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آینده اکوسیستم رمزارز
رویداد 9 ژانویه باحضور بیش از 500 فعال کسب و کارهای 

حوزه رمزارز و بالکچین برگزار شد

خطر انقراض بازی سازهای ایرانی
8

گزارش ویژه کارنگ از وضعیت صنعت بازی سازی در ایران؛ از محدودیت اینترنت تا مهاجرت نیروی انسانی چه تأثیری بر این صنعت داشته است؟
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 در چهار ماه گذشته تعداد بسیار زیادی 
از کسب وکارهای نوآور متوقف یا تعطیل 
شــده اند. هیچ آمــار دقیقی هــم از این ســونامی 
کسب وکاری در اقتصاد نوآوری کشور در دست 
نیســت و ایــن نکتــه هراس انگیــز ماجراســت. 
معتقــدم خیلــی بیشــتر از وضعیــت اینترنت و 
محدودیت ها و مــوج مهاجرت هــا و تعطیلی ها، 
همین نداشتن آمار و ارقام از این اتفاقی که افتاده، 
خسارت بارترین وجه ماجراست. به این دلیل که 
در همیــن چهارمــاه در برابــر همــه ناله هــای 
کســب وکاری کــه بلنــد شــده، 
بیشترین واکنش از سمت کسانی 
که در وضعیت فعلی مسئول بوده 
یا قدرتی برای تغییر آن داشته اند؛ 
انکار و بی تفاوتــی و کوچک نمایی 
بــوده اســت. رویکــردی که نشــان 
می دهد هنوز مهم ترین استراتژی 
از ســوی دولتی ها و سیاست ورزان 
مرتبط با این اکوسیستم، زیر فرش 

زدن مشکالت اساسی است!

 باید برگردیم به اصل موضوع. اصل هم 
ایــن اســت کــه یــک اکوسیســتم دچار 
وضعیت آچمز شــده. زخمــی و ناالن؛ از هر ســو 
تحت فشار قرار گرفته و بخشی از دستاوردهایش 
به خصــوص در زمینــه بازارســازی و بازاریابــی و 
مهم تر، اعتمادسازی برای کاربران از کف رفته، اما 
بســیاری درگیــر این هســتند کــه بگوینــد اتفاق 
مهمــی نیفتــاده. فــارغ از وضعیــت سیاســی-

اجتماعی کشور که به زعم من نیازمند راهکارهای 
باالدســتی فوری آن هم با رویکرد توجه جدی به 

مطالبات مردم است، در این اکوسیستم کوچک، 
ما در حال از دســت دادن بسیاری از کاشته های 
سال های قبل هستیم. باید این از دست رفتن ها 
را نقطــه شــروع هرگونــه گام و تــالش بعــدی قرار 
دهیم وگرنه با تصمیم ها و رویکردهای دستوری 

فقط بر سیاهه مشکالت اضافه خواهد شد.

 تأثیر و نتایج وضعیت فعلی استارتاپ ها 
و آنالین ها شــاید برای آنها که خود را به 
خواب زده اند دو سال دیگر روشن شود. غم انگیز 
ماجرا هم اینجاســت که احتماالً دو ســال دیگر 
کســانی که ایــن روزهــا تصمیم گیر هســتند، در 
جایــی دیگــر مشــغول بســط نظریــات دیگــری 
هســتند! باقی مانده این فضا و آنها که مانده اند 
هم دست شــان به ایــن افــراد نخواهد رســید که 
نتایج عملکردشــان را بــه آنها نشــان دهند، چه 
برســد بــه اینکــه حسابرســی ای بخواهــد در کار 

باشد.

 مــا در کارنگ همیشــه از تــالش و تکاپو 
گفته ایــم. اثبــات ایــن حــرف اینکــه در 
همین ۱۵ روز گذشــته با احتساب همین شماره 
۸۲، ســه شــماره کارنــگ منتشــر کرده ایــم، یک 
شماره مجله رمزارز و یک رویداد بزرگ در کارخانه 
نــوآوری رســانه راه کار دربــاره آینــده یکــی از 
زیربخش های اکوسیستم نوآوری برگزار کرده ایم. 
اما همه این تکاپوگری دلیل نمی شود که هشدار 
ندهیــم امــروز نیازمنــد توجه بــه اصــل موضوع 
خطیری هســتیم که هر روز برای حل آن دیرتر و 
دیرتر می شــود. اینکه بســیاری از دســتاوردها و 
آدم ها و کسب وکارها در حال از دست رفتن اند...

INTROسرآغاز

مهم ترین موضوع امروز اکوسیستم نوآوری که باید نقطه آغاز 
هر راهکاری باشد، چیست؟

چیزهایی که از دست می رود...

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

 شــرایط ســخت و پرابهام ماه های گذشــته در کنار 
انبوه مسائلی که از گذشــته باقی مانده، ادامه راه را 
بــرای بســیاری از بازیگــران فعلی و سرشــناس اکوسیســتم 
نوآوری و فناوری کشور سخت کرده است. برای تحلیل آنچه  
در حال رخ دادن است و رسیدن به چشم اندازی برای آینده، 
الزم اســت تاریــخ کســب وکار در ایــران را پیوســته ببینیــم؛ 
تاریخی که بیش از ۱۰۰ سال و حداقل به اندازه تاریخ اتاق های 
بازرگانی ســابقه و تاریخچه دارد. دوره مدرن کسب وکارها و 
کارآفرینــی در ایــران اما از میانه دهه ۴۰ شمســی آغاز شــد. 
همــان زمانــی کــه دانشــگاه های صنعتــی مثــل شــریف 
فعالیت شان را شروع کردند و نســل جدیدی از کارآفرینان، 
صنعتگران و افــراد خالق و نوآور شــکل گرفتند. متأســفانه 
جریان مدرن کارآفرینی در ایران در کوران انقالب سال ۱۳۵7 
نتوانســت راه خــودش را پیــدا کنــد و بســیاری از بــزرگان 
کسب وکار و کارآفرینی در قبل از انقالب، جایی در سال های 

بعد از انقالب نداشتند. 

 فارغ از اینکه حذف کارآفرینان در دوران 
انقالب کار درست یا غلطی بود، به جد 
معتقدم کارآفرینان سرشــناس قبــل از انقالب 
نتوانستند نسبت خود با دوران جدید را تعریف 
کنند. در اینکه صاحبان کسب وکارها و اقتصاد 
ایــران توأمــان ضــرر کردنــد، بحث هــای زیــادی 
می تــوان راه انداخــت. می توان در اندیشــه های 
چپ عمیق شــد که نگاه ضــد ســرمایه ای آنها، 
به اشتباه آنهایی را هدف قرار داد که در حال خلق 
ارزش بودند و بودن شان در دوران بعد از انقالب 

قطعاً به نفع توســعه کار و کارآفرینی در ایران بعد از انقالب 
بود. این بحث را می گذاریم برای زمانی بعد؛ ولی آنچه کمتر 
به آن پرداخته شده، نقش کارآفرینان در دوران انقالب است. 
در متون گاهی به نقش بازاریان اشــاره می شــود و تقریباً هر 
قشــری نســبت مشــخصی بــا آنچــه در حــال رخ دادن بود، 

داشت به جز کارآفرینان مدرن ایران. 

 در دوران بعد از انقالب، دوران جنگ و دفاع مقدس، 
دوران ســازندگی و دوران اصالحــات، شــاهد 
شکل گیری نسل متفاوتی از کارآفرینان و کسب وکارها بودیم 
که در نهایت در سال های بعد از ۱۳۹۰ به زایش جریان نوین 
کارآفرینــی ایران منجر شــد؛ آنچــه با کلیــدواژه اســتارتاپ و 
دانش بنیان شناخته می شود. این جریان نوین اندیشه اش 
نوآوری و خلق ارزش بود و بستر فعالیتش دنیای دیجیتال؛ 
به مرور اقتصاد دیجیتال اظهار وجود کرد و حتی آنهایی که 
منکر آن بودند، به دنبال سهم خواهی از آن آمدند. اقتصاد 
دیجیتال نســبت به همه بخش هــای دیگر اقتصاد از رشــد 
قابل قبولــی برخوردار شــد و در شــرایطی که همه رشــدهای 
منفی را تجربه می کردند، این بخش هر روز بیشتر از گذشته 
رشــد کرد و ســروصدایی فراتر از باور ســاخت؛ ســروصدایی 

گاهی بسیار بزرگ تر از آنچه در حال رخ دادن بود. 

 اقتصاد دیجیتال در ســال های گذشــته مهم ترین 
استعدادهای کشــور را به ســوی خودش فراخواند. 
اقتصاد دیجیتال حرف متفاوتی نسبت به گذشته داشت. 
شــاید یکی از مهم ترین تمایزهای اقتصاد دیجیتال با همه 
بخش های دیگــر، فارغ بــودن ایــن کســب وکارها از جغرافیا 
باشــد. هرچقــدر که بخش هــای دیگــر اقتصــاد محــدود به 
مرزهای جغرافیایی بودند و به واسطه محدودیت های مکانی 
گرفتــار چهارچوب هــای بیمــه ای، مالیاتــی و انــواع و اقســام 
آیین نامه های ضد کارآفرینی و کسب وکار، اقتصاد دیجیتال 
از هر مرزی فراتر بود. به مرور این کسب وکارها و این کارآفرینان 
ادبیات جدیدی را وارد دنیای حکمرانی کردند و از تنظیم گری 
مدرن گفتند. آنچه آنها دنبال کردند، به راســتی انقالبی در 
شــیوه های حکمرانی بــود. آنها به واســطه اینکه محــدود به 
جغرافیا نبودند، به راحتی با همتایان بین المللی خود مقایسه 
می شــدند و اگــر از برخــی رانت هــای خواســته و ناخواســته 
بگذریم، برای اولین بار شاهد شکل گیری نسل 
جدیدی از کارآفرینان بودیم که تالش می کردند 

با استانداردهای جهانی کار کنند.

 اما آنچه اکوسیستم در این سال ها به 
آن کمتر توجه داشت، همان چیزی بود 
که نقطه قوتش بود؛ جغرافیا! هر کســب وکاری 
حتی در حوزه اقتصاد دیجیتال در جهان امروز 
محدود بــه چهارچوب های جغرافیایی اســت و 
تــالش می کنــد نســبت خــود را بــا حاکمیتــش 
مشخص کند و در چهارچوب های درست خلق ارزش کند. 
معتقدم آنچه این روزها  در حال رخ دادن است، در نهایت به 
خلــق و نوزایــی اکوسیســتم نوینــی از کســب وکارها خواهد 
انجامید. در این شرایط بسیاری از کسب وکارها دچار مشکل 
خواهند شد و احتماالً نتوانند نقشی در آینده اکوسیستم 
داشته باشند. آنهایی که تغییرات را درک می کنند و می توانند 
خودشان را برای دوره جدید اکوسیستم آماده کنند، آنهایی 
خواهند بود که بازیگران اصلی اکوسیســتم آینده هستند. 
تأکید می کنم که این تحلیل به معنای تأیید چالش هایی که 
برخی مدیران دولتی به شکل خواســته یا ناخواسته سر راه 
کسب وکارها ایجاد می کنند، نیست؛ کار آنها اشتباه است و 
در نهایت تأثیر منفی بر فضای کسب وکار کشور می گذارد. 
حرفم این اســت که شــرایط تغییر کــرده و بــرای دوره جدید 
قاعدتاً نیاز به بازیگران جدید داریم. آنهایی کــه در دوره اول 
اکوسیستم نقش آفرینی کردند، می توانند در ادامه هم نقش 
و جایگاه مناســبی داشــته باشــند؛ به شــرطی که بــا تحلیل 
درست خودشان را تغییر دهند. ولی آنچه مسلم است عالوه 
بر بازیگران فعلی، به مرور شاهد رشد بازیگران و چهره های نو 
خواهیم بــود. پس ســالم می کنیم بــه آنهایی که قرار اســت 

آینده این کشور را بسازند.
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نیاز به نوزایی 
اکوسیستم نوآوری ایران

چرا اکوسیستم فناوری و نوآوری ایران باید پوست اندازی کند و برای دوره 
جدید آماده شود و به بازیگران جدید این اکوسیستم خوشامد بگوید؟

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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ایرانسل و اسنپ در بورس
مدیرعامل ایرانسل گفته مراحل 
قانونی ورود ایرانسل به بورس طی شده و 
در آینده نزدیک این اتفاق رخ خواهد داد. 
به عالوه به عنوان سهام دار ایرانی اسنپ، 

پیگیر ورود این شرکت به بورس هستند.

افزایش سرمایه صندوق نوآوری
 در جلســه شــورای راهبــری 
فناوری ها و تولیدات دانــش بنیان، میزان 
ســرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی طی 
پنج سال به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 

افزایش یافت.

رئیس جدید اتحادیه
دبیــر هیئــت عالــی نظــارت بــر 
سازمان های صنفی کشور مینا مهرنوش، 
مدیرعامل کســبینو را به ســمت ریاست 
اتحادیه کشوری کســب و کارهای مجازی 

منصوب کرد.

معافیت های اینترنتی ایرانی ها
وزارت خزانه داری ایاالت متحده 
آمریــکا در بیانیــه ای جدیــد، جزئیــات 
معافیت هــای اینترنتــی کاربــران ایرانی از 

تحریم های فناوری آمریکا را اعالم کرد.

