکای شمالی 
و آمریکای جنوبی خدمات ارائه می دهد. 
در طــول بحــران کوویــد، بانــک ســانتاندر 
به طور متوســط بیش از یک میلیــارد یورو 
در روز برای حمایت از مشاغل مختلف وام 
پرداخت کرد و تحت رهبری آنا، دستخوش 

تحول دیجیتال فوق العاده ای شد.

INTRODUCTIONمعرفی

 گفت و گو با فاطره همدانیان که توانسته وسایل بزرگ منبت، آن هم کار دست را 
با قیمت پایین عرضه کند

راز موفقیت ما قیمت رقابتی است

توضیــح  کســب وکارتان  دربــاره   
می دهید؟

 محصــوالت مــا جــزء دســته  صنایــع مشــبک و منبــت 
چوب است. من طی سال هایی که با چوب کار می کردم، 
به صورت تخصصی کار مشبک و منبت را آموزش دیدم 
و در نهایــت محصوالتــی طراحــی کــردم کــه ترکیبــی از 
مشبک و منبت است و اکنون دیوارکوب های مشبک و 
منبت بسیار بزرگ تولید می کنم. من از سال 13۸۸ این 
کار را آغاز کــردم و محصــوالت طرح جدیــد را طی چهار 
ســال اخیر به بازار عرضه کردم. محصوالت مــا تماماً با 

دست تولید و اجرا می شود.

 ســرمایه اولیه این کار را چگونه تأمین 
کردید؟

در ابتدای کار، چون محصوالت کوچکی تولید می کردم، 

صنایع دستی همیشه طرفداران خودش را داشته، اما این روزها به علت سخت و خاص بودن هنر دست، معموالً 
این محصوالت در سایزهای کوچک تولید می شود. در این گفت وگو با محصوالت دستی به بزرگی یک دیوار آشنا 

می شویم. البته قیمت تمام شده  برخی کارهای هنری آنچنان باالست که حتی طرفداران این هنرها نیز از پس 
قیمت ها برنمی آیند و به سمت محصوالتی که به صورت صنعتی تولید می شوند، گرایش پیدا می کنند. در این 

میان یافتن راهی که هم  ارزش هنری صنایع دستی حفظ شود و هم قیمت تمام شده قابل پرداختی داشته  باشد، 
نوآورانه محسوب می شود. فاطره همدانیان کسی است که سعی کرده این راه نوآورانه را پیدا کند. او قاب ها و 

محصوالت منبت را در سایزهای بزرگ تولید می کند و محصوالت هنری اش مشتریان ایرانی و خارجی بسیاری 
دارد.

همدانیان ساکن بابلسر است و در هنرستان و دانشگاه در رشته گرافیک تحصیل کرده و در رشته هنر ایرانی 
کارشناسی ارشد دارد. او که به تولیدات هنری بسیار عالقه مند بوده، حدود 1۳ سال است که به کارهای چوبی 
و منبت کاری مشغول است و محصوالت مختلف منبت و مشبک تولید می کند. او می گوید از کارهای تزئینی 

کوچک مثل قاب عکس کوچک و جاکلیدی شروع کرده و گاهی اوقات محصوالتی با چوب های پِرتی می ساخته 
و در بازار می فروخته است. کم کم به سمت محصوالت بزرگ و بسیار بزرگ منبت رفته و چهار سالی است در 

کارگاه به همراه 11 نفر نیروی کار مشغول به ساخت محصوالت منبت مثل دیوارپوش های بزرگ یا تخت و میزهای 
خاص است.

I N T E R V I E W
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ســرمایه  زیادی احتیاج نداشــتم، امــا کم کم بــرای تولید 
محصوالت بزرگ تر از حمایت خانواده اســتفاده کرده و 
کارگاهم را تجهیز کردم. البته نحوه فروش کارها را نیز به 
نحوی طراحی کردم که بتوانم در مراحل مختلف تولید، 
بخشــی از هزینه ها را از ســفارش دهنده تأمین کنم. در 
کارهای هنــری، عالوه  بر ســرمایه اولیه، داشــتن مهارت 
می تواند بسیار حیاتی باشد و باعث اعتماد خریداران و 
سرمایه گذاران شود. من مهارت منبت و مشبک را  قبالً 
کســب کرده بودم و حس می کردم ســرمایه ای که صرف 
می کنــم، قابلیت ارزش آفرینــی دارد. البتــه تنها مهارت 
هنری، برای کســب وکار کافی نیســت و مهارت فروش و 
عرضه نیز بسیار مهم اســت. چون بهترین محصوالت 

هم بدون مهارت عرضه درست، بی مشتری می ماند.

 چــه شــد کــه بــه فکــر راه انــدازی ایــن 
کسب وکار افتادید؟

من واقعــاً به هنــر عالقــه داشــتم. در زمانی کــه انتخاب 
رشــته می کردم، نگاه جامعه به هنرســتان خــوب نبود و 
همه می گفتند افرادی دارای معدل پایین به هنرســتان 
می روند، اما من با همــه وجود به ســمت گرافیک رفتم. 
حقیقتاً شــاید نیاز جامعه در ذهن من نبود و بیشترین 

چیزی کــه برایــم اهمیت داشــت، ایــن نکته 
بود که بایــد از چیزی کــه به آن عالقــه دارم و 
وجودم را گرم می کند، کســب درآمد کنم؛ تا 
بتوانم در ایــن حیطــه ادامه دهم. بــه همین 
دلیل تالش کردم به محصــول قابل فروش و 

خالقانه برسم.

 نــوآوری و مزیــت رقابتــی 
کسب و کار خود را چه می دانید؟ 

نوآوری کار من در ترکیبی اســت کــه در خود 
اثر و در فرایند تولید محصول استفاده می کنم. تولیدات 
ما به نحوی است که هنر ترکیبی در آن به کار رفته و این 

ترکیب، باعــث خلق محصول 
خاص و ویژه در بازار می شود. 
نکتــه دیگــر نــوآوری در فرایند 
کار است؛ به نحوی که اگر یک 
هنرمند بخواهــد صفر تا صد 
کار مــا را انجــام دهــد، برایــش 
بســیار زمان بر و هزینه بر بوده 
نیســت.  مقرون به صرفــه  و 
ترکیبــی کــه مــن در کارگاه 
مختلــف  تخصص هــای  از 
چیــده ام، باعث شــده این کار 
برای ما ممکن شود. نکته آخر 

بقا در بازار رقابتی است.
حقیقــت ایــن اســت کــه برای 
صنعــت مشــبک و منبــت، 
هنرمنــدان،  اصلــی  رقیــب 
صنعــت CNC و حکاکی های 
مــن  اســت.  کامپیوتــری 
ســعی کــردم در ایــن بخــش 
بــا قیمت گــذاری، ایــن رقبــا 
را پشــت  ســر بگــذارم. نحــوه 

قیمت گذاری ما به گونه ای اســت که برای دســتگاه های 
CNC، انجــام کار بــا ایــن قیمــت، توجیــه مالــی و صرفه 
اســتهالکی ندارد. مــن تیمــی را دور  هم جمع کــرده ام تا 
بتوانیم با همکاری 12 نفری محصولی با قیمت به صرفه 

برای همکاران و مشتریان داشته  باشیم.

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

ما در حال حاضر به تمام مشتریان در ایران محصوالت 
خــود را ارائه می دهیم و حــدود 45 هــزار دنبال کننده در 

صفحه اینستاگرام خود داریم. مشتریانی از کشورهای 
مختلف همچون آلمان، اتریش، ترکیه، دوبی، بحرین و 
عراق نیز از محصوالت ما اســتفاده کرده اند. پیشــنهاد 
راه انــدازی کارگاه در هند و ترکیــه نیز داشــتم، اما عالقه 
دارم محصوالتــم در ایــران و بــا نیــروی هنرمنــد ایرانــی 
توسعه یابد و صادر شــود. میزان درآمد و تعداد کارهای 
تولیدشده در کارگاه به اندازه ای است که در بازار کم رونق 
محصوالت منبت، 12هنرمند با درآمد مکفی را مشغول 

به کار نگه  داشته است.

 آیا برنامه ای برای گســترش بــازار خود 
دارید؟ 

بله واقعاً دوست دارم کارم را گسترش دهم و محصوالت 
بیشتری تولید کنم، اما برای توســعه بازار، مسئله مهم 
در کارهای هنری این اســت که رشــد شــتابی بســیار کم 
دارد و ما نمی توانیم با اضافه کردن دستگاه و مواد اولیه، 

تولیدات را چندان زیاد کنیم.
ما محدود به حضــور هنرمندان توانمند هســتیم و این 
هنرمنــدان نیــز فرصت محــدودی دارنــد؛ پــس قابلیت 
رشــد شــتابی در کار ما، وجود ندارد. البتــه اینکه بتوانم 
کارخانــه ای داشــته باشــم کــه پاســخگوی مشــتریان 
ایرانــی و بین المللــی بیشــتری باشــم، جــزء 

برنامه ریزی هایم است.

 چه مشکالتی پیش روی فعالیت 
خود می بینید؟

با توجــه به مــدل کار ما که مشــابهی در بازار 
نــدارد، تنها ابــزار معرفــی و جذب مشــتری، 
شــبکه های مجازی است و متأســفانه فیلتر 
این شبکه ها باعث شد که طی دو ماه اخیر، 
کارمان بــه یک هشــتم تقلیل یابــد و بالطبع 
درآمــد همــه اعضــای کارگاه نیز کاهــش یافت. مــا همه 
مشــتریان خارجی خود را در این شــبکه ها پیــدا کردیم 
و اکنــون دسترســی ها محدود 
شــده و امید بــرای صــادرات و 
فتح بازار جهانی از دست رفته 
اســت. از ســوی دیگر به دلیل 
اینکــه ما پــس از قیمــت دادن 
و ثبــت ســفارش، مبلــغ کارها 
را به صــورت چندمرحلــه ای 
دریافــت می کنیــم، نوســانات 
ارز و عــدم ثبــات قیمــت مواد 
اولیــه باعث می شــود کــه طی 
مدت زمانــی که محصــوالت را 
آماده می کنیم، هر روز از سود 
ما کاسته شــود؛ چراکه هر روز 
قیمت متریال تغییــر می کند 
و مــن بایــد حق الزحمه هــا را 
نیــز بــرای تحویــل کار، تســویه 
کنــم و ایــن موضــوع هرگونــه 
برنامه ریزی مالی برای توسعه  
کار را عمالً غیر ممکن می کند.

چه توصیــه ای برای 
زنانی دارید که می خواهند کسب و کار خود را راه 

بیندازند؟
اول اینکه هرگز عالقه  خود را کنار نگذارند و برای رسیدن 
به آن تالش کنند و در راه موفقیــت آموزش ببینند. دوم 
اینکه بداننــد باید راهــی برای کســب درآمــد از عالیق و 
مهارت هــای خــود پیدا کننــد تــا در مسیرشــان ثبات به 
وجود آیــد و همــان راه را ادامه دهنــد و نکته آخــر اینکه 
از شــروع کردن نترســند، از کارهــای کوچــک و کم هزینه 
شــروع کنند تــا بتواننــد بــازار را بشناســند و برنامه های 
بزرگ تری را که در سر دارند، با خطای کمتری اجرا کنند.

 سردرگمی کسب و کارهای کوچک زنان
در نمایشگاه های کم رونق حضوری

رانت رونق نمی آورد

REVIEWبررسی

 روزهــای آذر و اوایــل دی مــاه هر ســال، 
فصلی پررونق برای کسب و کارهای زنان 
بود. جمعه ســیاه و شــب یلدا، مناســبت هایی 
بودند که کســب و کارها می توانســتند با حراج و 
رونمایــی از مجموعه هــای ویــژه، مشــتریان 
جدیدی پیدا کنند یا مبادله ای با مشتریان قبلی 
خــود داشــته  باشــند. تبلیغــات و تخفیفــات 
مرسوم این روزها در شبکه های مجازی، فرصتی 
بــود تــا ضررهــای احتمالی یــا کمبود فــروش در 
ماه های دیگر ســال جبران شــود و اعداد منفی 
قرمز در دفاتر حسابداری به رنگ سیاه برگردند 
و جبران شــوند و التیامی باشــند بــرای اتفاقات 

تلخ یک سال گذشته  کسب وکار.

 در ســال های اخیر عالوه بر تبلیغات و 
مجــازی،  فضــای  در  تخفیفــات 
رویدادهای حضوری زیادی نیز در کشور برگزار 
می شــد، مکان هــای دولتــی یــا خصوصــی و 
ایــن  بــه  یــادی  ز نمایشــگاهی  فضاهــای 
و  می کــرد  پیــدا  اختصــاص  گردهمایی هــا 
برگزارکننــدگان ایــن رویداد هــا، شــرایطی بــرای 
فروش حضوری کســب و کارهای مجــازی فراهم 
می کردند و در این بین اجــاره غرفه نیز دریافت 

می شد.

 نکته مهم این رویداد ها هم افزایی بین 
مشــتریان کســب و کارها بود که باعث 
می شد اطالع رسانی همزمان در چندین صفحه 
و کانــال صــورت پذیــرد و خبــر ایــن فروش هــای 
حضوری به صورت همزمان به اطالع مشتریان 
بالفعــل و بالقــوه چندیــن کســب وکار برســد. 
همراهی کاالهای مکمل نیز می توانست انگیزه 
خوبــی برای حضور مشــتریان باشــد و از ســوی 
دیگــر حضــور اندک انــدک مشــتریان ایــن 
صفحات موجب رونق کلی رویداد می شــد. اما 
امســال اتفاق دردناکی افتاد؛ ترکیبی از شرایط 
ناشــاد اجتماعــی، عــدم ثبــات کســب و کارها، 
ســوءمدیریت مســئوالن برگــزاری و عجــز زنــان 

صاحب کســب وکار بــرای یافتن کانــال فروش، 
موجب شد چندین رویداد حضوری کم فروغ در 

تهران برگزار شود.

 عدم تمایل مردم به خرید های مرسوم 
این روزها عالوه  بر شرایط اقتصادی که 
مشــتریان را ناچــار بــه دســت کشــیدن از 
خریدهای کمترضروری می کند، بخش تقاضا را 
تحــت تأثیــر قــرار داد. در بخــش عرضه نیــز، با 
محدودیت شبکه های اجتماعی و ویترین های 
مجازی، تنهــا راه باقی مانده بــرای صاحبان این 
کســب و کارها، حضور در ایــن رویداد هــا بود که 
متأسفانه آنان مجبور بودند قیمت باالیی برای 
اجاره غرفه بپردازند و متأســفانه حتی موفق به 

فروش به اندازه مبلغ اجاره غرفه نیز نشدند.

 امــا نکتــه عجیب تــر اینکه مســئوالن 
برگــزاری هیچ درکــی از شــرایط موجود 
نداشــتند و کمــاکان خیــال می کردنــد صرفــاً با 
فراهم کردن یک مکان می توانند رویدادی برگزار 
کنند و از قدرت اطالع رسانی و تبلیغات هم افزای 
کســب و کارهای کوچــک بهــره  ببرنــد و افتخــار 
برگــزاری یــک رویــداد پر رونــق را کســب کننــد. 
امروزه بــرای رونــق، فقط داشــتن مــکان و رانت 
جهــت برگــزاری یــک نمایشــگاه مهم نیســت. 
سرمایه اجتماعی فرد یا نهاد برگزارکننده، از هر 

سالن اجتماعات و البی هتلی مهم تر است.

 همیــن خیــال باعــث شــد عــالوه بــر 
کم فروغ بودن مبادله در این رویدادها، 
ضربــه محکمــی مجــدداً بــر پیکــر نیمه جــان 
کسب و کارهای زنان که در این رویدادها حضور 
داشتند، وارد شود. هر سال صاحبان غرفه های 
نمایشــگاهی در روزهای آخر رویداد از فروش و 
اتمام اجناس لبخند می زدند و امســال با غم و 
اشــک باقی مانــده ســرمایه  اندک خــود را جمع 
کردنــد و بــه امیــد روزهــای بهتــر بــه کارگاه های 

کوچک خود بازگشتند.

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com

 صنعت مشبک و منبت، 
رقیب اصلی هنرمندان، 

صنعت CNC و 
حکاکی های کامپیوتری 

است.نوآوری کار من 
در ترکیبی است که 

در خود اثر و در فرایند 
تولید محصول استفاده 
می کنم. در تولیدات ما 
هنر ترکیبیبه کار رفته 

و این ترکیب، باعث 
خلق محصول خاص و 
ویژه در بازار می شود
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گفت و گو با محسن مقدم، مدیرعامل فیورگجت؛ او می گوید با وجود وعده های 
شتاب دهنده کارا، ضعف در الیه های مدیریتی این مجموعه مانع از جذب 

سرمایه گذار برای این استارتاپ شده است
محسن مقدم اهل سیستان و بلوچستان است و با دیپلم ریاضی وارد دانشگاه شده و در رشته های مهندسی آبیاری، مهندسی برق و مهندسی ICT تحصیل کرده 
و در نهایت با کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری تحصیالتش را به پایان رسانده است. از سال 1۳84 به فضای اینترنت عالقه مند شد و اولین مرکز ارائه خدمات 

اینترنت )ISP( را در سیستان راه اندازی کرد. در دوران سربازی با جهاد سازندگی ارتش همکاری داشته است. در سال 1۳۹۵ همکاری خود با پیام رسان بیسفون را شروع 
کرد و رفته  رفته وارد فضای کسب  و کار شد. همزمان دو استارتاپ را راه اندازی کرد که یکی از آنها فیورگجت نام دارد. فیورگجت که شامل یک محصول سخت افزاری و یک 

پلتفرم نرم افزاری است، در حوزه سالمت شروع به فعالیت کرده و به گفته او تالش داشته تا با امکاناتی که در اکوسیستم استارتاپی وجود دارد، توسعه یابد، اما این تالش 
چالش های بسیاری را به همراه داشته است. 

در جست وجوی سرمایه  گذار

 چرا مشاغل حوزه 
مراقبت های بهداشتی 

مهم هستند

 جمعیت عظیمی
که پیر می شود

هزینه هــای  کــه  پیش بینــی می شــود 
بهداشــتی در سراســر کشــور تــا ســال 
2026 بــا نــرخ متوســط 5.5 درصــد رشــد 
کنــد. ایــن یــک درصــد ســریع تر از رشــد 
تولیــد ناخالــص داخلــی ملــی در همــان 
زمان اســت و پیش بینی می شــود تا سال 
2026، مراقبت های بهداشتی نزدیک به 
20 درصــد از تولید ناخالص داخلــی را در 

ایاالت متحده آمریکا تشکیل دهد. 
طبــق داده هــای اداره آمــار کار ایــاالت 
متحده، پیش بینی می شود که اشتغال در 
مشاغل مرتبط با مراقبت های بهداشتی 
از ســال 2016 تا 2026 به میــزان 1۸ درصد 
رشد کند که بســیار ســریع تر از میانگین 
برای مشاغل دیگر است. 10 شــغل از 20 
شــغلی کــه پیش بینــی می شــود تا ســال 
2026 بیشــترین درصد افزایش اشتغال 
را داشته باشــند، از صنعت مراقبت های 

بهداشتی هستند. 
تــا ســال 2030، طبــق پروژه هــای اداره 
سرشــماری، تقریبــاً یک پنجم جمعیت، 
65 سال و باالتر خواهند بود. این اولین بار 
در تاریخ اســت که تعــداد آمریکایی های 
بــاالی 65 ســال از تعــداد آمریکایی هــای 
زیر 1۸ سال پیشی می گیرد که یک دلیل 
بزرگ برای افزایش هزینه های مراقبت های 
بهداشــتی در آمریکاســت و بــه واســطه 
افزایش جمعیت سالمند، مشاغل موجود 
در حوزه مراقبت های سالمت و سالمندان 
رشــد زیادی خواهند کرد. همچنین باید 
منتظر نیازهای جدید و راهکارهای خالقانه 
و بهینه بــرای رفع ایــن  نیازها بــود. به طور 
مثال مشاغلی مانند رونویسی پزشکان از 
صوت و مکالمه های آنالین و تلفنی یکی 

از این مشاغل جدید است. 
در کنــار ایــن شــغل می تــوان بــه شــغل 
خدمــات صورت حســاب های پزشــکی 
اشاره کرد. صورت حساب پزشکی به انجام 
کدگذاری پیچیــده هنگام ارائــه مطالبات 
بیمه نیاز دارد. این نیــاز بیماران، به ایجاد 
یــک شــغل جدیــد منجــر شــده اســت. 
روندهای خدمات مراقبتی هر روز جزئی تر 
می شوند و مراکز متعددی برای مراقبت از 
بخش های مختلف بدن و بیماری های ارثی 
و مزمن ماننــد قند خون بیشــتر خواهند 
شد. همچنین با افزایش جمعیت سالمند 
مراکز توان بخشی و فیزیوتراپی با خدمات 

متنوعی ظهور خواهند کرد. 

REPORTگزارش

داســتان تولد فیورگجت از کجا شروع 
شد؟

داستان تولد فیورگجت از جایی شروع شد که مشکلی 
برای پســرم امید بــه وجود آمــد. امیــد 1۸ماهه بــود و به 
یک بیماری ویروســی )شبیه ســرماخوردگی( مبتال شد 
و چهار روز و ســه شــب تب کــرد. عصر روز ســوم بود که 
امید دچــار تشــنج شــد و بــرای مــن و مــادرش تلخ ترین 

تجربــه مشــترک مان اتفاق افتــاد. امید حــدود 90 ثانیه 
درگیر حمله تشــنج شــده بود و برای نجات امیــد از این 
شــرایط تنهــا کاری کــه بــه فکــرم رســید، ایــن بود کــه به 
صورتــش آب پاشــیدم و کمی حالــش بهتر شــد. بعد با 
اورژانس تماس گرفتیــم و اورژانس پس از مراجعه به ما 
گفت که امیــد را باید به بیمارســتان منتقــل کنیم. بعد 
از اینکه به بیمارســتان رفتیــم، فهمیدم کــودکان زیادی 

بر اثر تشنج آنجا بســتری هســتند. همان جا با پزشک 
صحبت کردم و ایشان برای من تشــریح کرد که مسئله 
درجه تب در کودکان بسیار مهم است و اگر مثالً دمای 
بدن به اندازه هشــت دهم درجه در نیم ســاعت افزایش 
یابــد و اقدامی بــرای کاهــش دمای بــدن صــورت نگیرد، 
احتمال وقوع تشــنج به ســمت یک، میــل خواهد کرد. 
این مســئله برای من و همســرم بســیار برجســته شد و 

عکس:پریاامیرحاجلو
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پس از آن شروع کردیم به تحقیق در مورد دالیل و اثرات 
تغییرات دمای بدن.  پایش دمای بدن تنها به کنترل تب 
محدود نبود. با تحقیقات بیشــتر فهمیدم که می شــود 
با پایــش دمــای بــدن، روز تخمک گــذاری را بــرای بانوان 
محاســبه کرد که برای زوج هایی که می خواهند اقدام به 
باروری کنند، شاخص مهمی اســت. همچنین در افراد 

کهنســال باالی 70 ســال بر خالف کــودکان، 
با افت دمــای بدن مواجه هســتیم که اگر آن 
هم کنترل نشود، موجب ایجاد آسیب های 
عصبی، لختگــی خــون و آســیب های جدی 
شریانی خواهد شــد. از اینجا بود که به فکر 
ســاخت یک گجــت افتادیم تــا بــا کمک آن 
بتوانیم دمای بدن را به صورت پیوسته پایش 
کنیم. فیورگجت دســتگاه کوچکــی در ابعاد 
ســه در چهار سانتی متر اســت که به وسیله 
یک پد زیر بغل نوزاد یا نواحی مختلف بدن 

گذاشته می شود و هیچ مزاحمتی ایجاد نمی کند. هر گاه 
که دمای بدن از حد مجاز خارج شــود، از طریق نرم افزار 
نصب شــده روی گوشــی موبایل اعالن هایی بــرای کاربر 
ارســال می شــود. همچنین ســوابق و تغییرات دمایی را 
در مدت زمان اســتفاده ثبت می کنــد و می تــوان آن را با 
پزشک یا دیگران به اشتراک گذاشت. عالوه بر والدین، 
کادر درمان هم می توانند از این گجت برای رصد بیماران 
خود استفاده کنند و این گجت می تواند دستیار کارایی 

برای پرستاران باشد.

اولین بار این ایده را در کجا ارائه دادید 
و بازخوردها چه بود؟ آیا توانستید سرمایه جذب 

کنید؟
اولین بــار ایــده مــا در رویــداد تامــزآپ دانشــگاه علــوم 

پزشــکی تهــران ارائــه شــد و 
بــرای  ســرمایه گذار  چهــار 
ایــده  روی  ســرمایه گذاری 
اعــالم آمادگــی کردنــد  مــا 
مجموعــه  بــا   ً نهایتــا کــه 
ســالمت الکترونیــک کارا بــه 
توافــق رســیدیم. مــا در کنــار 
اســتارتاپ های دیگــر ماننــد 
مجیکاردیو، سیواپ و مام هود 
از جمله استارتاپ هایی بودیم 
که در روز ارائــه، ایده هایمان را 
عرضــه کردیــم و بعــداً همگی 
در کنــار هــم مســیر توســعه 
خدمــات و محصوالت مــان را 
پیمودیم. توافق ما با مجموعه 
کارا به ایــن خاطر بود کــه آنها 
اذعــان داشــتند اهرم هــای 
خوبی بــرای اخذ مجــوز دارند 
از مســیرهای  و می تواننــد 

ســهل الوصول تری مجوزهــای الزم را دریافــت کننــد. 
با هنــر مذاکــره ای کــه داشــتند، توانســتند 25 درصد از 
ســهام اســتارتاپ را با قیمــت پایین تر از اســتارتاپ های 
دیگر تصاحب کننــد و ما هم چون بــرای تولید گجت ها 
نیــاز بــه حمایــت داشــتیم، پذیرفتیــم. امــا متأســفانه 
اتفاقات بدی در طول مســیر افتاد. همزمان با اســتقرار 
مــا در شــتاب دهنده کارا، ایــن مجموعه تصمیــم گرفت 
ساختمان محل اســتقرار تیم ها را نوســازی کند. قرار ما 
بر این بود که شش  ماه به ما فضا و خدمات اداری بدهند 
کــه به ســختی ســه مــاه اول آن محقــق شــد. شــرایط به 
گونه ای بود که اصالً امکان کار در آن فضا وجود نداشت 
و عملیات ساختمانی مانع از فعالیت ما می شد، ولی ما 
کارمان را ادامه دادیم و توسعه سخت افزار را پی گرفتیم. 
طراحی، ســاخت و بســته بندی نهایی شــد و در کنار آن 
نرم افــزار را هــم توســعه دادیــم و در مارکت پلیس هــای 

داخلی عرضه کردیم. 
سال گذشته همزمان با نمایشــگاه اینوتکس مجموعه 
کارا به مــا گفت که باید تکلیف اســتارتاپ را بــرای ادامه 
مســیر مشــخص کنیــم. مــا در اینوتکــس هــم حضــور 
داشتیم و با 12 مجموعه دیگر مذاکره کردیم که از میان 
آنها، پیشــنهاد ها و مدل های مختلفی را برای همکاری 
دریافت کردیم کــه جدی ترین آنها مجموعه 
ســیب ســالمت شــیراز اســت کــه هنــوز هم 
در حال مذاکره هســتیم. آنهــا تمایل زیادی 
بــه ســاخت گجــت داشــتند، امــا در نهایت 
با مجموعــه نوین هــاب بــه توافق رســیدیم و 
قرار شــد با یک ســرمایه گذاری دو میلیاردی 
بــه تکمیــل و اجــرای پــروژه مــا کمــک کنند، 
اما متأســفانه شــرایط داخلــی مجموعه کارا 
جلــوی ایــن توافــق را گرفــت و مــا هم پــس از 
پیگیــری از مدیریــت مجموعــه ایــن جــواب 
را شــنیدیم که ظاهــراً در جریــان نبودنــد. در نهایت هم 
به دلیــل ضعــف ارتباطات داخلی پرســنل کارا، شــرایط 
جذب سرمایه را از دست دادیم. اواخر فروردین ماه سال 
جاری بود که مدیریت کارا اعالم کرد که ســهم بیشتری 
از فیورگجت می خواهد و در قبال این سهم از پشتیبانی 
بیشــتر صحبــت کردند کــه نهایتاً بنــا به دالیل مشــابه 
قبل و عدم ثبات در تصمیم گیری مدیران مجموعه کارا، 

مجدداً این پیشنهاد هم به نتیجه ای ختم نشد. 

تجربه تان از قــرار گرفتن کنــار تیم های 
مشابه شما که تقریباً در یک حوزه فعال بودند، 
چه معایب و محاسنی داشت؟ آیا این موقعیت 
ظرفیت هایــی را ایجــاد می کــرد کــه به نفــع همه 

باشد؟
قرار گرفتن تیم های استارتاپی 
در محیط هــای کار اشــتراکی 
داشــت؛  عالــی  حســن  دو 
اول اینکــه بــه توســعه شــبکه 
ارتباطــی اســتارتاپ ها کمــک 
قابــل توجهــی می کــرد و بــرای 
رفــع چالش هــا در حوزه هــای 
مختلــف، از تجربــه همدیگــر 
استفاده می کردیم. دوم اینکه 
مســیر توســعه محصــول و 
خدمــت توســط اســتارتاپ ها 
و  ناهمــوار  مســیر  یــک 
چالش برانگیــز  به شــدت 
اســت. از طرفی مســائل کالن 
سیاســی و زیاده خواهی هــای 
شــتاب دهنده ها مهم تریــن 
عامــل در تشــدید چالش ها و 
ایجــاد تنــش بــرای اســتارتاپ 
اســت کــه در نتیجــه تعامــل 
نزدیک اســتارتاپ ها برای جلوگیری از تأثیــر این موارد، 

راهکارهای هوشمندانه ای پیدا می شد.
  

 ما در شــماره های قبل هم با دوستانی 
کــه از آنهــا نــام بردیــد و اتفاقاً بــه حوزه شــما هم 
نزدیک هستند، گفت وگو کردیم. می خواهم نظر 
شــما را هــم بدانــم. بــه نظــر شــما مهم تریــن 
مشــکالت حــوزه ســالمت دیجیتــال در کشــور، 
خصوصــاً گجت هــا و دســتگاه های هوشــمند 

چیست؟
می خواهم به سؤال شــما از منظری دیگر جواب بدهم. 
چه بخواهیم و چه نخواهیــم فناوری راه خــود را خواهد 
رفت و ما نمی توانیم در برابر این مســیر مقاومت کنیم. 
گاه ممکن اســت با دانش کم و گاه ممکن اســت از ســر 
غــرض بخواهیم جلوی فنــاوری را بگیریم. دهــه 70 را به 

یاد بیاورید که اگر قرار بود یک آزمایش ســاده قند خون 
بدهیم، چه مکافاتی داشتیم. امروز دستگاه های آفالین 
مختلف در دسترس افراد است. این گام اول فناوری بود 
که این دستگاه ها را در اختیار افراد گذاشت. گام دوم هم 
آنالین کردن این دستگاه هاست. در گام سوم هم پردازش 
تجمیعی داده هــا اتفاق می افتد و عوامل غیر انســانی با 
پایش و پیش بینی، تشــخیص و تجویز خواهند کرد. ما 
در ایــران در گام دوم قــرار داریــم. مــا گام اول را از دســت 
داده ایــم، ولــی گام دوم را خوب شــروع کرده ایــم. تجربه 
من در این فضا، یعنی در فضای اکوسیســتم این است 
که از این نوع ایده ها حمایت درســتی به عمل نمی آید. 
اگر کســانی که نقش حمایتگــر دارند، در کنــار ایده ها و 
راهکارهایی از این دست قرار می گرفتند و به فکر درمان 
یک درد مشــترک بودند و کمتر به منافع شــخصی فکر 
می کردنــد، امروز مشــکالت به مراتب کمتری داشــتیم. 
امروز مشــکل اکوسیستم این اســت که فاندرها پس از 
ترکیب با شــتاب دهنده ها و ســرمایه گذاران فرشــته، به 
مرور زمان دچار تضاد منافع می شــوند؛ زیاده خواهی و 

باج خواهی شکل می گیرد.
 من هرگز در برابر این دست مسائل حساسیتی از خودم 
نشــان ندادم. هدفی را برای خودم تعریف کردم و گفتم 
مشــکلی که برای امید بــه وجود آمــد، نباید بــرای دیگر 

کودکان به وجود بیاید. 
من وحشــت یک مادر را حین تشــنج کودکش به چشم 
دیده ام. من به عنوان پدر، تشــنج یک کودک را به چشــم 
دیده ام و واقعاً دوست ندارم این اتفاق برای والدین دیگری 
هم تکرار شــود. تمام تالشــم را می کنم تا حداقــل بتوانم 
نــرخ آن را کاهش دهم و بــا این هدف، یک محصــول را به 
سرانجام رساندم. از طرفی حاکمیت هم حمایت مفیدی 
از این ایده ها نمی کند؛ حتی استفاده از حمایت هایی که 
زیر چتر دانش بنیانی قرار دارند، بســیار ســخت اســت. 
حداقل برای اســتارتاپی کــه از مرحله ایده گذر کــرده و به 
محصول نهایــی رســیده و محصولش آمــاده تولید انبوه 
است، باید مسیر ساده تری طراحی شود. باید نوع برخورد 

حاکمیت بین ایده و محصول متفاوت باشد. 

 مهم تریــن گرفتاری هــا و چالش هــای 
امروز شما در فیورگجت چیست؟

ما در این مسیر دو چالش بزرگ داریم؛ چالش اول این است 
که نهادهای حاکمیتی مانند سازمان تجهیزات پزشکی باید 
به استارتاپ ها فرصتی بدهند تا با عرضه محصول به یک 
جامعه محدود بتوانند مطالعه بالینی انجام دهند. باور کنید 
برای این کار هیچ سازوکاری فراهم نشده و ما مجبوریم برای 
انجام تحقیقات مستقیماً با پزشک تعامل کنم. پزشکان 
هم به این سادگی تن به همکاری نمی دهند. آنها منافع خود 
را دارند و حاکمیت هم قوانین سخت گیرانه خود را و بین این 
دو مســیر، برای نوآوری هایی که در حال وقوع اســت، کانال 
مجزایی ایجاد نشــده اســت. اگر این راه را باز نکنیم، صرفاً 
باید واردات انجام دهیم و فناوری، امکان بروز و مســیریابی 
خــود را از دســت خواهــد داد و فرصــت ارائــه محصــوالت 
نوآورانــه در حوزه ســالمت به بــازار از دســت خواهــد رفت. 
چالش دیگر چالشــی اســت که من خود آن را تجربه کردم؛ 
متأسفانه فضایی مانند دالر 4200 تومانی که قرار بود برای 
صنعتگران و تولیدکنندگان تسهیل شود، به فرصتی برای 
افراد فرصت طلب و ســودجو تبدیل شد. فضای استارتاپی 
نیز همین مختصات را دارد. حاکمیت حمایت های خوبی 
از اجزای اکوسیستم به عمل آورده )به عنوان مثال، حمایت 
دولت از شــتاب دهنده ها( که این بخش ها نقش حمایتگر 
از اســتارتاپ ها را بــازی می کننــد و به اســتارتاپ ها خدمات 
ارائــه می دهند، اما متأســفانه گاهــی این شــرکت ها عنوان 
شتاب دهندگی را به عنوان پوششی برای سایر فعالیت های 
اقتصادی خود به کار می گیرند و از استارتاپ هایی که جذب 
می کنند، فقط به عنوان رزومه به منظور دریافت رانت و منابع 

دولتی بیشتر استفاده می کنند.

INTRODUCTIONمعرفی

 سه شرکت برتر حوزه 
سالمت 2022 به انتخاب 
هلثکر تکنولوژی ریپورت

پیشگامان فناوری 
سالمت

نووارتیــس: ایــن شــرکت به عنــوان یکــی 
از بزرگ تریــن شــرکت های داروســازی 
در جهــان، بــه پیشــرفت خــود در ارائــه 
راه حل های پزشکی نوآورانه به حدود یک 
میلیارد نفر در سراســر جهــان ادامه داده 
است. این شرکت تقریباً 125 هزار نفر را در 
دفاتر بین المللی و تأسیسات تولیدی خود 
استخدام کرده که مهم ترین آنها از دفاتر 
مرکــزی آن در بــازل، ســوئیس و کمبریج، 
ماساچوست است. این شرکت تحسین 
بسیاری از فعاالن صنعت و سازمان های 
مدنــی را بــرای مزایــای داروهــای ژنریــک، 
به خــود جلــب کرده که توســط شــاخص 
دسترســی بــه دارو به دلیــل گســترش 
دسترسی در میان جمعیت های محروم، 

مورد ستایش قرار گرفته اند.
اســترایکر: شــرکت »مدتــک اســترایکر« 
مستقر در میشیگان به عنوان یک پیشرو 
در صنعــت تجهیزات پزشــکی شــناخته 
شــده و دســتگاه هایی را طراحــی و تولیــد 
می کند که در بیمارستان ها و مراکز مراقبتی 
در بیش از 100 کشــور اســتفاده می شــود. 
محصوالت اصلی استرایکر به بخش های 
ارتوپــدی، جراحــی و نورولــوژی تقســیم 
می شــود کــه مــورد اخیــر پیشــرفت های 
چشــم گیری در ســال های اخیــر داشــته 
اســت. این شــرکت با داشــتن بیش از 46 
هزار کارمند در سراســر جهان، چهار دهه 
رشــد قابــل توجهــی را در طــول عمــر خود 
به ثبت رســانده و بیش از 17 میلیــارد دالر 

فروش در سال 2021 گزارش کرده است. 
ادواردز الیف ســاینس: این شــرکت رهبر 
جهانــی در نوآوری های پزشــکی، متمرکز 
بــر بیمــار، بــرای نظــارت بــر بیماری هــای 
ســاختاری قلــب و مراقبت هــای حیاتــی 
اســت. ایــن شــرکت در خصــوص کمــک 
به بیمــاران، پزشــکان و محققان پیشــرو 
در جهــان بــرای رفــع نیازهای بهداشــتی 
برآورده نشده فعالیت می کند. محصوالت 
ادواردز به عنــوان پیشــگام بســیاری از 
محصوالت استاندارد صنعت تجهیزات 
پزشــکی، از جملــه جایگزینــی دریچــه 
آئورت ترانس کاتتر، در حدود 100 کشــور 
در سراســر جهــان فروخته می شــود. این 
شــرکت که توســط مهندس »مایلز لوول 
ادواردز« در ســال 195۸ تأســیس شــد، 
دارای 16 هزار کارمند در سراســر جهان با 
عملیات تولیدی در آمریکای شمالی، اروپا، 

سنگاپور و کارائیب است.

عباس عین علی 

abbas.einali 
@gmail.com

  نهادهای حاکمیتی 
مانند سازمان 

تجهیزات پزشکی 
باید به استارتاپ ها 
فرصتی بدهند تا با 

عرضه محصول به یک 
جامعه محدود بتوانند 
مطالعه بالینی انجام 
دهند. برای این کار 

هیچ سازوکاری فراهم 
نشده است و این 
چالش بزرگی است
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لجستيک
L O G I S T I C

ربات تحویل  اوتونومی بدون 
نیاز به تحویل گیرنده

 بدون نیاز
 به حضور شما !

اوتونومی مدل جدیدی از ربات تحویل 
بار را معرفــی کرده که قادر اســت بدون 
حضور شــخص بــرای دریافت، بســته 
را تحویــل دهــد. ایــن ربــات بــه ارتــش 
ربات های تحویل این شرکت نیویورکی 
اضافه شــد. »یتــی« از دیگــر مدل های 
اوتوبوت است که به لطف اضافه شدن 
یک مکانیسم توزیع خودکار هوشمند 
طراحی شده تا نیازی به حضور شخص 
بــرای دریافــت بســته نداشــته  باشــد. 
اســتارتاپ اوتونومــی ایــن محصــول را 
»اولیــن ربــات تحویــل بــدون مراقبــت 

کامالً مستقل در بازار« می نامد. 
این ربات هنگامی که به مقصد و لحظه 
تحویل می رسد، محتویات خود را روی 
در خانــه می انــدازد یــا آنهــا را بــه یــک 
قفسه ســازگار منتقل می کند تا زمانی 
که فردی برای تحویل گرفتن آنها برسد. 
زاویه دیگری که این ربات را جالب توجه 
کــرده، پتانســیل بازگردانــدن مرســوله 
اســت. چنانچــه مشــتری از مرســوله 
راضــی نباشــد، می توانــد آن را توســط 

ربات به فروشنده اصلی برگرداند.
به دنبــال   ،2022 ســال  اواخــر  در 
اضافه شــدن ربــات دیگــری بــه نــام 
Ottobot 2.0، یتــی توانســت گزینــه 
سفارشی سازی را به دستاوردهای خود 
اضافه کند. از جمله تعویض سطل های 
مدوالر برای انواع مختلف تحویل. این 
شــرکت تعــدادی برنامــه همزمــان در 
شــهرهای مختلف در سراسر جهان از 
جمله پیتسبورگ و سینسیناتی دارد. 
اسلو و مادرید نیز قرار است به این بازار 
در حــال گســترش در ایــاالت متحــده، 

کانادا، اروپا و آسیا اضافه شوند.
ایــن شــرکت در ایــاالت متحــده، بــا 
ورایزن شــریک شده  اســت. همسویی 
استراتژیک با ورایزن و سایر شرکت ها، 
اوتونومــی را در موقعیــت برتــر بــرای پر 
کردن شکافی قرار داده که شرکت هایی 
مانند آمــازون و فدکــس قادر بــه انجام 

آن نبودند.
از آنجــا کــه تقاضــا و مــوارد اســتفاده 
بــرای تحویــل خــودکار و بــدون کمــک 
همچنان در حال رشد است، اوتونومی 
در موقعیتــی قــرار گرفتــه کــه ربات ها را 
به عنــوان خدماتــی بــرای رســتوران ها، 
خرده فروشــان و فراتــر از آن ارائــه دهد. 
اوتونومی در آگوست گذشته از افزایش 
3.3 میلیــون دالری ســرمایه خود خبر 

داده بود.

INTRODUCTIONمعرفی

 گفت وگو با کامبیز حیدرزاده، مدیر مارکتینگ جابار 
 که به عرضه الکرهای هوشمند پستی می پردازد

الکر )Locker( صندوقی هوشمند و الکترونیکی از جنس ورق گالوانیزه، با قفل های الکترونیکی لمسی و امنیت باالست 
که مدل رایج آن در ابعاد بسته های پستی ساخته شده  است. البته ناگفته نماند که الکرها انواع و اقسام گوناگونی دارند و بر 

اساس نوع کارکرد، اشکال و فیزیک شان با یکدیگر متفاوت است. جابار هم اکنون یکی از برندهای فعال در حوزه الکرهای 
هوشمند پستی است که از دی ماه 1400 فعالیت خود را آغاز کرده و از طریق سامانه E-Lock،  الکرهای موجود  و همچنین 

سفارش های پستی را در شبکه مدیریت می کند و این محصول را به عنوان یک محصول نوآور در اختیار فعاالن پستی و 
فروشگاه های آنالین )اینترنتی( قرار می دهد. در ادامه گفت وگوی ما را با کامبیز حیدرزاده، مدیر مارکتینگ جابار می خوانید.

مدیریت تحویل کاال 
با الکرهای هوشمند

)آنالین( چگونه انجام می شود؟
فعاالن پســتی )کوریرهــا( یــا فروشــگاه های اینترنتی طرف 
قرارداد با جابار، به مشتریان حقیقی و حقوقی خود، یعنی 
کســب وکارها و همچنین مصرف کننده یا اســتفاده کننده 
نهایی، گزینه الکر را به عنوان یک ســرویس تکمیلی )ویژه( 
پیشــنهاد می دهند و در واقــع به آنــان این حــق انتخاب را 
می دهند که برای تحویل )برداشت( بسته یا پذیرش )قبول( 

بسته به الکر مراجعه کنند.

در حــال حاضر ایــن مجموعه بــا کدام 
کوریرها و فروشگاه ها قرارداد دارد؟

جابــار در حــال حاضــر غیــر از تیپاکــس با شــرکت ملی 
پست در مرحله امضای قرارداد است و با دیجی کاال هم 
در مرحلــه جمع بندی شــیوه همکاری مشــترک اســت. 
عالوه بر این با سایر فعاالن پستی و فروشگاه های آنالین  
کوچک و بزرگ مانند مدیسه، بانی مد، خانومی، باسالم، 
تاپین، ماهکس، پادرو، لینک اکســپرس، میاره، تپسی، 
اسنپ اکســپرس و...  نیز در حال مذاکــره یا جمع بندی 
نهایی یا پایلوت سرویس هاست. همچنین شرکت های 
سفارش گردان )فول فیلمنت ها( نیز که به فروشگاه های 
آنالیــن ســرویس ارائــه می دهنــد، از مشــتریان اصلــی 

جابار هستند.

کــه  زمانــی  مطابــق  مشــتری  اگــر 
تحویل گیرنده مقرر کرده، نتواند بسته را از داخل 

الکر بردارد، چه اتفاقی می افتد؟
درســت ماننــد رزرو بلیــت صندلــی هواپیما یــا صندلی 
قطــار، مدیریت زمان بــرای رزرو الکر نیــز اهمیت زیادی 
دارد. اگــر کســی نتوانــد طبق زمــان مقــرر، بســته اش را 
بــردارد، می توانــد مدت زمــان رزرو الکــر را تمدیــد کند و 
اگر به هر دلیلی باز هم نتواند بســته را بردارد، مرســوله 
توسط فعال پستی)کوریری( که بسته را در الکر قرار داده 
)بارگذاری کرده(، برگشــت می خــورد و در دفتر آن فعال 
پستی یا دفتر جابار به امانت نگه داشته می شود تا بعداً 
با اخذ هزینه مترتب به او تحویل داده  شود. اخذ هزینه 
بابــت این خدمــات اضافــه، در چنین شــرایطی در همه 
جای دنیا بــرای تحویل گیرنده بدیهی و طبیعی اســت و 
در قرارداد استفاده از سرویس الکر به آن اشاره می شود 
که تحویل گیرنده باید مبلغی را بابت درخواست تمدید 
زمان رزرو الکر یا برگشت بســته خود )به دلیل نرسیدن 

به موعد برداشت از الکر( پرداخت کند.

چند نوع سرویس پستی توسط الکرها 
قابل ارائه است؟ 

اگر مشــتری حقیقــی )مصرف کننده نهایــی( یا حقوقی 
)کســب وکارها( ســرویس فرســت مایل را انتخــاب کرده 
 باشــد، بســته در مبدأ )یا ابتدای خط( در الکر گذاشــته 
می شــود و پیــک یــا نماینده فعــال پســتی )کوریــر( باید 
بسته را از داخل الکر بردارد و به مشــتری تحویل دهد. 
به عنوان مثال، کاالیی از یک فروشگاه اینترنتی از شهر 
تهران بــرای یک مشــتری بــه مقصد یزد ارســال شــده، 
فرســتنده )فروشــگاه اینترنتــی( می توانــد مبــدأ را الکــر 
انتخاب کند و مرسوله را در الکر هوشمند جابار بارگذاری 
کند، پیک یا نماینده فعال پســتی )کوریر( با مراجعه به 
الکر، بسته را برمی دارد و از طریق فعال پستی )کوریر( به 

مشتری در شهر یزد تحویل می دهد.
به همین ترتیــب، اگر برای مثــال یک نفر بــا مراجعه به 
نمایندگــی شــرکت تیپاکــس در شــهر تبریــز، بخواهــد 
بســته ای را بــرای شــما در دفتــر مجلــه در جنت آبــاد 
تهران ارســال کند، می تواند با هماهنگی شــما )که برای 
مصاحبــه خــارج از دفتر هســتید( ایــن بســته را به الکر 
هوشــمند جابار در مرکــز خرید اُپال ارســال کنــد که در 
مســیر کاری روزانه شماســت یا شــما زمانی که از طریق 
دریافت پیامک مطلع می شــوید که یک بسته از طریق 

I N T E R V I E W

در مجموعه جابار چه مدل هایی از الکر 
عرضه شده و چه مدل هایی از الکر در برنامه های 

آتی این مجموعه عرضه می شود؟
مدلــی کــه در فــاز اول عرضــه شــده، مــدل الکــر پســتی 
)پارســل اند پســت الکر( اســت که این مدل جــزء انواع 
اصلی الکر در دنیا محسوب می شــود و بیش از دوسوم 
الکرهــای فعــال دنیــا از این مــدل پیــروی می کنند. ســه 
نوع الکر بعــدی که برای ســال آینده برنامه ریزی شــده و 
به تدریج به بازار عرضه خواهیم کرد، مدل الکر غذایی یا 
فود الکر )مخصوص تحویل غذاهای ســرد و گرم( و الکر 
خشکشویی یا مدل الندری الکر )مخصوص پذیرش یا 

قبول و تحویل البسه خشکشویی( است.
صنــدوق امانات یــا مدل ســیف باکس نیز مــدل دیگری 

اســت کــه نیــاز آن را از ســوی مشــتری احســاس و 
جمع بندی کرده ایــم و تعداد پنج الکر از ایــن نوع را برای 
تســت و ارزیابی بــازار، تا پایان امســال عرضــه خواهیم 
کــرد و مشــتریان می توانند بار و وســایل اضافــی خود را 
برای مدتی که به آن نیاز ندارند یا نمی خواهند در دست 
داشــته  باشــند، به خصــوص در مراکــز خریــد و مال ها، 
اماکــن مذهبــی، ورزشــی و فرهنگــی در این الکرهــا قرار 

دهند. 

الکرهــای هوشــمند به عنــوان یــک 
محصول جدید در صنعت لجســتیک و پســت 
مطــرح اســت. فراینــد ســفارش از طریــق فعاالن 
پســتی )کوریرهــا( یــا فروشــگاه های اینترنتــی 

عکس:پریاامیرحاجلو
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یک دوســت از شــهر مشــهد با پســت برای منزل شما 
ارســال می شــود، روی لینک پیامک دریافتــی به عنوان 
گیرنده )به جــای آدرس منزل( الکر مــورد نظر را انتخاب 
می کنیــد و می توانید بســته را از الکــر برداریــد. در همه 
این مثال ها شما سرویس لست مایل خریده اید. در هر 
دو نوع سرویس فرست مایل و لســت مایل، در واقع این 
مشتری اســت که انتخاب می کند بسته اش را چگونه و 
در چه مکانی و در محدوده زمانی چندساعته )بسته به 

ساعت رزروشده( تحویل بگیرد یا تحویل بدهد.

لوکیشــن و جانمایــی الکرهــا چگونــه 
انتخاب می شود؟ 

مبحــث مهــم بــرای مــا، عــالوه بــر جانمایــی )مکان یابــی( 
دقیق و بهینه الکرها در ســطح شــهر، شــبکه ای اســت که 
الکرهــا را بــه هم متصــل می کنــد. در حــال حاضر شــبکه 

الکرهای جابــار برای ایجــاد یک شــبکه زنده و 
پویا و در عین حال امن، تحت پوشــش شبکه 
اپراتــور همــراه اول اســت و هم اکنــون بیــش از 
۸0 الکــر در ســطح شــهرهای تهــران، مشــهد 
و کیــش بــا یکدیگــر مرتبــط اســت و می تــوان 
آنهــا را از روی ســامانه ها یــا درگاه هــای فعاالن 
پستی و فروشگاه های اینترنتی، رزرو و انتخاب 
کرد.  مطالعات علمی مبتنی بــر رفتار و تجربه 
 عملــی بــازار )از طریــق شناســایی هیت مــپ
)Heat Map( قبــول و تحویــل بســته های 

شــرکت های پســت، تیپاکــس و دیجــی کاال کــه بــا ســایز 
الکــر جابــار متناســب هســتند( و همچنیــن مطالعــات 

بــر پایــه مدل هــای ریاضــی از 
جملــه Fuzzy AHP مبتنــی بر 
نظــر خبــرگان صنعت، نقشــه 
عملی مناطق و نواحی شــهری 
مناسب استقرار الکرهای جابار 
را مشــخص می کنــد. از ســوی 
دیگر، بررســی هایی کــه مطابق 
با تکنیک های جدید مکان یابی 
 Geo( یــا همــان ژئومارکتینــگ
MKTG( از چگونگــی اســتقرار 
الکر در شــهرهای مختلف دنیا 
)ورشــو، ریــاض، زاگــرب، ویــن، 

فرانکفــورت، پکن، ســئول و...( توســط جابار انجام شــده، 
نشــان می دهد که کوریرهــا و فروشــگاه های بــزرگ آنالین 
دنیــا، در مکان هــای پرتــرددی ماننــد ایســتگاه های مترو، 
پمپ بنزین هــا، ایســتگاه های اتوبــوس، ایســتگاه های 

دوچرخه و مراکز خرید، الکرهای خود را مستقر کرده اند.
 

در حال حاضر جانمایی الکرهای جابار 
در کدام لوکیشن ها پراکنده است؟   

مراکز خرید، ترمینال ها و دفاتر پیشخوان، اولین ایستگاه ها 
یا لوکیشن هایی است که ما به راحتی توانسته ایم الکرها را 
در آنجا مستقر کنیم؛ زیرا در این مکان ها چگالی جمعیتی 
بسیار باالتر از اماکن دیگر اســت. در حال حاضر الکرهای 
جابار در 31 ایستگاه در شهر تهران و سه ایستگاه در مشهد 
و یک ایستگاه در شهر کیش مستقر شده اند و در گام بعدی 
نیز برنامه داریم در ایســتگاه های مترو و پمپ بنزین ها نیز 
الکرهای جابــار را مســتقر کنیــم. اصلی تریــن مناطقی که 
مرکز قبول )پذیرش( یا تحویل )برداشت( بسته هایی است 
که منطبق با ســایز الکرهای جابار اســت، مناطــق 1 تا 3 و 5 
و 6 در اولویت اول اســت و مناطــق 4، ۸ و 22 تهران اولویت 

بعدی هستند.

چه تعداد الکر در حال حاضر جانمایی 
شده  است؟

در حــال حاضــر 74 الکــر در ســطح شــهر تهــران در 31 
ایســتگاه جانمایــی شــده. همچنین ســه الکر در شــهر 

مشهد و سه الکر در جزیره کیش با همکاری شرکت ملی 
پست مستقر شده  که جمعاً ۸0 الکر می شود.

 در هــر الکــر چــه تعــداد باکــس تعبیه 
شده و سایز بسته هایی که در الکر جای می گیرد، 

حداکثر به چه اندازه است؟ 
هــر کــدام از الکرهــا  25 باکــس الکــر دارد کــه اندازه های 
آن متفــاوت اســت و بســته هایی بــا ابعــاد حداکثــر 
31×3۸×36 و حداقل 13×3۸×36 در آن جای می گیرد 
و اگــر تمام ظرفیــت ۸0 الکــر فعلــی در نظر گرفته  شــود، 
روزانه دو هزار باکس در اختیار شهروندان  قرار می گیرد.

 
برنامه آتی جابار برای اســتقرار الکر در 

شهرهای دیگر چیست؟
 بــه زودی غیــر از تهــران و مشــهد در 16 کالن شــهر نیــز 
مســتقر خواهیم شــد و این مهم، طی شش 
مــاه آینــده و تــا پایــان بهــار 1402 عملیاتــی 

خواهد شد.

مشــتریان در چــه بازه هــای زمانی 
می تواننــد از الکرها اســتفاده کنند و بســته 

خود را تحویل بگیرند؟
هم اکنــون باکس هــای الکــر جابــار در دو بــازه 
زمانی 6ســاعته و یک بازه 12 ســاعته در شــب 
با مبلغ 10 هــزار تومان، یک بازه 12ســاعته در 
طــول روز با مبلــغ 16 هــزار تومان، بازه 24ســاعته بــا مبلغ 
24 هــزار تومان و بــازه 4۸ســاعته با مبلــغ 36 هــزار تومان 
عرضه می شــود. رزرو باکس ها 
یــق  طر از  حاضــر  حــال  در 
درگاه مای تیپاکــس و دفاتــر 
نمایندگــی حضــوری تیپاکــس 
در سراســر کشــور و همچنیــن 
پیامــک ارســالی بــه گیرنــدگان 
قابــل  تیپاکــس  بســته های 
دســترس و برنامه ریــزی شــده  
اســت. از اواخــر بهمــن ســال 
جاری، الکرهای هوشمند جابار 
از طریق درگاه های شرکت ملی 

پست نیز قابل رزرو است.

تجربه سایر کشــورها در این خصوص 
چیســت و کشــورهای دیگــر چنــد درصــد از 
مرســوالت پســتی خــود را از طریق الکــر جابه جا 

می کنند؟ 
در لهســتان که بــه آن اصطالحاً بهشــت الکرهــای دنیا 
گفته می شــود حــدود 10.5 درصد از مجمــوع مبادالت 
)نقل وانتقال یا به عبارتی پذیرش و تحویل( بســته های 
پســتی از مبــداء الکــر یــا بــه مقصد الکــر  یــا هم مبــدأ و 
هم مقصد از طریق الکــر انجام می شــود. در آمریکا این 

عدد چهار درصد و در انگلستان 3.5 درصد است.

 چشــم انداز جابــار در ایــن خصــوص 
چیست؟

ظرفیــت فعلی دو هــزار باکس الکــر جابــار، در نیمه دوم 
ســال آینده به پنج هزار باکس در  روز خواهد رســید که 
با توجه به ســهم فعلــی روزانــه مبادله حــدود 500 هزار 
بســته پســتی در کشــور، ظرفیت الکرهای جابار ســهم 
کوچکی از این بازار را بر اساس درخواست مشتریان به 
خود اختصاص خواهد داد، یعنی در شــرایطی که تمام 
ظرفیت روزانه الکرهای جابار اشغال شود یا زیر بار برود، 
این ســهم به حدود یک درصد از کل مرســوالت پستی 
خواهد رســید، یعنی روزانه فقط یک درصد متقاضیان 
)مشــتریان( بسته های پســتی در مبدأ و مقصد، امکان 

انتخاب و خرید سرویس الکرهای جابار را دارند.