داتین با هدف توســعه فراگیری مالی و توانمندســازی مالی 
افراد جامعه، روی اپلیکیشن پس انداز خرد و سرمایه گذاری 

خودکار بلوط سرمایه گذاری کرد.
داتین استراتژی خود را افزایش سطح دسترس پذیری افراد 
جامعه به خدمات مالی و توانمندسازی آنان قرار داده و حاال 
در یازدهمین ســال فعالیتش، بر اســاس این اســتراتژی در 
بلوط سرمایه گذاری کرده تا پازل خدمات خود را با محوریت 
توسعه فراگیری مالی بهبود دهد. ســرمایه گذاری داتین در 
بلوط، گامی برای ورود به یکی دیگر از شاخص های سنجش 

فراگیری مالی، یعنی حوزه پس انداز و سرمایه گذاری است.
بلوط قلک دیجیتالی است که با پیاده ســازی مکانیزم های 
پس انــداز خــودکار، مســیری را بــرای ســرمایه گذاری در 
صندوق های بورسی ایجاد کرده است. کاربران با استفاده از 
بلوط می توانند با کمترین دانش و مهارت مالی، پس اندازهای 
خرد خود را به صــورت خودکار ســرمایه گذاری کننــد. انواع 
بانک ها با قلک دیجیتال بلوط طرف قرارداد هســتند و این 

قلک دیجیتال به دارندگان انواع حساب های بانکی خدمات 
می دهد. به گفتــه نیما نامــداری، عضو هیئت مدیــره بلوط 
این اپلیکیشن طبق »ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و 
راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور« کار 
می کند و کلیه مبالغ پس انداز شده توسط مشتریان آن در 
صندوق های ســرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و 
اوراق بهادار است و با نام خود کاربر سرمایه گذاری می شود. 
همچنین به ازای واحدهای خریداری شــده، گواهی ســپرده 
صندوق توسط نهاد مالی ارائه دهنده صندوق و طبق روال و 

قوانین سازمان بورس برای کاربران صادر می شود.
او ادامــه داد: »در حــدود یــک ســالی کــه از عرضــه بلــوط 
گذشــته، این اپلیکیشــن به بیــش از ۱۲۰ هــزار کاربــر فعال 
رســیده که حدود ۴۰ درصد این کاربران اطالعات ســجامی 
خــود را وارد کــرده و قریب بــه ۳۰ میلیارد تومان توســط این 
کاربــران ســرمایه گذاری شــده  اســت. تقریبــاً نیمــی از ایــن 
سرمایه گذاری ها به صورت تکرار شونده بوده و با استفاده از 

سرویس دایرکت دبیت انجام شده  است.«  هومن مسگری، 
معاون مشارکت ها و سرمایه گذاری های داتین درباره دالیل 
سرمایه گذاری در بلوط گفت: »بلوط از جمله کسب وکارهایی 
است که در اقتصاد ایران به درســتی به نیازهای افراد طبقه 
متوسط پاسخ می دهد و همین امر به رشــد و توسعه آن در 
ســال های آتی منجــر خواهد شــد. تجربه بلوط در توســعه 
خدمات B2C و توانایی برقراری ارتباط بین بازار سرمایه و بازار 
پول از ویژگی های مهم این کسب وکار برای داتین بوده است. 
با این ســرمایه گذاری تالش داریم تا به حــوزه خریدوفروش 
سهام و به ویژه ETF ورود کرده و در یازدهمین سال فعالیت 
خود، ســبد محصوالت و خدمات داتین را کامل تر کنیم.«  
به گفته مســگری، تجربه و فعالیت داتین در حوزه بانکی و 
بیمه می تواند به بلــوط کمک کند تا عالوه بــر ارائه خدمات 
جدیدی همچون پس  انداز از طریق گرد کردن تراکنش خرید 
)Round Up( و تخفیــف )Cash Back(  بــه کاربرانــش، در 

حوزه بیمه های زندگی نیز ارائه خدمت کند.

ورود به حوزه سرمایه گذاری و پس انداز خرد 

داتین در بلوط 
سرمایه گذاری کرد

در بودجه سال 1402 صورت گرفت

بودجه شبکه ملی اطالعات کاهش یافت
دولــت ســیزدهم در الیحــه بودجــه ۱۴۰۲ بــرای توســعه 
زیرســاخت ها و تجهیــز شــبکه ملــی اطالعــات، حــدود 
7۱۰۰ میلیــارد تومــان بودجــه عمرانــی در نظــر گرفتــه کــه 
در مقایســه بــا همیــن عــدد در بودجــه ۱۴۰۱ بــا کاهــش 
۱۰درصــدی مواجــه بــوده اســت. در بودجــه ۱۴۰۱ بــرای 
توسعه زیرساخت های شبکه ملی اطالعات بودجه 76۰۰ 
میلیــارد تومانــی تخصیــص داده شــده بود.طبــق الیحــه 
بودجه ســال ۱۴۰۲ برای ایجاد، توســعه متــوازن و تجهیز 
زیرســاخت های ارتباطی، اطالعاتی و خدمــات محتوایی 
شــبکه ملی اطالعات به صورت مشــخص 6۰۳6 میلیارد 
تومان بودجه تخصیص داده شــده است. همچنین برای 
توسعه متوازن زیرساخت خدمات شبکه ملی اطالعات در 

مناطق محروم و روستایی و کمتر توسعه یافته و شهرهای 
زیر ۱۰ هزار نفر، بودجه ۸۵۳ میلیارد تومانی در نظر گرفته 
شده است. مقایسه این میزان در الیحه بودجه با بودجه 
تصویب شده سال ۱۴۰۱ نشان می دهد، بودجه شبکه ملی 
اطالعات نســبت به ســال گذشــته ۱۰ درصد کاهش پیدا 
کرده است.در الیحه بودجه وظایفی هم برای دستگاه های 
مختلف در راســتای توســعه شــبکه ملی اطالعات و فیبر 
نــوری در نظر گرفته شــده اســت. در تبصره هفتــم برنامه 
بودجه در بخش صنعت، معدن و ارتباطات به شبکه ملی 
اطالعات اشاره شده اســت. در بند »د« این تبصره آمده 
که به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی 
به توســعه شــبکه ملــی اطالعــات، دســتگاه های اجرایی 

موضوع ماده )۲۹( قانون برنامه پنج ســاله ششــم توســعه 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ایــران و مؤسســات و 
نهادهــای عمومــی غیردولتــی، مکلــف هســتند بــا اعالم 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در مکان های مورد نیاز، 
ابنیه و زیرساخت های مازاد خود از قبیل تیر های انتقال، 
مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، داکت ها و فضاهای 
مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های 
مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در 

اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
تعرفه واردات گوشی موبایل باالی 6۰۰ دالر در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۵ درصد تعیین شده که نسبت به سال 

جاری ۳ درصد افزایش نشان می دهد. 

در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد

خرید ترافیک تولیدشده تولیدکنندگان محتوا توسط وزارت 
ارتباطات و فروش آن به اپراتورها

اعضای شورای  عالی فضای مجازی به  منظور حمایت از 
رونق تولید محتــوا در فضای مجازی، مقــرر کردند وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، حجم ترافیک تولیدشده آن 
دســته از تولیدکنندگان محتوای بخش خصوصی مثل 
پیام رســان های داخلــی را که مکانیســم مشــخصی برای 
فروش محتوای تولیدشده خود ندارند، خریداری کرده و 

به اپراتورها بفروشد. در جلسه اخیر شورای  عالی فضای 
مجازی که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، گزارشی 
از وضعیــت امنیــت و حمــالت ســایبری در کشــور که در 
ماه های اخیر صورت گرفته و نیز اقداماتی که برای مقابله 

و خنثی کردن آنها انجام شده، ارائه شد.
در این جلسه همچنین به  منظور حمایت از تولید محتوا 

در فضای مجازی و فراهم شدن زمینه رونق اقتصادی در 
این بخش، مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
حجــم ترافیــک تولیدشــده آن دســته از تولیدکننــدگان 
محتوای بخش خصوصی مثل پیام رسان های داخلی را که 
مکانیسم مشخصی برای فروش محتوای تولیدشده خود 

ندارند، خریداری کرده و به اپراتورها بفروشد.
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بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در ســال ۱۴۰۲ 
با رشــد حدود ۱۱درصدی به ۱۵ هــزار و 6۱۱ میلیارد تومان 
رســید. در حالی کــه در بودجه ۱۴۰۱ بــرای ایــن وزارتخانه 

اعتبار ۱۴ هــزار میلیارد تومانــی در نظر گرفته 
شــده بود، دولت ســیزدهم در الیحــه بودجه 
۱۴۰۲ بودجه ۱۵ هــزار و 6۱۱ میلیارد تومانی در 
نظر گرفته که نسبت به بودجه قبلی هزار و 6۱۱ 

میلیارد تومان افزایش داشته است.
امســال با برنامه هایی مانند توســعه شــبکه 
ملــی اطالعــات، فیلترینــگ و اینترانــت، 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات به یکی 
از پربحث تریــن وزارتخانه هــا در میــان افــکار 
عمومــی تبدیل شــده اســت. روند افزایشــی 
بودجه این وزارتخانه در بودجه های ســنواتی 

دولت هم نشــان می دهد این وزارتخانه بیش از پیش به 
یکی از وزارتخانه های استراتژیک دولت بدل شده است.

بنا بر الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱، بودجه وزارت ارتباطات 
حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان شــد که نســبت به بودجه 
۱۴۰۰ افزایــش ۱۳۴درصــدی یافــت و درواقــع در بیــن 
وزارتخانه ها بیشــترین افزایش بودجه ای در سال ۱۴۰۱ 
را وزارت ارتباطات تجربه کرد. برای سال ۱۴۰۲ هم دولت 
ســیزدهم همین رونــد افزایشــی را ادامــه داده و بودجه 
ایــن وزارتخانــه را از ۱۴ هزار میلیــارد تومان بــه ۱۵ هزار و 
6۱۱ میلیارد تومان رســانده که برابر با افزایش هزار و 6۱۱ 

میلیارد تومانی است.

 وضعیــت وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعات در الیحه بودجه ۱۴۰۲

همچنین در تبصره »7« الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
دولت دســتور راه انــدازی یک صنــدوق تحت 
تولی وزارت ارتباطات را داده است. در کلیات 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ آمده: »به منظور توسعه و 
گســترش شــبکه ملی اطالعات یک صندوق 
تحت عنــوان »صندوق توســعه شــبکه ملی 
اطالعــات« راه اندازی شــده و اساســنامه این 
صندوق با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات 

و سازمان امور استخدامی تدوین شود.«

 بودجه های متفرقه وزارت ارتباطات 
در الیحه بودجه ۱۴۰۲

در ادامــه الیحه بودجه ۱۴۰۲ شــاهد افزایــش اختیارات 
و اعتبــارداری وزارت ارتباطــات هســتیم. بــه طــوری کــه 
در جداول پیوســت ایــن الیحه اعتبــارات متفرقــه ای به 
ایــن وزارتخانه ملحق شــده اســت. ایــن وزارتخانــه برای 
توســعه و تکمیل زیرســاخت های مربوط به صیانت در 
بخش ارتباطات و فناوری اطالعات بودجه ۴۰۰ میلیارد 
تومانــی دریافت خواهــد کرد و بــرای تأمین زیرســاخت 
خدمــات قضایی حــدود دو هــزار میلیارد تومــان بودجه 

خواهد داشت.

 افزایــش ۳۶۰ درصــدی بودجــه مرکز ملی 
فضای مجازی

همچنیــن در الیحه بودجــه ۱۴۰۲ برای مرکــز ملی فضای 
مجــازی بــه عنــوان بــازوی سیاســت گذاری حاکمیت در 
حــوزه فضــای مجازی نیــز بودجــه قابــل توجــه ای در نظر 

گرفته شده است.
مقایسه الیحه بودجه ۱۴۰۲ با بودجه تصویب شده سال 
جاری نشــان از افزایــش ۳6۰ درصدی بودجــه مرکز ملی 

فضای مجازی کشور را می دهد.
در واقع با افزایش ۳6۰ درصدی بودجه مرکز ملی فضای 
مجازی، بودجه ایــن مرکز از ۲۵ میلیارد تومــان در بودجه 
ســال جاری به ۱۱۵ میلیارد تومان در الیحــه بودجه ۱۴۰۲ 

افزایش یافته اس.
به گزارش کارنگ، در الیحه بودجه ۱۴۰۲ بودجه مرکز ملی 
فضای مجازی معــادل ۱۱۵ میلیــارد و ۲۳۱ میلیــون و ۹۰۰ 

هزار تومان پیش بینی شده است.
 این در حالی اســت که بودجه این مرکز در ســند بودجه 
۱۴۰۱ معادل ۲۵ میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۹۰۰ تومان بوده 

است.
بنابراین، بودجه مرکز ملی فضای مجازی در الیحه بودجه 
۱۴۰۲ با ۳6۰ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال 

۱۴۰۱ مواجه شده است.

مرضیه امیری

marzamiri3
@gmail.com

بودجه ۱۵۶۰۰
نگاهی به وضعیت فناوری اطالعات در الیحه بودجه 1402 که در 

بسیاری از حوزه ها با افزایش خیره کننده روبه رو بوده است

میلیارد تومانی!