دوردش بسته های شما را به دفاتر پستی برمی گرداند

امکان جدید نوآورانه

REPORTگزارش

دوردش در حال راه اندازی یک پیشنهاد جدید 
برای »پیکاپ بسته« است که به کاربران امکان 
می دهد از طریق پلتفرم از یــک تحویل دهنده 
درخواســت کننــد بســته آنهــا را از خانه شــان 
تحویل بگیرد و آن را در یک دفتر پستی مانند 

UPS، فدکس یا USPS تحویل دهد.
دوردش این خدمات را در مارس 2022 به عنوان 
بخشــی از یک آزمایش بتای کوچک آغاز کرد 
و اکنون به طور رســمی آن را عرضــه می کند. با 
پرداخــت پنــج دالر برای کاربــران اســتاندارد یا 
ســه دالر بــرای اعضــای DashPass، کاربــران 
می توانند حداکثر پنج بسته را به همان ترتیب 

تحویل بگیرند.
برای شــروع، باید هــاب Packages را در باالی 
صفحــه اصلــی دوردش انتخــاب و حاملــی را 
انتخاب کنید که با بســته ای که برمی گردانید، 
مطابقت دارد، یــا اینکه می توانید »بســته« را 
در نوار جســت وجوی خود تایپ کنید. سپس 
بســته های خود را آماده کنید و یک برچســب 
حمل ونقل پیش پرداخت را به آنها بچسبانید.
اگــر کــد کیــوآر حمل ونقــل داریــد، می توانیــد 
کــد کیــوآر را مســتقیماً بــرای تحویل دهنــده 
خــود در برنامــه دوردش ارســال کنیــد. مأمــور 
تحویل پس از تحویل بســته شما در فروشگاه 
تعیین شــده، یــک عکــس تأییدیــه برای شــما 
ارســال می کند.  در طول آزمایــش بتا، دوردش 
گفت کــه می خواهــد به کاربــران کمــک کند تا 
از حمل یــک بســته تــا اداره پســت )کــه کاری 
طاقت فرساســت( به منظــور انجــام بازگشــت 

اجتناب کنند.
این شــرکت خاطرنشــان کرد: »اگرچه پروســه 
حمل بســته تا اداره پست یک پروسه معمول 
است، اما ممکن است زمان بر باشد. به همین 

دلیــل اســت کــه می خواهیــم بــا اســتفاده از 
زیرســاخت های لجســتیک محلــی موجــود، 
راهی برای ساده ســازی فرایند بازگشــت ایجاد 

کنیم.«
دوردش همچنین گفت: »افراد تحویل دهنده 
در این برنامه، همیشه به دنبال راه های جدیدی 
برای کســب درآمــد از طریق پلتفرم هســتند و 
ایــن ویژگی جدیــد به آنهــا گزینه دیگــری برای 

انجام این کار ارائه می دهد.«
دوردش می گویــد کــه قصــد دارد بــه کشــف 
راه های جدید برای ارائه خدمات راحت تر برای 
کاربران خود ادامه دهد و در عین حال به افراد 
تحویل دهنــده فرصــت بیشــتری برای کســب 

درآمد از طریق پلتفرم خود را بدهد.
ناگفتــه نمانــد کــه دوردش تنهــا شــرکت 
لجســتیکی نیســت کــه دربــاره ارائــه چنیــن 
خدماتی فعالیت کرده  اســت. در ســال 2015، 
اوبــر یــک گزینــه »مــدت محــدود« را بــرای 
مشتریان ارائه داد تا بســته های برگشتی را به 

دفاتر پست ارسال کنند.
ایــن ویژگــی »بازگشــت« نام داشــت و توســط 
UberRush ارائــه شــد، امــا ایــن پــروژه در 
ســال 201۸ تعطیل شــد. به طــور مشــابه، یک 
استارتاپ ســابق حمل ونقل برحســب تقاضا 
به نام Shyp خدماتی را ارائه داد که بسته ها را 
تحویل می گرفت و آنها را به مقصد می رساند.
این شــرکت در ســال 201۸ پس از تــالش برای 
یافتــن یــک مــدل مقیاس پذیــر فراتــر از نقطه 
راه اندازی خود در سان فرانسیسکو به فعالیت 

خود پایان داد.
دوردش در حــال آزمایــش ایــن ویژگــی اســت 
که به شــما امکان می دهد بســته ها را به دفاتر 

پست، فدکس یا UPS  برگردانید.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

با برندهای مختلفی از 
جمله مدیسه، بانی مد، 

خانومی، باسالم، 
تاپین، ماهکس، پادرو، 
لینک اکسپرس، میاره، 
تپسی، اسنپ اکسپرس 

و...  همکاری داریم
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گفت و گو با نوید رجایی پور، مدیرعامل فردابانک؛ او معتقد است 
اکوسیستم نوآوری در ایران به کشورهایی مانند ترکیه شبیه است و 

کسب و کارهای ما در شرایط بدون تحریم هم تاب آوری خواهند داشت

با وجود انتقاداتی که به ساختار نئوبانک ها در ایران وارد است، به نظر می رسد با حضور گروه های مختلف روزبه روز بر رونق 
این بخش افزوده می شود. کسانی که از این نئوبانک ها استفاده کرده اند دیگر به خدمات و امکانات شان عادت کرده اند و 
سخت می توان آنها را به دنیای ماقبل ظهور آنها بازگرداند. همان اتفاقی که برای مردم دنیا رخ داده، برای ایرانیان نیز اتفاق 

افتاده است، هرچند هنوز کاستی های بسیاری وجود دارد که یک سر این کمبودها به رگوالتوری ضعیف در این بخش و 
قسمت های مرتبط با آن برمی گردد و بخشی هم به علت نوپا بودن این صنعت در کشور است. 

نوید رجایی پور، مدیرعامل فردابانک که از سرمایه گذاری مشترک هلدینگ های وب و بانک ایران زمین شکل گرفته، می گوید 
ماهیت کسب و کاری بانک ها متفاوت از نئوبانک هاست و این دو نباید خود را رقیب یکدیگر بدانند. مدیرعامل این نئوبانک 
که هنوز نسخه آزمایشی آن در دسترس است، مخالف اینترنت طبقاتی است و معتقد است با وجود اینکه سرویس های 

داخلی طی این مدت کمتر دچار اختالل بوده اند، می توان شاهد عقب نشینی مردم در استفاده از آنها بود.  او می گوید 
سنگی داخل آب انداخته شده که موج ایجادشده در اثر آن به همه کسب و کارهای دور و نزدیک خواهد رسید.

عقب نشینی مردم از 
سرویس های داخلی

چرا فردابانک؟
نئوبانک هــا در ایــران قدمــت چندانــی 
ندارنــد. البتــه اگــر ســخت گیرانه نــگاه 
کنیــم، هیچ کــدام نئوبانــک نخواهنــد 
بود زیرا تحت مجــوز و عاملیت یکی از 

بانک ها قرار دارند.
هرچنــد بنیان گــذاران ایــن نئوبانک ها 
معتقدنــد ســاختار خــود را بــه نحــوی 
چیده اند که از هر نظر از بانک مستقل 
باشــند و به محض اینکه بانک مرکزی 
قانــع شــد مجــوزی بــرای نئوبانک هــا 
صادر کند، آنها از زیر سایه بانک عامل 

خارج خواهند شد.
با این تعریف، فردابانک را می توان یکی 
از جدیدتریــن نئوبانک ها دانســت که 
از همــکاری و ســرمایه گذاری مشــترک 
بانــک ایران زمیــن و هلدینــگ های وب 
ایجــاد شــده اســت. نویــد رجایی پــور، 
مدیرعامل این شــرکت کــه از هلدینگ 
های وب به این ســمت منصوب شــده، 
می گوید اینکه یک بانک و یک شرکت 
تلکامی یــک نئوبانک ایجــاد کرده اند، 
می توانــد نقطــه قــوت فردابانک باشــد 
و امکاناتــی در آن قــرار گیرد کــه مزیت 

رقابتی برای آنها ایجاد کند.
رجایی پور می گوید کاربران در بســیاری 
از کشــورهای دنیــا می تواننــد خدمات 
اپراتــوری و موبایــل خــود را به صــورت 
اقســاطی روی بســتر شــبکه ای تهیــه 
کننــد، بــدون اینکه پــول پیــش بدهند 
یــا مبلــغ بیشــتری پرداخــت کننــد. از 
ایــن اتفاق تحــت عنــوان باندلینگ یاد 
می شود که شــما می توانید سیم کارت، 
اینترنت، موبایل یا  لوازم جانبی مرتبط 
را در سولوشــن بانکــی بخریــد، بــدون 
آنکــه مجــدداً احــراز هویــت شــوید. 
بانــک هــم بــرای شــما تأمیــن اعتبــار 
خــرد انجــام می دهیــد و خیلــی راحت 
می توانیــد از آن بهــره ببریــد. خدمات 
دیگــری هــم می تواننــد افــزوده شــوند؛ 
مثــل ســرویس های بیمــه، ســرگرمی یا 
سایر ســرویس های حق اشــتراکی. این 
کاری است که پیش تر سایر نئوبانک ها 
انجام نداده انــد و اگــر فردابانک بتواند 
چنین امکاناتی را روی بســتر خود قرار 
دهــد، ارزش پیشــنهادی قدرتمنــدی 
بــه کاربرانــی خواهــد بود کــه بــه دنبال 

امکان های جدید می گردند.
مدیرعامل فردابانــک می گوید با وجود 
اینکــه هنــوز فردابانــک عنوان نســخه 
آزمایشــی را یدک می کشــد، امــا دیگر 
آزمایشــی نیســت و علــت اینکــه روی 
نســخه اصلی کار تبلیغات و برندینگ 
انجام نشده، شرایط حال حاضر کشور 

بوده است.
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فعالیت فردابانک از چه زمانی شروع شد 
و در حال حاضر در چه مرحله ای قرار دارد؟

چندین سال بود که در هلدینگ های وب برنامه های متعددی 
داشتیم تا بتوانیم در حوزه ســرویس های بانکی وارد شویم 
و به کاربران مان ســرویس بهتــری ارائه دهیم. با بســیاری از 
بانک ها هم در این زمینه تعامالتی داشتیم، ولی متأسفانه 
نتوانســتیم از هیچ کدام ســرویس مطلوبــی دریافت کنیم. 
روی چندین استارتاپ ها در این حوزه سرمایه گذاری کردیم 
و آزمون و خطاهای متعددی داشتیم، تا اینکه در سال 1400 
موقعیتی پیــش آمد که با بانــک ایران زمین ســرمایه گذاری 

عکس:حامدکریمزاده



مشــترک )Joint Venture( انجام دهیم. اواخر آبان ماه 1400 
با هم تفاهم کردیم و اردیبهشت ماه امسال شرکت را به ثبت 
رســاندیم. قــرار بر این شــد کــه بانــک ایران زمین از الیســنس 
بانک مرکزی اش اســتفاده کند و با رگوالتور در تعامل باشــد و 
زیرساخت های الزم را ارائه دهد. هلدینگ های وب نیز بخش 
اجرایی را پیش ببرد و مدیریت کند. هردو تجربه های متعددی 
داشــتیم. بانک ایران زمین گروه آوای خود را درگیــر کار کرد که 
یکی از زیرمجموعه های بســیار نوآور و به روز این بانک است. 
همچنیــن از ظرفیت هــای مرکز نــوآوری بانک نیز بهــره بردیم 
و معاونت فنــاوری اطالعات نیز این پــروژه را جــزو اصلی ترین 
پروژه های خــود قــرار داد و تمــام تجربیاتــش را در اختیــار تیم 
فردابانک گذاشت. ما تاحدودی با زیرساخت های فنی بانک 
ایران زمین آشنا بودیم، ولی هنگام کار متوجه شدیم امکاناتی در 

اینجا وجود دارد که شخصاً جای دیگری ندیده بودم. 
در نهایت 27 اردیبهشــت، در روز جهانی ارتباطات از نسخه 
آزمایشــی ایــن نئوبانــک رونمایــی کردیــم. همچنــان نســخه 
آزمایشــی فردابانــک فعال اســت، هرچنــد در حــال حاضر با 
تغییراتی که انجام شده، به نسخه آزمایشی نمی ماند، اما این 
عنوان را حفظ کرده ایم. به علت مسائلی که در کشور رخ داده، 
نمی خواســتیم برندینگ جدیدی روی نســخه اصلی داشــته 
باشیم و فعالً دست نگه داشتیم تا در زمان مناسب تری این کار 
را انجام دهیم. در حال حاضر چند هزار نفر به شکل ارگانیک 
عضو فردابانک شده اند، بدون اینکه تبلیغات خاصی صورت 

گرفته باشد. 

 ایــن نئوبانــک چــه ســرویس هایی ارائــه 
می دهد؟

ســرویس هایی که روی فردابانک داریم، ســرویس های پایه ای 
نئوبانک ها در کشور اســت، ولی در حال آماده سازی یکسری 
ســرویس های دیگر نیز هســتیم که بــه محض اینکه شــرایط 
بهتر شود، در این باره اطالع رسانی خواهیم کرد. معتقدیم این 
سرویس ها ارزش های افزوده جالبی برای کاربران ایجاد می کنند 
که در صنعت بانکداری نبوده است. علتش هم این است که 
نگاهی که می خواهد این ســرویس ها را به فردابانک بیفزاید، 
 Telco از صنعت تلکام می آید. به این ترتیــب می توانیم یک

Bank باشیم و به عنوان مزیت رقابتی از آن سود ببریم. 

 درباره این سرویس های متمایزکننده بیشتر 
توضیح می دهید؟

در دنیا نمونه های موفقی وجود دارند کــه می توان از امکاناتی 
کــه آنها بــه کاربران شــان ارائــه می دهند، الگوبــرداری کــرد. آن 
نئوبانک ها یا شــرکت های فین تکی کــه در اثر ســرمایه گذاری 
مشترک میان شــرکتی از صنعت تلکام یا اپراتورهای موبایلی 
بــا گروه های مختلف ایجــاد شــده اند، امکانات جالبــی دارند. 
ما هم چندان دور از آن فضا نیســتیم. بخشی که ما به شکل 
 )Bundling( جدی روی آن وقت و انرژی گذاشته ایم، باندلینگ
سرویس های مختلف اســت. ما در های وب و گروه ایران زمین 
سرویس هایی داریم که یکپارچه شدن شــان در یک نئوبانک 
می تواند مزیت رقابتی برای ما و رفاه بیشتر برای کاربر ایجاد کند 

و تجربه کاربری بهتری نیز به ارمغان آورد.

 مثالی هم دارید؟
مثالً شــما در بســیاری از کشــورهای دنیــا می توانیــد خدمات 
اپراتوری و موبایل تان را به صورت اقساطی روی بستر شبکه ای 
تهیه کنیــد، بدون اینکــه پول پیــش بدهید یا مبلغ بیشــتری 
پرداخت کنید. از این اتفاق تحت عنوان باندلینگ یاد می کنیم 
که شما می توانید سیم کارت، اینترنت، موبایل یا  لوازم جانبی 
مرتبــط را در سولوشــن بانکــی بخریــد، بــدون آنکــه مجــدداً 
احــراز هویت شــوید. بانک هــم برای شــما تأمین اعتبــار خرد 
انجام می دهیــد و خیلی راحــت می توانیــد از آن بهــره ببرید. 
خدمات دیگری هم می توانند افزوده شوند؛ مثل سرویس های 
بیمه، ســرگرمی یا ســایر ســرویس های حق اشــتراکی. اینها را 
می توان با ســرویس بانکی یکپارچه کرد تا نیازی نباشــد برای 
خرید سرویس از تک تک شــان مجدداً رجیســتر شوید. این 

اصلی ترین ارزش پیشنهادی است که برای خود در فردابانک 
تعریف کرده ایم. البته سرویس های نوآورانه دیگری هم هست، 
مثل ایجــاد ســازوکاری کــه مســافران خــارج از کشــور بتوانند 

نیازهای مالی - بانکی خود را پوشش دهند.

 تعریف نئوبانــک می گوید که باید شــرکت 
ارائه دهنــده آن بــه شــکل مســتقل فعالیــت کنــد و 
منشعب از یک بانک سنتی نباشد. برخی نئوبانک ها 
ادعا می کنند که صرفاً به دلیل مشکالت رگوالتوری به 
بانک ســنتی وصل هســتند و زمانی که بانــک مرکزی 
آماده ارائه مجوز فعالیت به نئوبانک ها باشد، آنها از هر 
نظر آن قدر مستقل هستند که از زیر چتر بانک سنتی 
بیرون بیایند. شــما در فردابانک چگونه عمل کردید و 

این تعریف نئوبانک را در نظر گرفته اید؟
حرف شــما کامالً درســت اســت و مــا امیدواریــم این صنعت 
به ســمتی حرکت کنــد کــه برایش هویــت مســتقلی تعریف 

شــود، زیرا ارزشی ایجاد می شــود که مهم ترینش 
راحتــی کاربر اســت. ما هــم دقیقاً همیــن رویکرد 
را در پیــش گرفته ایــم و حتی احســاس می کنم از 
سایرین در این زمینه جلوتر هستیم، زیرا سهام دار 
مــا صرفــاً بانــک عامل مــان نیســت و دو شــریک 
هســتیم. ما در فین تک هــا نقدی را بــه بانک های 
سنتی وارد می دانیم و می گوییم یکسری نوآوری ها 
کــه در اثــر نیازهــای مشــتریان در صنعــت ایجاد 
می شود، بسیاری از مســیرها را تسریع کند، ولی 
گروه های بانکی که محدودیت هایشان کمتر است، 

ریسک ها را نمی پذیرند و در مسیر 
سنتی پیش می روند. در فردابانک 
عملیــات اجرایــی و اســتراتژی 
و برنامه ریــزی در دســت گــروه 
غیربانکی اســت و من که به عنوان 
مدیرعامل فعالیت می کنم، از الیه 
هلدینگ های وب منصوب شده ام. 
یکی از مزیت های بانک ایران زمین 
که ما را به مشــارکت ترغیــب کرد، 
این بــود کــه عمــالً نمی خواســتند 
دخالتی داشــته باشــند، به جز در 
الیــه رگولیشــن و زیرســاخت های 
اصلی. دســت ما در هــای وب برای 

عملیات مختلف و نوآوری ها باز است. بانک ایران زمین ممیزی 
)Audit( و کنتــرل می کنــد. اگر هــم روزی الیســنس نئوبانک 
بدهنــد، حتماً گروهی هســت که ایــن کار را انجــام دهد، حال 
چه شــریک مان باشــد چه بانک مرکــزی. همه کســانی که در 
این صنعت هستند، برایشان مهم است که رگولیشنی وجود 
داشته باشد. در اصل بانک ایران زمین به عنوان رگوالتور حضور 
جدی دارد، ولی عملیات ما مســتقل است و ســاختارها را نیز 
مستقل دیده ایم. تدابیری اندیشیده ایم که اگر روزی خواستند 
سرویسی را تأیید کنند یا الیسنسی بدهند، ما بتوانیم کامالً 
مستقل عمل کنیم. در الیه سهام داری نیز چه در مورد بانک 
ایران زمین، چه گروه های دیگری که  می خواهند حضور داشته 

باشند، برنامه ریزی های سهامی داریم.

 مسئله ای که منتقدان نئوبانک ها در جهان 
مطــرح می کننــد، ایــن اســت کــه بــا وجــود ظهــور 
نئوبانک هــای بــزرگ، تبلیغــات گســترده و اســتقبال 
کاربران، وضعیت نئوبانک ها همچنان شکننده است و 
بانک های سنتی، چه از نظر مالی و چه از حیث مشتری 
ســردمدار هســتند و قــدرت در دســتان آنهاســت و 
زودباورانه است اگر بخواهیم مرگ بانک های سنتی را 
اعالم کنیم. نظر شــما در این باره چیســت؟ وضعیت 
نئوبانک هــا را در ایــران چگونــه می بینیــد؟ آیــا مــا هم 

می توانیم پابه پای دنیا پیش برویم؟
نکته مهم این اســت که اساســاً نئوبانک ها نیامده اند تا جای 
بانک های ســنتی را پر کنند. شــاید نئوبانکی باشــد که منابع 

و قدرتش زیاد شده و مجوز بانک سنتی را هم گرفته است. 
در دنیا ســاختارهای نئوبانکی راحت تر هستند و بعضاً چند 
بانک عامل دارند. نئوبانک ها مســیر نوآورانه ای برای بانک ها 
و سایر ذی نفعان ایجاد می کنند که کاربر با آن راحت تر است، 
تجربــه بهتــری دارد و حتمــاً هــم این یــک ارتبــاط دوســویه با 

بانک های عامل است. 

 یعنــی شــما معتقدیــد کــه در اینجــا اصــالً 
تعارض منافعی وجود ندارد؟

نه، وجود ندارد. بله، اگر بانکی خود را چندوجهی تعریف کند 
و بخواهد با گروهی رقابت کند کــه خودش را نئوبانک تعریف 
کرده یــا حتی یــک اپ فین تکــی، احتمــاالً این تعــارض ایجاد 
می شود. اما اگر بانک صرفاً محل سپرده گیری مشتریان باشد 
که تضمین می دهد سپرده ها یا تراکنش های کاربر به مسئله 
و مشــکل نمی خورد، مســئله ای وجــود ندارد. ســرویس هایی 
که تحت عنــوان نئوبانــک فعالیــت می کنند یــا فین تک های 
کوچــک و بزرگ حتمــاً باید از خدمــات بانک های 
عامل استفاده کنند. البته از آنجا که در فردابانک 
بــا وجــود دشــواری ها، محدودیت هــا و چالش ها، 
تجربــه مثبتــی در همــکاری بــا بانــک ایران زمیــن 
داشــته ایم، هرچنــد ســخت بــود و محدودیــت و 
چالش داشــت، خیال مان از جهاتی راحت است 
و دیــد بهتری نســبت بــه فضــای بانک هــا داریم.  
ببینید مسئله اینجاست که من به عنوان نئوبانک 
نیامــده ام در ســال اول فعالیتم اقداماتــی را انجام 
دهم کــه یــک بانک طــی چنــد ســال انجــام داده 
و بــه مشــتری متعهــد شــوم عیناً 
شــبیه به یک بانک عمــل می کنم 
که تمام مالحظات قانونی و امنیتی 
را رعایــت می کنــد. در دنیــا هــم 
می بینیــد کــه اکثــر نئوبانک هــا از 
اســاس عملکرد بانکی نداشته اند 
و زمانی که بزرگ شــده اند، مجبور 
شــده اند مجوزهــای بانکــی هــم 
بگیرنــد. در ایــن صــورت بــاز هــم 
همزمان با بانک هــای دیگر تعامل 
می کنند. ما فعالً این اشــکال را در 
ایــران داریــم کــه اگر یــک نئوبانک 
با بانکی شــریک شــد یــا آن بانک 
عاملش بود، دیگر خودش را بــه همان بانک محدود می کند و 
با گروه دیگری توافق نمی کند. به نظر من این اشتباه است و ما 
باید مولتی بانک باشیم. ولی رگوالتور نکاتی دارد و در جلسات 
گفته اند شــما مجبوریــد با یــک بانــک پیــش برویــد. در دنیا 
ســرویس های متنوع وجود دارد. مجموعه هایــی مانند گوگل 
یا اپل نیز در حــوزه پرداخت فعالیت می کننــد و آن قدر حجم 
منابع شان زیاد می شــود که مجبور می شوند سرویس بانکی 

هم ارائه دهند. 

 گفته می شود تحریم ها فضایی غیرواقعی 
ایجاد کرده که مشخص نیست اگر فردا درهای کشور 
باز شود، کدام کسب و کارها می توانند در فضای واقعی 
دوام بیاورنــد. شــما در ایــن بــاره چــه فکــر می کنیــد؟ 

وضعیت فردابانک را چطور می بینید؟
اکوسیستم های نوآوری در جهان بسیار به هم شبیه هستند. 
مثالً ترکیه که جمعیتی در حدود ایران دارد و تحریم های کشور 
ما را ندارد، در نظر بگیرید. اکوسیستم این کشور شبیه به آینده 
ایران است، اگر تحریم ها برداشته شود. آن یک سالی که توافق 
برجام صورت گرفته بــود، فضا تقریباً همان بود. اکوسیســتم 
نوآوری ترکیه به شدت فعال است و در حال حاضر دو یونیکورن 
در حوزه بانکــی دارد که مســترکارت و ویزاکارت بــه آنها وصل 
شده اند و سرویس می دهند، بدون اینکه سهام دارش باشند. 
شاید برخی استارتاپ ها زمانی که کوچک بوده اند سهام خود 
را به مستر یا ویزا فروخته باشــند، ولی در این دو مورد این طور 
نیســت. مجموعه پاپارا در ترکیه کــه چند میلیون کاربــر دارد 

و در موقعیتی شــکل گرفته که همــه برندهای بــزرگ در ترکیه 
حضور داشته اند. از اتفاق به نظرم باز بودن فضا، سرعت رشد 
اســتارتاپ ها و گروه های کوچک را به شــدت افزایش می دهد. 
در چنیــن شــرایطی رقابت به هــر حال ســخت، ولی شــیرین 
اســت. به نظرم این نگرانی که گــروه بزرگ تری وارد ایران شــود 
و سایرین حذف شوند، چندان جدی نیست. در خود آمریکا 
هم به این شکل نیست و قواعد خودش را دارد. شما می بینید 
ســاالنه گروه های اصلی گروه هــای کوچک تــر را می خرند یا در 
سیســتم های خودشــان ادغام می کننــد که رونــدی طبیعی و 
جزئی از اکوسیستم نوآوری است، اما بسیاری در همین شرایط 
پیچیده و سختی که رقبایی مانند آمازون، گوگل یا متا در بازار 
هستند، یونیکورن می شوند. در حوزه ما که در سنگاپور، چین 
و هند که بازارهای محلی شــان هم بزرگ اســت، آن قدر تعداد 
اســتارتاپ های مالی - بانکی موفق زیاد اســت که برای بزرگان 
این صنعت در جهان هم جذاب است که با این کسب و کارهای 

محلی تعامل کنند و فعالیت کسب و کاری داشته باشند.

 در مورد فضاهای فین تکی بعضاً دو اتفاق رخ 
می دهد؛ یا رگوالتوری بد صورت می گیرد یا اصالً رگوله 
نمی شود. رگوالتوی بد فضا را می بندد، رگوله نشدن هم 
فضــا را مبهــم و پرریســک می کنــد؛ هرچنــد در ایــن 
موقعیت دست یکسری کسب و کارها برای نوآوری بازتر 
اســت. در حــوزه نئوبانک هــا وضعیــت بــه چه شــکل 

است؟
ما بــرای هــر صنعتــی، به خصــوص تلــکام و فنــاوری اطالعات 
قائل به رگولیشن هستیم. هم در تعرفه گذاری جذابیت دارد، 
هم در تنظیم بازار و حفاظت از منافع مشــتری و کســب و کار. 
پس 100 درصــد به رگولیشــن نیــاز اســت، خصوصــاً در مورد 
نئوبانک ها و کســب و کارهای جدیــد. نقدی که ما بــه رگوالتور 
داریم، این اســت که کســب و کارهای جدیــد در ایــران زودتر از 
رگولیشن شکل می گیرند، زیرا خواســته بازار و نیاز مشتریان 
اســت. وقتی کســب و کارها شــکل می گیرند، رگوالتــور بعد از 
مدتــی وارد می شــود و شــروع به مقابلــه می کنــد و می خواهد 
همه چیز همان طوری باشد که او می گوید. اگر این روند برعکس 
بود و رگولیشن سریع تر از کسب و کار شکل می گرفت، مسیر 
تسهیل می شد. در سازمان فناوری اطالعات و تنظیم مقررات 
ایــن تجربــه وجــود داشــته کــه زودتــر از شــکل گیری صنعت 
رگولیشــن اتفاق بیفتد، مثــل موضوعات مخابراتی.  مســئله 
دیگر این اســت که با وجود اینکه معتقدیم در مورد نئوبانک 
ها، رگوالتور اصلی بانک مرکزی است و طرفدار رگوله شدن فضا 
هستیم، انتقاداتی نیز به نحوه عملکرد بانک مرکزی در گذشته 
داریم، مثل اینکه معتقدیم بانک مرکزی نباید در عرصه رقابت 
با کسب و کارها وارد شود یا بانک های نزدیک به بانک مرکزی 
نباید مزیتی نسبت به ســایرین داشته باشند. همین طور که 
پیش می رویم با اطالع رســانی ها و کارهایی که رسانه ها انجام 
می دهند، جلوی یکسری اشتباهات گرفته شده، ولی همچنان 
مشکالتی هست. مثل اینکه شرکت هایی که ذیل بانک مرکزی 
شــکل می گیرند، برای کســب و کارهایی که واقعــاً می خواهند 
کاری انجام دهند، مقداری محدودیت ایجاد می کنند. در حال 
حاضر همچنان نئوبانک ها ذیل بانک ها با یک شعبه مجازی 
شکل می گیرند. خوشبختانه پنج نئوبانکی که در بازار هستیم، 
ممیزی هایی شده ایم و رفت و آمدهایی با نظارت گروه های بانک 
مرکزی داشــته ایم. فعالً بانک های عامل مان نقش رگوالتور را 
بازی می کنند و تعامالتی هم با نهاد باالدستی دارند، زیرا هنوز 
قواعد ایجاد نشــده اما باید نیاز بازار را پوشش دهند و رقابت 
را پیــش ببرند. ما هــر گامی کــه برمی داریــم با بانــک عامل در 
ارتباطیم و آنها هم حتماً تعاملی با بانک مرکزی انجام می دهند 
که بدانند قدم هایی که برداشــته می شــود خــارج از چارچوب 
ذهنی مدیران یا قوانین جاری نیست. یک مقدار کارمان سخت 
می شــود، زیرا به هر حال بخش هایی وجــود دارد که با قوانین 
جاری مغایــرت دارد ولی مردم هــم به آن نیاز دارنــد. در همین 
فضا می بینید با وجود اینکه برخی کسب وکارها آن فعالیت را 

انجام داده اند، همچنان فضا بسته است. 
ادامه در صفحه ۳1

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

 اساساً نئوبانک ها 
نیامده اند تا جای 

بانک های سنتی را 
پر کنند. البته شاید 
نئوبانکی باشد که 

قدرتش زیاد شده و 
مجوز بانک هم گرفته
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فين تک
F I N T E C H

 مدیاریتمیکس هفت میلیون یورو
 سرمایه جذب کرد

فین تک پاریسی
پلتفرم داده مشتری مستقر در پاریس می خواهد به پلتفرم 

منتخب مشتریان بزرگ سازمانی تبدیل شود
مدیاریتمیکــس یــک پلتفــرم داده مشــتری مســتقر در 
پاریس است که در آخرین دور جذب سرمایه خود موفق به 
جمع آوری هفت میلیون یورو شده و کل سرمایه این شرکت 
به 20 میلیون یورو رسیده است. این استارتاپ در سال 2013 
توسط »استفان دوگلی« تأسیس شد و می خواهد به نسل 
بعدی پلتفرم های منتخب برای مشــتریان بزرگ سازمانی 
تبدیل شود. این سازمان ها نیازمند نظارت باال بر داده های 
مشتریان خود هستند تا بتوانند به جمع آوری پایگاه های 

اطالعاتی مشتریان و اجرای آنها کمک کند.
این استارتاپ از ابتدای سال 2022 توسط مدیرعامل خود، 
»ژیل چتلــت« رهبری می شــود. چتلــت از زمان تأســیس 
تایم استامپ، تولیدکننده محتواهای کوتاه در مورد فناوری 
و تجارت و استیکی  ادزتی وی، یک آژانس تبلیغات ویدئویی 
معروف شــد.  در حال حاضــر مدیاریتمیکس رســانه های 
کلیدی، مشــتریان خرده فروشــی و داده محــور را هدف قرار 
داده اســت. در همیــن راســتا تیــم مدیاریتمیکــس تــالش 
می کنــد تــا تمــام اتصــاالت را در رابط هــای برنامه نویســی 
و کیت هــای توســعه نرم افــزار ادغــام کنــد. ایــن کار بــه 
تیم هــای بازاریابی اجــازه می دهد تــا ابزارها را مســتقیماً با 

چهارچوب های موجود خود تطبیق دهند.
ابزار تقسیم بندی این اپلیکیشن می تواند حجم زیادی از 
داده هــای مبهم مخاطبــان را از پرتال هــای بازاریابی آنالین 
و آفالین و اســتراتژی های تعامل با مشــتری پردازش کند و 
این داده هــا را بــه پروفایل هایی از مشــتریان وفــادار تبدیل 

کنــد. پــس  از آن می تــوان از ویژگی های ناشــناس امــا قابل 
 شناســایی مرتبط با اولویت های خرید برای تعامل بهتر با 
مشتریان استفاده کرد، چه از طریق بولتن های ایمیل، چه 
رسانه های اجتماعی یا پوش نوتیفیکیشن. مدیاریتمیکس 
در بازارهای اروپایی مورد توجــه قرار گرفته و در حال حاضر 
دارای پنــج شــعبه در اروپاســت. پخش کننده هــای TF1  و 
Canal+ از فرانســه و ایســتگاه تلویزیونــی Channel 4 از 
 Orange بریتانیــا و چندین شــرکت مخابراتی دیگر چــون
و Bouygues Telecom از مشــتریان مدیاریتمیکــس 

هستند.
مدیریــت داده هــای مشــتری بــرای تبلیغــات و بازاریابی 
تقریبــاً در هر بازاری بســیار مهم اســت و انتظــار می رود 
اهمیــت آن در اروپــا بــا معرفــی پروتکل هــای جدیــد 
در مــورد کوکی هــای مرورگرهــای وب افزایــش  یابــد. از 
آنجایــی  کــه کوکی هــای وب بــه ارائه دهنــدگان خدمــات 
تبلیغاتــی امــکان می دهنــد تــا نمایه هایــی را بــر اســاس 
فعالیت هــا و جســت وجوهای مشــتری نمایــش دهنــد، 
فروشــندگان معتقدنــد کــه بــه نرم افــزار جدیــدی بــرای 
شخصی سازی کافی داده های مشــتری جمع آوری شده 
از طریق کانال هــای دیگر نیاز اســت. آخریــن دور تأمین 
مالی مدیاریتمیکس توســط دو صندوق ســرمایه گذاری 
خطرپذیر به نام های اســپرینگ اینوست و بلو کپیتال از 
فرانسه و نیویورک و مشارکت مدیرعامل مدیاریتمیکس، 
ون تک، جاینا، ادل کپیتال و ســونچر انجام شــد. انتظار 
می رود این بودجه از برنامه های رشد این شرکت حمایت 

و نقشه راه محصول را دوبرابر تقویت کند.

 اعضای جدید هیئت مدیره انجمن فین تک
 انتخاب شدند

NEWSخبر

انتخابات هیئت مدیره انجمن فین تــک در اتاق 
بازرگانی برگزار شــد. مهــدی فاطمیــان از زیبال، 
نویــد رجایی پــور از فردابانک، وحید شــامخی از 
نوبیتکس، سعید قدوسی نژاد از فینوتک، احمد 
منصوری از پی پینگ، مهدی مؤمنــی از ازکی وام 
و امیــر راســخ از توســن البــرز به عنــوان اعضــای 
هیئت مدیــره جدیــد انجمــن انتخــاب شــدند. 
همچنین علیرضا یعقوبی از رابکــس و علیرضا 
هوشــمند از قســطا به عنوان اعضای علی البدل 

هیئت مدیره انجمن انتخاب شدند.
دومین مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی 
فناوری های نوین مالی، چهاردهم دی 1401 برگزار 
و گزارش عملکــرد انجمــن فین تک در ایــن دوره 
قرائت شد. اعضای جدید هیئت مدیره نیز با آرای 

اعضای انجمن فین تک معرفی شدند.
بر اســاس گزارش عملکــرد این انجمــن، نگارش 
الزامات پرداخت یاری و  تنظیم  این سند، نگارش 
اولین نســخه الزامــات لندتک، نگارش تقســیم 
وظایــف حــوزه رمــزارز و ارائــه آن در کمیســیون 
اقتصــادی دولــت و  تصویــب آن در مرکــز ملــی 
فضــای مجــازی، نــگارش برنامــه راهبردی ســند 
رمــزارزی، نگارش اولین نســخه الزامــات اجرایی 
حوزه رمزارز در ســال 1399، تدویــن قانون دارایی 
دیجیتال با مشــارکت انجمن فین تک و شرکت 
ققنــوس بــرای رایزنی بــا تصویــب آن در مجلس 
شورای اسالمی، تهیه گزارش جامع آسیب های 
الزامی شــدن اینمــاد و رایزنــی بــرای اصــالح آن، 
تنظیــم گزارشــی از وضعیت مهاجــرت نخبگان 
و تأثیر تنظیم گری ناکارآمد جهــت ارائه در مرکز 
بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، 
تهیه پیش نویس آیین نامه شرکت های فعال در 
حوزه بیمه آنالین، حمایت از تدوین سند جامع 
رویکردهای کشــور در حوزه فناوری های نوظهور 
در اقتصــاد دیجیتال کشــور، حمایــت از تدوین 
مقاله دربــاره فعالیت های اقتصــاد به مثابه یک 
اکوسیستم، نگارش نقد طرح بانکداری و ارائه آن 
به شــورای نگهبان و  نــگارش پیش نویس قوانین 
الزامات رمــزارز بر مبنای اســناد اتحادیــه اروپا از 
جمله اقدامات انجمن فین تک در زمینه نگارش 
اســناد تنظیم گــری از ابتــدای تأســیس انجمــن 

هستند.
در این گزارش بیان شد انجمن فین تک همچنین 
اقدامات توسعه ای و رسانه ای حمایتی انجام داده 
که رایزنی در نگارش و  انتشــار نقشــه راه و اسناد 
فناوری های نوین مالی بانک مرکزی، مخالفت با 
بسته شدن درگاه های حوزه رمزارز، ایجاد کمپین 
مخالفت با تبدیــل اینماد بــه مگامجــوزی که از 
نوآوری جلوگیری می کند، مخالفت با بسته شدن 
درگاه پرداخت کسب وکارهای اینترنتی به دلیل 
نداشــتن نمــاد اعتمــاد الکترونیــک، تشــکیل 
کمپین مخالفت با ورود به بازار بیمه با نام سوئیچ 
آمیتیس، مشارکت در جلســات جهت ورود به 
بازار بانک مرکزی در پــروژه دیبا و  دایرکت دبیت، 

برگزاری کنفرانس بین المللی تکنوبالک، شروع 
فراینــد راه انــدازی اتحادیــه بین المللــی دارایــی  
دیجیتــال بــا مشــارکت کشــورهای منطقــه و 
شکایت در شورای رقابت با موضوع انحصاری و 
غیرمنصفانه  بودن شرایط مجوزدهی و تنظیم گری 
شــرکت های پرداخــت از جملــه ایــن اقدامــات 

هستند.
محمدمهــدی شــریعتمدار کــه از ســال 1399 تا 
بــه امــروز ریاســت انجمــن  فین تــک را برعهــده 
داشــته، در ادامه این مجمع بیان کــرد: »فناوری 
مالــی از ارکان اصلــی توســعه اقتصــادی کشــور 
اســت و پوشــش گســترده و  در دســترس بودن، 
تنــوع خدمــات و راهکارهــا، ســهولت و توســعه 
خدمات نویــن و بازنگری های فرایندهــا و اتصال 
و ادغام ســرویس ها در ســطح ملی و بین المللی، 
شــاخص های توســعه زیرســاخت های فنــاوری 
شــرکت ها،  اســتارتاپ ها،  هســتند.  مالــی 
نهادهای سیاســت گذار و  ناظر، ســرمایه گذاران، 
شتاب دهنده ها و رسانه ها نیز ذی نفعان انجمن 

فین تک هستند.«
او در خصــوص اهدافــی کــه ایــن دوره از انجمــن 
در نظــر گرفتــه بــود، توضیــح داد: »حمایــت از 
توسعه کسب وکارهای نوین مالی و بهبود فضای 
کســب وکار، ایجاد زمینه های  همکاری و  توسعه 
ارتباطــات، آینده پژوهشــی و  ترســیم نقشــه راه 
فناوری های نویــن مالــی، آگاهی افزایی عمومی و 
اطالع رســانی شــفاف از اصلی ترین ایــن اهداف 

بودند.«
به گفته شــریعتمدار، ایران پیشــرو ترین بازیگر 
فناوری هــای نویــن مالــی خاورمیانــه بــود، اما در 
دو ســال اخیر کشــورهای همســایه از کشــور ما 
پیشــی گرفتند و بازگشــت ایــران به ایــن جایگاه 
از اصلی تریــن چشــم اندازهای انجمــن فین تک 

بوده است.

رأی گیــری و انتخــاب اعضــای 
هیئت مدیره

انتخابات هیئت مدیره انجمن فین تک ایران در 
اتاق بازرگانی برگزار شــد و مهــدی فاطمیان با 31 
رأی، نویــد رجایی پور بــا 25 رأی، وحید شــامخی 
با 22 رأی، ســعید قدوســی نژاد بــا 20 رأی، احمد 
منصوری با 20 رأی، سید مهدی مؤمنی با 15رأی 
و امیر راســخ بــا 15 رأی به عنــوان اعضــای اصلی 
انتخاب شدند. همچنین علیرضا یعقوبی با 15 
رأی )علی البــدل اول( و علیرضــا هوشــمند با 13 
رأی )علی البدل دوم( به عنوان اعضای علی البدل 
هیئت مدیره انجمن فین تک انتخاب شدند. علی 
امیری با 22 رأی و سامان بیرقی با 11 رأی بازرسی 

این دوره را برعهده گرفتند.
گفتنــی اســت بــا توجه بــه مساوی شــدن ســه 
نفری که 15 رأی را کســب کردند، دو نفر آخر با 
قید قرعه به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 

انتخاب شدند.
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فين تک
F I N T E C H

تویگ می خواهد خدمات اقتصاد چرخشی خود را با 
خدمات بانکی نئوبانک فرانسوی وایب ترکیب کند

 تویگ رقیب 
خود را خرید

»تویگ« یک شرکت فین تکی مســتقر در لندن است 
که تالش می کند حضــور خود را در کشــورهای اروپایی 
توســعه دهد. تویگ تا به حال سه بار دست به توسعه 
کســب وکار خــود زده اســت. بــار اول یــک اســتارتاپ 
بریتانیایــی در حــوزه لبــاس دســت دوم خریــد. ایــن 
اســتارتاپ با مدل اقتصــاد چرخشــی کار می کنــد و  با 
هدف کاهش آلودگی های ناشی از صنعت مد، بستری 
بــرای مبادله لباس هــای دســت دوم مهیا کرده اســت. 
تویگ در دومین مرحله، توسعه خود را با خرید »موبی.
مارکت« کامــل کــرد. موبی.مارکت به مشــتریان اجازه 
می دهد تلفن های ممتاز را اجاره و گوشــی های قدیمی 

خود را برای نوسازی معامله کنند.
این بار تویگ در راســتای ســومین مرحله توسعه خود 
پای خود را از بریتانیا فراتر برده و پلتفرم خدمات بانکی 
»وایــب« را خریداری کرده اســت. وایب یــک نئوبانک 
فرانسوی است که به جوانان و نوجوانان خدمات بانکی 
ارائه می دهد. این اپلیکیشــن به شــکلی طراحی شــده 
اســت که با ویژگی های نســل زد همخوانی دارد. وایب 
به جوانان و نوجوانان امکان می دهد تا هزینه های خود 
را با ســطح باالیــی از امنیــت مدیریــت کننــد. به عالوه 
کاربران برای هــر تراکنش از اپلیکیشــن اعالن دریافت 
می کنند. همچنین بعد از هر تراکنــش موجودی کاربر 
بــه روز می شــود تــا بتوانــد راحت تــر پول هــای خــود را 

مدیریت کند. 
افــزون بــر ویژگی هــای مذکــور، خرده فروشــان جــوان و 
نوجــوان می تواننــد از 60 برنــد خرید کننــد. همچنین 
آنها می توانند برای دوســتان خود پول بفرســتند و اگر 
بخواهند این کار را از خارج از کشــور هــم انجام دهند، 

نیازی به پرداخت کارمزد ندارند. 
تویگ با خرید این اپلیکیشن نشان داد که می خواهد 

عملیات مالی خود را در ارتباط با جوانان توســعه دهد 
و ویژگی هــای جدیــدی ایجاد کنــد. این شــرکت مدعی 
اســت که نســبت به ســایر شــرکت های فین تکی اروپا 
رشــد ســریع تری دارد. چنانچــه در اکتبر ســال 2022، 
وقتی که 15 ماه از عرضه محصول اصلی آن گذشته بود، 
توانست بیش از یک میلیون کاربر جذب کند. به عالوه 
تویگ قصــد دارد فنــاوری بانکداری هدفمنــد زد وایب 
را با پیگیــری اصول اقتصاد چرخشــی در اکوسیســتم 

مصرف کنندگان آنالین اروپا ادغام کند. 
مدیرعامل شــرکت تویگ، گری کوپی می گوید پذیرش 
فناوری زیربنایی وایب به کســب وکار او اجازه می دهد 
تــا پیشــنهاد های جدیــد خدمــات بانکــی و محتــوای 
آموزشی در مورد »سواد مالی« برای جوانان و نوجوانان 
ارائه دهــد. او می افزاید: »با این اقدامــات می توانیم به 
مخاطبان نسل زد خدمات بهتری ارائه دهیم. در واقع 
هدف ما این است که ابزارهای مناسب را در اختیار این 
نسل قرار دهیم تا بتوانند در زندگی مالی خود موفقیت 

بیشتری کسب کنند.«
بــه نظــر می رســد در حــال حاضــر تویــگ از نوســانات 
ارزش گذاری فین تک بهره می برد. این نوسانات فضای 
زیــادی را بــرای فعالیت هــای ادغــام و اکتســاب مهیــا 
می کنند، همان طور که برخی از کسب وکارهای نوظهور 
در ایــن عرصــه انتخــاب می کنند بــا شــرکت های دیگر 
ادغــام شــوند. شــایان ذکر اســت ســال گذشــته ارزش 
کالرنــا، غــول خریــد و پرداخــت، از 45 میلیــارد دالر به 
6.7 میلیــارد دالر کاهــش یافــت. هرچنــد خــود کالرنا 
مطمئن اســت که در صدر خواهد ماند، زیرا بودجه ای 
برای توســعه آن در نظر گرفته شــده اســت. کالرنا یک 
شرکت فین تکی سوئدی است که خدمات مالی آنالین 

ارائه می دهد. 

INTRODUCTIONمعرفی

فین تــک در خاورمیانــه چنــد ســالی اســت 
کــه بــا اســتقبال مشــتاقانه ای از ســوی مــردم، 
ســرمایه گذاران و حتــی دولت هــا روبه رو شــده؛ 
بنابرایــن جــای تعجــب نیســت کــه با توجــه به 
نفوذ عالی تلفن همــراه در منطقه و تقاضاهای 
مشتاقانه برای نوآوری فناورانه، پذیرش فین تک 
هر روز در حال افزایش باشــد. با رشد قارچ گونه 
بانک هــای دیجیتــال و فین تک هــای نوظهــور و 
پویا که ساختارشــکنی در بازار، کار اصلی شــان 
است، 10 مورد از برترین فین تک های خاورمیانه 
در ســال آینــده را پیش بینــی می کنیــم. نکتــه: 
در فهرســت زیــر هیــچ ترتیــب خاصــی رعایت 
نشده؛ چراکه همه این فین تک ها، شرکت های 
برجســته ای هســتند کــه خدمــات نوآورانــه و 
ساختارشــکنی را در بازارهــای مربــوط بــه خود 

ارائه می دهند.

 مای فاتوره 
مقر اصلــی پلتفرم پرداخــت دیجیتال 
مای فاتــوره )MyFatoorah(، در کویــت اســت. 
بــا ایــن حــال ایــن پلتفــرم در مصــر، عربســتان 
سعودی، بحرین، عمان، قطر و اردن نیز حضور 
فعالــی دارد. مای فاتــوره یکــی از نخســتین 
شــرکت هایی اســت که در قالــب فین تــک وارد 
بــازار خاورمیانــه شــده و می تــوان آن را یکــی از 
پیشــگامان فین تکی منطقه نامیــد. مای فاتوره 
که در سال 2014 میالدی تأسیس شده، با ارائه 
فاکتور و مدیریت پرداخت ها، یکی از پلتفرم های 
تســهیل فرایندهــای پرداخــت در خاورمیانــه 
است. شهرت باالی این پلتفرم در بازار، مرهون 
ســرعت فوق العــاده آن در ســپرده گذاری در 
تمامی بانک های بزرگ اســت که به یک مزیت 
رقابتی مهم برای مای فاتوره تبدیل شده است. 
از دیگر قابلیت ها و امتیازات این پلتفرم می توان 
بــه قابلیت بهبــود جریان هــای نقــدی کاربران و 

همین طور پرداخت هایی ایمن اشاره کرد.

 بیت اوسیس 
بیت اوســیس )BitOasis( که در ســال 
2015 میالدی راه اندازی شده و مقر اصلی آن در 
امارات متحده عربی است، بزرگ ترین و بهترین 
پلتفــرم رمــزارز در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا 

)MENA( به حساب می آید.
این پلتفــرم که معامله گــران و ســرمایه گذاران را 
قادر می سازد به طور امن، بیش از 61 نوع رمزارز 
را خریدوفروش کنند، در 14 کشور خاورمیانه و 
شمال آفریقا نمایندگی فعال راه اندازی کرده تا 
بتواند حجم انبوهی از سرمایه گذاران کریپتو در 
منطقه را پشتیبانی کند. آخرین گزارش از پایگاه 
کاربری این پلتفرم محبوب و کارآمد، حاکی از آن 
است که بالغ بر 20 هزار نفر کاربر و چیزی حدود 
چهار میلیارد دالر حجم معامله در این پلتفرم 

به ثبت رسیده که آمار قابل مالحظه ای است.

درهم امارات، دالر آمریکا و یــورو، ارزهای فیات 
قابــل پشــتیبانی توســط پلتفرم بیت اوســیس 
هستند.بیت اوســیس سال گذشــته توانست 
در دور دوم تأمیــن ســرمایه خــود 30 میلیــون 
دالر جمــع آوری کنــد. ایــن دور از تأمیــن 
مالــی بیت اوســیس بــه رهبــری شــرکت های 
سرمایه گذاری خطرپذیر جامپ کپیتال و وامدا 
کپیتــال انجــام شــد و بــه بیت اوســیس کمــک 
می کنــد حضــور خــود در منطقــه خاورمیانــه و 
شــمال آفریقا را بیش از پیش گســترش داده و 
در ضمــن، تطبیق بیشــتری بــا چهارچوب های 

رگوالتوری موجود پیدا کند.

 بیهایو 
بیهایــو )Beehive(، به عنــوان یکــی از 
 )P2P( پلتفرم هــای مطــرح وام دهــی فردبه فــرد
در منطقــه، در ســال 2014 راه اندازی شــده و در 
امارات متحده عربی مستقر است. شرکتی که 
تحت نظارت مستقیم اداره خدمات مالی دوبی  
قــرار دارد و یکی از پیشــگامان ارائــه راهکارهای 
مالــی دیجیتــال بــه کســب وکار های کوچــک 
و متوســط )SME( اســت. بیهایــو، کاربــران و 
مشتریان خود را با سرمایه گذاران بالقوه مرتبط 
می کند و در حال حاضر، بالغ بــر 15 هزار و 500 
کاربر از پلتفرم آن استفاده می کنند. این شرکت 
تاکنــون توانســته بالــغ بــر 15.5 میلیــون دالر 

سرمایه جذب کند.

 میم 
Meem(، در حقیقــت بــازوی  میــم )
بین المللــی خلیــج  بانــک  خــرد   بانکــداری 
)Gulf International Bank( اســت کــه مقــر 
اصلــی آن در بحریــن اســتقرار یافتــه و خدمات 
بانکــی و مالــی »مطابــق با شــریعت« خــود را از 
طریق یک اپلیکیشــن موبایلــی پیشــرفته ارائه 
می دهد. این بانک که ابتدا در سال 2014 میالدی 
در عربستان سعودی راه اندازی شده بود، فعالیت 
خود در بحرین را از مارس 201۸ میالدی آغاز کرده 
و در واقع، ترکیبی از بانکداری دیجیتال و ســنتی 
است که خدمات مربوط به حساب های جاری و 
پس انداز، کارت های نقدی، کارت های اعتباری و 
امور مالی شخصی را در سبد سرویس های قابل 
ارائه خود گنجانده اســت. ایــن بــازوی بانکداری 
خرد، متعلق به دولت های شــش کشــور شــورای 
همکاری خلیج فارس )GCC( است که عبارت اند 
از: عربســتان ســعودی، بحرین، امــارات متحده 
عربی، قطر، عمــان و کویت. ســهام دار اصلی این 
بانک، صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان 
ســعودی با در اختیار داشــتن اکثریت سهام آن 
)97.2 درصد( اســت. به گفته بانــک، هدف میم 
ساده ســازی بخش بانکــداری خرد، ارائــه تجربه 
بانکــداری خرد ســریع، پویــا و منحصربه فــرد به 

مشتریان این سیستم بانکی است.

آنها که سال خوبی در پیش خواهند داشت

چهار فین تک برتر خاورمیانه
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مدیران عامل شــرکت های ترافــورم لبز، تــری اروز کپیتال، 
سلســیوس نتــورک و وویجــر دیجیتــال چهــار تــن از 
تأثیرگذارتریــن یا شــاید بهتــر باشــد بگوییــم منفورترین 
چهره های بــازار رمــزارز در ســال 2022 بوده انــد؛ دو کوان، 
سو ژو، الکس ماشینسکی و اســتفان ارلیچ، اما چرا آن ها 

چنین لقبی گرفته اند؟!
ســایت کوین دســک هر ســال فهرســتی از تأثیرگذارترین 
چهره هــای خــود را اعــالم می کند. ایــن صرافــی همچنین 
اســامی کســانی را نیز که باعث ســقوط کریپتو شــده اند، 
اعالم کــرده، چون فلج کــردن یک صنعت بــه نوبه خودش 
نوعــی تاثیرگذاری اســت! دالیــل انتخاب ایــن بدمن های 
دنیــای کریپتــو هــم این هــا بــوده اســت: مدیــران عامــل 
شــرکت های نام بــرده در ســال 2022 محصــوالت ناقصی 
را تولیــد کردنــد، ســرمایه گذاران خرده پــا را بــه پذیــرش 
ریســک های بزرگــی ترغیــب کردنــد و وام هــای هنگفتــی 
گرفتند و سپس هر یک به شکلی تماشایی منفجر شدند!
البتــه مــا بــا چهره هــای به ظاهــر تاریک تــری هــم روبــه رو 
هســتیم؛ مثالً ســم بنکمن فرید نه تنها همه ایــن کارها را 
انجام داده، بلکه به خــود و افراد نزدیکــش پول هم قرض 
داده اســت! در مقایســه با بنکمن فرید، کســی مانند دو 
کوان که خالق لوناست، تقریباً بی گناه به نظر می رسد! کار 
به جایی رسیده که حاال چهار تنی که از آنها نام بردیم، از 
فرصت استفاده کردند تا اعمال بنکمن فرید را افشا کنند 
و بدین وســیله خود را در نظــر عموم تطهیر کننــد. به ویژه 
دو کوان و ســو ژو تالش می کنند در پادکســت های جذاب 
ظاهر شوند و استدالل کنند در واقع همه چیز تقصیر سم 

بنکمن فرید بوده است.
پس شــاید بهتر باشــد به خودمان یادآوری کنیــم که این 
چهار نفــر کمی بهتــر از بنکمــن فرید هســتند. همه آنها 
از روی منیــت و جهل عمــل کردند و به کســانی که از روی 
اعتماد به آنها پول دادند، بی اعتنا بودند. هیچ یک از آنها 
به اندازه ای که فکر می کردند، باهوش نبودند. آنها مسئول 
ضررهای هنگفتی هســتند که بازیگــران صادق تر فضای 

رمزارز متحمل شدند. 

 چــه کســی چشــم انداز 2022 رمــزارز را 
کشت؟

وقتی به چشــم اندازهای ویران شــده بازار رمــزارز در پایان 
ســال 2022 می نگریم، می بینیــم که دارایی هــای این بازار 
در مقایسه با سال گذشته بیش از دوسوم کاهش داشته 
و غیرممکن اســت که نپرســیم این وضعیــت تقصیر چه 

کسی است.
فهرست کردن بزرگ ترین شکست ها کار سختی نیست. 
اکوسیســتم تــرا کــه بــه دو کــوان تعلــق دارد، اولیــن نقطه 
کلیدی بود که فرو ریخت و این بــه نوبه خود نقاط ضعف 

تری اروز، سلسیوس و وویجر را آشکار کرد.
بر اســاس برخــی معیارها، ترا بزرگ ترین شکســت ســال 
بود. در هفتــم مه 2022 اســتیبل کوین ترا پیونــد خود را با 
دالر از دســت داد که نتیجــه طراحی معیــوب و ناقص آن 
بود. ســرمایه بازار توکن لوناترا در اوجش 60 میلیارد دالر 
ارزش داشت که البته بخشی از آن کاذب بود. هنوز کامالً 
مشــخص نیســت که چه مقدار از پول ســرمایه گذاران از 

بین رفته، اما احتماالً مقدار آن قابل توجه است.
به همین ترتیــب ارزش موجــودی شــرکت هایی مثل تری 
اروز کاذب بــود؛ این شــرکت در ترازنامه خــود در کنار دالر 
و بیت کوین، به میــزان 200 میلیون دالر لونا داشــت. تری 
اروز وام هــای بزرگــی را از نهادهایــی دریافت کــرده بود که 
وجوه شان را از سرمایه گذاران خرد تأمین می کردند. برای 
مثال این شــرکت 75 میلیون دالر از سلســیوس دریافت 

کرده بود. 

 اشتباهات مکرر سلسیوس
اعتمــاد به تــری اروز یکــی از اقدامات اشــتباه بســیاری از 
کاربران سلسیوس بود؛ سلســیوس خود نیز 350 میلیون 
دالر از سرمایه مشتریان را در یک برنامه از دست داد. با 
کاهش ارزش بازار رمزارز در اوایل سال 2022، پلتفرم های 

وام دهی هم شروع به نوسان کردند.
ماشینسکی، مدیرعامل سلسیوس، در 12 ژوئن 2022، از 
عملکرد شرکت خود دفاع کرد و خطاب به مایک دوداس 

گفت: »اگر حتی یک نفر را می شناســید کــه در خروج از 
سلسیوس مشکلی دارد، آن را اعالم کنید.« او همچنین 
به انتشار اخبار و اطالعات نادرست اعتراض کرد، اما یک 
روز بعــد این پلتفــرم عملیات برداشــت را بــرای کاربرانش 

متوقف و در 13 ژوئیه اعالم ورشکستگی کرد. 
تــری اروز هــم در 17 ژوئــن اعــالم کــرد کــه دچار خســارت 
هنگفتی شده و در اول ژوئیه پرونده ورشکستگی تشکیل 
داد و در رتبه بعدی قرار گرفت. این شرکت عالوه بر اینکه 
 )Lido( مقدار زیادی لونا داشت، سهام اتریومش در لیدو
و صندوق گری اســکیل بیت کوین تراســت را از دست داد 
)گری اســکیل تحــت مالکیت شــرکت مادر کوین دســک، 

دیجیتال کارنسی گروپ است(.
پــس از آن وویجــر در اول ژوئیــه برداشــت مشــتری و 
معامله را بــه حالــت تعلیــق درآورد و برای فصــل 11 قانون 
ورشکســتگی ایاالت متحده ثبت نام کرد. تــری اروز دلیل 
اصلی شکســت وویجر بود، زیــرا 470 میلیــون دالر به آن 

وام داده بود.
بدتــر آنکــه، ایــن وام و وام هــای دیگــر وویجــر وثیقــه قابل 
توجهی نداشــتند، اما اســتفان ارلیچ، مدیرعامل وویجر، 
به مخاطبانش اطمینان داده بود که همه چیز خوب پیش 
می رود، زیرا افرادی که به آنها وام داده شده، از بزرگ ترین 

نام های صنعت رمزارز هستند. 
ایــن شکســت ها و شکســت های دیگــر مربــوط بــه انواع 
وام هایی بود که داده شــده بود و بازپس گیری شان ممکن 
نبــود؛ دلیل دیگــر هــم روابــط و پیوندهای ظریفــی بود که 

میان این شرکت ها وجود داشت.

 انتظارات بزرگ موجب ســرایت های بزرگ 
می شود

سیســتم ترا دو هفته پس از آنکه کوین دسک نقص های 
اساســی در طراحــی ایــن اســتیبل  کوین الگوریتمــی را 
خاطرنشــان کــرد، فروپاشــید و از بین رفت. این سیســتم 
بــه دو دلیل اساســی بــه چنیــن وضعیتــی رســید؛ قبل از 
هر چیز بازده باالیی که سیســتم Anchor  ترا وعده داده 

چه کسانی به اعتبار بازار رمزارز لطمه زدند و خودشان چه سرنوشتی پیدا کردند

منفورهای سالی که گذشت

سگ معروف اینترنتی که 
الهام بخش میم های دوج 

بود به شدت بیمار است

 شیبا اینو مبتال
به سرطان است

 »کابوســو« یک ســگ معروف 
اینترنتی و الهام بخش میم های 
دوج اســت. »آتسوکو ســاتو«، صاحب 
این سگ، معلمی ســاکن شهر ساکورا، 
ژاپن است که اخیراً در اینستاگرام خود 
خبر ناگواری را منتشر کرده است. ساتو 
گفته کابوســو بــه کالنژیوهپاتیت حاد، 
یــک بیمــاری کبــدی و  لوســمی لنفــوم 
مزمن، نوعی ســرطان خون مبتال شــده 
اســت. او در یک پســت اینســتاگرامی 
نوشته است: »در حال حاضر وضعیت 
کبد کابوســو وخیم اســت. کبد کابوسو 
زرد شده، اما آنتی بیوتیک ها قطعاً حال 
او را بهتــر خواهنــد کــرد.« ســاتو افــزود 
حــال کابوســو در شــب کریســمس بــه 
حــدی بــد شــد کــه نتوانســت چیــزی 

بخورد. 