۱۵6۱۱ میلیارد تومانمجموع بودجه وزارت ارتباطات

۲۲۹ میلیارد تومانپژوهشگاه فضایی ایران

۱۳6۰۳ میلیارد تومانوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

۱6۵ میلیارد تومانپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

۴ میلیارد توماندبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات

۲7۳ میلیارد تومانسازمان تنظیم مقررات رادیویی

۱۲۲۳ میلیارد تومانسازمان فضایی ایران

۱۰۲ میلیارد تومانپارک علم و فناوری وزارت ارتباطات

۱۰ میلیارد تومانشرکت ملی پست

۰ شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت

 جذب سرمایه 
دیجیتال ویلج از صندوق 
سرمایه گذاری خطرپذیر 

لورئال

پر کردن خالء 
تجارت الکترونیک

دیجیتال ویلــج، یــک ســازنده دنیــای 
مجــازی ســه بعدی در پاریــس اســت کــه 
در اولیــن دور جــذب ســرمایه اش موفــق 
به جذب چهار میلیون دالر شــده اســت. 
ایــن دور ســرمایه گذاری بــه رهبــری بولد، 
خطرپذیــر  ســرمایه گذاری  صنــدوق 
شرکت لورئال انجام شده است. به گفته 
دیجیتال ویلــج، ایــن ســرمایه قــرار اســت 
بــه ارتقــای قابلیت های پلتفــرم، افــزودن 
ابزارهای جدید به توسعه دنیای سه بعدی، 
سفارشی ســازی آواتــار و ایجاد فروشــگاه 
مجــازی اختصــاص داده شــود. صندوق 
ریلیتــی ونچــر، شــرکت ســرمایه گذاری 
خطرپذیر ونرکس و شورای مد بریتانیا هم 
در این دور سرمایه گذاری شرکت داشتند. 
هدف این شــرکت ها از ســرمایه گذاری در 
این حــوزه، توانمندســازی برندها بــه ارائه 

تجربیات مجازی است. 
دیجیتال ویلــج ماننــد ســایر پلتفرم هــای 
»متاورس به عنوان یک ســرویس« که در 
ماه های گذشته شــاهد افزایش تدریجی 
آنهــا بوده ایم، بــه برندها قــول می دهد در 
توســعه قدم به قدم متاورس در کنــار آنها 
باشــد. بنــا بــر گزارش هــا، دیجیتال ویلــج 
قبالً با تعدادی از شــرکت ها و ســازمان ها 
ازجملــه ســازمان ملــل متحــد و ویمنــز 
دیلــی ور )WWD( در این زمینــه کار کرده 
اســت. دیجیتال ویلــج در طــول همکاری 
چندســاله ای کــه بــا WWD داشــت، 
 ،WWD توانســت دنیاهای مجازی بــرای
متــاورس ســیمپوزیوم، مــوزه فرچالــد و 

جلسات مدیرعامل بسازد. 
وب۳ و متــاورس در حــال زمینه ســازی 
برای مرحله بعــدی تکامل خرده فروشــی 
هستند. امروزه کاربران روی لینک پروفایل 
برندها کلیــک می کنند و وارد وب ســایت 
فروش آنهــا می شــوند و خریــد آنالیــن را 
تجربه می کنند. اما دیجیتال ویلج در حال 
ساخت تجربه متفاوتی از خرید است. در 
این دهکده کاربران وارد فروشــگاه آنالین 
سه بعدی برند مورد عالقه خود می شوند 
و شــکل متفــاوت و معنادارتــری از خرید 
برای آنها رقــم خواهد خــورد. در واقع مد، 
هنــر و فرهنگ مجــازی فرصــت بزرگی به 
وجود می آورد که پرکننده بزرگ ترین خالء 
تجارت از زمان ظهــور پلتفرم های تجارت 

الکترونیک خواهد بود.
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اگر سایت و �بکه های اجتماعی ما را د�بال کرده با�ید در هفته های اخ�ر متوجه تغ��رات خاصی در آنها شده اید. �ا ا�نجای راهی که آمده ایم سایت کارنگ، سایت 
هفته نامه �ود و تالش داشت با باز�شر مطالب هفته نامه د�ترسی کار�را�ش در وب به تحوالت اقتصاد نوآوری را �سه�ل کند. اما از ا�ن هفته هم سایت ما به یک سایت 
خ�ری م�تقل تر �بد�ل شده که به صورت ٧×٢٤ اخبار و رویدادهای مخ�لف ا�ن اکو���تم را �و�ش می دهد و هم به صورت لحظه ای در �بکه های اجتماعی به خ�رها و 
رخدادها واک�ش �شان می دهد. ا�ن بخشی از تالش جدید کارنگ �رای توجه ���تر به «خ�ر» در فضای اقتصاد دیج��ال کشور است. �س با کارنگ آنال�ن ���تر همراه با�ید.

اخبار را هم از ما بخواهید

کارنگ را لحظه ای دنبال کنید
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۲۵ دی ۱۴۰۱

ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG
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تک فين 
F I N T E C H

دیتکتد محصولی از اکوسیستم فین تک لندن است که توانسته 
در مرحله بذری خود شش میلیون پوند جذب کند

»دیتکتد« یک اســتارتاپ در حــوزه فین تک و مســتقر در 
لندن است. این اســتارتاپ متخصص استخراج داده های 
ضد کالهبرداری از حســاب های پرداخت شــرکتی اســت. 
دیتکتد در مرحله بذری است و توانسته در اولین دور جذب 
ســرمایه اش ۲/۵ میلیون پونــد از صندوق ســرمایه گذاری 
خطرپذیــر تامســون رویتــرز دریافــت کنــد. صنــدوق 
ســرمایه گذاری الو ونچــرز نیــز ۱/۵ میلیــون پونــد دیگــر را 
تأمین کرد. درمجموع دیتکتد توانســت در این دور تأمین 
مالی شــش میلیون پوند جذب کنــد. از دیگــر حامیان این 
اســتارتاپ می تــوان بــه صنــدوق ســرمایه گذاری کانادایــی 
ماروپست ونچر؛ سرمایه گذار متخصص در استراتژی های 
رشد آسیایی، ایمرج وست و سرمایه گذاران فرشته ای چون 

هو اسلیتر، مدیر ارشد عملیاتی در تراول پارک؛ 
اســتفان گارلنــد، مدیــر ارشــد فنــاوری ســابق 
تراســت پایلوت و راب بارنــت، رئیــس دیتکتــد 
و مدیر ارشــد عملیاتی ســابق بانک ســلطنتی 

اسکاتلند اشاره کرد.

 دیتکتــد بــه چــه درد رویتــرز 
می خورد؟

دیتکتــد کــه در ســال ۲۰۲۰ تأســیس شــد، بــه 
ارائه دهنــدگان پرداخت هــای ســازمانی اجــازه 

می دهد ضمن استخراج معیارهای کلیدی مشتریان، فرایند 
آنبوردینگ آنها به صورت خودکار انجام شود. به عالوه این 
پلتفرم تســهیل کنندگان پرداخت را قادر می سازد سریعاً 
پیشــینه شــرکت را بــرای جلوگیــری از پول شــویی بررســی 
کننــد. به عبــارت دیگــر، ایــن اســتارتاپ فین تکی بــا هدف 
تحول در فرایند KYB یا »کســب وکار خود را بشناسید« و 
خودکار کردن آن ایجاد شده و امکان نظارت و کنترل بهتر 
برای کســب وکارهای صنعت پرداخت فراهم می کند. این 

استارتاپ می گوید فرایند KYB نمی تواند غیرخودکار انجام 
شــود زیرا در غیر این صورت بســیار وقت گیر است و حتی 
ممکن است با دقت کافی انجام نشود. پیش بینی می شود 
دیتکتــد از ایــن ســرمایه جدید بــرای راهیابــی بــه بازارهای 
ایاالت متحده استفاده کند. دیتکتد می تواند با گسترش 

جغرافیایی از اروپا به آمریکا، فروش خود را دوبرابر کند.

 اتوماسیون دیتکتد
دیتکتد مثال دیگــری از اســتارتاپ ها و شــرکت های موفق 
فین تکــی و اکوسیســتم فین تــک فعــال اروپاســت. ایــن 
استارتاپ از فضای کاری که توسط غول بانکی بریتانیا بارکلی 
در دســترس قرار گرفته، بهره برده است. همچنین یکی از 
اعضای برنامه یکپارچه سازی فین تک جهانی 
ویزاســت. تامارا اســتفنز، مدیرعامل تامسون 
رویتــرز ونچــرز، در این  بــاره می گویــد: »فناوری 
دیتکتد مکمل تالش های کسب وکارهاســت. 
به  عبارت  دیگر دیتکتد به کسب وکارها کمک 

می کند تالش هایشان به ثمر بنشیند.«
او می افزاید: »فناوری ای که دیتکتد به ارمغان 
می آورد، اتوماســیون های مورد نیاز را وارد بازار 
هویت دیجیتال می کند. ما مشتاقانه در انتظار 
همکاری با مدیرعامل دیتکتــد و معرفی آن به 
پایگاه مشتریان تامسون رویترز هستیم.« برای لئام چنلز، 
مدیرعامل دیتکتد، این سرمایه گذاری فرصت بزرگی برای 
تحقق آرزوها و اهداف امسال اســت. چنلز می گوید: »ما 
خود را در موقعیت بسیار خوب و پرقدرتی برای دستیابی 
به اهداف بلندپروازانه مان در سال ۲۰۲۳ قرار داده ایم. من 
از حمایت سرمایه گذاران جدید سپاسگزارم و می خواهم 
کاری کنــم کــه متوجــه شــوند چــه انتخــاب فوق العــاده ای 

کرده اند.«

سرمایه گذاری 
تامسون رویترز 

در صنعت فین تک 

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com

غزل یگانگی 

Ghazal28yeganegi
@gmail.com

مدیرعامل سیمرغ تجارت بر مأموریت های جدید شرکت 
تأکید کرد

ارائه تسهیالت خرد با راهکارهای نوآورانه

REPORTگزارش

 محمدمهــدی اســمعیلی بنیــزی کــه از 
خردادماه سال جاری مدیرعاملی شرکت 
»سیمرغ تجارت« را بر عهده گرفته، ارائه خدمات 
تســهیالت و اعتبارات خرد در بســتر دیجیتال و 
همچنین ارائه، توسعه و بسط خدمات نوین بانکی 
را به عنوان مأموریت های جدید ســیمرغ تجارت 
معرفی می کنــد. به گفتــه او، این شــرکت بــا ارائه 
خدمات تسهیالت و اعتبارات خرد و خدمات نوین 
مالی با تمرکز بر بهبود تجربه مشتری و مبتنی بر 
فناوری هــای نوین بــه انجــام مأموریت هــای خود 
خواهد پرداخت.  بر اساس گفته های مدیرعامل 
شرکت ســیمرغ تجارت، اولویت های این شرکت 
به عنوان بازوی اجرایی خدمات نوین بانک تجارت 
و  نرم افزارهــا  توســعه  شــامل 
زیرســاخت های اجرایــی مــورد نیاز 

خدمات نوین بانکی می شود.
 او بــا تأکیــد بــر اهمیــت تیم ســازی 
بیــان کــرد کــه نیــروی انســانی 
مهم تریــن فاکتــور توســعه ؛ به ویژه 
در شــرکت های فعــال IT اســت و 
تأمین نیروی انســانی یــک چالش 
است: »تغییرات راهبردی در نقش 
و جایگاه شرکت، طراحی نقشه راه 
جدید و جذب نیروی متخصص را به همراه داشته 
و در این راستا تیم سازی های بسیار خوبی صورت  
گرفته است.«  مدیرعامل سیمرغ تجارت با بیان 
اینکه نوسانات ارزی باعث شده نگهداشت نیروی 
انسانی به معضل تبدیل شــود، اظهار کرد: »لبه 
فناوری مبنای فعالیت شرکت های هم ماهیت با 
ســیمرغ تجارت اســت. شــرایط اقتصادی ایران، 
نیروهــای متخصــص فنــی را به ســمت همکاری 
بــا شــرکت های خارجــی، فریلنســری و شــرایط 
کاری بهتر سوق داده اســت. موضوع مهاجرت و 
خروج سرمایه های انسانی از کشــور هم جریانی 
اجتناب ناپذیر است و تمام این شرایط سبب شده 
جذب و نگهداری نیروهای انسانی به یک چالش 

مهم تبدیل شود.«

BNPL ورود به حوزه 
از  دیگــری  بخــش  در  اســمعیلی 

صحبت هایــش اعــالم کــرد کــه ارائــه خدمــات 
تســهیالت و اعتبــارات خــرد به صــورت نوآورانه و 
توســعه خدمات بانک تجارت از طریق بانکداری 
باز، مأموریت های جدید سیمرغ تجارت هستند 

که تا مرحله بهره برداری پیش رفته اند.