 کالنژیوهپاتیــت یــک بیمــاری 
کبدی است که به التهاب کبد 
و اختــالل در سیســتم صفــراوی بیمــار 
منجــر می شــود. لوســمی لنفــوم نیــز 
شــایع ترین نوع ســرطان خون است که 
در ســگ ها مشــاهده و گــزارش شــده 

است.

 پس از انتشار تصاویر کابوسو 
در سال 2010 در ردیت، تامبلر 
و 4CHAN، کابوسو به شــهرت رسید و 
الهام بخش بنیان گذاران دوج کوین شد. 
»بیلــی مارکوس« و »جکســون پالمر«، 
بنیان گــذاران دوج کویــن، از تصاویــر 
کابوســو برای طلســم کار خود استفاده 
کردند. بــا اینکــه ســاخت دوج کوین در 
ابتدا فقط یک شوخی و ســرگرمی بود، 
اما هنوز هم  پس از گذشت 10 سال در 
دنیای ارزهای دیجیتال محبوب است. 
در واقــع پــس  از اینکــه ایــالن ماســک، 
مدیرعامــل توییتــر، تصویــری از خــود 
منتشر کرد که روی آن تصویری از سگ 
شــیبا اینو بود، ارزش دوج کوین افزایش 

یافت.

 الزم بــه ذکــر اســت میانگیــن 
امید به زندگی سگ های شیبا 
اینو بین 12 تا 15 ســال اســت. بــه گفته 
ســاتو، کابوســو در مــاه اکتبــر تولــد 

17سالگی خود را جشن گرفت.

NEWSخبر

رمزارز
CRYPTOCURRENCY
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رمزارز
CRYPTOCURRENCY

از 20 دی تمام معامالت متوقف می شود

توقف فعالیت صرافی کوین نیک مارکت

NEWSخبر

صرافــی ارز دیجیتــال داخلــی کوین نیک مارکت 
روز 12 دی مــاه بــا انتشــار بیانیــه ای اعالم کــرد به  
دلیــل نبــود قانون گــذاری مشــخص در فضــای 
ارزهــای دیجیتــال کشــور و مشــکالت حاصل از 
آن، فعالیــت پلتفــرم معامالتــی خــود را متوقــف 
خواهــد کــرد. کوین نیک مارکــت یــک صرافــی 
ایرانی آنالین ارزهای دیجیتــال و زیرمجموعه ای 
شــرکتی  اســت؛  نیک اندیــش  هلدینــگ  از 
دانش بنیان که در زمینه علوم بالکچین و ارزهای 
دیجیتــال )کریپتوکارنســی( فعالیــت می کنــد. 
 P2P کوین نیک مارکــت در اصــل یــک صرافــی
ارزهــای دیجیتــال اســت. خدمــات این برنــد در 
قالب سایت و اپلیکیشن کوین نیک مارکت ارائه 
می شــود. هــدف اصلــی کوین نیک مارکــت، ارائه 
تمامی خدمات خریدوفروش رمزارزها در بستری 
امن و حرفه ای اســت. اکنون بعد از گذشــت سه 
ســال از فعالیــت کوین نیک مارکت، ایــن صرافی 
برخالف میل خود در شــرایط فعلی قادر به ادامه 

مسیر و ارائه سرویس به کاربران نیست.

صحبت  کردن درباره قانون گذاری 
حوزه رمزارز بی فایده است

کوین نیک مارکــت در بیانیــه ای اعــالم کرده که 
دیگــر مذاکــره و صحبــت دربــاره قانون گــذاری 
حوزه رمزارز بی فایده بوده و فقط بار مسئولیت 
را به  واسطه اعتماد مردم، برای آنها سنگین تر 
کــرده اســت. در ایــن بیانیــه آمــده اســت: 
»سال هاســت از ســوی حاکمیــت فقــط اعالم 
می شــود که در حال بررســی قانون گــذاری این 
حوزه هســتند، امــا همچنان هیــچ خروجی  ای 
از ایــن بررســی ها مشــاهده نشــده اســت.« 
کوین نیک مارکــت وجود مشــکالت متعــدد را 
دلیل این تصمیم بیان کرده اســت؛ مشکالتی 
که طی چند وقت اخیر به اوج خود رســیده؛ از 
جمله ارائه نکــردن درگاه هــای پرداخت جدید، 
بهانه نداشتن اینماد، بهانه نبود قانون گذاری 
و غیره. به تازگی هم شاپرک برای پرداخت های 
ریالی درگاه هــا، محدودیتــی ایجاد کــرده و کار 
را نســبت بــه قبــل دشــوار تر کــرده اســت. در 
نهایــت با توجــه بــه اینکــه نگه داشــتن دارایی 
مردم در پلتفرم کوین نیک  مارکت در شــرایطی 
کــه قانــون مشــخصی وجــود نــدارد، ریســک 
بســیار بزرگی برای آنها و مشتریان شان ایجاد 
کــرده، ایــن صرافــی تصمیــم بــه توقــف ادامــه 
فعالیت خــود گرفــت؛ بنابرایــن در پایان ســال 
1401 و طبق برنامه ای کــه در پایان بیانیه آمده، 
کوین نیک مارکــت دیگــر فعالیتــی نخواهــد 

داشت.
بــا وجــود شــرایطی کــه ذکــر شــد، امــکان ارائه 
خدمت از طریق پلتفرم تبادل میســر نیست، 
اما کوین نیک مارکت به صورت صرافی OTC، با 
توجه به اینکه دارایی کاربران نزد آنها به امانت 
باقی نمی ماند، همچنان تا زمانی که بتواند، به 

فعالیت ادامه خواهد داد.

عدم ارائه اینماد به صرافی های 
ارز دیجیتال

صرافی های رمزارز سال هاست در صف انتظار 
دریافــت اینماد هســتند و بــرای اثبــات تمایل 
به فعالیــت در چهارچــوب قانــون، مالیات هم 
پرداخــت می کننــد، امــا بــر خــالف وعده هــای 
نهادهــای حاکمیتــی، همیشــه با از بیــن  رفتن 

کسب وکارشان تهدید می شوند.
با وجود برخوردهای قهری و ســلبی حاکمیت، 
کســب وکارهای حــوزه رمــزارز همیشــه بــه 
تعهــدات خــود عمــل کرده انــد و به صــورت 
خودتنظیم گر، قوانینی نانوشته را برای افزایش 
امنیت کاربران رعایت کرده  و به  ردیف مالیاتی 
تعیین شــده توســط اداره مالیــات هــم پایبنــد 
بوده اند، اما زمــان حمایت و وقــت ارائه مجوز، 
دولت و بانــک مرکزی پا پس می کشــند و هیچ 

کمکی به این کسب وکارها نمی کنند.

 توقف پایانه های اینترنتی فاقد 
اینماد

اواســط آبان مــاه امســال بــود که 
شــاپرک در نامــه ای بــه مدیــران 
شــرکت های پرداخت یــار اعــالم 
24 آبــان، پایانه هــای  کــرد از 
اینترنتــی فاقــد اینمــاد یــا دارای 
هویــت نامنطبــق بــا مالــک نماد 
طی شش هفته از تاریخ یادشده 
از ســمت ایــن شــرکت غیرفعــال 

خواهند شد.
ایــن نامه هــم در راســتای بخشــنامه چند ماه 
پیــش دولــت بــرای مبــارزه بــا قاچــاق کاال در 
فضــای مجازی بــه پرداخت یارها زده شــد، اما 
در بخشنامه یادشــده اشاره ای به شرکت های 
فین تکی ماننــد لندتک ها یــا رمزارزها که برای 
فعالیت شــان هنــوز مقررات گــذاری صــورت 
نگرفته، نشده بود. در نهایت این نامه موجی 
از اعتــراض فعــاالن فین تکــی؛ به خصــوص 
صرافی های رمزارز و مجموعه پرداخت یاری ها 

را به دنبال داشت. 
برخی فعاالن حــوزه رمــزارز در گفت وگــو با راه  
پرداخــت اعــالم کردنــد ایــن دســتور شــاپرک 
راهــی برای زمیــن زدن صنعــت رمزارز اســت و 
گروهــی دیگر اعــالم کردنــد در شــرایط قطعی 
و محدودیــت اینترنت، این نامــه تیر خالصی 
اســت به فعــاالن ایــن حــوزه تا بــرای همیشــه 
تعطیل شوند. سرانجام بعد از کشمکش های 
زیاد فعــاالن ایــن حــوزه، مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکــی اعــالم کــرد نامــه اخیــر شــاپرک 
بــه مدیــران پرداخت یارهــا و مهلــت فعالیــت 
پایانه هــای اینترنتــی فاقــد اینمــاد، در مرحله 

فعلی شامل فعاالن رمزارز نمی شود.

بود، بســیاری را ترغیب کرد که توکن را برای سپرده گذاری 
بخرند. تنها چند هفته پس از باز شدن این سیستم، 72 
درصــد کل اســتیبل کوین ها در Anchor ســپرده گذاری 
شــد؛ ایــن یعنــی 20 درصــد از نــرخ درصــدی ســاالنه در 
Anchor پشــتوانه اصلــیِ ارزش بــازار اســتیبل کوین ترا و 

توکن لونا بود.
 Anchor با وجود این، از آن زمان مشــخص شــد که بازده
در واقــع از طریــق بهــره وام بــه وجــود نمی آیــد، بلکــه از 
منابــع دیگــری حاصل می شــود. ایــن منابــع عبــارت بود 
از: ســرمایه گذاری های خطرپذیــر، توکن هــای اختصاص 
داده شده به آزمایشگاه های Terraform که متعلق به دو 
کوان بود و همچنین درآمد حاصل از خریداران خرده پای 
لونا و ترا. این وضعیت Anchor و ترا را به یک طرح پونزی 

مبهم تبدیل کرد.
همزمــان، شــخصیت عمومی متکبــر دو کــوان کمک کرد 
که او حامیانــش را حفظ کنــد، آن  هم در برابر کســانی که 
سؤال می کردند که آیا ترا واقعاً می تواند به صورت جادویی 
ارزشی معادل یک دالر داشته باشد. او تحلیلگران منتقد 
خــود را عقب افتــاده خواند و البتــه از بازارســازان خارجی 
کمک می گرفت کــه به صورت روزانــه از اســتیبل کوین ترا 
پشتیبانی کنند. به هر ترتیب، فارغ از منطقی که دو کوان 

در ذهن داشت، ترا تعادل بازارش را حفظ نمی کرد.
دو کوان بــه نحــوی قلدرمآبانــه از ایده هــای بد خــود دفاع 
می کرد، اما سرمایه گذاران بزرگ هم به این وضعیت دامن 

زدند و فاجعه آفریدند.
یکی از مــواردی که ســقوط بنکمن فریــد و اف تی ایکس را 
نگران کننده می کند، این اســت که او دســت کم به صورت 
علنــی خودنمایــی نمی کند، امــا آن چهــار تن اغلــب طرز 
تفکــر خطرنــاک و فرضیــات ناقص خــود را آشــکارا اعالم 

می کردند. 
ســو ژو، مدیرعامــل تــری اروز در مقایســه بــا دو کــوان و 
ماشینســکی کمــی ســنجیده تر و آگاه تــر بــود، امــا 
مســلماً افراطی تــر عمــل کــرد. او مکــرراً تئــوری اَبَرچرخــه  
)supercycle theory( خــود را تبلیــغ می کــرد و بــر ایــن 
باور بود که بیت کویــن به صورت نامحــدود افزایش ارزش 
خواهد داشــت. یکی از چیزهایی که ژو ظاهــراً از آن غافل 
بــود، نقــش پاندمــی کرونــا در خریــد ارزهــای دیجیتــال، 
سهام فناوری و انواع دیگر دارایی های مالی در اوایل سال 

2020 بود.
تری اروز آن قدر به خود اطمینان داشت که فراموش کرد در 
مدیریت صندوق پوشش ریسک، ریسک را کاهش دهد. 
در واقــع این شــرکت کامالً برعکــس عمل کــرد؛ موجودی 

خود را با این وام ها افزایش داد و همین زمینه شکستش 
را فراهم کرد. 

جالب آنکه مدیران این شرکت ها از دانشگاه های معتبری 
چون کلمبیا و استنفورد فارغ التحصیل شده اند و همین 
امر باعــث می شــود با تعجــب بــه ایــن بیندیشــیم که در 
معتبرترین دانشگاه های آمریکایی چه چیزهایی آموزش 

داده می شود.

 نفرین مالی
موضوع مشترک دیگر میان این چهار تن این بود که کاری 
که انجام می دادند، در واقع درباره فناوری های ارز دیجیتال 
نبود، بلکه استفاده از منابع مالی برای سود بردن از منافع 

عمومی در این فناوری ها بود.
ژو و دیویــس ســال ها قبــل از شــروع تجــارت ارزهــای 
دیجیتــال، در جایــگاه تریدرهــای معمولــی، مبــادالت 
خارجی تری اروز را آغاز کردند. ماشینســکی هم بانکی 
را ســاخت کــه اگرچــه غیرقانونی به نظــر می رســید، اما 
متعارف بــود و ایــن امیــدواری را داشــت کــه از تجارت و 
سفته بازی در ارزهای دیجیتال سود ببرد. تجربه گذشته 
ارلیــچ نیــز اجــرای خدمــات کارگــزاری حرفــه ای تجــارت 

الکترونیک بود. 
دو کــوان به عنــوان یــک اســتثنا قابــل بحــث اســت، زیــرا 
یــک بالکچین واقعی ســاخته اســت، اما ترا هیــچ فناوری 
غیرمتمرکز جدیدی را ابداع نکرد. تنها مهندســی مالی و 
بازده های کاذب باعث رشــد در سلســیوس و وویجر شد. 
ســم بنکمن فرید هم یــک دنیای مالی جدید ســاخت که 
منشــاء آن شــرکت تجــاری جین اســتریت بود، امــا او هم 
اعتراف کــرده که بــه فنــاوری رمزنــگاری اهمیــت چندانی 

نمی داده است.
ممکن است عجیب به نظر برسد که در صنعتی که همه 
 چیــزش معطــوف به اختــراع پــول اســت، از ســفته بازی و 
فایننــس انتقاد کنیم، امــا میان تمرکــز روی پرداخت های 
همتابه همتا و قراردادهای هوشمند و داشتن انگیزه بیش 
از انــدازه  بــرای شــرط بندی روی رشــد آینــده یــک فناوری 

جدید، تفاوت زیادی وجود دارد.
این افــراد، بــا ایفــای نقــش نابغه هــای مالــی، رســانه های 
اجتماعی معتبری را به وجود آوردند و آن را به اعتبار مالی 
تبدیل کرده و سپس میلیاردها دالر سرمایه گذاری کردند، 
همچنیــن پــول قــرض گرفتنــد تــا در ســرمایه گذاری های 
سوداگرانه مشــارکت کنند؛ بنابراین ســقوط آنها بیش از 
آنکه به رمزارزها مرتبط باشد، به تالقی سرمایه گذاری های 

سوداگرانه و شبکه های اجتماعی مربوط است.

زهرا قربانی  
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@gmail.com



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 81
18 دی 1401

ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

22

چهره ها
F I G U R E S

افزایش قیمت توکن 
اف تی ایکس به دست 

بنیان گذار اتریوم

حمایت ویتالیک 
بوترین

 پس از آنکه اف تی ایکس سقوط 
کــرد و اعتمادهــا را از بیــن بــرد و 
شرکت های رمزنگاری را به لبه پرتگاه سوق 
داد، بیت کوین، اتریــوم و ارزهای دیجیتال 
دیگر در آخرین ماه ســال 2022 به شــدت 
بــه  کــه  ســقوط کردنــد. رمزارزهایــی 
اف تی ایکس مربوط بودند، مانند سوالنا، 
حتــی ســقوط  شــدیدتری را هــم تجربــه 

کردند.

 اکنــون ویتالیــک بوتریــن کــه از 
بنیان گذاران اتریوم است، نیروی 
جدیدی به سوالنا که رقیب اتریوم است، 
داده و باعث افزایش 10درصدی آن شــده 
اســت. این کار موجب شــده که حتی اگر 
اف تی ایکس نابود شــود، بتوانیم آینده ای 

روشن را برای سوالنا تصور کنیم.

 بوترین در توییتر نوشته که برخی 
افــراد باهــوش بــه او می گویند که 
پشت سوالنا اجتماع هوشمندی قرار دارد 
و اکنون که پول هــای مردم در ســقوط بازار 
رمزارز از میان رفته، آینده درخشانی پیش 
 روی این شبکه است. او همچنین نوشته 
اســت که تأیید ایــن حرف بــرای او دشــوار 
اســت، اما امیدوار اســت که جامعه برای 
پیشرفت، فرصت عادالنه ای را در اختیار 

داشته باشد.

 ســوالنا تــا ســال 2021 افزایــش 
قیمت زیادی را تجربه کرد و رقیب 
اتریوم محسوب می شد. این رمزارز تحت 
حمایــت اف تی ایکــس و بنیان گــذار ایــن 
صرافی یعنی سام بنکمن فرید بود. ارزش 
بازار سوالنا به باالترین حد خود یعنی ۸0 
میلیارد دالر هم رســید، اما پس از سقوط 
بیت کویــن، ارزش بــازار ســوالنا بــه چهــار 
میلیارد دالر ســقوط کــرد. ســوالنا، رقیب 
اتریــوم، به عنــوان بالکچیــن نســل ســوم 
معرفــی شــده کــه پــس از نســل اول 
)بیت کویــن( و نســل دوم )اتریــوم(، دارای 
ویژگی هایی مثل تراکنش ســریع، کارمزد 
پایین و مقیاس پذیری باالتر در مقایسه با 
سایر ارزهای دیجیتال است. طی دو سال 
حمایــت  تحــت  ســوالنا  گذشــته 
ســرمایه گذاران حــوزه فنــاوری از جملــه 
»دیویــد ســاکس« )David Sacks( و 
 Chamath( پالیهاپیتیــا«  »چامــات 

Palihapitiya( بوده است.
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بازنده های سیلیکون ولی چه کسانی هستند؟

بدترین سال 
سیلیکون ولی 
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چهره ها
F I G U R E S

ســیلیکون ولی در دهه های اخیر واقعاً درخشید و مدیران 
عامل شــرکت های بــزرگ فنــاوری آمریکا حســابی جوالن 
دادند. اما در سال 2022 سوسوی این درخشش کم و کمتر 
شد و مدیران مطرح روی دیگر خود را نشان دادند. چنانچه 
مارک زاکربرگ و جف بزوس هزاران کارگر را از متا و آمازون 
اخراج کردند. ایالن ماسک که او را یک نابغه می دانستیم، 

شبیه یک دیوانه در توییتر رفتار کرد.
الیزابــت هولمــز روانــه زنــدان شــد و ســم بنکمــن فریــد با 
فاجعه ای  که به بار آورد، از قبل هم مشهورتر شده است. 
اما واقعاً کدام یک از این افراد عملکرد بدتری داشته و روی 
سایرین را سفید کرده است؟  ســالی که سهام بسیاری از 
شرکت های فناوری ســقوط کرد و آن بهشت همیشگی تا 
حد زیادی تحت تاثیــر خبرهای بد قــرار گرفت چهره های 
ناکام هم کم نداشت. اما ناکام ترین ها را هم می توان در این 
بین انتخاب کرد. البته کــه این به معنای نابــودی یا حذف 

آن ها از این بازار بزرگ و همیشه جذاب نیست.

 مارک زاکربرگ
مارک زاکربرگ؛ نابغه ای که به نظر می رسد دوران طالیی اش 
بــه ســر آمــده، اواخــر ســال 2021 اعــالم کــرد فیس بــوک 
نمی توانــد توقعــات او را بــرآورده ســازد. پــس از مدتــی نام 
این شــرکت به متا تغییر کرد و با ســرعت به سمت دنیای 

متاورس شــتافت. زاکربــرگ ســرمایه گذاری های هنگفتی 
بــرای متــاورس انجــام داد و مــدام دم از واقعیــت مجــازی 
می زد. اما چیزی که نصیبش شــد فقط کاهش چشم گیر 

ثروت متا بود. 
در ماه فوریه 2022، شرکت زاکربرگ تاریخ ساز شد و قیمت 
ســهام آن طی یــک روز بــه 230 میلیــارد دالر )190 میلیارد 
پوند( کاهش یافت. متا در ســطح ملی رکورد زد، 9 ماه بعد 
زاکربرگ به اشــتباهاتش اعتراف کرد و به کارمندان گفت: 
»اشــتباه کــردم و مســئولیت آن را می پذیــرم.« زاکربــرگ 
به قدری مسئولیت پذیر بود که 11 هزار کارمند را اخراج کرد. 
کاربران متا در ســال های اخیر روزبه روز کاهــش یافت و در 
ماه فوریه به اوج رسید. چنانچه باز کردن فیس بوک خیلی 

متفاوت از سر زدن به خرابه های پمپئی نبود.
نتیجه: بله، زاک در آن روز سرنوشت ساز در ماه  فوریه 30 
میلیارد دالر )25 میلیارد پوند( از دست داد، اما هنوز 44.5 

میلیارد دالر برای از دست دادن دارد. 
امتیاز: 6 از 10.

 جف بزوس
شرکت متا تنها شرک بزرگ فناوری نبود که در سال 2022 
نیروهای خود را اخــراج کرد. آمازون هم کم نگذاشــت و به 
نیویورک تایمــز اعــالم کرد که ممکن اســت 10 هــزار عنوان 
شغلی را از آمازون حذف کند. خدا می داند، شاید  از اینکه 
همســر ســابقش به خاطر کارهــای خیرخواهانه ســرتیتر 
خبرها شــده بود و همزمان بــه بزوس لقب شــیطان بزرگ 
داده بودند، دلش شکســت و حرصش گرفت و یک دفعه 
در CNN ظاهر شــد و گفــت می خواهد 124 میلیــارد دالر 
از ثروتش را وقف کند و باقــی عمرش را بــا 62 میلیارد دالر 
باقی مانــده بگذرانــد. ایــن کار فداکارانــه نمایشــیِ بــزوس 
احتماالً نه تنها آب از آب در زندگی اش تکان نمی دهد، بلکه 

یک حرکت برد-برد نیز برای او محسوب می شود.  
یک مثال از کمک های ســخاوتمندانه بزوس؛ 100 میلیون 
دالر )۸3 میلیون پوند( معادل 0.0۸ درصد از ثروتش را به 
»دالی پارتون« بخشــید. فکر نکنیــد بزوس این پــول را به  
محبوب ترین ســتاره کانتری جهــان داد تــا وجهه خودش 
را بهبود بخشــد، نه! هدف او برداشــتن قدمی در راســتای 
کمک به جهان بود.  البته این تنها و اولین تالش بزوس در 
سال 2022 برای تبدیل شدن به یک سلبریتی محبوب نبود. 
بزوس بعد از اینکه موشــکی را به فضا پرتــاب کرد، نه تنها 
نتوانست سفره استعمارش را در فضا پهن کند، بلکه مورد 
انتقاد هم قرار گرفت. در واقع اســتعمار زمینی بزوس هم 
چندان موفق نبود. کارمندان آمازون به اینسایدر گفته اند 
الکسا، دستیار صوتی این شرکت، »یک شکست بزرگ« 
بوده اســت. »پــروژه حیــوان خانگی« بــزوس نیــز در حال 

نابودی است. 
نتیجه: در پایان می توان گفت شرمساری هایی 
که بزوس بــه بــار آورد، چهــره او را به عنوان یکی 

از ثروتمندترین مردان جهان خدشه دار کرد. 
امتیاز: 4 از 10.

 ایالن ماسک
در ماه آوریل 2022، ماســک ثروتمندترین مرد 
جهان بود. این مــرد بارها ثابت کرد کــه درکی از 
رابطه بین کلمــات، اعمال و عواقــب آنها ندارد. 

او پیشــنهاد خرید توییتر را با قیمت 54.20 دالر )44.۸9 
پونــد( برای هــر ســهم داد. وقتــی  چیزی تــا انجــام معامله 
نمانــده بــود، ناگهــان ماســک دبــه کــرد و گفــت توییتــر را 
نمی خواهد. اما شرکت به او اجازه نداد که پا پس بکشد و 
پس از یک مبارزه قانونی، ماسک در نهایت توییتر را خرید. 
هرچند بعد از خرید هم گل کاری های ماسک ادامه داشت 

و در اولین روز با یک سنگ روشویی وارد توییتر شد. 
او هــزاران عنــوان شــغلی را در توییتــر حــذف کــرد، قوانین 
عجیبی برای این شــرکت وضع اما ســپس آنها را لغو کرد، 
از کارمندانش خواســت سخت کوش باشــند و شب ها در 

شــرکت بخوابند و برای آنهــا تخت و پتو و بالــش هم مهیا 
کرد. 

نتیجه: ماسک فاجعه است، اما از هر فاجعه ای که به بار 
می آورد، لذت می برد. 

امتیاز: 7 از 10.

 پاراگ آگراوال
در ابتدای ســال، آینــده برای پــاراگ آگراوال روشــن به نظر 
می رسید. او به تازگی پس از دریافت حمایت همه اعضای 
هیئت مدیره، مدیرعامل جدید توییتر شده است، سپس 

ماسک آمد.
اگرچــه ایــن دو در ابتــدا رابطــه صمیمانــه ای داشــتند، اما 
به دلیل درگیری آنها بر سر خرید پلتفرم توسط ماسک، این 
رابطه رو به سیاهی رفت. هنگامی  که ماسک می خواست 
میزان مشــکل ربات توییتر را بررسی کند، آگراوال مفصل 
توضیح داد که دلیل کار نکردن این طرح چیست. ماسک 
هم به عنوان یک مرد 50ساله عاقل و بالغ جواب آگراوال را 

با چند استیکر مدفوع داد. 
ماسک در ماه اکتبر خرید توییتر را دنبال و پس از اتمام کار 

بالفاصله آگراوال را اخراج کرد.
نتیجــه: آگــراوال شــغل خــود را از دســت داد، امــا تاکنون 
هیچ نشــانه واضحی از شــرور بودن نشــان نــداده، البته با 
خروجــش احتمــاالً 50 میلیــون دالر )41 میلیــون پوند( به 

جیب بزند.
امتیاز: 7 از 10. 

 الیزابت هولمز
در ســال 2022 ســرانجام فاجعه طوالنی ترانوس به پایان 
رســید. همه چیــز از ســال 2003 شــروع شــد؛ زمانــی کــه 
الیزابــت هولمــز شــرکت را تأســیس کرد. ســال بعــد او از 
اســتنفورد انصــراف داد. مانند بســیاری از دانشــجویان 
جوان دیگــر، او به دنبال یک رؤیــا بود؛ رؤیایی کــه وانمود 
کنــد یــک فنــاوری واقعــاً جالــب را اختــراع کــرده و از آن 
یــک میلیــارد دالر درآمــد دارد. امــا تقریباً 20 ســال پس 
از تأســیس شــرکت، هولمز امســال به جــرم کالهبرداری 
از ســرمایه گذاران در مورد سیســتم آزمایش خون ظاهراً 
انقالبی شرکتش محکوم شد. شــاید همه ماجرا تقصیر 
هولمز نبود و دوستانی که در این مســیر پیدا کرد، او را از 
راه به درکردنــد. برای مثــال ســناتور »کوری بوکــر«، از آن 
130 نفری اســت که برای هولمز قبل از صــدور حکمش، 
نامه های حمایتی ارسال می کرد. او همچنین یک باشگاه 
هواداران ایجاد کرد که با لباس هولمز در محاکمه حاضر 
شدند. با این  حال، هولمز ســال را با حکم 11 سال حبس 
به پایان رســاند؛ بنابراین وضعیت او از همه بدتر اســت، 

موافقید؟

 سم بنکمن فرید
ســم بنکمن فریــد در پایــان ســال 2022 برای 
کســب عنــوان قهرمانــی تــالش می کــرد. 
اف تی ایکــس، صرافــی رمــزارزی او، چنــد ماه 
پیش در صدر جهان قرار داشت و در جریان 
ســوپربول تبلیغاتــی را اجــرا کــرد و باافتخــار 
نام خــود را در عرصه میامی هیــت به نمایش 
گذاشــت، اما در ماه نوامبر، شــرکت ســقوط 
کرد. چنــد هفتــه بعــد، بنکمــن فریــد در باهاما دســتگیر 
و بــه آنچــه یــک دادســتان آن را »یکــی از بزرگ تریــن 
کالهبرداری های مالی در تاریخ آمریکا« خواند، متهم شد. 

این یک چرخش ناگهانی باورکردنی نبود. 
نتیجه: انتخاب بین بنکمن و هولمز ســخت است. واقعاً 
نمی توان گفت کدام یک بدترین چهره سال سیلیکون ولی 
بودنــد، اما واقعیتــی که در تمام داســتان ها نهفته اســت، 
چیزهای زیادی در مورد این فناوری و ثروت ناخوشایند به 

شما می گوید.
امتیاز هولمز و بنکمن: 10 از 10. 

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com
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گونجان پاتیدار، مدیر 
ارشد فناوری زوماتو، این 

شرکت را ترک کرد

زوماتو یکی دیگر از 
بنیان گذارانش را از 

دست داد
 زوماتو روز دوشنبه دوم ژانویه 
»گونجــان  کــه  کــرد  اعــالم 
پاتیدار«، یکــی از بنیان گــذاران و مدیر 
ارشد فناوری زوماتو، این شرکت را ترک 
کرده اســت. زوماتو یک شرکت تحویل 
غذا در هند است که جدیداً کارکنانش 
یکــی پــس از دیگــری در حال تــرک آن 
هســتند. ایــن اتفاقــات باعــث شــد که 
زوماتو در سال 2022 بیش از 57 درصد 
از ارزش خود را از دست بدهد. پاتیدار 
چهارمیــن نفری بــود که زوماتــو را ترک 
کرد. خروج او به دنبال خروج »موهیت 
گوپتا«، یکی دیگــر از بنیان گذاران و دو 
مدیر ارشد دیگر در ماه گذشته صورت 

گرفت.

 پاتیدار یکــی از اولین کارمندان 
زوماتو بود و سیستم های اصلی 
فناوری این شرکت را ساخت. در طول 10 
سال گذشــته، او یک تیم رهبری فناوری 
فوق العاده را پرورش داد که می توانســت 
نقش رهبری عملکرد فناوری را در آینده 
به عهــده گیرد. مشــارکت او در ســاخت 
زوماتو بسیار ارزشــمند است، اما زوماتو 
در مورد خروج پاتیــدار و دیگر کارکنانش 

توضیحی ارائه نداده است. 

 الزم بــه ذکــر اســت کــه زیــان ده 
بــودن زوماتــو در اواســط ســال 
2021 عمومــی شــد. در واقع این شــرکت 
زیــان خالــص در ماه هــای ژوئــن، ژوئیه و 
آگوست را 30.4 میلیون دالر گزارش کرد.   

 نشریه تحلیلی کن سال گذشته 
نوشــت:  خبرنامــه  یــک  در 
»خوشــبختانه زوماتو کمبود بنیان گذار 
ندارد. آکریتی چوپرا، مدیر اجرایی دیگری 
بــه جمــع  اســت کــه ســال گذشــته 
بنیان گذاران پیوست. امسال نیز یکی از 
)شــرکت  بلینکــت  اجرایــی  مدیــران 
زیرمجموعــه زوماتــو( ارتقــا پیــدا کــرد و 
جایگزین یکــی از بنیان گــذاران بلینکت 
شــد که ســال گذشــته آنجا را تــرک کرده 
بود.« با این  وجود زوماتو به شــخصی در 
تیم مدیریتــی اش نیاز دارد که فهرســت 
بنیان گذاران، خروج و جایگزین شدن آنها 

را به روز کند. 
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ســال 2022 ســال ســختی بــرای ســهام رســانه هایی مانند 
نتفلیکــس و دیزنی بــود، به نظــر می رســد ســال 2023 هم 
ســال خوبی باشد. ســهام رســانه ها در ســال 2022 متزلزل 
شــد و میلیاردها دالر از ارزش بازار شــرکت های رســانه ای از 
دست رفت. دلیل این ضرر و زیان ها کاهش رشد مشترکان 
استریم و وخیم تر شدن وضعیت بازار تبلیغات بود. به گفته 
مدیران رســانه ها و تحلیلگران، این درد احتماالً تا نیمه اول 
سال 2023 دامن گیر این صنعت خواهد بود. چنانچه سهام 
دیزنی و برادران وارنر-دیسکاوری در روزهای آخر دسامبر به 
پایین ترین حد خود در 52 هفته قبل از آن رســید. در ســال 
2022، سهام وارنر بیش از 60 درصد و سهام دیزنی بیش از 
45 درصد کاهش داشته اند. می توان گفت صنعت استریم 
در نقطه حساسی قرار گرفته، زیرا رقابت بین سرویس های 
اســتریم در باالترین حد خود اســت و مصرف کننــدگان در 
مورد اشتراک های خود در ســرویس های مختلف حساس 
شــده اند. به عالوه در حال حاضر شرکت ها سعی می کنند 
از شر شــبکه های کابلی و تلویزیون های پولی خالص شوند 
و شــبکه های اینترنتــی را جایگزیــن کننــد. همچنیــن ایــن 
شرکت ها مدت هاست که با کاهش درآمد خود از تبلیغات 
دست وپنجه نرم می کنند.  »مارک بیدمن«، رئیس بانکداری 
سرمایه گذاری رسانه و سرگرمی در سولومون پارتنرز می گوید: 
»هرج ومــرج در ایــن صنعــت مــوج می زنــد. سال هاســت 
همه می گویند فناوری، دنیای رســانه ها را تغییــر می دهد و 
همین طور هم شــد. پس االن در یک موقعیت بحرانی قرار 
داریم. بیدمن پیش بینی می کند صنعت اســتریم در سال 
2023 اهمیت بیشــتری خواهد یافت.«  در کل سال 2022 
سال سختی برای بازار بود. چنانچه سهام نزدک کامپوزیت 
به پایین ترین حد خود از ســال 200۸ رســید و بــرای دومین 
سال متوالی در موقعیت پایین تری نسبت به اس اندپی 500 
قرار گرفت. ســهام ســایر صنایع از جمله فناوری نیز تحت 
تأثیر قرار گرفت. در واقع سهام عمده فناوری حداقل نیمی 

از ارزش خــود را از دســت داد. ســهام غــول ویدئو اســتریم، 
نتفلیکس، بیش از 50 درصد کاهش یافتــه و ارزش بازار آن 

به نصف و حدود 123 میلیارد دالر رسیده است.

 مشکالت استریم
هنگامــی  کــه نتفلیکــس گــزارش داد کــه بــرای اولین بــار در 
بیــش از 10 ســال گذشــته در ســه ماهه اول 2022 حــدود 
200 هــزار از مشــترکان خود را از دســت داده، شــوک بزرگی 
به صنعت اســتریم وارد شــد. غول بزرگ صنعت اســتریم 
مقصر اصلی این اتفاق را تشــدید رقابت های بازیگران این 
صنعت دانســت. دیزنی هم از روزهــای ابتدایی همه گیری 
کرونا و بسته شدن سینماها و پارک ها، با چالش هایی مواجه 
شــد. هیئت مدیره دیزنی عملکرد مالی این شــرکت را مورد 
بررسی قرار دادند و پس از انتشار گزارش درآمد مأیوس کننده 
دیزنی در ماه نوامبر، »باب چاپک« را برکنــار کردند و »باب 
ایگر«، رئیس ســابق را بــه این شــرکت بازگرداندنــد. اگرچه 
سرمایه گذاران دیزنی بالفاصله از بازگشت ایگر خوشحال 
شــدند، اما ســهام این شــرکت پس از مدت کوتاهــی دچار 
افت شــد. کاهش ســهام وارنر نیز در ســال 2022 به شــدت 
مــورد انتقاد قــرار گرفــت؛ زیرا مدیریــت این شــرکت پس از 
ادغام با دیسکاوری در بهار 2022 تغییر کرد و این مدیریت 
جدیــد در کنتــرل هزینه هــا موفــق نبــود. از زمــان ضررهای 
نتفلیکس در اوایل سال جاری، وال استریت قابلیت تداوم 
مدل هــای کســب وکاری اســتریم را زیر ســؤال برده اســت. 
»جــان هودولیــک«، تحلیلگــر UBS می گویــد: »مــن فکــر 
می کنم همــه ســعی می کردنــد از نتفلیکس تقلیــد کنند، 
به ایــن امید که آنهــا هم موفق شــوند و ارزش ســهام خود را 
افزایــش دهند، اما نتفلیکس هــم دیگر نمی توانــد درآمد و 
سود ســابق را داشــته باشــد.« همان طور که می بینیم وارنر 
هــم تحت تأثیــر ایــن موضــوع اســت و می خواهد در ســال 
2023 اچ بــی او مکــس و دیســکاوری و همچنیــن پارامونت 

گلوبال و ان بی یوســی یونیورســال را از شــرکت کامکست با 
هم ترکیب کنــد. هودولیک می افزاید: »وارنر به ســختی در 
حال تالش اســت تا جایگاه خود را ارتقا دهــد، اما برعکس 
آن، سایر شرکت ها کم کم دارند از جاه طلبی های خود دست 

می کشند.«

 وضعیت وخیم بازار تبلیغات
بازار تبلیغات هم در این صنعت حال خوشی ندارد. در زمانی 
که به وضعیت اقتصادی اعتمادی نیست،  اغلب شرکت ها 
از هزینه هــای تبلیغاتی شــانه خالــی می کنند. بــرای مثال، 
درآمدهای تبلیغاتــی پارامونــت 75 درصد از حــد انتظارش 
پایین تر بود و همین موضوع باعث شــد ســهامش در سال 
2022، 45 درصــد کاهــش یابــد. »جــف شــل«، مدیرعامــل 
ان بی یوســی یونیورســال نیــز گفت کــه وضعیــت تبلیغات 
در شــش ماه آخــر ســال 2022 روزبــه روز بدتر شــده اســت. 
هودولیک معتقد است سهام این شرکت ها بسیار کاهش 
پیدا کرده و سرمایه گذاران نمی توانند ریسک کنند و ممکن 
است تا مدت ها فکر سرمایه گذاری به سرشان نزند. همین 
امر باعث می شــود حال ایــن صنعت به ایــن زودی ها خوب 
نشود و شاید برای دوره ای شــاهد وخیم تر شدن اوضاع هم 
باشیم.  البته روزنه های روشنی هم در زمینه تبلیغات وجود 
داشــت؛ برای مثــال نتفلیکــس و دیزنــی اکنــون گزینه های 
ارزان تری با پشتیبانی تبلیغات به مشتریان ارائه می دهند 
که انتظار می رود برای کسب وکارشــان مثبت باشــد. درآمد 
تبلیغات سیاسی نیز در سه ماهه ســوم و چهارم سال 2022 
به دلیل انتخابات داغ میان دوره ای افزایش یافت و صاحبان 
ایستگاه های برودکستی مانند نکس استار و تگنا از مزایای 
آن بهــره بردند. بــر خــالف ضعف کلــی صنعت ســهام این 
ایســتگاه ها وضع خوبی داشــت؛ زیــرا درآمد آنها به شــدت 
متکی بــر هزینه های باالیی اســت کــه توزیع کننــدگان برای 

پخش شبکه های محلی خود می پردازند.

 کارنامه سرگرمی سازها 
در سال ۲۰۲۲ 

بهره گیری از تجزیه و تحلیل 
 داده ها در صنعت 

رسانه و سرگرمی

پیش بینی عالقه 
مخاطب

 کسب و کارهایی که تمرکز خود را 
بر ســــــرگــــــــرمی مــــــخاطبــــــان 
گذاشته اند، می توانند از تجزیه و تحلیل 
کالن داده بهــره ببرنــد، به ویــژه آنهــا که به 
شــبکه اینترنــت متکــی هســتند. در 
کســب و کارهای پخــش ویدئــو ماننــد 
نتفلیکس، اچ بــی او و... از آنجــا که جلب 
نظر مشــتریان اولویت اصلی است، آنها 
تالش می کنند دســته ها و مطالــب الزم را 
داشــته باشــند تــا تقریبــاً همــه انــواع 
بینندگان را در خود جــای دهند و در عین 

حال بر تنوع محتوا نیز تمرکز کنند.

 کالن داده هــا مجموعــه ای از 
داده هــای طبقه بندی شــده را به 
صنعت رســانه و ســرگرمی ارائه می دهد. 
عناصــر حیاتــی ایــن نــوع داده هــا کــه 
می توانند به شرکت ها در پیش بینی عالقه 
یک بیننده خاص کمک کنند، عبارت اند 
از تاریخچه جست و جو، رتبه بندی برای هر 
ژانــر، گرایش هــای شــبکه های اجتماعی 
دنبال شده، سن، زبان و... . بر این اساس، 
آنهــا نه تنهــا می تواننــد تجربه بیننــده را 
سفارشــی کننــد، بلکــه می تواننــد در 
تولیدات خــود نیــز از ایــن اطالعــات ایده 

بگیرند. 

 شــرکت ها می توانند با توجه به 
واکنــش مخاطبان بــه تریلر یک 
فیلم یا سریال، تصمیم بگیرند که آن را در 
فهرست محتوای رایگان خود بگنجانند یا 
دسترسی به آن را فقط در اختیار کسانی 
قرار دهند که به شــکل ویژه مشترک آنها 
شــده اند. همین امــر می توانــد روند مالی 
آنها را شکل دهد و برایشان سودآوری به 

همراه داشته باشد. 

 این کســب وکارها بیشتر تالش 
می کننــد تــا بــا در دســترس قرار 
دادن یک قســمت یا فیلم خــاص قبل از 
پخش انحصاری برای مشترکان، کاربران 
بیشــتری را جــذب کننــد. بســیاری از 
شــرکت های ســرگرمی مانند نتفلیکس، 
هات استار و آمازون پرایم با ارائه محتواهای 
گوناگون بــه کاربران دارای حق اشــتراک یا 
بدون اشتراک تالش می کنند به داده های 
آنها دســت یابند و از همان ها برای جذب 
مخاطب بیشــتر و بهبود تجربه مشتری 

استفاده کنند. 

REVIEWبررسی

سرگرمی
E N T E R T A I N M E N T
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

HINT نکته

نصایح اهلی شیرازی

چون ستون راست 
باش در همه جمع

 محمــد بــن یوســف اهلــی شــیرازی 
)۸5۸-942 ه.ق.( شاعر پرآوازه قرن های 
نهم و دهم هجری در شیراز به دنیا آمد 
و در ســرودن گونه هــای مختلــف شــعر 
اســتاد شــد. اشــعارش نشــان می دهد 
مطالعــه گســترده ای روی دیوان هــای 
شــاعران پیــش از خــود داشــته و تأثیر 
حافظ و سعدی و بابا فغانی شیرازی در 

اشعار وی دیده می شود. 
اهلــی مورد توجــه پادشــاهان، امیران و 
وزیــران بــود و در ســروده هایش افرادی 
از هــر ســه دودمــان تیموریــان هــرات، 
آق قویونلوها و صفویان را ستوده است. 
وی پــس از مــرگ در شــیراز دفن شــد و 

آرامگاهش در جوار حافظ قرار دارد. 
اهلــی دربــاره پایمــردی و اســتواری 

می گوید:

هر که دارد ستادگی چو ستون
زند از فخر خیمه بر گردون

به وفا هر که پای بردارد
بیستون را ز جای بردارد

یار دلبر اگرچه سخت بود
بردباری ستون بخت بود

چون ستون هر که حلم پیش نهاد
بار یاران به دوش خویش نهاد

چون ستون راست باش در همه جمع
تا شوی نور دیده ها چون شمع

هر که را راستی نهاد بُوَد
چون ستون بر وی اعتماد بُوَد

چون ستون گر به راستی عَلَمی
همه جا سربلند و محترمی

تا بُوَد خانه جهان آباد
ذات صاحبقران ستونش باد

خانه گر غیر آب و خاکی نیست
چون ستون قایم است باکی نیست

در خبرها آمده ایالن کارمندان اخراج نشده توییتر را مجبور کرده کاغذ توالت مصرفی شان 
را خودشان از خانه بیاورند؛ انگار ایالن می خواهد با صرفه جویی در هزینه کاغذ توالت، ضرر 

هنگفتش را جبران کند 

باالخره بادآورده را باد برد!

1
از قدیم گفته اند بادآورده را باد می برد. راستش من سال ها 
بود منتظر بــودم حداقــل یک بار محــض نمونــه و ارجاع 
علمی این اتفاق بیفتد، بلکه بعدها که اوضاع اقتصادی 

خوب شد و وضع مان بهتر شد و زن گرفتیم و 
بچه دار شــدیم و بچه مان هم وضعش خوب 
شــد و بچه دار شــد، نکته حکیمانه ای، حرف 
علمی ای، پند پیرانه ای چیزی داشــته باشیم 
که به بچه بدهیــم، بلکه نوه مان ســرش را باال 
بگیــرد و بگویــد بابابــزرگ مــا هــم خدابیامرز 
خیلی حالیش بود. اما تا همین یکی دو هفته 

پیش نشده بود که نشده بود.

2
باد برای آقای الف می آورد اما نمی برد. بعد برای خانم ب 
می آورد ولــی نمی برد. بعدش برای جنــاب ج و همین طور 
بگیر و برو جلو. انگار بادهای آورنده زورشان در حد توفان 
کاترینا بود و بادهای برنده در واقع بازنده بودند و زورشان 
در حد نســیم کــوی دوســت. هرچــه بــود، مــا همین طور 
جریان پیر روشن ضمیر شدن مان معلق و روی هوا و بر باد 

رفته بود تا هفته قبل...

3
در خبرهــای هفته قبل آمــد که بزرگ تریــن بربادرفتگی 

مالی تاریخ در سال 2022 اتفاق افتاده. برای چه کسی؟ 
بله، باز هم برای همان بالگرفته شیطان، ایالن ماسک.

4
ایالن خان در یک ســال 200 میلیــارد دالر از 

دست داده است. 
هرچه فکر می کنم می بینم خیلی پول است، 
اما به هــر حال جــای شــکر دارد، چراکــه اگر 
این بشــر ایرانی بــود، همیــن حاال بایــد 200 
میلیــارد را ضــرب در 400 و خــرده ای هــزار 
ریال می کردیم تا بتوانیم خبر را برای انتشار 

آماده کنیم.
بلــه، جناب ماســک! آن زمانی که وســط خر 
تو شــیری کرونا شــما داشــتی پــول روی پول 
می گذاشتی و فرت و فرت رکورد می شکستی و همزمان 
با دمبت گردو می شکســتی و آن باال بــا فاصله در صدر 
لیگ خرمایه هــای عالم جا گرفته بــودی، فکر اینجایش 

را نمی کردی، نه؟!

5
حاال این وسط بعضی ها نشسته اند و پول برق می دهند 
و المپ روشن نگه می دارند و ماشین حساب مستهلک 
می کنند که ببینند ماسک چقدر پول به دُمب گاو زده. 
آنها در حالی عزای اموال بربادرفته ایالن را گرفته اند که 
خود آن گالبی ایــن ماجرا برایــش این قدرها هم اهمیت 

ندارد که شیطانی کردن و اذیت کردن دیگران دارد. ایالن 
فعالً دوره افتاده توی شرکت توییتر و دارد از اخراج کردن 

کارمندان لذت می برد.
او که تا هفته قبل مدیران ارشد توییتر را اخراج می کرد، 
حاال رسیده به آبدارچی های شرکت. الکردار انگار دارد 

بازی رایانه ای می کند.

6
حاال هر کس خوشحال نباشد، من یکی باید خیلی شاد 
باشم که باالخره یک مثال استخوان دار برای این جریان 
بادآورده و بادبرده پیدا کرده ام، اما راستش کمی نگرانم، 
چراکــه در خبرهــا آمــده ایــالن کارمنــدان اخراج نشــده 
توییتــر را مجبــور کــرده کاغــذ توالــت مصرفی شــان را 

خودشان از خانه بیاورند.
حاال مــا با ایــن ســؤال کــه مگــر در توییتــر چقــدر از این 
صادرات ها وجــود داشــت کاری نداریم، اما انــگار ایالن 
می خواهــد بــا صرفه جویــی در هزینــه کاغــذ توالــت، 
ضــرر هنگفتــش را جبــران کنــد و صــادرات کنــد وســط 

ضرب المثل ما و پیر روشن ضمیر شدن اینجانب.

7
در عروسی ناگهان داماد رفت

داستان ثروتش از یاد رفت
گفت روزی هرچه باداباد، حال
هرچه باد آورد خود بر باد رفت

شب نوشته های یک بچه نوآور! )70(

گیتار رو با خودت نبر
 به کوری چشم دشمنان ما هنوز زنده ایم؛ نه تنها 
زنده بلکه سرحال و قبراق و پرانگیزه هم هستیم. 
دماغ مان چاق نیســت، ولی بــرای اینکه منظــور را خوب 
برسانیم می شود گفت دماغ مان هم چاق است. توپ هم 
نمی توانــد مــا را از جــا تــکان بدهــد. محکــم و اســتوار 
ایســتاده ایم. البته اینکه کار و کاسبی نداریم، موضوعی 
اســت علیحده! نه اینکه نداریم، یعنی نه که نداشــتیم، 
داشتیم، خوبش هم داشتیم ولی نشــد دیگر. حاال فکر 
نکنید قرار است مثل برخی از راننده های تاکسی )تلفنی 
قدیم و فالن شرکت حمل ونقل اینترنتی جدید( بگویم: 
»بله، روزی من خودم شرکت داشتم و کارم هم خوب بود، 
ولی شــریکم نامردی کــرد و زمین خــوردم.« نخیــر از این 
خبرها نیســت. مــا کاســبی داشــتیم، داریــم و خواهیم 
داشت، اما شما شــاید فکر کنید نداریم، چون در جهان 
واقعــی به جــز اجــاره، انــواع آبونمــان، بیمــه، مالیــات، 
پرداختی هــای رســمی، رومیــزی، زیرمیزی کــه همگی به 

خاطر داشتن همان کاسبی است، چیز دیگری نداریم. در 
واقع از دیدگاه فلســفی ما چیزی بین هستی و نیستی، 
بــودن و نبــودن، مانــدن و رفتــن، کار و بیــکاری، داشــتن و 
نداشتن تعریف می شــویم. موجودیتی که هست چون 
اجازه ندارد نباشد، اما نیســت باز هم چون نمی شود که 

باشد.

 همیــن پدیــده ای که دچــار پیچیدگی فلســفی 
نه چندان ژرف اما دســت وپاگیری شــده، به یک 
دلیل ساده هنوز خود را درگیر یک کسب وکار می داند. نه 
به ایــن دلیــل کــه کرکره هایــش را هــر روز باال می کشــد یا 
مشــتری دارد، بلکه تنها و تنهــا به خاطر وجــود کامیار و 
سامان و سمیرا و محمد و فریبا و همه بروبچ. باید تعدادی 
مجوز بگیریم که چندتایی را گرفتیم و بقیه را نداریم. باید 
گیرهای فنی زیادی را خودمــان حل می کردیم که کردیم. 
باید دل را نه بــه دریا که به یک اقیانوس پر از کوســه های 

خونخوار می دادیم که دادیم. 

 روشن است که وقتی بازار خراب است، پول توی 
دست و بال کسی نیســت. هر طرف می چرخی 
سرت به دیواری می خورد و سرها در گریبان است؛ یعنی 

کسب وکار تعطیل! آمار این مدیر و آن مسئول را کامیار و 
ســامان هم باید باور کنند که نمی کنند. دیروز سامان که 
آمد رفت ساکت تر از همیشه یک گوشه نشست، چند 
دقیقه که گذشــت، ناگهــان بلند شــد رو به من صــدا زد: 
»ببخش که این جوری شد. خودم دلم نمی خواست ولی 
دیگه شد.« کامیار پرید وسط که چه مرگت شده؟ نکند 
توی نرم افزار یک گندی زدی؟ اما سامان آهسته نشست 
روی صندلی و گفت: »تصمیم گرفتم برم. نپرسید کجا و 

به چه امیدی، ولی باید برم.« 

 با دهان باز و چشمان بهت زده این 
بار نمی دانســتم چــه بگویــم. انگار 
کسی هم انتظار نداشــت حرفی بزنم. فریبا 
پرسید: »تو که اهل خارج رفتن نبودی، جوگیر 
هــم نمی شــدی، چــی شــده یهویــی؟ کجــا 
می خوای بری؟ این همــه کار داری که تحویل 
بدی، مگه من می ذارم؟« و کامیار اجازه نداد 
که ســکوت برقــرار شــود و گفــت: »خب کی 

می ری؟ در هر صورت صندلیت از امروز به من می رســه. 
اصالً هــر چیز رو خواســتی ببــر، اون لیوان و جامــدادی و 

هدفون و بقیه رو، اما گیتار رو با خودت نبر!«

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

تعدیل نیروی شرکت های 
 بزرگ فناور 

به نفع چه کسی است؟

فرصتی برای سنتی ها

 کارگران اخراج شده از متا، گوگل، 
توییتر و دیگر شــرکت های بزرگ 
فناور، فرصتی نادر برای بخش های قدیمی 
ماننــد خرده فروشــی ایجــاد می کننــد تــا 
نیروهــای ماهــر را جــذب کــرده و رونــد 
برنامه های دیجیتال خود را تسریع کنند.

 سیمون پترال، مدیرعامل »سایبر 
ویستا« که یک شرکت آموزش و 
توسعه امنیت سایبری است، می گوید: 
»این اتفاق برای صنایعی که به طور سنتی 
از تحول دیجیتال و امنیت سایبری عقب 
مانده اند، فرصتی است تا استعدادهایی 
را استخدام کنند که در زمانی که صنعت 
می کــرد،  غــارت  را  آنهــا  فنــاوری 
کننــد.«  جذب شــان  نمی توانســتند 
شــاپیفای، ســلز فــورس، دُردش، لیفت، 
کالرنا، رابین هود، اســتریپ، کوین بیس، 
نتفلیکس، مایکروسافت، پلوتون، اسنپ 
و تسال از جمله شرکت هایی هستند که 
دست به تعدیل نیرو زده اند. در بسیاری از 
موارد اخراج ها ناشی از کاهش سریع تر از 
حــد انتظار رشــد آنالیــن پــس از افزایش 
استخدام در طول همه گیری بوده است. 
ســقوط ارزش هــای بــازار فنــاوری و بــازار 
غیرفعــال عرضــه اولیــه عمومــی نیــز بــه 
جذابیت شغلی شرکت های نوپای فناوری 

آسیب می زند.

ویجــی گوویندارجــان، اســتاد 
مدیریــت در دانشــکده تجارت 
تاک کالج دارتموث و آنوپ سریواســتاوا، 
اســتاد و متخصص اختالالت دیجیتال 
در دانشــگاه کلگــری می گوینــد فراتــر از 
جذب کارکنــان اخراجــی بــا مهارت های 
مــورد نیــاز از جملــه هــوش مصنوعــی، 
اتوماسیون و علم داده، فرصت  صید این 
کارمنــدان بــا ارائــه گزینه هــای ســهام 
محتمل تر اســت. آنها معتقدند: »یک 
سال پیش، یک مهندس نرم افزار جوان و 
مشــتاق احتمــاالً تمایــل بیشــتری بــه 
پیوستن به یک صرافی رمزارزی داشت تا 
یــک  الکترونیکــی  تجــارت  بخــش 
خرده فــروش فیزیکــی، اما اکنون بــا روند 
اخراج کارکنان شــرکت های فناوری، یک 
خرده فــروش فیزیکــی یــا هــر شــرکتی با 
اصــول بنیادیــن ســالم کــه هنوز بــه طور 
کامل مدرن نشده، می تواند در استخدام 
از  خــود  نیــاز  مــورد  اســتعدادهای 

شرکت های فناوری پیشی بگیرد.«

REVIEWبررسی

با وجود رکود احتمالی در سال 2023 همچنان کارمندان دست باال را دارند و می توانند 
شرایط خود را که بر تعادل میان کار و زندگی تأکید دارد، به کارفرمایان تحمیل کنند

کار برای زندگی، نه زندگی برای کار

»اســتعفای بــزرگ« بــه یــک اصطــالح فراگیــر بــرای خروج 
نیروی هــای کار آمریکایــی  در طــول همه گیری تبدیل شــده 
اســت، اما زیــر چتــر ایــن اصطــالح، چندیــن نیــرو در حال 
ایفای نقش هســتند. کارمندان تنهــا کار را ترک نمی کنند، 
بلکه برای افزایش حقــوق، مزایای بهتر و تعــادل میان کار و 
زندگی می جنگنــد. بســیاری از آنها پرش شــغلی دارند، به 
استعفای بزرگ به عنوان تغییر بزرگ فکر می کنند و برخی 
دیگر کار خــود را بی ســر و صدا ترک می کنند. در چند ســال 
گذشــته بخش زیادی از نیروی کار احیا شــده، اما کمبودها 
همچنان ادامه دارد و احتماالً ادامه خواهد داشت. این بدان 
معناســت که حتی در بحبوحه رکود احتمالی سال 2023، 

کارمندان قدرت چانه زنی خود را حفظ می کنند.
از آنجــا کــه ترجیحــات نیــروی کار بــا خواســته های کارفرما 
تضــاد داشــت، تمایــل بــه گزینه هــای کار از راه دور به دلیل 
انعطاف پذیری به همراه ترس از قرار گرفتن در معرض کووید 
19 و نبــود گزینه های مراقبــت از کــودک، از ویژگی های مهم 

بسیاری از داستان های استعفای بزرگ بوده است.
این به یک عامل تعیین کننده برای بســیاری از شکارچیان 
شغل تبدیل شده اســت. بر اساس نظرســنجی ماه آوریل 
ADP )شــرکت آمریکایــی ارائه دهنــده نرم افــزار و خدمــات 
مدیریت منابع انســانی( از 32 هزار نفر، دو ســوم نیروی کار 
جهانــی )64 درصــد( گفته انــد اگــر کارفرمایشــان بخواهــد 
آنها تمام وقت بــه دفتر بازگردنــد، به دنبال شــغل جدیدی 

خواهند رفت.
طبق نظرســنجی مک کنزی در تابستان امســال، جدای از 
دستمزد باالتر یا فرصت های شغلی بهتر، یک ترتیب کاری 
انعطاف پذیــر کــه شــامل گزینــه کار از راه دور نیز می شــود، 
باالترین انگیزه برای یافتن شغل جدید بود. بر اساس گزارش 
متفاوتی توســط ادوبی در سال گذشــته، 51 درصد از 5500 
کارمند شرکتی که با آنها مصاحبه شد، کارکنان شرکت هایی 
با بیش از 1000 کارمند، انعطاف پذیری کامل در برنامه ریزی 
را ترجیح می دهند. در حالی که تنهــا 16 درصد گفته اند که 
هفته کاری ایده آل آنها اصالً انعطاف پذیر نیســت و شروع 

و پایان کار آنها طبق یــک برنامه کاری از پیش تعیین شــده 
جلو می رود. بســیاری از کارکنان ایمنی و ســهولت کار از راه 
دور را انتخاب می کنند و بسیاری بر این نکته تأکید دارند که 
دورکاری می تواند باعث شــود در حالی که همچنان مفید و 
کارا هستند، زمان کمتری را صرف کنند. این امر با ذهنیت 
نسل زد هماهنگ است؛ نسلی از کارمندان جوان تر که در 
تالش انــد کار خــود را در برنامه زندگی شــان جــای دهند، نه 
زندگی را در برنامه کاری شان. اینسایدر با سه کارمند دورکار 
در مورد چگونگی بهره وری بیشتر صحبت کرده و نتیجه آن 
دستمزد بهتر، زمان آزاد بیشتر و تنها انجام کارهایی که برای 

آن دستمزد می گیرند، بود..