 او درباره اقدامات شــرکت برای پیشــبرد 
ایــن مأموریت هــا گفــت: »می خواهیــم 
مسائل  و مشکالت را دوباره بازنگری کرده و آنها را 
به وســیله فنــاوری برطرف کنیــم. بانک تجــارت و 
هلدینــگ »تفتــا« بــا حمایــت و تعریــف دقیــق 
مأموریت ها، این فرصت را برای ما فراهم کرده اند تا 
بازوی اجرایی خدمات نوین بانک تجارت باشیم و 
بنا داریم در سال های آینده به صمیمی ترین بستر 
ارائه این خدمات تبدیل شویم. همچنین در نظر 
داریــم بــا توســعه پورتفــوی ســرویس های بانــک 
تجارت، سبد کاملی از خدمات نوین مالی و بانکی 
فراهم کنیم.« مدیرعامل ســیمرغ تجــارت اعالم 
کرد: »تمرکز شــرکت بر ارائه خدمــات ویژه بانکی 
است، نه خدمات پایه. صدور سفته الکترونیکی، 
افتتاح حساب، ارائه تســهیالت و اعتبارات خرد؛ 
اعم از وام ازدواج و BNPL نمونه ای از این خدمات 

ویژه هستند.«

 اســمعیلی توضیــح داد: »باجــت 
اپلیکیشنی اســت که در مسیر تحقق 
مأموریت تسهیالت خرد متولد شده و قرار است 
مسیر ارتباطی مشــتریان و بانک باشد. فرآیند 
دریافت تسهیالت کامالً آنالین وام ازدواج؛ بدون 
نیــاز بــه مراجعــه بــه شــعب ازجملــه خدمــات 
ارائه شده ویژه اپلیکیشــن باجت است که برای 
اولیــن بــار در کشــور صــورت می گیــرد. در مورد 
خدمات خرید اعتباری )BNPL(، ازکی وام و تارا در 
حال حاضر ازجملــه لندتک های طرف قــرارداد 
بخش تسهیالت بانک تجارت هستند و کاربران 
می توانند از شبکه پذیرندگان این لندتک ها نیز 
اســتفاده کنند. در این شــیوه خرید اعتباری در 
صورت عدم تسویه حساب کاربران، این اعتبار به 
تسهیالت تبدیل می شود و وجه پذیرنده   ها نیز 

تضمین شده  است.«
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تک فين 
F I N T E C H

پلتفرم BNPL موفق شد 13 میلیون دالر دیگر در دور اول جذب 
سرمایه اش به دست آورد

 به نظر می رســد همچنان پول به خزانــه موندو در 
برلین سرازیر می شود. روز ۱۲ ژانویه موندو اعالم کرد 
دور اول جذب سرمایه اش تمدید شده و توانسته ۱۳ میلیون 
دالر دیگر جذب کند. به عبارت دیگر، موندو موفق به جذب 
۵6 میلیــون دالر در ایــن دور شــده اســت. ایــن اســتارتاپ 
یک ساله تاکنون توانسته ۹۰ میلیون دالر جمع آوری کند. این 
دور سرمایه گذاری به رهبری واالر ونچر و با مشارکت فین تک 
 B2B کالکتیــو انجــام شــده اســت.  مونــدو یــک پلتفــرم
ارائه دهنده BNPL اســت که به شرکت ها در پیشبرد رشد، 
ارتقای موقعیت شان در بازار و توسعه محصول شان کمک 
می کند. این پلتفرم در اکتبر سال ۲۰۲۱ با فروش ۱۴میلیون 

دالری، سروصدای زیادی در بازار ایجاد کرد. 

 موندو برای اینکه بتواند سرمایه بیشتری جذب 
کند، نیروهــای شــرکت های معروف را اســتخدام 
کرده است. برای مثال میو لی، مدیر اجرایی سابق کالرنا را 
به عنوان مدیر ارشد حقوقی و مشاور عمومی، جولیان کورز، 

مدیر ســابق وی ام ور را به عنوان مدیر ارشد بازرگانی و لورن 
هوه لین جوزف، معاون گروور را به عنوان مدیر ارشد مردمی 
منصوب کرد و با کمــک این انتصابات توانســت در اکتبر 
۲۰۲۲ در اولیــن دور جذب ســرمایه اش ۴۳ میلیون دالر به 
دست آورد. عالوه بر جذب سرمایه، موندو توانست از این 
انتصابات در جهت توسعه جغرافیایی خود بهره ببرد و به 
اتریش و هلند پا بگذارد. در حال حاضر دفتر دوم موندو در 

آمستردام برقرار است. 

 فیلیپ پــاول، یکــی از بنیان گــذاران و مدیرعامل 
مونــدو می گوید: »اکنــون بخرید، بعــداً پرداخت 
کنید در B2B خود را به عنوان ابزاری ارزشمند برای برآورده 
کردن انتظــارات خریداران تجــاری تثبیت کرده اســت. ما 
 B2B مطمئنیم که تقاضا برای االن بخر، بعداً پرداخت کن
در سال ۲۰۲۳ به طور چشمگیری رشد خواهد کرد. این ابزار 
مالی نه تنها برای خریــداران؛ بلکه برای تجــار و بازارها هم 

نتایج مثبت زیادی دارد.«

تمدید دور جنجالی 
جذب سرمایه موندو

�شریه رمزارز از رســانه های ز�رمجموعه کارخانه نوآوری 
رســانه راه کار شــماره جدید خود را م��شــر کرد. شــماره 
جدید رمزارز کــه با گرافیک و محتــوای متفاوتی از چهل 
شماره ق�ل م��شر شده، در گفت وگوها،  گزارش ها 
و یادداشــت های مخ�لــف، مروری دا�ــته �ــر کارنامه 
ســال ۲۰۲۲ میالدی در حوزه رمزارزها و ال�ته درس ها�ی 
که می تــوان از ا�ن ســال �ــرای تع��ــن ا�ــترا�ژی های 
کسب وکاری یا سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۳ گرفت.

رمــزارز شــماره ۴۱ در ۶۴ صفحه م��شــر شــده و از طر�ق 
سایت ramzarz.karanagweekly.ir یا فروشگاه 

راه �رداخت قا�ل تهیه است.

رمزارز٤١
منتشر شد
رمزارز٤١
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شهریار ازهاریان فر
هم بنیان گذار استودیو نردبان اندیشه

فقط ما نیستیم که آسیب دیده ایم
یــن  مهم تر از  یکــی  پلی اســتور 
کانال هــای توزیعــی تبلیغاتــی و 
درآمــدی مــا بــود کــه به واســطه 
فیلتر شــدن، تمام ایــن امکانات از 
دســترس خــارج شــده اســت. 
همزمان شاهد مهاجرت اجباری کاربران از پلی استور به 
استورهای داخلی هستیم. در مقطع کوتاهی درآمد ما از 
مارکت هــای داخلی کمــی بهبــود یافــت، ولی مجــدداً به 

حالت قبل برگشت. از طرفی مارکت های داخلی هم دچار 
هجمه های زیادی شدند و کاربران زیادی اعتمادشان را از 
دســت دادنــد و خیلی هــا ترجیــح دادنــد بــا مارکت هــای 
داخلــی کار نکننــد. درگاه هــای فروشــی کــه بــر اســاس 
زیرســاخت پلی اســتور آمــاده شــده بــود اکنون مســدود 
اســت. همزمــان کاربــر جدیــدی هــم اضافــه نمی شــود و 
آپدیت ها هم از سمت کاربران انجام نمی شود. وقتی هم 
که بازی آپدیت نمی شود، کاربر مراحل جدید را دریافت 
نمی کنــد و عمــالً دیگــر تراکنشــی هــم در بــازی اتفــاق 
نمی افتد. از سال ۹۸ گوگل پلی بخش فارسی را اضافه کرد 
و تغییرات بسیار خوبی در سیستم پیشنهادی ایجاد کرد 

که کمک می کــرد بازی های ما بهتر و بیشــتر دیده شــود. 
به واســطه همین تغییرات، خصوصاً افزوده شدن بخش 
فارســی، تعداد زیادی از کاربران، گوگل پلی و پلی استور را 
به عنوان مرجع انتخــاب کرده بودند. بســیاری از کاربران 
مخاطب بازی های خارجی بودند و در حین جست وجو به 
بازی های ایرانی برخورد کرده و آنها را نصب می کردند که 
این امکان هم از ما گرفته شده اســت. همه اینها در کنار 
شــرایط ناآرام جامعه باعث شــد ایجاد کمپین تبلیغاتی 

هم اتفاق نیفتد. 
اما مسئله مهم دیگر، مهاجرت نیروهای ماهر در حوزه گیم 
است. تیم های زیادی به کشورهای ترکیه و امارات مهاجرت 

گزارش ویژه کارنگ از وضعیت صنعت بازی سازی در ایران؛ فیلتر کردن پلی استور 
محدودیت اینترنت و مهاجرت نیروی انسانی چه تأثیری بر این صنعت داشته است؟

صنعت بازی سازی یکی از صنایع پردرآمد دنیاست و ایران هم در این صنعت بیش از یک دهه سابقه دارد. اما برخالف پتانسیل های ارزآوری و صادراتی این صنعت، اهمیت چندانی به 
آن داده نشده است. طی سال های گذشته، چالش ها و مشکالت مختلفی از نهادهای ناظر و رگوالتور به این صنعت تحمیل شده که بخشی از آنها با فعالیت های صنفی و آگاهی بخشی 
اصالح شده، ولی شرایط ماه های اخیر و عدم دسترسی به اینترنت باکیفیت باعث شده بسیاری از تیم ها مهاجرت کنند. کشور فنالند در سال ۲۰۲۰ و در بحبوحه کرونا حدود سه میلیارد 

دالر از صنعت بازی سازی درآمد داشته و حاال تبدیل به یکی از مقاصد مهاجرت تیم های ایرانی شده است. ترکیه که سال ها بعد از ایران پا به میدان بازی سازی گذاشت، امروز یکی از 
کشورهای پیشرو در آسیا در حوزه صادرات گیم است و توانسته سهم بازار خوبی در آمریکا و کشورهای اروپایی کسب کند. با تعدادی از توسعه دهندگان بازی درباره فیلترینگ پلی استور و 

محدودیت های اینترنت، همچنین مهاجرت نیروی انسانی صحبت کردیم و توصیف فضای فعلی این صنعت را از زبان آنها شنیدیم.

خطر انقراض یک صنعت

خطر نابودی 
جدی است

هیچ چیــز به انــدازه مهاجــرت نیــروی کار 
اهمیت ندارد و صنعت بازی سازی کشور 
در برهه هــای مختلف با چنین مشــکلی 
روبــه رو بــوده اســت. بــا هر تنشــی کــه در 
فضــای کســب و کار بــه وجــود می آیــد، 
بازی سازان و برنامه نویسان این حوزه جزو 
اولین گروهی هستند که گزینه مهاجرت 
را برمی گزینند.  اســتودیو های بــازی برای 
پرورش نیــروی متخصص 
هزینــه زیــادی می کننــد و 
از آنجــا کــه متخصصــان 
ایــن حــوزه در کل دنیــا 
فرصت های شــغلی بسیار 
مناســبی خواهند داشت، 
نیرو های پرورش یافته وقتی 
شــرایط کســب و کار ایران را 
مســاعد نمی بیننــد، دلیل 
مهاجرت در آنها به شــدت 
ایــن  می یابــد.  افزایــش 
شرایط گاه شرایط اجتماعی است و بعضاً 
هم شــرایطی اســت که قانون گــذار و نهاد 
رگوالتور ایجاد می کند. طی ماه های اخیر 
تیم های بسیار زیادی فقط برای دسترسی 
به اینترنت مهاجرت کرده اند و از آنجا که 
تعداد متخصصــان این حوزه کم اســت، 
جای خالی بزرگ تری به جا خواهد ماند. 

این صنعت در ایران همواره با تحریم های 
خارجی زیــادی مواجه بــوده و در شــرایط 
عادی هم دسترســی بــه ابزارهای جهانی 
بــرای کاربــران ایرانــی و توســعه دهندگان 
بازی کار ســختی بوده اســت. حــاال عالوه 
بر تحریم هــای خارجــی، محدودیت های 
داخلی هم به آن اضافه شده و این سختی 
چندبرابر شده است. این شرایط ناپایدار، 
اســتهالک زیــادی بــرای تیم هــا بــه وجود 
مــی آورد و زمــان بســیاری صــرف اتصــال 
به ســرویس های جهانی و دانلــود ابزارها 
می شود. در این شرایط است که با در نظر 
گرفتن هزینه های مالی، روحی و انگیزه ای، 

گزینه مهاجرت منطقی می شود. 
از طرفــی هزینه هــای دالری هــم بســیار 
سنگین است و این صنعت با خطر نابودی 
روبه رو شده است. صنعت بازی سازی در 
ایران سابقه طوالنی دارد و طی این سال ها 
درآمدهای خوبی هم برای کشــور داشته، 
اما هیــچ گاه آن را جدی نگرفتنــد و همین 
باعث شده کشــورهایی که روی این حوزه 
سرمایه گذاری کرده اند، بیشترین جذب 
نیروی ماهر را از سراسر دنیا داشته باشند. 
ترکیه در آســیا و فنالند در اروپا مهم ترین 
مقصد بازی سازان هستند و نیمی از تیم 

ما به فنالند مهاجرت کرده اند.