  دو سال و سه شغل
لزلی الباربا، 2۸ ســاله در حــال حاضر به عنوان 
مدیــر منابــع انســانی به صــورت دورکار در 
شــرکت مراقبت های بهداشــتی چوپرا گلوبال 
کار می کنــد. او به اینســایدر گفته کــه کارش را 
دوست دارد، اما برای رسیدن به این موقعیت، 
نبرد سختی را پشت سر گذاشته است. در آغاز 
همه گیری او در شــرکتی کار می کــرد که ترجیح 
می دهد نــام آن را مطــرح نکنــد. او می گوید در 
این شــغل نه تنهــا افزایش حقوق یــا موقعیت 

بهتری دریافت نکرده، بلکه مجبور شده بیشتر سال 2020 
را دست تنها کار کند. او در مورد این آژانس کوچک می گوید: 
»کار در آنجا هرگز کامــالً از راه دور نبود. آنها این مســئله را 
روشن کردند. آنها در یک سال کووید فروش فوق العاده ای 

داشتند، اما پاداش من به طور قابل توجهی کم بود.«
او متوجــه شــد چیــز بیشــتری از شــغل می خواهــد؛ 
مســئولیت های بیشــتر، دســتمزد بهتر و همچنین امکان 
کار در خانه. او می گوید که در آن زمان با خودش عهد کرد تا 
شغلش را رها کند و سپس موقعیت های جدیدی را تجربه 
کرد تا آنچه را که می خواســت، پیدا کرد. او که طی دو سال، 
ســه بار موقعیــت شــغلی خــود را تغییــر داده، توانســته به 

وضعیت نسبتاً ایده آل خود دست پیدا کند. 

  کار از راه دور یا درآمد بهتر؟
آلونســو موریــس 39 ســاله بــه انــدازه کافــی در زمینــه 
به اشــتراک گذاری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها کار کرده تا 
بداند درآمد این رشــته چقدر می تواند باشــد؛ به خصوص 
برای شخصی که نزدیک به 20 سال تجربه دارد. اما موریس 
که خواست هویت واقعی اش محرمانه نگه داشته شود، به 
اینسایدر می گوید از حضور در جایی که هست رضایت دارد. 
او می گوید کار از راه دور زندگی او را بهبود داده است. کار از راه 
دور به این معنی است که او زمان کمتری را صرف رفت و آمد 
از خانه خود در کانتیکت به دفترش در نیویورک می کند و این 
امر رسیدگی به مسائل شخصی مانند سالمت 
مادرش را آسان تر می سازد. موریس به اینسایدر 
می گویــد: »من همیشــه می توانم بــه ایمیل ها 
پاسخ دهم و اگر مسئله ای فوری باشد، می توانم 
ظرف 10 دقیقه به دفترم برگردم. هیچ مشــکلی 
به این شدت وجود ندارد که نتوان 10 دقیقه برای 
بررســی آن صبر کــرد. ایــن نــوع انعطاف پذیری 

کاری، زندگی آدم را تغییر می دهد.«

  ترک بی سر و صدای کار 
ســال گذشــته جینا کاب به یک بیمــاری خودایمنی مزمن 
مبتال شــد که زندگی و همچنین رابطه او بــا کارش را به کلی 
تغییــر داد. کاب 26 ســاله کــه خواســت هویــت واقعی اش 
محرمانه بماند، به اینســایدر گفته قبل از شــروع کار فعلی 
خود به عنوان یک استراتژیســت ارشــد بازاریابــی، او از آن 
دســته افرادی بود که در محــل کار فراتر از آنچــه از او انتظار 
داشــتند، عمل می کرد؛ حتی بعــد از ســاعت کاری در دفتر 
می مانــد و بــدون دریافت حقــوق اضافــی کارهایــی را که در 
شرح وظایف شغلی اش نبود، انجام می داد. اما بیماری اش 
او را مجبور کرد مرز مشخصی بین زندگی شخصی و کاری 

خود بکشد.

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

کارمندان اخراج شده از شرکت های بزرگ هم معروف ترند و هم پیشنهاد شغلی بیشتری دریافت 
می کنند؛ اتفاقی که برای ستاره های گمنام و اخراجی استارتاپ های کوچک رخ نمی دهد

بخت بلند اخراجی های نامدار

در سال جاری شرکت های فناور هزاران کارمند خود را اخراج 
کردند تا برای رکود اقتصادی آینده آماده شــوند. بر اســاس 
آخریــن داده ها، بیــش از 150 هــزار کارمند حوزه فنــاوری در 
سال 2022 اخراج شده اند و متا و آمازون در ماه گذشته بیش 
از 10 هزار کارمند خود را اخراج کرده اند. از آن زمان بسیاری از 
کارمندان سابق کمپانی های بزرگ فناوری به سراغ شبکه های 
اجتماعی رفتند تا تجربیات خود را از اخراج شدن به اشتراک 
بگذارنــد. در اثــر همین پســت ها کــه بعضــاً وایرال شــدند، 
پیشنهادهای شغلی بسیاری نیز دریافت کردند. استفانی 
واشــنگتن، یکی از اســتخدام کنندگان قــراردادی ســابق در 
متا، پس از به اشــتراک گذاشــتن پســتی دربــاره اخراجش 
در لینکدیــن، بیش از پنج میلیــون بازدیدکننده پیــدا کرد و 
چندین پیشــنهاد مصاحبه از لیفــت، آمــازون و تیک تاک 
داشــت. امــا کارمنــدان اخراج شــده اســتارتاپ ها چنــدان 
خوش شانس نیستند. صدها اســتارتاپ و شرکت کوچک 
و متوســط از جملــه شــرکت هایی مانند ســوییفت ایکس، 
بابیت، پولــی و دیتاریلز نیز دســت بــه تعدیل نیــرو زده اند. 
یکی از استخدام کنندگان به نام آدام کارپیاک در پستی در 
لینکدین گفــت: »از اینکه افراد تنها زمانــی کمک دریافت 
می کنند که از شرکت معروفی اخراج شده باشند، متنفرم. 
اشــتباه نکنید، من برای همه ناراحتم، امــا نمی توانم تصور 
کنم کــه اخراج شــوم و محبــت اجتماعــی زیادی به دســت 
نیاورم، چون هیچ کس نمی داند کجا کار می کردم و اخراجم 
خبرساز نشده است.« نیکیتا گوپتا، استخدام کننده فنی 
و بنیان گــذار شــرکت کاریابــی کریرفلــو، به اینســایدر گفته 
که اســتخدام کنندگان به هنگام جذب افراد از شرکت های 
بزرگ فناور، احساس اطمینان بیشتری دارند، زیرا آنها قبالً 
فرایند جذب بســیار سختی را پشــت سر گذاشــته اند، اما 
او تأکید می کند کارمندان اخراج شــده توســط استارتاپ ها 
نیز مهارت هــا و صالحیت هایــی دارند که می توانــد به آنها 

کمک کنــد تا جــذب شــرکت جدیدی شــوند. گوپتــا و یکی 
دیگر از کارشناسان سه دلیل برای مورد تقاضا بودن کارکنان 
استارتاپ ها در شرکت ها ارائه می دهند که در ادامه به آنها 

می پردازیم

  تجربیات گسترده
دیوید ریچاردز، مدیرعامل شــرکت نرم افزاری وندیســکو 
می گوید که ترجیح می دهد کارمندان اخراجی استارتاپ ها 
را اســتخدام کنــد، زیرا آنهــا مهارت هــای متنوعــی دارند. 
ریچاردز توضیح می دهد: »نکته شــرکت های واقعاً بزرگ 
این است که اغلب شما یک چرخ دنده کوچک در فرایندی 
بســیار بزرگ هســتید، تقریباً ماننــد یک قطعــه در خط 
تولید. یک نام تجاری معروف برای استخدام شــدن کافی 
نیســت.« او می گوید اگر این گزینه را داشت که بین یک 
کارمنــد اخراج شــده از توییتــر و یــک کارمنــد اخراج شــده 
توســط یک شــرکت کمتر شناخته شــده با همــان اعتبار 
یکی را انتخاب کند، احتماالً دومی را انتخاب برمی گزید. 
ریچاردز می افزاید: »در شــرکت های بزرگ فناوری، دامنه 
کار شــما آن قدر ظریف اســت که در معرض طیف وسیع 
کارهایی که در یک شــرکت کوچک انجــام می دهید، قرار 
نمی گیریــد. بــرای مثــال در یــک شــرکت کوچــک اگر من 
این قطعه را نســازم، ممکن است شــرکت از بین برود، اما 
در توییتــر، اگــر مــن این ویژگــی را ایجــاد نکنــم، هیچ کس 
اهمیتی نمی دهد.« چند نفر در متا بعد از کار برای صرف 
نوشــیدنی با مدیرعامل شــرکت خــود بــه کافــه رفته اند؟ 
هیچ کس. کارمندان اســتارتاپ ها دسترســی بیشتری به 
مدیریت ارشــد مانند مدیرعامل دارند، بــه این معنی که 
نزدیکی شــان به اســتراتژی کســب وکار بســیار نزدیک تر 
است نسبت به کسی که در یک شرکت بزرگ کار می کند. 
ریچاردز می گوید: »در شرکت های بزرگ تر واقعاً نمی دانید 

تصمیم هــا بــر چــه اساســی گرفتــه می شــوند یــا اهــداف 
کسب و کار چه هستند.«

  تأثیر نام تجاری
گوپتا می گوید کارمندانی که کار تأثیرگذاری در شرکت خود 
انجام داده اند، باارزش ترین نیروها برای استخدام هستند. 
در مصاحبه ها، کاندیداهایی که بر کارهای مفیدی که برای 
یک شرکت انجام داده اند، مانند افزایش سودآوری یا کارهای 
شــگفت انگیز دیگر تأکید می کنند، بســیار ارزشــمندتر از 
کسانی هستند که می گویند در شرکت فناوری معروفی کار 
می کردم، ولی اثرگذاری نداشــتم. او می افزاید: »به نظر من 
برند اصالً مهم نیســت. اگر کارمند آن اســتارتاپ کوچک، 
شبکه و ارتباطات خوبی داشته و شخصی تأثیرگذار باشد، 

هیچ کس نمی تواند جلوی رشد او را بگیرد.«

  غرق در پیشنهادهای کاری 
اغلــب کارمندان کمپانی هــای بزرگ فنــاوری که اخــراج و در 
رســانه های اجتماعــی معــروف شــده اند، غــرق در پیام ها و 
پیشنهادهای کاری می شــوند، بنابراین تماس یک شرکت 
به عنوان اســتخدام کننده تأثیر کمی دارد. گوپتــا می گوید: 
»حتی اگر من پیامی برای این فرد بگذارم یا با او تماس بگیرم، 

ممکن است قبل از من شغل دیگری پیدا کرده باشد.«
گوپتا می گوید بــرای انجــام وظایف یک نقش بــه کارمندان 
ســابق شــرکت های بزرگ فنــاوری تکیــه نمی کنــد، بلکه به 
جســت و جوی منابع و کاندیداهای دیگر ادامــه می دهد. او 
می افزایــد: »اگر از یک شــرکت کوچک تر یا یک اســتارتاپ 
کاندیدایی پیدا کنم و نقش مــورد نظر خود را به او بســپارم 
خوب است، زیرا هدف این است که جای خالی آن موقعیت 
را با یک کاندیدای باکیفیت پر کنم. بنابراین فرقی نمی کند 

که آنها از گوگل می آیند یا از یک شرکت کوچک تر.«

REVIEWبررسی

 نتایج نظرسنجی گالوپ

کارمندان خسته و 
بی تحرک آمریکایی

 بر اســاس دو نظرسنجی گالوپ 
)یــک نظرســنجی در ســپتامبر 
2022 از حدود 15000 کارمند و یک بررسی 
در دســامبر از بیش از 10 هــزار کارمند( در 
مورد نگرش کارمندان نسبت به کار، یک 
کارمنــد آمریکایــی معمولــی خســته، 
بی تمرکز و بی تحرک است. برخی از اینها 
واکنشی است به همه گیری و اینکه مردم 
را وادار می کند تا رفاه خود را در اولویت قرار 
دهند. همچنیــن به ایــن دلیل کــه اکنون 
برخــی از کارمنــدان احســاس قــدرت 
بیشــتری دارند و در مورد تردیدهای خود 
صحبت می کنند، اما اتفاق عمیق تری نیز 
در جریــان اســت. بــه نظــر بســیاری از 
کارمندان، رهبران شان فرهنگ  مثبتی در 
محیــط کار ایجــاد نکــرده یــا احســاس 

هدفمندی به آنها منتقل نمی کنند. 

 این مسئله برای شرکت ها مهم 
اســت به این دلیل که کارمندان 
متعهدتر بــا چیزهایــی که کســب وکارها 
می خواهند، مانند بهره وری و ســودآوری 
مرتبــط هســتند. بــر اســاس گزارش های 
متعــدد از مشــاوران رهبــری شــرکت ها، 
مدیــران عاملــی کــه بــا ایجــاد احســاس 
ارزشــمند بودن کارکنان را به مشارکت فرا 
می خوانند، نه تنها به محدود کردن ترک 
کار از سوی کارمندان کمک می کنند، بلکه 

بازدهی بیشتری را نیز شاهد هستند. 

 آنها بــه رفــاه کلــی کارگــران خود 
کمــک می کننــد و کارمندانی که 
احســاس می کنند مورد حمایت رؤسای 
خــود قــرار دارنــد نیــز بیشــتر احســاس 
خوشبختی می کنند و کمتر به بیماری های 
مزمــن مبتــال می شــوند. یاســمین هیل، 
مدیــر عامــل شــرکت مشــاوره رادیانــت 
اسلیت در ماه سپتامبر به اینسایدر گفت: 
»مردم خسته هستند. مدیران عامل باید 
زمان، انرژی و منابع بیشتری را برای توسعه 
فرهنگ در محیط کار خود صرف کنند.« 
تحقیقات گالوپ نشان می دهد کارمندانی 
کــه می گوینــد شرکت هایشــان باعــث 
می شود احساس کنند بخشی از چیزی 
بزرگ تــر هســتند، بیــش از هفــت برابــر 
کســانی کــه ایــن کار را انجــام نمی دهنــد 
احتمال دارد بگویند که شغل شــان تأثیر 
بسیار مثبتی بر ســالمت روان آنها دارد. 
نکته مهم برای مدیران روشــن است؛ کار 
هــر کارمنــد را بــه هــدف بزرگ تــر شــرکت 

متصل کنید. 
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پــس از اختــالل ناشــی از همه گیــری در ســال های 2020 
و 2021، صنعــت خرده فروشــی امیــدوار بود ســال 2022 
بازگشــت بــه چیــزی نزدیک به عــادی باشــد، امــا با یک 
محیط ژئوپلتیکی ناپایــدار و افزایش شــدید هزینه های 
زندگی، چالش های جدیدی در کنار چالش های ناشی از 

همه گیری پدید آمده است.
اندرو گوداکر، مدیرعامل انجمن خرده فروشان مستقل 
بریتانیا )BIRA( می گوید: »تفاوت واقعی در سال 2022، 
به ویــژه در نیمــه دوم ســال این اســت کــه بحــران هزینه 
زندگی بر تقاضای مصرف کنندگان تأثیر گذاشته است. 
در عیــن حــال شــاهد افزایــش شــدید هزینه هــای اداره 
کســب وکار نیز بوده ایم؛ هزینه های انــرژی 400 درصد و 

دستمزدها 10 درصد بیشــتر شــده و تورم زنجیره تأمین 
همچنان وجود دارد.« بقا در ســال 2023 نیازمند توجه 
دقیق به روندهای کلیدی صنعت است که بر نحوه خرید 

و ارتباط مشتری تأثیر می گذارد.

  کاهش هزینه کرد مصرف کنندگان
با وجود ســطوح باالی تورم که قرار اســت در ســال 2023 
ادامــه پیــدا کنــد، مصرف کننــدگان در سرتاســر جهــان 
احســاس فشــار می کنند. اعتماد مصرف کننده کاهش 
یافته، زیــرا افزایش قیمت ها، همه چیــز را از مواد غذایی 

گرفته تا قبوض سوخت تحت تأثیر قرار می دهد.
در سال 2023 خرده فروشان باید در حالی که تشخیص 

چهار روندی که در سال 2023 خرده فروشی را 
شکل خواهند داد

حرکت به سوی تاناکورا 
به خاطر محیط زیست

دنیای جدید خرده فروشی در سال 2023 چه ویژگی هایی دارد؟

آنچه تغییر کرد، آنچه احیا شد

REVIEWبررسی

ایــن روزهــا خریــد کــردن کمــی متفــاوت بــه 
نظــر می رســد. فروشــگاه های فیزیکــی ماننــد 
فول فیلمنت سنتر عمل می کنند. تسویه حساب 
خودکار رایج تر می شود، پول نقد از رده خارج شده 
و کدهای کیوآر جــای آن را گرفته اند. این تغییرات 
با همه گیری آغاز شــد، اما حتــی زمانی که زندگی 
در ایاالت متحده تقریباً به حالت عادی بازگشت، 
ادامه یافت. دنیای جدیدی از خرده فروشی ایجاد 
شده که حتی نسبت به سه سال پیش متفاوت به 
نظر می رسد. روندهایی که همگی نسبت به دوران 
شکوفایی خرده فروشــی قبل از رکود 200۸، به جز 
یک روند عمــده خرده فروشــی که در ســال 2022 

احیا شد، جدید هستند.

 فروشــگاه ها بســیار شــبیه بــه 
فول فیلمنت سنترها شده اند

همه گیری خرده فروشی در فروشگاه های فیزیکی 
را از بین نبرد، امــا آن را تغییر داد. بی شــک مراکز 
خرده فروشــی هنــوز هــم بــه خریــداران حضوری 
کاال می فروشــند، اما آنها نیز برای پاسخگویی به 
تقاضای ایجادشده توسط تجارت الکترونیک به 
نبرد دعوت شده اند. خرده فروشــانی مانند اولتا، 
میسیز، بســت بای، نورداســتورم، والمارت و... به 
جای اتــکای صرف بــه فول فیلمنت ســنترها برای 
پردازش و ارســال ســفارش های آنالین، شــروع به 
اســتفاده از موجــودی فروشــگاه ها نیــز کرده انــد. 
به گفتــه وال اســتریت ژورنــال، ایــن روند بــه آنها 
کمک می کند تا کاالهای بیشتری ارسال کنند و از 
انتقال پیام موجود نبودن سفارش ها به مشتریان 
خودداری کنند. عالوه بر این، ممکن است اقالمی 
که از یک فروشــگاه ارسال می شوند، ســریع تر از 
زمانی که از یک مرکز توزیع منطقه ای می آیند، به 
درب منزل مشتری برسند. اقداماتی مانند تحویل 
در خیابــان، خریــد آنالیــن و تحویل در فروشــگاه 
)معــروف بــهBOPIS( از رده خارج نمی شــوند. در 
حالی که ایــن گزینه هــا قبــل از همه گیــری نیز در 
دسترس خریداران بود، اما زمانی که محدودیت ها 
موجب شد همه در خانه بمانند، قدرت بیشتری 
پیدا کردنــد. مصرف کننــدگان بعد از تقریباً ســه 
سال به آنها اعتماد کردند؛ طبق مطالعه ای از مرکز 
تحقیقات روابــط عمومی AP-NORC دانشــگاه 
شــیکاگو، 33 درصــد از بزرگســاالن زیر 50 ســال 
آمریکایی گفته اند احتماالً به استفاده از خدمات 
تحویل کنار خیابان ادامه می دهند. فروشــگاه ها 
نیز در حال تبدیل شدن به مراکزی برای مرجوعی 
آنالیــن هســتند. بــه لطــف رونــق خریــد آنالیــن، 
مرجوعی کاالهــا در حــال افزایش اســت و این به 
چالش گران قیمتی برای خرده فروشان تبدیل شده 
است. به طوری که آنها شــروع به دریافت هزینه 
از خریــداران بــرای بازگرداندن کاالهــای مرجوعی 
خود کرده اند. در صورت عدم تمایل خریداران به 
پرداخت هزینه مرجوعی، می توانند محصوالت 

را به صورت حضوری به فروشگاه تحویل دهند.

 تعامل با مشــتری دیگر اولویت 
شماره 1 نیست

مدت هاســت کــه خدمــات مشــتریان در مرکــز 
اهمیت صنعت خرده فروشی قرار داشته است. 
پیشــینه آن بــه اولیــن هتــل ریتــز در دهــه 1۸00 
برمی گــردد و ظهور فروشــگاه های بــزرگ در مراکز 
خرید پس از جنگ جهانی دوم ناشی از آن است. 
اما این روزها خدمات مشــتری کامــالً متفاوت به 

نظر می رسد.
اکنــون همه چیــز در مــورد ســرعت، راحتــی و 
یک تجربه بدون لمس اســت؛ منوی بســیاری 
از رســتوران ها و تابلوهــای خرده فروشــی هنوز 
بــه شــکل کدهــای کیــوآر ارائــه می شــوند، هم 
مشــتریان و هم خرده فروشــان تا حد زیادی از 
پول نقد اســتفاده نمی کنند و تسویه حســاب 
خودکار در فروشگاه های بزرگ و خرده فروشان 
پوشــاک مانند کولز، اچ اند ام، زارا، یونیکلو و بد 

بث اند بیاند در حال رشد است.
بر اساس یک نظرسنجی در سال 2021 که توسط 
شــرکت فناوری خرده فروشــی »رادیانــت« انجام 
شد، پرداخت خودکار تا حد زیادی مورد استقبال 
مشتریان قرار گرفته اســت. ۸5 درصد خریداران 
آن را از انتظــار در صــف صندوقــدار ســریع تر 
می داننــد و 60 درصــد می گویند تسویه حســاب 
خودکار را به تسویه حساب توسط یکی از کارکنان 
ترجیــح می دهند. امــا این حرکت کاهــش هزینه 
را نیز بــه همــراه دارد. تسویه حســاب خــودکار به 
کارکنــان کمتــری در فروشــگاه نیــاز دارد و نیــروی 
کار یکــی از بزرگ تریــن هزینه های خرده فروشــی 
فیزیکی اســت. نیروی کار یا فقدان آن نیز عاملی 
بود که فروشگاه هایی مانند والمارت، سون-الون و 
مک دونالد ساعات کار خود را کاهش دادند و عمالً 
به امکان خرید 24 ســاعته پایان بخشیدند. بعد 
از حدود سه سال ســاعات طوالنی خدمات دهی 

فروشگاه ها دیگر مثل قبل نیست.

 خرده فروشــان بــزرگ در حــال 
افتتاح فروشگاه

اگرچــه عمــر بســیاری از خرده فروشــی ها قبــل از 
همه گیری به سر آمد و مجموعه ای از فروشگاه ها 
نیز در سال 2020 تعطیل شدند، با وجود هشدار 
کارشناسان مبنی بر اینکه شــرایط فروشگاه های 
فیزیکی هرگز پس از همه گیــری بهبود نمی یابد، 
تصویــر ســال های 2022 و 2023 کامــالً متفــاوت 
بــه نظــر می رســد. وال اســتریت ژورنــال گــزارش 
داد کــه برلینگتــون، خرده فــروش همواره تخفیف 
اعالم کــرده که ۸7 فروشــگاه جدید در ســال مالی 
جاری افتتاح خواهد کرد. راس استورز قصد دارد 
امسال 92 مکان کامالً جدید اضافه کند و تی جی 
مالک مکس و مارشال تی جی ایکس امسال 104 
فروشــگاه افتتاح کرده اســت. بارنز و نوبــل نیز در 
ســال آینده 30 فروشــگاه جدید بــه مجموعه اش 

اضافه خواهد کرد.
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ً متوقف شده باشد به نظر می رسد فعالیت آمازون فرش فعال

سرنوشت فروشگاه زامبی ها در هاله ای از ابهام

REPORTگزارش

 آمــازون بــه دلیــل منتظــر نگه داشــتن 
خریداران برای افتتاح »سوپرمارکت های 
آینــده« مــورد انتقــاد قــرار گرفــت و خریــداران 
فروشــگاه های آمــازون را بــه دلیــل ســوت و کوری، 
»فروشــگاه زامبی هــا« خواندند.هیاهوهای خط 
جدید نوآورانه فروشگاه های مواد غذایی »آمازون 
فــرش« اکنــون کــه بســیاری از مکان هــا خالــی 
هســتند، از بین رفته اســت. در حالی کــه به نظر 
می رسد بسیاری از فروشگاه های آمازون فرش که 
از آنهــا با عنوان فروشــگاه  زامبی ها یاد می شــود، 
ساخته شــده  و آماده حضور مشتریان هستند، 
این شــرکت آنهــا را بدون پرســنل و کاال رهــا کرده 
است. هفت فروشــگاه در کالیفرنیا، نیوجرسی، 
نیویورک و پنسیلوانیا درگیر این مشکل هستند.

 ســن دیگو ویــل گــزارش داد کــه یکــی از 
نمایندگان آمازون در ماه گذشــته تأیید 
کرده افتتاح فروشــگاه جدیدی در سن دیگو برای 
زمــان نامحدودی به تعویــق افتــاده و هیچ جدول 
زمانی مشخصی برای موعد بازگشایی آنها وجود 
ندارد. موج تأخیرها به بخــش مرکزی آمریکا نیز 
رســیده اســت. ســاکنان ادن پرری در مینه ســوتا 
ماه ها منتظر افتتاح فروشگاه 40 هزار فوت مربعی 
منطقــه خــود بودنــد. ریــک گتچــو، شــهردار بــه 
گزارشگر اخبار محلی ادن پرری گفته است: »ما 
می دانیم که ساخت و ساز داخلی به تعویق افتاده، 

اما مطمئن نیستیم که چرا.«

 به نظر می رســد این فقط یــک تصمیم 
تجــاری آمــازون باشــد و آنهــا در اطــالع 
رســانی خبرها چندان خوب نیســتند. جســیکا 
مارتیــن، نماینــده روابــط عمومــی آمــازون گفتــه 
است: »ما در مورد نقشه راه آینده خود اظهار نظر 

نمی کنیم.«
این شرکت از ســال 2017 تا به حال 44 فروشگاه 
آمازون فرش را در سراسر کشــور افتتاح کرده، اما 

سرعت این روند در ماه های اخیر به شدت کاهش 
یافته اســت. این غــول اینترنتــی هیچ فروشــگاه 
جدیــدی از ســپتامبر گذشــته تاکنــون راه اندازی 

نکرده است.

 در حالی که ممکن اســت دالیل رسمی 
آمــازون در دســترس نباشــد، ریــل دیل 
توضیحاتی احتمالی ارائه داده، مثل اینکه ممکن 
است نگه داشــتن فروشــگاه ها در محل حتی به 
صورت غیرعملیاتی ارزان تر از تعطیل کردن آنها 
باشد. این رسانه گزارش داد: »در حالی که شرکت 
درگیــر اجــاره، نگهــداری و مالیــات اســت، 
تعطیل کــردن یــک فروشــگاه می تواند آمــازون را 
مجبــور کنــد بــرای انصــراف از اجــاره یــا اخــراج 

کارمندان استخدام شده، هزینه ای بپردازد.«

 یک تیک تاکر بازدید خــود را از یکی از 
فروشگاه ها در یک ویدئو مستند کرد و 
افکار خود را به اشتراک گذاشت. او گفته است: 
»من عاشق فناوری آمازون فرش هستم.« او در 
حال رفتن به فروشگاه و قرار دادن اقالم در سبد 
خرید خــود دیــده می شــود، امــا این یک ســبد 
خرید معمولــی نیســت. اقــالم در صــورت قرار 
گرفتن در آن به طور خودکار اســکن می شــوند. 
سپس صفحه ای جلوی دسته سبد خرید، کل 
صورت حساب خریدار را به روز می کند. در مورد 
این فناوری به طور دقیق توضیح داده نشده، اما 
خریدار ســبد خرید خــود را در صــف پرداخت 
»بــدون کارت و بدون تمــاس« قــرار می دهد. در 
حالی که او همچنان به چرخش سبد خرید خود 
در مسیر ادامه می دهد، صفحه روی سبد خرید 
یــک مجمــوع نهایــی و یــک صفحــه پــردازش 
پرداخــت را نشــان می دهــد. در حالــی کــه ایــن 
تیک تاکــر کیســه های مــواد غذایــی خــود را در 
دست گرفته، می گوید: »راستش نمی توانست 

راحت تر از این باشد.«

می دهند ســطوح مخــارج اختیــاری تحت تأثیر شــرایط 
اقتصادی کنونی قرار گرفته، بین ادامه فروش 
محصوالت مورد نیاز و مورد عالقه مشتریان 
تعادلــی پیــدا کننــد. یافتن ایــن تعــادل برای 
بســیاری از خرده فروشــان، بــه تاکتیک هــای 
مختلــف بســتگی دارد؛ از مدیریــت بهتــر 
انبــار و محــدوده گرفتــه تــا برقــراری ارتبــاط 

شخصی  سازی شده با مشتری.
دیویــد کامیســا، مدیرعامــل و شــریک گــروه 
مشــاوره بوســتون، می گویــد: »بــا وجــود 
مصرف کننــده ای که بیــش از پیش بــر ارزش 
پــول متمرکــز شــده اســت، یکــی از راه هایــی 

کــه خرده فروشــان می تواننــد نیــاز به حفــظ ســود را رفع 
کنند، ساده ســازی طیــف محصوالت ارائه شــده اســت. 
این می تواند شــامل افزایش برندهای شخصی به عنوان 
ابزاری برای ایجاد تمایــز، ارزش و رقابت قیمت باشــد.« 
او بــه خرده فروشــانی که به شــدت بــر اهرم هــای متعارف 
مانند فشار  آوردن به تأمین کنندگان یا کاهش هزینه های 
کارمندان بــرای حفظ ســود عملیاتــی اعتمــاد می کنند، 
هشدار می دهد. در عوض خرده فروشــان باید با بررسی 
زنجیره های تأمین مانند همکاری بهتر با تأمین کنندگان 
و دید بهتر برای مدیریــت موجودی قدیمی، در هزینه ها 
صرفه جویی کنند. کامیسا همچنین بر اهمیت برقراری 
ارتبــاط موفقیت آمیــز بــا مشــتری در مــورد محصوالتی 
کــه در زمانــی خــاص محبــوب هســتند، تأکیــد می کند. 
او اســتفاده از ابزارهــای هــوش مصنوعــی را بــرای ارائــه 
پیام هــای شــخصی تر و مرتبــط ، انتقــال ارزش و انتخاب 
در دســته هایی کــه بــرای مصرف کننــدگان فــردی مهــم 
است، پیشــنهاد می دهد. گوداکر در مورد نقش کلیدی 
ارزش برای یک مشــتری آگاه به هزینه توضیح می دهد: 
»ارزش ترکیبی از قیمت، کیفیت و خدمات اســت. باید 
پیشنهادها و تبلیغات محصول وجود داشته باشد، اما 

نه به قیمت کاهش کیفیت محصول و خدمات.«

  افزایش فروش مجدد
بر اســاس داده هــای شــرکت تحلیلی گلوبــال دیتــا، بازار 
جهانــی فــروش مجــدد پوشــاک در ســال 2022 با رشــد 
30/1درصــدی بــه 1۸2/4 میلیــارد دالر رســید. ایــن 
رشــد ســریع قرار اســت ادامه یابــد و با پیش بینی رشــد 
۸5/5درصــدی بیــن ســال های 2022 تــا 2026، بــازار 
جهانی فروش مجدد پوشاک را به 33۸/4 میلیارد دالر 

می رساند.
با افزایــش تعــداد پلتفرم هایی که کاالهای دســت دوم را 
ارائــه می دهنــد و فناوری هایی کــه فروش مجــدد برندها 

را در وب ســایت ها آســان تر 
می کنند، این بخش از صنعت 
خرده فروشــی قــرار اســت در 
ســال 2023 شــکوفا شــود. 
فروش مجدد دو مسئله بسیار 
مهم را شــامل می شود؛ خرید 
دســت دوم نه تنها یــک گزینه 
سازگار با محیط زیست است، 
بلکــه بــا قیمــت کمتــری ارائــه 

می شود.
تحقیقــات ای بِی )که در ســال 
2022 در هــر ثانیــه فــروش 
یــک کاالی مــد دســت دوم را 
ثبت کرد( در مــورد انگیزه های 
بزرگســاالن بریتانیایــی درباره 
خرید دســت دوم، ایــن دالیل 

اصلی را نشــان داد: دسترســی به معامله بهتر یا امکان 
خریــد ارزان ) 32 درصــد(، کاهــش هزینه هــا و افزایــش 
هزینه هــای زندگــی )هــر دو 31 درصــد(، و تــالش بــرای 
پایدارتــر بــودن و کمک بــه محیــط زیســت )26 درصد(. 