POINT OF VIEWدیدگاه

ارغوان انصاری
هم بنیان گذار استودیو فانوس

Info
@Karangweekly.ir
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کردند، فقط بــرای اینکــه به اینترنــت با کیفیــت و مطلوب 
دسترسی داشته باشند. چون بســیاری از زیرساخت های 
اساسی و ابزارهای جهانی مثل انجین های گیم فیلتر شده و 
به واسطه اختالل اینترنت، پروسه توسعه بازی با مشکالت 
جدی روبه رو شده اســت. تعداد قابل توجهی از کسانی که 
در این کار خبره هســتند شغل شــان را از دســت داده اند و 
ســرمایه گذاری هم تقریباً به صفر رســیده اســت. گیمرها 
و اســتریمرها هم از این ماجــرا در امان نبوده انــد و آنها نیز 
درآمدشان را از دست دادند و کسانی که مثالً در اینستاگرام 
اینفلوئنسر بودند هم آسیب زیادی دیده اند. بسیاری از آنها 
کارشان را از دست داده اند و هر روز حجم زیادی به این افراد 
اضافه می شود. با توجه به هجمه هایی که به دلیل ناآگاهی 
متوجه بازی ها شد، این روند سرعت گرفت. ابزارهای تولید 
و توسعه بازی مانند پلتفرم های گوگل و اندروید است و به 
این سادگی ها نمی شود آنها را جایگزین کرد. در حال حاضر 
هم هیچ جایگزین داخلی نه وجود دارد و نه می تواند وجود 

داشته باشد.

علی نادعلی زاده
مدیرعامل استودیو تاد

درآمدمان یک سوم خواهد شد
ما حدود ۱۸ بازی در ســبد بازی های 
خود داریم. عمده درآمد اکثر بازی ها 
از روی گوگل پلــی بــود. البتــه درگاه 
بانکــی ایرانــی داشــتند و درآمــد به 
شــکل ریالی بــود، نــه ارزی و به طور 
متوسط بین 6۰ تا 7۰ درصد درآمدها از این مسیر بود. حاال 
این کانال درآمدی حذف شــده اســت. تا حــدودی از طریق 
کانال های داخلی جایگزین اتفاق می افتد، اما نه به صورت 

صددرصد. 
مشکل اینجاست که پلتفرم هایی که ما با آنها کاربر جذب 
می کنیم اکثراً بر اساس استاندارد های گوگل پلی هستند و 
کاربر را به گوگل پلی هدایت می کنند. حاال کاربر به گوگل پلی 
هدایت می شــود امــا نمی تواند اپلیکیشــن را دانلــود کند؛ 
بنابرایــن اســتفاده از کانال هــای تبلیغاتی اســتاندارد برای 
استودیو توسعه دهنده بازی بی معنا شده است. پیش بینی 
ما این اســت کــه تــا شــش مــاه دیگــر درآمدمان یک ســوم 
می شود. در بین بازی های سبد ما، چند بازی با درآمد ارزی 
هم وجود دارد که عمده مخاطب آنها آمریکا و کشــورهای 
اروپایــی هســتند کــه کشــورهای ثروتمنــد و مصرف گرایی 

هستند و راحت تر برای بازی هزینه می کنند. 
اســتراتژی ما برای جذب کاربران خارجی این بــوده که روی 

بازی ها از ایران و دیگر کشــورها 
ترافیک خوب ایجاد کنیم. کاربر 
ایرانی هم بســیار تأثیرگذار بود. 
ما روزانه بین ســه تا چهــار هزار 
کاربــر روی گوگل پلــی داشــتیم. 
الگوریتم پیشنهادی گوگل پلی 
از آنجــا کــه می دید بــازی امتیاز 
خوبــی دارد، از روی گوشــی ها 
حــذف نمی شــود و کاربــران 
زیــادی واکنــش مثبــت دارنــد، 
در کشــورهای دیگــر هــم آن را 
بــه کاربــران پیشــنهاد مــی داد؛ 
بنابراین کم شدن ترافیک کاربر 
ایرانی روی این بازی ها، بر درآمد 

ارزی هم تأثیر گذاشته است. 
در بحث نیروی انسانی بعضی از مشاغل بی معنی شده اند؛ 
مثالً ما متخصصان گوگل ادز داریم که کار آنها معنای خود 
را از دســت داده اســت. حوزه مارکتینگ بازی هم به شدت 
آســیب دیده و متخصصان این حوزه کارشــان را از دســت 
داده ا ند. اینســتاگرام یکــی از کانال های مارکتینــگ بود که 
افراد زیادی در حوزه گیم برای تولید محتوا و جذب کار روی 
آن فعالیت می کردند که آن هم از دست رفت. برای بچه های 

فنی هم دسترســی  به انجین ها و ابزار هــای مختلفی که به 
این حوزه مربوط اســت بیش از پیش دشوار شــده؛ چراکه 
قبالً تحریم بودیم و حاال دور زدن این تحریم ها کار ساده ای 
نیست. از طرفی بحث اینترنت طبقاتی را پیش کشیده اند 
که عمالً ناکارآمد اســت؛ چراکــه ما بــرای دور زدن تحریم ها 
دوبــاره بــه وی پــی ان نیــاز داریــم و بــار دیگــر در ایــن چرخه 
معیوب می افتیم. اینستاگرام به عنوان کانال ارتباطی ما با 
کاربران مان نقش مهمی در نرخ بازگشــت مخاطب ایجاد 
می کرد. در زیرســاخت های پشــتیبانی هم دچار مشــکل 
هستیم و وقتی هم نتوانیم پشتیبانی درستی ارائه بدهیم، 

کاربر آن را از چشم ما می بیند.

امیرحسین ناطقی 
مدیر مجموعه کوئیز آو کینگز

یا ورشکست می شوند یا می روند
مســئله فیلترینــگ گوگل پلــی در 
بلندمدت خــود را نشــان می دهد و 
شاید در کوتاه مدت اثرات آن زیاد به 
چشــم نیایــد. البتــه محصــوالت 
متنوعــی روی ایــن مارکــت وجــود 
داشــت و هرکدام شــرایط خــاص خــود را دارند. بــرای بازی 
خودمــان تعــداد کاربرانــی کــه از گوگل پلــی نصــب انجــام 
می دادند، به کمتر از نصف رسیده است. اتفاقی که افتاده 
این اســت که کاربر به مارکت های داخلی کوچ داده  شــده و 
حاال باید ۳۰ درصد درآمدمــان را به مارکت داخلی بدهیم. 
در صورتی که گوگل پلــی امکان به مراتــب ارزان تری برای ما 

بود. 
وقتی کاربر از مارکت های ایرانی جذب شود این درصد کامالً 

منطقی است، ولی کوچ اجباری کاربران به این 
مارکت هــای داخلــی در عمل هزینــه اضافه ای 
بــه مــا تحمیــل کــرده اســت. از طرفــی کیفیت 
ســرویس گوگل پلی با اســتورهای داخلی اصالً 
قابل مقایسه نیست و این موضوع باعث شده 
هزینه هــای جــذب کاربــر هم بــرای مــا افزایش 
پیدا کند. در نتیجه درآمد کم شــده و هزینه ها 
افزایش پیدا کرده، اما باید ۳۰ درصــد از درآمد 
خــود را هم بــه مارکت های داخلــی بدهیم. این 
به هم خوردن تعادل اســت و موجب می شــود 
توسعه بازی در بازار ایران توجیه نداشته باشد. 

کسانی که فعالً در بازار حضور دارند یا ورشکست خواهند 
شــد یا از کشــور خــارج می شــوند یــا به صــورت فریلنســر 
برای شــرکت های خارجــی کار می کننــد. اتفاق بــدی که در 
بلندمدت می افتد این است که 
این صنعــت کالً به واســطه این 
محدودیت هــا در کشــور از بین 
خواهــد رفــت. فــارغ از صنعت 
بازی ســازی، ایــن محدودیت ها 
باعــث ایجــاد ناامیــدی شــده 
که تبعــات آن در بخــش نیروی 
انســانی از همیــن حــاال هــم 

مشهود است.
در فضــای ناامیــدی کارایــی 
تیم هــا به شــدت کاهــش پیدا 
می کند. کارایی تیــم ما حدود 
۸۰ درصــد افــت کــرده و ایــن 
موضوع به ضرر تمام کســانی 
اســت کــه در حــوزه آی تــی 
فعالیت می کنند. نگهداشت، تأمین و جایگزینی نیروی 
انسانی یکی از بحران های امروز ماست. فکر می کنم در 
یکی، دو سال آینده در بحث تأمین نیروی انسانی با یک 
فاجعه بزرگ روبه رو باشیم. در حال حاضر به پایگاه های 
تربیت نیروی باکیفیت برای شرکت های خارجی تبدیل 
شده ایم. سرمایه گذاری روی نیروی انسانی هزینه زیادی 
دارد و اگر نتوانیم او را حفظ کنیم، به ســادگی مهاجرت 

خواهد کرد و جذب شرکت های خارجی خواهد شد.

محمد زهتابی
مدیر استودیو پاییزان

دوراهی بین بد و بدتر
خدماتی که در پلی استور به کاربران 
داده می شــود، قابــل جایگزینــی با 
پلتفرم های داخلی نیســت و خود 
پلتفرم هــای داخلــی هــم چنیــن 
ادعایی ندارند. مهم ترین قابلیت و 
سرویسی که گوگل پلی به توسعه دهندگان بازی و نرم افزار 
ارائه می دهد، برنامه های تبلیغاتی بســیار گسترده برای 
کاربران وســیع تر نســبت به پلتفرم های داخلی است. از 
آنجا کــه گوگل پلی به عنوان مرجع در این حوزه شــناخته 
می شــود، کنترل کســب و کار ما هم در اختیار این پلتفرم 
قرار گرفتــه و ما اگــر بخواهیم رشــد کنیم، باید بر اســاس 
استانداردها و در بستر این پلتفرم فعالیت انجام دهیم. 
عالوه بــر این، ابزارهــای آنالیز گوگل بســیار بــرای ما مهم 

است که دسترسی به آن دچار مشکل شده است. 
امــروز مهم تریــن دغدغــه مــا بحــث صــادرات اســت. بــا 
توجه بــه سیاســت های کالن کشــور و با توجه به شــرایط 
اقتصادی به سمت صادرات رفته و سرمایه گذاری زیادی 
هم انجام داده بودیم. هم سرمایه گذاری شخصی انجام 
شــده بود و هم در قالب شــراکت با شــرکای تجاری تمرکز 
ویژه بر موضوع صادرات داشــتیم. متأسفانه فیلتر شدن 
گوگل پلی تا حد زیادی این امکان را از ما گرفته اســت. ما 
از قدرت جــذب مخاطب در ایــران اســتفاده می کردیم تا 

شانس خود را برای صادرات افزایش دهیم. 
از نظر فنی دو گزینه داریم؛ یا سرور های  خود 
را در خــارج از ایــران قــرار دهیــم یــا در داخــل 
ایــران. اگــر ســرور ها را خــارج از ایــران در نظر 
بگیریم، کاربــران ایرانی به ســادگی به بازی ها 
دسترســی نخواهند داشــت و اگر ســرورها را 
بــه داخــل انتقــال دهیــم، دســت مان از بازار 
جهانی کوتاه می شــود. این یــک دوراهی بین 
بد و بدتر است.  نمی دانیم بازار داخلی را کنار 
بگذاریم یا بــازار جهانی را. بســیاری از تیم ها 
و اســتودیوهای توســعه دهنده بــازی بــه ایــن 
نتیجه رسیده اند که بازار داخلی را کنار بگذارند و تعدادی 
هم بازار داخلی را ترجیح دادند. اساساً این صنعت طوری 
نیســت که بخواهیم یــک بــازار را انتخــاب کنیــم. تیم ها 
مجبور شــده اند یا کوچک شــوند یــا مسیرشــان را تغییر 

دهند یا کالً از ایران مهاجرت کنند. 
اصلی ترین مشــکل امروز مــا غیرقابــل پیش بینی بودن 
آینــده اســت. اینکه مشــخص نیســت قــرار اســت چه 
اتفاقی برای زیرســاخت ها بیفتــد. مــا پروژه هایی داریم 
که ممکن اســت دو یا ســه ســال طول بکشــد و با توجه 
به شــرایط ناپایــدار فعلــی بر اســاس آن می توانیــم برای 
آنها برنامه ریزی کنیــم. ابهام در آینده جلوی گســترش 
فعالیت مــا را خواهد گرفــت. ناپایدار بودن زیرســاختی 
ماننــد اینترنــت که هــر روز بــه هر بهانــه ای و بــدون یک 
الگوی مشــخص قطع می شــود، بــه مــا این ســیگنال را 
می دهد که نباید سرمایه گذاری کنیم و باید فقط تالش 
کنیــم موجودی مــان را حفــظ کنیــم. قطعــی اینترنــت و 
مشــکالت زیرســاختی مســائل روزانه مــا هســتند، اما 
مشکل بزرگ، مشکل نیروی انســانی است. نیروهایی 
که چند ســال برای آنها وقت گذاشتیم و سرمایه گذاری 
کردیــم و آنهــا را به ثمــر رســاندیم، به ســادگی مهاجرت 
کردند. البته ما هم بــه آنها حق می دهیــم. نبود امنیت 
شــغلی و آینده روشــن گزینه مهاجــرت را کامالً منطقی 
می کنــد. از طریــق ســازمان نصــر در مــوارد مختلفــی 
توانســتیم جلــوی بســیاری از تصمیمــات نادرســت را 
بگیریم و امیــدوارم بتوانیم بــاز هم از تــوان صنفی برای 

نجات این صنعت استفاده کنیم.

POINT OF VIEWدیدگاه

 حفظ نیروی انسانی 

دشوار شده است
بــا اتفاقــات پیش آمــده و فیلترینــگ 
پلی استور، یکی از جدی ترین مسیرهای 
درآمــدی ما مســدود شــده اســت. جذب 
کاربر از طریق پلی اســتور برای مــا ارزان تر 
اســت و بیشــتر بازی ها با مدل پرداخت 
درون برنامه ای عرضه می شوند. با توجه به 
تورم  و کوچک شدن سفره ها، هزینه کردن 
برای بــازی در ســبد خانــوار از اولویــت 
کمی برخــوردار اســت. از طرفی مــا مانند 

ســایر صنایع که با افزایش 
قیمت، خسارت های ناشی 
از تــورم را جبــران می کنند، 
نمی توانیم افزایش قیمت 
داشته باشیم. اگر بررسی 
کنید، متوجه می شوید که 
بازی ســازها در ســال های 
اخیــر قیمت هایشــان را 
افزایش نداده انــد و اگر هم 
افزایشــی بــوده، در مــوارد 
بســیار جزئی بوده اســت. 

اما هزینه ها به شــدت افزایش پیــدا کرده 
و به همین خاطر هزینــه جذب مخاطب 
برای توسعه دهندگان بازی بسیار اهمیت 
پیدا می کند. بازار ایران برای صنعت گیم 
بازار بزرگی نیست و هیچ کس هم در هیچ 
جای دنیــا بــازی را فقط بــرای یک منطقه 
خاص تولیــد نمی کند. توســعه دهندگان 
بازی محصوالت شان را برای بازار جهانی 
یــا حداقــل منطقــه ای عرضــه می کننــد. 
بازی هایی که ما تولید کرده ایم، غالباً برای 
بازار داخلی است و تجربه هم نشان داده 
که بسیاری از کاربران و حداقل ۵۰ درصد 
آنهــا فقــط از پلی اســتور بــرای دریافــت و 

نصب بازی استفاده می کنند. 
ایجــاد چنیــن محدودیت هایــی در بــازار 
کوچکــی ماننــد ایــران باعــث می شــود 
هزینه های زیادی متوجه توسعه دهندگان 
شود و درآمد حاصل از آن مقرون به صرفه 
نباشــد. کاهش درآمــد اســتودیوهای 
بازی سازی موجب می شود آنها در حفظ 
نیروهای انسانی شان با چالش های جدی 
مواجه شوند و با افزایش هزینه ها و تورم، 
انتظار نیروی انســانی هم باال می رود. در 
ایــن موقعیــت دو نــوع مهاجــرت اتفــاق 
می افتــد؛ یــا نیــروی انســانی به طــور کلی 
از کشــور خــارج می شــود یــا بــا مهاجرت 
پنهان در کشور برای شرکت های خارجی 
به صــورت فریلنــس کار می کنــد. امــا بــا 
وضعیــت کالفه کننــده اینترنــت، همین 
مهاجرت پنهــان هم تبدیل بــه مهاجرت 
آشــکار می شــود و ایــن بــرای ســال های 
آینده کشور بحران بزرگی در بحث نیروی 

انسانی ایجاد خواهد کرد.

محمدمهدی 
بهفرد راد

مدیر استودیو بازی سازی مدریک

Info
@Karangweekly.ir

عباس عین علی 

abbas.einali
@gmail.com

 اگر سرور ها را خارج از 
ایران در نظر بگیریم، 

کاربران ایرانی 
به سادگی به بازی ها 
دسترسی نخواهند 

داشت و اگر سرورها را 
به داخل انتقال دهیم، 

دست مان از بازار 
جهانی کوتاه می شود
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ممیزی های تبلیغات 
تلویزیونی

درهم آمیختن 
سلیقه و قاعده

حتی اگر یک بار سناریوی تلویزیونی نوشته 
باشــید یا یکی از عوامل تولیــد یک آگهی 
تلویزیونــی بوده باشــید، از ســناریونویس 
گرفتــه تــا کارگــردان و تدوینگــر، حتمــاً بــا 
موضوع سانسور برخورد کرده اید. اگر هم 
نکرده اید، یا از خوش شانسی شما بوده یا با 
ممیزی کارفرما پیش از بازرگانی صداوسیما 
برخورد داشته اید که این نیز دست کمی از 
همان اولی ندارد. اما این سانســور شامل 

چه مواردی می شود؟
راســتش اول به نظــرم رســید از تجربیات 
خــود یــا خاطــرات دوســتانم بگویــم، امــا 
مصلحت نمی گــذارد؛ چراکــه هیچ بعید 
نیست در صورت گفتن برخی ماجراهای 
واقعی، ایــن مطلب هم شــامل سانســور 
شود و ستون خالی به دست شما برسد! 
اصــل  ســراغ  بنابرایــن 
جنس می روم و تعدادی از 
مقــررات آیین نامه رســمی 
بازرگانــی صداوســیما را 
اینجــا می نویســم. البتــه 
این را هم یــادآوری می کنم 
کــه سانســور و ممیــزی در 
تلویزیــون قوانین نانوشــته 
متغیر هم کم ندارد، مواردی 
مانند عدم نمایش کودکی با 

موهای بور یا چشمان روشن و...
بخشــی از ممنوعیت های ایــن آیین نامه 
رســمی عبارت انــد از: نمایــش کلــوزآپ یا 
استریم کلوزآپ بانوان؛ نمایش رفتارهای 
منفی مثل تمسخر والدین یا بزرگ تر ها؛ 
نمایش صحنه هــای ضرب و شــتم در هر 
جــا؛ نمایــش خریدکــردن کــودکان بــدون 
حضــور والدیــن یــا بزرگ ترهــا؛ هرگونــه 
حرکت موزون؛ استفاده از موسیقی شش 
و هشــت و مبتذل و... . البته باز هم تکرار 
می کنم که رعایت تمامی قوانین نیز کافی 
نیست؛ چراکه مثل بسیاری از تصمیمات 
دیگر سازمان های دولتی و حتی غیردولتی، 
در نهایت ســلیقه اســت که حــرف اول را 
می زند. تصمیم های سلیقه ای هم از روزی 
بــه روزی دیگــر و یک آگهی بــه آگهی بعد 
عوض می شود. سرعت این تغییر سلیقه 
و نظر و قوانین به  سرعت چشم برهم زدنی 
اســت. در ایــن وضعیــت شــما به عنــوان 
کسی که باید کار را تحویل کارفرما بدهد، 
باید دست به دامن فایل های خام تصویر 
و تدوینگــر  شــوید و حتــی کار بــه جایــی 
می رســد کــه حاضریــد کل پــول تیــزر را 
برگردانید تا این غائله ختم به خیر شود. 

POINT OF VIEWدیدگاه

درباره بیلبوردهای هیمالیا که به نظر می رسد آن قدر که برای این برند هزینه داشته 
آورده نداشته باشد؛ چرایی این موضوع را بررسی کرده ایم

چشم گیر اما 
فراموش شدنی

این روزها اگر در برخی بزرگراه ها مثالً صدر نگاهی به اطراف 
بیندازید، در میان جایگاه های خالی بیلبورد یا بیلبوردهای 
قدیمی، ســه بیلبورد جدید از هیمالیــا را می بینید. کلیات 
سه طرح بیلبورد هیمالیا بسیار شــبیه به هم است، اما در 
جزئیات تفاوت هایــی دارد. البته بعید نیســت این تفاوت 
در ســرعت دیده نشــود و هر کســی تنها طرحی را به خاطر 
بیاورد کــه اولین بار دیده اســت. بــرای آنکــه بدانیم فعاالن 
حوزه بیلبــورد، این بیلبوردها را چگونــه می بینند و به وقت 
دیدن این بیلبوردها به چه فکر می کنند، از آنها خواستیم 

نظرشان را برایمان بگویند. 

  خالقیتی در کار نیست
نریمان نیاپور، مدیر خالقیت بادکوبه، بیلبوردهای هیمالیا 
را »اجرایی تمیــز از یــک ایده مبهــم« می دانــد و می گوید: 
»استفاده از نور اسپات و حضور کودک در فضای آبی باعث 
شده در مجموع بیلبورد eye catch خوبی داشته باشد، اما 

نمی توان گفت که در مجموع با ایده جذابی روبه رو هستیم. 
پیامی که حضور بچه ها ارسال می کند، خیلی به محصول 
مرتبط نیســت. به گمان مــن حضور کودک به عنــوان نماد 
»زندگی« در کار در نظر گرفته شــده که دلیل محکمی هم 

برای این کار نمی بینم.«
او می افزاید: »در مقایسه با نمونه های ایرانی شاید تالشی 
بــرای متفــاوت و مینیمال بــودن صــورت گرفتــه باشــد، اما 
نمی شود گفت تالش موفقی بوده، چون در حال ارسال پیام 
خالقانه ای نیســت )اگر هم هســت، بنده متوجه این پیام 
نمی شوم(. مشکل دیگر به نظرم عدم هماهنگی متن تبلیغ 
و بدنه متن اســت که موفق به ارســال یک پیام مشخص و 

درگیر کننده برای مخاطب نمی شود.«
نیا پــور در جــواب اینکــه آیــا بــرای بهتر شــدن ایــن بیلبورد 
ایــده ای دارد، پاســخ می دهد: »چون نتوانســتم بــا مفهوم 
مرکزی و پیام کار ارتباط بگیرم، متأسفانه ایده خاصی برای 
بهتر شدنش به ذهنم نمی رسد. فقط شاید امکان پذیر بود 

که هماهنگی بیشــتری در کپی رایتینــگ و آرت ورک ایجاد 
شود و از فرستادن پیام های متعدد جلوگیری به عمل آید.«

  مسیر دشوار فهم پیام
آیدا عباســی، طــراح ارشــد گرافیک شــرکت آیتــول، درباره 
عناصر بصری بیلبوردهای هیمالیا می گوید: »هیمالیا برای 
معرفی سه محصول مورد نظرش که به تازگی در سطح شهر 
نمایش داده شده، پیچیده و در عین حال زیباست. هر سه 
طرح با یک فضای بصری واحد و یک قالب لی اوت طراحی 
شــده اند که پیوســتگی در برخــورد با ایــده و نشــانه گذاری 
در ذهن و یــاد مخاطب را به همــراه دارند. بــا در نظر گرفتن 
نسبت لی اوت و متن به تصویر ارائه شده، مشخص است 
که بار کلــی و اصلــی انتقال پیــام را تصویر ساخته شــده به 

دوش می کشد.«
به گفتــه عباســی، در هــر طرح یــک محصــول از زاویــه باال 
بــه نمایــش درآمده کــه همچــون دریچــه ای رو بــه تاریکی، 

بيلبورد
B I L L B O A R D

آرمان 
میرعبدالحق

  
Info @
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نوری روشــن را به صحنه می تاباند و توأمان در هر سه طرح 
کودکــی در مقابــل محصول نشســته و بــه نور خیره شــده 

است. او در این باره توضیح می دهد: »نمایش 
تصویر محصول از زاویه باال و نورپردازی اندک و 
حداقلی، در رسانه ای همچون بیلبورد که زمان 
بسیار کمی را در اختیار دارد تا با مخاطب ارتباط 
برقرار کند و پیامش را منتقل کند، مســیر فهم 

پیام را کمی دشوار خواهد کرد.«
عباســی ادامه می دهد: »شــاید بتوان گفت 
این ایده پتانســیل آن را داشــت تا به شــکل 
دیگــری همچــون تیــزر تبلیغاتــی اســتفاده 
شــود. جایی کــه مخاطــب را بــا تکنیک های 

نورپــردازی و تصویری و حتی صداگذاری، می شــد بهتر 
تحت تأثیر قرار داد و پیام تبلیغ در بستر طوالنی تری از 

زمان مجال نفوذ داشت.«
او معتقــد اســت: »از منظــری دیگر و بــا توجه به ســه واژه 
»تمیزی«، »تازگی« و »کیفیت« در پیام اصلی نوشــتاری 
هــر طــرح؛ حضــور کــودک در مقابــل هــر محصــول کمــی 
توجیه ناپذیر است. گرچه کودک به عنوان المانی از زندگی 
و روشــنایی امیدبخــش قرار بــوده ایفــای نقش کنــد، ولی 
حضورش در مقابل محصولی مثل ماشین لباسشویی آن 
هم با در نیمه باز که اساســاً منطق کارکــرد محصول را هم 

ندارد، اندکی از منطق ذهنی مخاطب دور است.«
به گفته عباسی این تناقض در معرفی محصول تلویزیون 
هیمالیا بیشتر بروز می کند؛ »جایی که هم تصویر تلویزیون 
به واســطه نمایش از زاویه باال عمالً انــرژی تصویری اش به 
حداقل می رســد و از فاصله دور قابل تشــخیص نیســت، 
در کنار کودکی که با این فاصله نزدیک به صفحه نمایش 
زل زده، باز هم به چالش کشیدن منطق ذهنی مخاطب را 