رشــد فروش مجدد با حــذف انــگ خرید دســت دوم در 
میــان نســل جــوان تقویت می شــود و نســل 
زد بیشــترین احتمــال خرید و فــروش لباس 

را دارند.
در ســال 2023 خرده فروشــان بایــد بررســی 
کننــد کــه چگونــه می تواننــد فــروش دســت 
دوم یــا فــروش مجــدد را در مدل هــای خــود 
بگنجانند. آنها باید در نظر بگیرند که فروش 
مجــدد بخشــی از آگاهــی و تمایل رو به رشــد 
بــرای اقتصــاد چرخشــی اســت. با توجــه به 
اینکه در حــال حاضر پایداری برای بســیاری 
از مصرف کننــدگان مهــم اســت، اقالمــی که 
قابل تعمیر، پر کردن، تجدید یا بازیافت هستند، به طور 
فزاینده ای محبوب هستند و ممکن است عملیاتی کردن 
آن برای خرده فروشان آسان تر از مدل های فروش مجدد 

باشد.

  تجارت الکترونیک تکامل می یابد
در ســال 2022 تغییر مشخصی در بســیاری از بازارهای 
تجــارت الکترونیــک رخ داد. در بریتانیــا 10 مــاه متوالــی 
کاهش در فــروش آنالین به عنوان درصــدی از کل فروش 
خرده فروشی وجود داشت، زیرا خریداران دوباره شروع 
به استقبال از فروشــگاه ها کردند. با افزایش هزینه های 
تبلیغات و متعاقب آن هزینه های خرید باالتر، بسیاری 
از برندهــا و خرده فروشــان عملکــرد تجــارت الکترونیک 

خود را حداقل در سال 2022 چالش برانگیز یافته اند.
برای کامیســا این به ســادگی یــک تعادل مجــدد پس از 
همه گیری است و هیچ چیزی وجود ندارد که نشان دهد 
رونق تجــارت الکترونیــک در حال کاهش اســت. انتظار 
می رفت زمانی که فروشگاه های خرده فروشی بازگشایی 
شــدند، مقــداری از ایــن هزینه هــا بــه خریــد حضــوری 
بازگــردد. بــا این حــال معمــوالً خریــد آنالیــن یــک رفتار 
تکرارشــونده اســت. بنابراین عادت های جدیدی شــکل 
خواهنــد گرفت کــه حجــم فــروش را در ســال های آینده 

حفظ خواهد کرد.

  جوامع یا مشتریان؟
همزمان با کاهش کلی تجارت الکترونیک در سال 2022، 
ایــن امــکان وجــود دارد کــه مــدل ســاده فهرســت کردن 
محصوالت در وب ســایت ها و انتظار برای فــروش آنها در 
سال 2023 کمتر مؤثر باشد. مصرف کننده آنالین بیشتر 
به سرگرمی ها عادت دارد و تجارت اجتماعی و پخش زنده 

)الیو استریمینگ( همچنان مورد توجه قرار می گیرند.
اندرو چن، مدیر ارشــد محصول پلتفــرم تجارت ویدئویی 
زنــده کامنــت ســلد می گویــد: 
»تجارت الکترونیک استاندارد 
بر پیام هایی ثابت تکیه می کند 
و خریــدار را مجبــور می کنــد تا 
بــرای یافتــن، ارزیابــی و خریــد 
محصوالتــی کــه ممکن اســت 
برای او مناسب باشد یا نباشد، 

تالش کند.«
او استدالل می کند که فرصتی 
که فروش زنده در رشد، پرورش 
و تقویت یک جامعه مبتنی بر 
روابط ارائه می دهد، پتانســیل 
تغییــر چشــم گیر معیارهــای 
مشــاهده  مــورد  درآمــدی 

خرده فروشان و برندها را دارد.
از آنجــا کــه تجــارت اجتماعی و 
فروش زنده نیز همپای هزینه تجارت الکترونیکی افزایش 
می یابد، خرده فروشان باید در نظر بگیرند که آیا پیشنهاد 
تجارت الکترونیکی آنهــا از روش های جدید بــرای فروش و 

ایجاد مخاطبان درگیر و وفادارتر استفاده می کند یا خیر.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

 بازار جهانی فروش 
مجدد پوشاک یا همان 

پوشاک دست دوم 
در سال 2022 با رشد 

30/1درصدی به 182/4 
میلیارد دالر رسید. این 

بازار تا سال 2026 به 
حدود 338/4 میلیارد 

دالر خواهد رسید
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و  مــدرن  همــراه  تلفــن  تاریخچــه  دقیــق  بررســی 
پیشــرفت های وابســته بــه آن در فنــاوری الکترونیــک 
بــه مــا در فهــم ماهیــت نــوآوری گروه هــای توســعه 
محصوالت مــدرن و فرصت هایی که نوآوران نســل بعد 
در اختیار دارند، کمک می کند. همراه با پیچیده تر شدن 
ســامانه های الکترونیکی عناصر درون آنها نیز از جنبه 
ویژگــی عملکــردی و فیزیکــی یکپارچه تــر شــده اند. این 
ســامانه ها از ســاختارهای بزرگ »جعبه ای« بــا انبوهی 
قطعات مجــزا به ســاختارهای بســیار یکپارچــه تکامل 
یافته انــد کــه بــر پایــه زیبایی شناســی و برای جلــب نظر 
مصرف کننده طراحی شــده اند. دگرگونی تلفن همراه را 
از یک »جعبه« بزرگ که در صندوق عقب ماشــین قرار 
داشــت، به یــک تلفن دســتی چنــدکاره مدرن و بســیار 
پیچیده در نظر بگیرید؛ افزایش پیچیدگی، بسته بندی 
فشــرده و کارکردهای تلفن هــای همراه مــدرن به گونه ای 
اســتعاری بیانگــر تغییــر در ترکیــب، درهم آمیختگــی 
مهارت ها و همکاری تنگاتنگ متمرکز گروه هایی اســت 
که برای توســعه محصول دســت به نوآوری می زنند. در 
واقع مقایسه فناوری های به کار رفته در یک تلفن همراه 
مدرن با فناوری های نســل نخســت تلفن همــراه بیانگر 
تغییر ماهیــت و تمرکز نــوآوری صنعــت الکترونیک در 
30 تا 40 سال گذشته است. این روند تکامل به نوآوری 
در محصوالت جدیــد، مواد، ابزارهــای طراحی به کمک 
رایانــه، و فرایندهای تولید منجر شــده اســت. همــراه با 
گسترش شتابان فناوری نیمه هادی ها و یکپارچه سازی 
الکترونیکی، رشــته های طراحی و ســاخت جدیدی نیز 
تکامــل یافته اند. ایــن روند موجــب دگرگونــی ماهیت و 
تمرکز نوآوری شــده و به گونه ای چشــم گیر بر گوناگونی 
گروه های طراحی و نیاز به همکاری بین رشته های فنی و 

تجاری افزوده است. 

  تکامــل تاریخــی الکترونیــک در زمینــه 
تلفن

از نخستین گواهی اختراع صادر شــده به نام الکساندر 
گراهام بل برای تلگراف در سال 1۸76 تا اختراع نخستین 
تلفــن همراه دســتی توســط جــان اف. میچل از شــرکت 
موتــوروال در ســال 1973 تــا بیشــتر تلفن هــای همــراه 
شــخصی مدرن امروزی، تغییــرات در ویژگی هــا در کنار 
ماهیت نــوآوری محصــول شــکل گرفته اســت. در همه 
بخش هــای صنعــت الکترونیــک نــوآوری محصــول به 
وابســتگی متقابل فناوری ها، مواد، روش هــای طراحی، 
ابزارهــای نمونه ســازی و توســعه فراینــد تولیــد تبدیــل 

شده است. 
ویژگی هــای متضــاد عملکــرد داخلــی چندیــن نســل 
از ســامانه های الکترونیکــی را می تــوان در مجموعــه 
مدارهای الکترونیکی دوره های مختلف دید. سامانه های 
الکترونیکی حدود ســال 1960 شــامل ســاختاری است 
که لوازم الکترونیکی ظریف را در خود جای می دهد. اما 
در دهه های پس از آن شــاهد مدار یکپارچه هستیم که 
به عنوان یک واحــد )Module( از چند تراشــه ســاخته 
می شــود و تنها دو عنصر فیزیکــی متمایــز در آن وجود 
دارد؛ بسته مکانیکی و الکتریکی یکپارچه ساخته شده 
از ســرامیک یــا پالســتیک و نیمه هادی هــای بســیار 
یکپارچه و اجزای گسســته کــه قابلیت هــای عملکردی 
سیســتم های نســل اولیــه را در الکترونیــک بســیار 
متراکم تــر ترکیــب می کنند تــا ســامانه های الکترونیکی 
امروزی بتوانند هم عملکرد را بهبود بخشند و هم هزینه 

و اندازه را تا حدود 10 برابر کاهش دهند. 
شــتاب گرفتن رشــد ســامانه های تلفــن دیجیتــال بــا 
معرفــی ریزپردازنده هــای کم هزینه و در دســترس بودن 
سوئیچینگ دیجیتال قابل پیش بینی بود. رشد شدید 

تأثیر تکامل فناوری الکترونیک بر روش های نوآوری

 مورد جالب توجه
تلفن همراه

 با گسترش درک ما از حاکمیت فناوری، فهم ما از ابعاد 
اجتماعی، فرهنگی فناوری های نوظهور نیز رشد می کند 

فناوری چگونه جهان را تغییر می دهد؟

REVIEWبررسی

فناوری هــا بــه شــکلی فزاینــده پیچیــده و 
به هم پیوسته می شوند. ماشین ها، هواپیماها، 
دســتگاه های پزشــکی، تراکنش هــای مالــی و 
ســامانه های بــرق بیش از همیشــه بــه نرم افزار 
رایانه ای وابســته هســتند کــه درک و در برخی 

موارد کنترل آنها دشوارتر به نظر می رسد. 
بررســی چگونگی تغییر مثبت یا منفی زندگی 
ناشــی از پیشــرفت فناوری در سراســر جهان و 
شناخت ابزارهای اجتماعی، سیاسی و قانونی 
مورد نیــاز بــرای کمک به شــکل دهی و ترســیم 
مسیر سودمند آن، به دلیل پیچیدگی فزاینده 
فناوری برای پژوهشگران دشوارتر و ضروری تر از 
همیشه شده است. با توجه به شتاب تغییرات 
فناوری و احســاس اجتناب ناپذیری پیشــرفت 
مــداوم آن ممکــن اســت ایــن کار غیرممکــن 
بــه نظــر برســد. گرچــه بســیاری از کشــورهای 
جهان برداشتن گام های چشم گیر برای تنظیم 
مقــررات فناوری هــای رایانه ای را آغــاز کرده اند، 
هنــوز در فراینــد بازنگــری اساســی در قوانیــن 
حاکــم بــر جریــان داده هــای جهانــی و تبــادل 

فناوری فراسوی مرزها هستند. 
دوره هــای هیجان انگیــزی نه تنها برای توســعه 
فنــاوری، بلکــه بــرای سیاســت های فنــاوری 
در پیــش اســت. در حالــی کــه ممکــن اســت 
فناوری هــای مــا پیشــرفته تر و پیچیده تــر 
از هــر زمــان دیگــری باشــند، درک مــا از اینکه 
چگونــه می تــوان بــه بهتریــن شــیوه آنهــا را 
بــه کار گرفــت، نگهــداری کــرد و حتــی محدود 
ســاخت نیز هیجان انگیز است. ســاختارهای 
ســامانه های فنــاوری پیامدهــای چشــم گیری 
برای ســازمان های اجتماعی و کارگزاران دارند؛ 
ایــن ســاختارها شــامل ســامانه های منبــع 
بــاز، ســامانه های بــاز که به شــدت توزیع شــده 
و غیرمتمرکــز هســتند، آنهایــی کــه تحــت 
نظــارت بســیار و بســته هســتند و الگوهــای 

ســخت گیرانه تر و سلســله مراتبــی می شــود. 
پابه پای گســترش درک ما از حاکمیت فناوری 
با روش هــای جدیــد و جالــب، فهم مــا از ابعاد 
اجتماعــی، فرهنگــی، محیطــی و سیاســی 

فناوری های نوظهور نیز رشد می کند. 
فناوری می تواند منبع خوش بینی فوق العاده ای 
باشــد، از جملــه اینکــه بــه غلبــه بــر برخــی از 
بزرگ ترین چالش های جامعــه مانند تغییرات 
آب و هوایی، قحطی و بیماری کمک کند. فناوری 
بــرای آنان که به قــدرت نوآوری و وعــده تخریب 
خالق برای پیشبرد توســعه اقتصادی و زندگی 
بهتر باور دارند، یک محــرک اقتصادی حیاتی 
اســت؛ امــا می توانــد ابزار تــرس و ظلم شــدید، 
تعبیــه ســوگیری در فرایندهــای تصمیم گیــری 
خــودکار و الگوریتم هــای پــردازش اطالعــات و 
افــزودن شــگفت انگیز نابرابری هــای اقتصادی 
و اجتماعــی در داخل و بین کشــورها یــا ایجاد 
ســالح ها و راه هــای جدیــد بــرای حملــه باشــد. 
اثرگذاری ها در بیشــتر اوقات پیش بینی ناپذیر 
هســتند، زیــرا فناوری هــا در زمینه هــای جدید 
و بــه روش های متفــاوت به کار گرفته می شــوند 
که گاهی با کاربردهای پیش بینی شــده توســط 
طراحان شــان تفــاوت بســیار دارد. اینترنــت 
برای کمک به انتقال اطالعات بین شــبکه های 
کامپیوتــری طراحی شــد، اما به وســیله حیاتی 
تجــارت تبدیــل شــد و راه هــای غیرمنتظــره ای 
بــرای جــرم و کالهبــرداری مالــی معرفــی کــرد. 
بســترهای رســانه های اجتماعــی بــرای ارتباط 
دوستان و خانواده طراحی شدند، اما به کانون 
مناقشــات انتخاباتــی و نفــوذ سیاســی تبدیل 
شدند. رمزارزها به دنبال ایجاد ابزاری برای پول 
نقد دیجیتال نامتمرکز بودند، اما به خاطر نیاز 
منابع محاسباتی بیشــتری برای استخراج این 
گونه از دارایی ها، به خطر زیست محیطی مهم 

تبدیل شده اند.
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این صنعت دو دهه پیش از آن در سال 195۸ با اختراع 
مدار یکپارچه )IC )Integrated Circuit توسط جک 
 )Texas Instruments( کیلبی در تگزاس اینسترومنتز
آغــاز شــد. ســامانه های تلفــن همــراه پــس از یــک دوره 
طوالنی تســلط فناوری تلفن ثابت تهدیــدی بزرگ برای 

این صنعت بود.
 نــوآوری محصــول، نــوآوری فراینــد، ویژگی هــای بــازار، 
محیــط رقابتــی و تغییــرات ســازمانی بــا ایجــاد طرحــی 
مسلط به شکلی روشــمند پیشــرفت می کنند و بر پایه 
مدت زمانــی کــه آن طــرح مســلط قــادر بــه پاســخگویی 
نیازهــا و خواســته های مصرف کننــدگان اســت، پایــدار 
می شود یا روند رشد کاهش می یابد. معرفی فناوری های 
نیمه هــادی جدید و معماری های بی ســیم که بر اســاس 
آنها شــکل گرفــت، بیانگــر »هجــوم نــوآوری انقالبی به 
تجارت پایــدار صنعت تلفــن« بود. چالش هــای اداری، 
شکایت های بی وقفه توســط شرکت های بزرگ تلفن که 
تالش می کردند از سرمایه گذاری ها در زمینه تلفن ثابت 

پاســداری کنند و کارگزاران مستقل رادیویی 
و تأمین کنندگان آنها که به دنبال بازی برابر 
بودنــد، موجــب تأخیــر گســترده در معرفــی 
فناوری هــای تلفــن همــراه در سراســر بــازار 

ایاالت متحده شد. 

  جهانی شدن توسعه و تولید
توســعه و تولیــد محصــوالت نــو بیشــتر بــه 
شکل همزمان در چندین کشور رخ می دهد. 
همچنیــن در کنــار امــکان کار بــا یــک گــروه 

متنــوع پراکنــده در سراســر جهــان، تنوع خودخواســته 
در عملیات داخلی نیز مهم اســت. تنوع واقعی شــامل 
ســن، نژاد، کشــور مبدأ، تجربه، جنســیت، تحصیالت 
و... اســت. ســازمان های نــوآور به ویژه بــه دنبــال »افراد 
T شــکل« هســتند. مهــارت اصلــی آنهــا در قســمت 
عمودی T است که در آن ژرف و کارآمد هستند، اما آنها 
همچنین دارای گرایش و تجربه اضافی زیادی هســتند 
)قســمت افقی T( که کمــک می کند تا با دیگــران همراه 
شــوند و گســتره وســیعی از گزینه هــا را در نظــر بگیرند. 

گزینه های آماتور، کنجکاو و سیری ناپذیر بیشتر اوقات 
بــر متخصصــان کم حوصلــه ترجیــح داده می شــوند. 
کارکنان عالوه بــر قابلیت های گوناگون بایــد نگرش های 
متنوعی نیز داشــته باشــند و این در کنار توانایی کار در 
رشته های خارج از حوزه های تخصصی و سازمانی شان 
مــورد توجه اســت. ســازمان های نــوآور بــر پایــه توانایی 
درک و آمادگــی ســرمایه گذاری روی دیدگاه هــای متنوع 

برخاسته از همکاری های متقابل شکل می گیرند. 

  پیامدهــای نــوآوری آینــده بــر صنعــت 
الکترونیک

رائــو توموال، نویســنده و پژوهشــگر با توجه بــه تقاضای 
روزافــزون لوازم الکترونیکــی مصرفی و رشــد قابل توجه 
این صنعت می گوید: »مهندسان توسعه محصول دیگر 
زمانی برای یادگیری در جریــان کار ندارنــد. آنها باید به 
آموزش بین رشته ای پایبند شوند تا بتوانند در این رشته 

پیچیده مبتکر باقی بمانند.« 
نتایــج یــک بررســی در ســال 1999 توســط 
مرکز تحقیقات بسته بندی فناوری جورجیا 
نشــان می دهــد آمــوزش کالســیک در اکثــر 
دانشگاه ها در »مبانی مهندسی«، »آموزش 
بیــن رشــته ای« و »علــوم پایــه« دیگــر کافی 
نخواهد بود. دو دهه آینده شــاهد همگرایی 
ســریع تر زیســت فناوری، علم مواد )شــامل 
نانوتکنولــوژی(، هــوش مصنوعــی، رباتیک، 
محاسبات، سرگرمی ها و ارتباطات از راه دور 

خواهیم بود. 
تجــارت جهانــی دگرگونی هــای بی ســابقه ای را تجربــه 
می کند. بررســی تغییراتی که در یک صنعــت رخ داده، 
مانند تلفن های همراه، نشانگری مفید برای فهم تغییر 
در بیشــتر صنایــع دیگــر اســت. کارکنــان بــا ادامــه این 
تغییرات نیازمند آموزش مســتمر و کســب مهارت های 
جدید هستند تا با محیط در حال تغییر سازگار شوند. 
تنها افراد باانگیزه و آماده برای ایجاد تغییرات غیرخطی 
در آینــده غیرخطــی و قطعــی کــه در پیــش اســت، زنده 

خواهند ماند.

مهران امیری  
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INTERVIEWگفت وگو

 مثالی در این مورد دارید؟
مثالً همین امضای الکترونیــک. در مقطعی از 
تاریخ نئوبانک ها نمی توانستیم افتتاح حساب 
قطعــی و آنالیــن انجــام دهیــم، زیــرا بنــدی در 
آیین نامه بود که می گفت مشــتری حتمــاً باید 
پای قرارداد امضای خیس بگذارد که این مشکل 
بعد از مدتی حل شد. نمونه دیگر اینکه فناوری 
می گوید در مواردی مشکلی ایجاد نمی کند که 
اگر شــما رمز خود را روی موبایل ذخیره کنید یا 
نخواهید چندفاکتوره کار را پیش ببرید. ولی ما 
مجبوریم به واسطه قوانین و آیین نامه هایی که 
وجود دارد، همچنان چندفاکتوره بودن را در نظر 
داشته باشیم. گروهی آمده و آنها را حذف کرده 
و تراکنش هم دارد. ولی رگوالتور می گوید نه، آنها 

هم اشتباه می کنند و باید اصالح شود.

 ما در ســه ماه اخیر با مشکل 
اختالل اینترنت مواجه بودیم و در آینده 
هم موضوع اینترنت طبقاتی و اینترنت 
ملی وجــود دارد. ایــن اتفاق چــه تأثیری 
روی کار شــما می گــذارد و تــا اینجــا چــه 

تأثیراتی داشته است؟
اول از همــه بگویــم کــه مــا به شــدت مخالــف 
اینترنت طبقاتــی و محدودیت هایــی که ایجاد 
شده هستیم و امیدواریم این اتفاقات رخ ندهد 

و عقالی قوم مانع از انجام این کار شوند.
به طــور کلــی وقتــی بــه بخشــی از اکوسیســتم 
ضربه ای وارد می شود، اکوسیستم حتماً دچار 
اختــالل می شــود. شــبیه بــه انداختــن ســنگ 
در آب اســت کــه مــوج ایجــاد می کنــد و همــه 
بخش ها متأثــر می شــوند. نمی توانیــد بگویید 
این اتفاقات روی بخش خاصی تأثیر نگذاشته، 
چــون مثــالً ســرویس داخلی اســت و از شــبکه 
داخلی اســتفاده می کنــد. ما می بینیــم که طی 
این مدت مصرف اینترنت در کشــور حتی روی 
ســرویس های داخلی کاهش یافته است. حاال 
عده ای بــا ارائــه اعــداد و ارقامــی ادعــا می کنند 
تغییری حاصل نشده، ولی وقتی به ارقام بادقت 
نــگاه می کنیــد، متوجــه می شــوید کــه مــردم از 
خرید آنالین و دریافت ســرویس عقب نشینی 

کرده اند. 
بانک هــا یــا ســرویس هایی که بــا روزمــره مردم 
در ارتباط هســتند، کمتر دچار آسیب شدند. 
به خصوص که بعد از سال 9۸ اکثراً سرویس ها 
داخلی شــده اند. البته کاربران خارج از کشــور 
برایشــان محدودیــت ایجــاد شــده بود. مــا به 
ســبب یکــی، دو سرویســی کــه می خواســتیم 
برای این دسته از کاربران ایجاد کنیم و در حال 
تحقیقات بازار بودیم، متوجه شدیم که در این 
بخش به شــدت اختالل وجود دارد و این کار را 
برای دانشجویان خارج از کشور و خانواده هایی 
که مهاجر دارند، بســیار دشــوار کرده بــود. اما 
عمده سرویس هایی که محور داخلی داشتند، 

شــاید بعضی روزها که اختالل سراســری بود، 
بــه مشــکل می خوردنــد و در ســایر مواقــع در 
دسترس بودند. هرچند این امکان وجود دارد 
که رغبت مردم به اســتفاده از این ســرویس ها 

کاهش یافته باشد.

 فکــر می کنیــد بــا ایــن رونــد، 
آینده اکوسیستم فین تک چطور خواهد 

بود؟
این لکوسیستم در برخی الیه ها دچار اختالل 
جدی می شــود و تحت فشــار قرار می گیرد. به 
طور مثــال مســدود شــدن اینســتاگرام بخش 
عمده ای از فعالیت گروه هایی که تراکنش را در 
این بخش مدیریــت می کردند، دچــار اختالل 
کــرد. معتقــدم فیلترینــگ بــه شــکل مقطعی 
می تواند آســیب بزنــد، ولی چنانچــه ادامه دار 
باشــد، فقط هزینه مــردم را افزایــش می دهد، 
وگرنه راه حل رسیدن به سرویس کار پیچیده ای 
نیست. همین االن می بینید که سرویس های 
اینســتاگرام هســتند و مــردم در آن فعالیــت 
می کننــد و گروه هــای مختلــف حضــور دارنــد. 
من فکــر می کنــم همــان افــرادی کــه واتس اپ 
را فیلتــر کرده اند هــم از آن اســتفاده می کنند، 
زیرا خواه ناخــواه باید حضور داشــته باشــند و 
عقالنی نیست خود را از این فضا حذف کنند. 
با همه این تفاسیر، من آینده را مثبت می بینم 
و به آن امید دارم. این موبایلی که دســت شما 
و ســایر افراد اســت، طی ســال ها رشــد کرده و 
بــه بهتریــن ابــزار تبدیــل شــده و ســرویس ها 
بیشــترین انــرژی خــود را صــرف کارآمــدی در 
ایــن ابــزار می کننــد. در فین تک هــا هــم بخش 
عمــده ای از کســب و کارها روی موبایل تعریف 
شده و این قابل حذف کردن نیســت. حتماً راه 
خود را پیدا می کند و مســیری ایجاد می شود. 
منکــر اختــالالت نیســتم و شــاهدم بســیاری 
اگزیت کرده انــد، تعدیل نیرو داشــته اند یا کار 
خود را متوقف کرده اند. ایــن خطرات مقطعی 
وجود دارد، ولی در بلندمدت به نظرم حاکمیت 
چــاره ای ندارد جــز اینکــه راه حل درســتی پیدا 
کند؛ کســب و کارهایی کــه می خواهنــد بمانند 

نیز همین طور.
در این شــرایط آســیب زا و تحت فشــار از همه 
گروه هایی که در حوزه نوآوری فعالیت می کنند 
حتی رقبا دعــوت می کنم، بــا محوریت کارنگ 
در پــارک فــردا نشســت هایی برگــزار کنیــم تــا 
بتوانیم کسب و کارهایمان را رشد دهیم. با همه 
شــرایط ها و محدودیت هایــی کــه وجــود دارد، 
ما دســت یاری به سوی این کســب و کارها دراز 
می کنیم تــا تیم هایی که به خدمــات نئوبانک، 
فین تک یا API نیاز دارند، به ما مراجعه کنند. 
ما تــا ســال ها محدودیــت داشــتیم و حــاال که 
امکاناتی داریم، عالقه مندیم این امکانات را در 

اختیار کسب و کارهای نوآور قرار دهیم.  



باحضورنمایندگانیازبخشخصوصیوسیاستگذاری

دوشنبه19دی،کتابخانهملیایران

آیـنـده 
کسب وکارهای بالکچین 
رمزارز و دارایی دیجیتال ایران

دومین  رویداد 9 ژانویه

جمشیدعباسپور
رئیسهیئتمدیره

کوینینو

مهدیفاطمیان
مدیرعامل
زیبال

حسینمنتظر
مدیرعامل
کویننیک

مصطفیقمری
رئیسهیئتمدیره

بینوست

علیمیزانیاسکویی
بنیانگذار

فیکاسسوئیس

رضاباقریاصل
جانشینرئیسکارگروه
ویژهاقتصاددیجیتال

محمدقاسمی
مدیرعامل
مزدکس

یزدانعباسی
مدیرکارگروهآموزشو
پژوهشانجمنبالکچین

جوادبهره
رئیسهیئتمدیره

بیتمکس

محمدحکیمی
مدیرعامل
رمزینکس

محمدمهدیباریده
همبنیانگذار
پیپینگ

بابکمقدم
مدیرعامل
اکسکوینو

زهیرسیفعلی
مدیرعامل
اکسیر

مجتبیتوانگر
رئیسکمیتهاقتصاد
دیجیتالمجلس

امیرحسینراد
مدیرعامل
نوبیتکس

بردیااحمدنیا
همبنیانگذار
والکس

حسنهاشمی
رئیسسازماننظامصنفی

رایانهایکشور

سعیدعبادتی
مدیرعامل
اکسبیتو

مهدیعبادی
مدیرعامل
وندار

امیرحسینمردانی
مدیرعامل
بیتپین

هاجرسعیدینژاد
مدیرعامل
آرتانیوم

مهدیشریعتمدار
رئیسهیئتمدیره
انجمنفینتکایران

رضاقربانی
رئیسکمیسیون

فینتکسازماننصرتهران

حسینخسروپور
نمایندهمرکزتحولو

پیشرفتریاستجمهعوری

میناوالی
مدیرعامل
راهکار

محمدحسینامیری
مدیرعامل
وینداد

عباسآشتیانی
مدیرعاملانجمن
بالکچینایران

ضیاصدر
مدرسوترویجگر
بیتکوینوبالکچین