در پی دارد.«
طراح گرافیک آیتــول می گوید: 
»به طور کلی انتخــاب رنگ آبی 
برای انتقال احســاس آرامش و 
امنیت انتخاب بجایی اســت و 
از طرفی خالی و یکدست بودن 
اتمســفر کلــی تصاویــر، ذهــن 
بیننــده را آمــاده درک بیشــتر 
پیــام می کنــد. امــا از آنجــا کــه 
هدف کمپین معرفی محصول 
اســت، تصویــر خــود محصول 
و ویژگی هــای رقابتــی اش کــه 
معیار انتخاب مخاطب به مثابه 
خریدار آن اســت، ســهم کمی 
از ایده دارد.این ســهم کم حتی 
در انــدازه  نوشــته ها و وزن آنهــا 
هم جبران نشده است. ترکیب 

نوشته ها و انتخاب یک رنگ واحد برای تمام آنها، روحیه ای 
کمی محافظه کار و کســالت آور در خود ایجاد کرده است. 
جایــی که تصویــر بــار مفهومــی و معنایــی پیچیده تــری را 
به دوش  می کشــد، برخــورد با نوشــتار می توانســت کمی 
جسورانه  و نجات بخش باشد تا پیچیدگی در فهم تصویر 

را با سهولت و شفافیت در نوشتار جبران کند.«

  بیرون زدن از قوانین و قواعد
نیاپــور و عباســی هــر دو اشــاره ای به متــن تبلیــغ هیمالیا 
داشــتند و به نظرشــان یکــی از نقــاط ضعــف بیلبوردهای 
هیمالیــا متــن آن بوده اســت. ملیــکا اعتمــادی، کپی رایتر 
اســنپ فود دربــاره متــن بیلبوردهــا می گویــد: »در دنیــای 
تبلیغات یافتن بهترین کلمات برای توصیف بجا و درست 
یک محصول که در عین حــال ترغیب کننده به خرید نیز 
باشــند، شــاید به خودی خود کار آسانی نباشــد! اما تمام 
آنچه از کپی رایتینگ در یک بنــر تبلیغاتی انتظار می رود، 
همین اســت؛ نوشــتن یــک جملــه کوتــاه، ترغیب کننده و 
بهترین توصیف کننده محصول که تنها شانس ارتباط با 

مخاطبش سه تا چهار ثانیه است.«
او دربــاره پویش اخیر هیمالیا معتقد اســت: »در رابطه با 
پویش اخیــری کــه از هیمالیا دیده ایم، شــاید 
اولیــن نکتــه چشــم گیر بیــرون زدن از قانون و 
قاعده هاســت. ســال های زیــادی اســت کــه 
کپی رایترهــا معتقدنــد بهتریــن نقطــه بــرای 
جای گیری متن تبلیغاتی گوشــه سمت چپ 
یــک بیلبــورد اســت، زیــرا نــگاه مخاطــب بــه 
شکل یک L ۹۰ درجه چرخیده عمل می کند، 
امــا هیمالیــا تصمیــم گرفتــه قاعده هــا را کنار 
بگــذارد و متن تبلیغاتی اش را ســمت راســت 
تصویــر قــرار دهــد. اینکــه چنیــن تصمیمــی 
چقدر خوب یا بد بوده است، باید از بازخورد مخاطبان این 
پویش ســنجید، اما حداقل در برخورد اول می توان گفت 
یک حرکت غیرمعمول در جای گــذاری »متن تبلیغاتی« 
مشاهده می شود.« اعتمادی در ادامه می گوید: »در بدنه 
متن، هیمالیا بر اســاس یک فرمول ثابت در تالش اســت 
با معرفی یکــی از ویژگی های هر محصول بــه زیبا بودن یا 
زیبا شــدن زندگی اشــاره کند! تازگی، کیفیــت و تمیزی را 
به عنوان دســتاوردهای محصوالتش انتخاب کرده و ادعا 
می کند با چنین ویژگی هایی زندگی زیبا خواهد بود. فارغ 
از اینکه این ویژگی ها بســیار کلی در نظر گرفته شده اند و 
هر برند داخلی و خارجی دیگری نیز می تواند دست روی 
این ویژگی ها بگذارد، به نظر می رسد از آنها به درستی نیز 
استفاده نشده است.« او درباره شعار تبلیغاتی این برند 
نیز می افزاید: »شعار تبلیغاتی گرچه از نامش پیداست و 
قرار است یک شعار باشد، اما باورپذیر بودن، به واقعیت 
نزدیــک بــودن و ســاده بودنــش باعــث خواهد شــد تأثیر 
بیشتر و بهتری بر مخاطب داشته باشد. آیا تمیزی، تازگی 
و کیفیت به زیبا شــدن زندگی کمک خواهد کرد؟ مفهوم 
زندگــی زیبــا حتــی در حالــت 
کلی هم بسیار گنگ و پیچیده 
اســت! مخاطــب بــا چنیــن 
جمله ای متقاعد نخواهد شــد 
که کیفیت یک تلوزیون، تازگی 
ناشــی از داشــتن یــک یخچال 
خوب یا تمیزی ناشی از داشتن 
ماشین لباس شویی زندگی اش 
را زیبــا خواهــد کــرد. داشــتن 
لوازم خانگی خوب می تواند در 
کیفیــت زندگی اثرگذار باشــد، 
اما زیبایــی زندگی بــه فاکتورها 
و عوامــل ذهنی و شــخصی هر 
فــرد بســتگی دارد.« اعتمادی 
می گویــد: »شــعارهای اخیــر 
هیمالیــا را می تــوان از جهــت 
کوتاه بودن، یکدست بودن و قابل انعطاف برای محصوالت 
مختلف خوب ارزیابی کرد، اما به مفهوم پشت این شعارها 
و ادعایــی کــه بــه مخاطــب ارائــه می دهــد، نمی تــوان نمره 
باالیــی داد. کپی رایتینــگ عالوه بــر مهارت های نــگارش و 
زبان شناسی نیازمند علم و تکنیک بازاریابی است تا موفق 
شود با یک جمله محصول را بفروشد. اما به نظر نمی رسد 
شــعارهای کوتــاه و تکرارشــونده هیمالیــا فروشــنده های 
خوبی باشند.« آن طور که از نظرات سه تن از فعاالن حوزه 
بازاریابی پیداســت، هیمالیــا در بیلبوردهــای جدید خود 
تصویرهای زیبایی ارائه می دهد و چشم ما را می گیرد، اما 
این چشم گیر بودن ذهن ما را درگیر هیمالیا نخواهد کرد. 
چراکه میان طراحی و متن بیلبورد انسجامی وجود ندارد و 
همه آنها به اندازه ای گنگ هستند که حتی نمی توان ایده 
اصلی این پویش را به درستی تشخیص داد. البته مثل هر 
تبلیغ دیگری این تبلیغ نیز باعث به چشم آمدن و به یاد 
ماندن و گفتن از تنوع محصوالت هیمالیا می شود، اما این 
تالش احتماالً به اندازه ای که برای هیمالیا خرج برداشته، 

آورده ای نخواهد داشت.

درباره کتاب »تله های تبلیغاتی«

قصه گو برنده است، اما نه هر قصه گویی!

INTRODUCTIONمعرفی

 هر بار که سراغ گوشی خود می روید یا 
تلویزیــون را روشــن می کنیــد، با خیل 
مواجــه  آگهی هــا  و  تبلیغــات  از  عظیمــی 
می شــوید. چنــد ثانیه بــرای دیــدن آنهــا وقت 
می گذارید؟ سه ثانیه یا بیشــتر؟ یا اینکه تمام 
آنهــا را رد می کنیــد؟ اگــر روی تبلیغــی متوقف 
شــدید، آن تبلیــغ چــه ویژگی هایی داشــته که 
شما را مشتاق نگه داشته است؟ تا به حال به 

این پرسش فکر کرده اید؟

 حــاال فــرض کنیــد در امــور فــروش و 
یــا  کارخانــه  یــا  شــرکت  تبلیغــات 
اســتارتاپی مشــغول بــه کار هســتید. به شــما 
گفته اند تنها ســه ثانیــه فرصت داریــد تا یک 
بیننده را به آن تبلیغ جذب و حواس او را از آن 
خود کنید، وگرنه بسیار سریع از روی آن آگهی 
و محتوا رد می شــود و ســراغ محتــوای دیگری 
مــی رود. در ایــن ســه ثانیــه چــه می کنیــد تــا 

خواننده یا بیننده را مجذوب خود کنید؟ 

 کتــاب »تله هــای تبلیغاتــی« نوشــته 
برندان کین سعی می کند به تمام این 
پرسش ها پاســخ دهد و به شــما بیاموزد با چه 
تله های تبلیغاتی مخاطب خود را جلب کنید. 
کین که خود از مشــاوران بازاریابــی و تبلیغات 
شــرکت های بــزرگ دنیاســت، شــگردهای 
منحصربه فرد خود و سایر غول های کسب وکار 
جهان را در اختیار شما قرار می دهد تا با بخش 
جدیــدی از عالــم بازاریابــی و تبلیغــات آشــنا 
شوید که پیش از این به ذهن تان خطور نکرده 

بود.

 باید بدانید که اصول سنتی بازاریابی و 
تبلیغــات دیگــر مثــل گذشــته جــواب 
نمی دهــد. دنیا بــا ســرعت سرســام آوری تغییر 
می کنــد و آدم هــای آن مدام ســلیقه و نیازشــان 

عــوض می شــود. شــما به عنوان کســی کــه قرار 
اســت آدم های دنیــای امــروز را به خریــد کاال یا 
استفاده از خدمات خود ترغیب کنید، اگر با این 
تغییرات همراه نشوید، عقب می مانید و قافیه 
را می بازید.  کین در این کتاب بار دیگر از اهمیت 
روایت  کردن می گوید، اما بر این نکته نیز تأکید 
دارد که هر چیزی اگر به شــکل روایت دربیاید، 
قرار نیســت جــذاب باشــد! در واقع هــر روایتی 

جذاب نیست و روایت نیز باید به روز باشد.

 درست است که تمام مسائل حیاتی 
دنیا با طرز صحیح و کاربردی »روایت« 
و معرفی در رســانه ها شــناخته می شــوند، اما 
کســی موفق تر اســت کــه بتوانــد خــود را بهتر 
معرفی کند و روایتش خریدار بیشتری داشته 
باشــد. حال، وقتی شــما شــغل تان بــه معرفی 
یک محصول گره خورده، آن هم در دنیایی که 

همــه می خواهند محصول شــان 
به چشم مخاطب بیاید و چشم 
او را بگیــرد، ناچاریــد خــود را بــه 
به روزتریــن دانــش زمــان خــود 
و  »بهتــر  تــا  ســازید  مســلح 
تخصصی تــر« محصول تــان را 

معرفی کنید. 

 کیــن موضوعــات کتاب 
این گونــه  را  خــود 
دســته بندی کرده اســت )عنوان 

هر فصل گویای محتوای آن است(:
 مقدمــه: زندگــی در جهانــی بــا ســرعت 

سه ثانیه ای
 آشنایی با شگردهای بازاریابی؛ سالح جدید 

محرمانه شما
 شــرکت تســال و فیلم جادوگــر بلــر، راهنمای 

شما برای خلق شگردی بی نقص
 6۰ میلیارد پیام در روز: چگونه میان این همه 

هیاهو در مسیر خود بجنگید؟
 رئیس جمهــور شــو و زمیــن را نجات بــده: بر 

هنر قصه گویی مسلط شو
 چگونــه بــه دام زندان زمــان نیفتیــم: دوره ای 
و  اعتبــار، صداقــت  زمینــه  در  پیشــرفته 

باورپذیری
 بیاموز تا گوش کنی؛ گوش کن تا بیاموزی

 هر آنچــه دارم به شــما تعلــق دارد، به رایگان 
برای شماســت: چگونه تقاضا بــرای برندتان را 

سرعت بخشید؟
 از شگرد تا مقیاس سنجش: راز ۱/6 میلیارد 

در ۴۸ ماه
 تمایــز در ســطح جهانــی: چگونه اســکارلت 
جانسون را مجاب کنید با شــما بال کبابی تند 

بخورد؟!
 شــگردهای قبلی تــان بی تأثیرنــد؛ زنده بــاد 

روش های جدید

نگار قانونی  

negarqanouni
@gmail.com

مارکتينگ
M A R K E T I N G

 این ایده پتانسیل آن 
را داشت تا به شکل 

دیگری همچون تیزر 
تبلیغاتی استفاده شود. 
جایی که مخاطب را با 

تکنیک های نورپردازی 
و تصویری و حتی 

صداگذاری، می شد 
بهتر تحت تأثیر قرار 

داد

افسانه دهکامه 

taaghche.
afsanedehkame

@gmail.com

و ادعایــی کــه بــه مخاطــب ارائــه می دهــد، نمی تــوان نمره 
باالیــی داد. کپی رایتینــگ عالوه بــر مهارت های نــگارش و 
زبان شناسی نیازمند علم و تکنیک بازاریابی است تا موفق 
شود با یک جمله محصول را بفروشد. اما به نظر نمی رسد 
شــعارهای کوتــاه و تکرارشــونده هیمالیــا فروشــنده های 
خوبی باشند.« آن طور که از نظرات سه تن از فعاالن حوزه 
بازاریابی پیداســت، هیمالیــا در بیلبوردهــای جدید خود 
تصویرهای زیبایی ارائه می دهد و چشم ما را می گیرد، اما 
این چشم گیر بودن ذهن ما را درگیر هیمالیا نخواهد کرد. 
چراکه میان طراحی و متن بیلبورد انسجامی وجود ندارد و 
همه آنها به اندازه ای گنگ هستند که حتی نمی توان ایده 
اصلی این پویش را به درستی تشخیص داد. البته مثل هر 
تبلیغ دیگری این تبلیغ نیز باعث به چشم آمدن و به یاد 
ماندن و گفتن از تنوع محصوالت هیمالیا می شود، اما این 
تالش احتماالً به اندازه ای که برای هیمالیا خرج برداشته، 

نمی دهــد. دنیا بــا ســرعت سرســام آوری تغییر 
می کنــد و آدم هــای آن مدام ســلیقه و نیازشــان 

 چگونــه بــه دام زندان زمــان نیفتیــم: دوره ای 
و  اعتبــار، صداقــت  زمینــه  در  پیشــرفته 

باورپذیری
 بیاموز تا گوش کنی؛ گوش کن تا بیاموزی

 هر آنچــه دارم به شــما تعلــق دارد، به رایگان 
برای شماســت: چگونه تقاضا بــرای برندتان را 

سرعت بخشید؟
6 از شگرد تا مقیاس سنجش: راز 6 از شگرد تا مقیاس سنجش: راز ۱/6 میلیارد 

۴۸در ۴۸در ۴۸ ماه
 تمایــز در ســطح جهانــی: چگونه اســکارلت 
جانسون را مجاب کنید با شــما بال کبابی تند 

بخورد؟!
 شــگردهای قبلی تــان بی تأثیرنــد؛ زنده بــاد 

روش های جدید
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سالمت
H E A L T H

برای شــروع لطفاً از فعالیت خودتان در 
حوزه اکوسیســتم بگوییــد. با توجه به اینکه شــما 
پزشــک هســتید و تحصیالت آکادمیک پزشــکی 
داریــد و برخــالف ســایر همکاران تان کــه مقاومت 
عجیبــی در بحث فنــاوری دارنــد، شــما وارد حوزه 
اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی شده اید، عامل 

اصلی این اتفاق چه بود؟
بایــد بگویم که مــن اساســاً در زمان تحصیل پزشــکی هم 
به فناوری بها می دادم. تقریباً ســال ۸۸ بــود که ترم پنجم 
پزشــکی بــودم. در آن زمــان کامپیوترهــای جیبــی تــازه به 
بازار آمده بود که ویندوز داشــت یا گوشــی های اچ تی سی  
اندروید. من هنوز خودم گوشی نداشتم و در همین حین 

با واژه ای به نام »اِم هلث« آشنا شدم. این واژه کنجکاوی ام 
را برانگیخــت و پــی اش را گرفتم. از همــان موقــع وارد این 
وادی شــدم و فهمیدم چقدر می شــود از فناوری استفاده 
کرد. سال ۹۰ یک همایش بازآموزی در دانشگاه اصفهان 
برگزار کردم که درباره فناوری های موبایل در حوزه سالمت 
بود و از همــان زمان در این حــوزه فعالیت می کــردم و بین 

گفت وگو با دکتر آیدین پرنیا، بنیان گذار »مدلین« که معتقد است اکوسیستم استارتاپی 
سالمت اصال وضعیت خوبی ندارد

یکی از روندهای سال های اخیر، خصوصاً در دوران کرونا که در کسب و کارهای آنالین قوت گرفت، سالمت دیجیتال بود و اهمیت این موضوع برای »کارنگ« به قدری است که هر هفته 
در صفحه سالمت، نوآوران و فعاالن این حوزه معرفی می شوند. در سال های گذشته ایران هم از این روند روبه رشد این صنعت، مستثنی نبود و کسب وکارهای موفق بسیاری در این حوزه 
ایجاد شد که توانستند هم جذب سرمایه  خوبی داشته باشند و هم سهم خوبی از بازار کسب کنند که در همین صفحه به معرفی بسیاری از آنها پرداختیم. اگر چند شماره اخیر کارنگ را 

خوانده باشید، نام آیدین پرنیا در گفت و گوها به چشم شما خورده است. هرچند کسب وکار او متوقف شده، اما بنا به مشی حرفه ای کارنگ این فرصت فراهم شد تا حرف های پرنیا را درباره 
کسب وکار »مدلین« و علل توقفش بشنویم. مدلین خدمات پیش شتاب دهی به استارتاپ های سالمت ارائه می داد و مدتی هم با شتاب دهنده »کارا« همکاری داشته است.

حباب و سراب سالمت

 آینده فناوری پزشکی
در سال 2023

 گام هایی که
باید برداشت

همه گیــری ممکــن اســت فروکــش کــرده 
باشــد، امــا اکنــون بایــد بــرای مقابلــه بــا 
مســائلی کــه خدمــات بهداشــتی مان بــا 
آن روبــه رو هســتند، ســرمایه گذاری کرد. 
»انقــالب صنعتــی ســوم« بــا محوریــت 
فنــاوری بــا پیشــرفت های بالقــوه در 
غربالگــری، نظــارت، تشــخیص و درمان، 
نقش مهمی در این امر ایفــا خواهد کرد. 
بینش هــای دوران کرونــا در ســال جدیــد 
میالدی افق هایی برای تمرکز بر ســالمت 
آشــکار کرده و چهار جریان اصلی در این 

حوزه پیش بینی می شود.
خودتشــخیصی: خودتشــخیصی قــرار 
اســت رایج تــر شــود. در طــول همه گیری، 
مــردم در سراســر جهــان آزمایــش کووید 
را در زندگــی روزمــره خــود گنجانده انــد و 
بــه انجــام ایــن خودآزمایی هــا عــادت 
کرده اند؛ در نتیجه احتماالً شاهد افزایش 
استفاده از آزمایش های IVD )تشخیص 
آزمایشــگاهی( از طریــق خــون یــا بــزاق 
خواهیم بود که می تواند نتایج سریعی به 
دست دهد و به افراد کمک کند تا کنترل 

بیشتری بر سالمت خود داشته باشند. 
درمــان دیجیتــال: احتمــاالً اســتفاده 
 )DTx( بیشــتری از درمان های دیجیتــال
وجود دارد که رویکردی مبتنی بر شواهد 
بــرای مدیریت اختــالالت یــا بیماری های 
بیماران است. درمان دیجیتال مبتنی بر 
نرم افــزار اســت و از ورودی های دیجیتالی 
مانند دستگاه های تلفن همراه، برنامه ها 
و اینترنت اشیا در جهت ارائه برنامه های 
بهداشــتی سفارشــی بــرای هــر بیمــار 

استفاده می کند.
زنجیره تأمیــن قوی تــر: اثــرات همه گیری 
بخــش  بهداشــتی،  خدمــات  بــر 
پزشــکی را تحــت فشــار فزاینــده ای برای 
پاســخگویی بــه تقاضــای روزافــزون قــرار 
داده و آســیب پذیری های زنجیــره تأمیــن 
و همچنین کاستی های عملکرد را آشکار 
کرد. در نهایــت، این یک یادگیری کلیدی 

برای این بخش بود. 
دسترسی برای همه: شرکت ها باید در مورد 
چالش هــای فرهنگی ماننــد موانــع زبانی 
راه حــل ارائه دهنــد. این موضــوع به همان 
اندازه که در مورد فناوری و پزشــکی است، 
به ارتباطات نیز مربوط می شود. استفاده 
از فناوری بایــد این امــکان را فراهــم کند تا 
همگان در هــر منطقه بــا توجه به شــرایط 

زیستی بتوانند از آن برخوردار شوند.

TRENDروند

   عکس:  پریا امیر حاجلو
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سالمت
H E A L T H

راهکارهــای ســالمت عمومــی و مدتــی در ایــن حــوزه کار 
می کردم. شــش ســال پیش بود که در ایونِت هایــی که در 
تهــران برگــزار می شــد، رفت وآمد داشــتم و متوجه شــدم 

چقدر جــای دانش  پزشــکی خالی  اســت و به 
این ترتیب، جرقه مِدلین زده شــد. ما در وهله 
اول با ایونت های مصاحبه ای شــروع کردیم و 

بعد کم کم مِدلین توسعه پیدا کرد. 
همان طور که خودتان هــم گفتید، همکاران ما 
اقبــال چندانی بــه فنــاوری نشــان نمی دهند! 
دقیقــاً همیــن مســئله بــرای مــا جــذاب بــود و 
دلیلی شد که مداخله کنیم و کارهای مختلفی 
انجام دادیم. تــا حدی که توانســتیم اعضایی 
را جذب کنیــم؛ چه در بدنه مســئوالن، چه در 

دانشگاه ها و با برنامه هایی که در دانشگاه اجرا می کردیم 
تا حدی توانســتیم کار را جلو ببریم. دوســتانی که از بدنه 
علــوم پزشــکی می خواســتند کارآفرینــی کنند یــا کارهای 
اســتارتاپی انجام بدهند، به ما پیوســتند یا حتــی افرادی 

را بــرای مثــالً یادگیــری هــوش 
مصنوعی جذب کردیم.

بــا  شــما 
هــم  کارا  مجموعــه 
داشــتید.  همــکاری 
دربــاره ایــن همــکاری 

توضیح می دهید؟
بلــه. مــا برنامــه ای بــر اســاس 
پیش شتاب دهی طراحی کردیم 
تــا افــراد بــا شــرایط کســانی که 
مثــالً از جامعــه علــوم پزشــکی 
هســتند، بتواننــد بــا مفاهیــم 
آشنا شــوند. این برنامه را با نام 
»تامــزآپ«، یــک دوره در علوم 
پزشــکی تهــران برگــزار کردیم و 
از همان ابتدا هدف مان این بود 
که بفهمیم برنامه طراحی شده 
چه ایراداتــی دارد و اصالحاتی 
که بایــد انجام دهیم، چیســت 
و در قالــب فعالیــت خصوصی 
تبدیلــش کنیم بــه مجموعه ای 
کــه می تواند بــا ســرمایه گذارها 
تعامــل کنــد و ســعی کردیــم 
شتاب دهنده شرکتی اشتراکی 

طراحی کنیم که دالیل مختلفی داشــت. تــالش کردیم با 
سازمان هایی شراکت شکل دهیم و در سازمان ها ایده های 

نوآورانه را بیاوریم که متأسفانه پلن  ما جواب نداد.
برای همین تصمیــم گرفتیم روی نقطه قــوت خودمان که 
پیش شتاب دهی است، تمرکز و با یک شتاب دهنده توافق 
کنیم. واقعــاً هم تعداد شــتاب دهنده های حوزه ســالمت 
که می شــد با آنهــا کار کــرد، خیلی کــم بــود و آن موقع هم 
مجموعــه کارا تغییــر مدیریتی داشــت کــه فرصتی پیش 
آمد و این همکاری با کارا شکل گرفت. ما به  سمت جذب 

سرمایه رفتیم. 
قرار بر ســرمایه گذاری از طرف آنها و شــکل دادن شراکت 
بود که متأسفانه اوضاع به گونه ای که در نظرمان بود، پیش 
نرفت. تقریباً یک ســال و نیم پیــش، فعالیت های مِدلین 
کالً متوقف شــد. البتــه همچنان ســایت و آخریــن برنامه 
موجود است و آخرین سیکل پیش شتاب دهی را هم بهار 
ســال گذشــته برگزار کردیــم. اما بعــد از آن هیــچ فعالیتی 
در مدلیــن نداشــتیم. هنوز هم مســکوت مانــده و تعیین 

تکلیف نشده است.

چه چیــزی باعــث شــد مدلیــن متوقف 
شود؟ 

در ابتــدا بســیار امیــدوار بودیم بــه اینکــه نهایتــاً بتوانیم 

سیستمی را پیاده کنیم که با تسهیل فرایند برای کسانی 
که توانایی  دارند، با ایجاد ارتباط بین رشــته های مختلف 
و نزدیک کردن سرمایه گذارها و بخش نظارتی و مدیریتی 
حــوزه ســالمت، نوآوری هایی انجــام دهیم. با 
مراکز مختلــف وارد مذاکــره شــدیم و کارهای 
بســیاری انجــام شــد کــه یــک همگرایــی یــا 
همبســتگی شــکل بگیــرد. شــکل نگرفــت و 

نمی گیرد!

چه عامل یــا دلیلی باعث شــد این 
همگرایی شکل نگیرد؟

خیلــی برایــم مهــم نیســت کــه دالیلــش چه 
بود. االن هم کــه اصالً بحث نــوآوری در حوزه 
ســالمت اولویت نیســت و ما در تأمین نیازهای اولیه ا ش 
مانده ایــم. مــن می خواســتم چیــزی را کــه از مســئوالن، 
نهادهــای مختلــف یــا ســرمایه گذاران می بینــم، بــه افراد 
مســتعد منتقــل کنــم و در اصــل بــازوی  انتقــالِ »امیــد 
بــه آینــده« باشــم. بعــد دیــدم 
این امیدواری توخالی اســت و 
من پیــش وجــدان خــودم کنار 
نمی آمــدم کــه بــه اســتارتاپی 
یــا جوانــی بگویــم بیــا وقــت و 
انــرژی و ســرمایه ا  ت را بگــذار، 
در حالــی کــه ســرمایه گذار مــا 
نمی تواند ذره ای ریسک تحمل 
حمایت هــای  اعطــای  کنــد. 
مالــی،  پشــتیبانی  دولتــی، 
روابــط و چيزهــای مختلــف در 
شــکل گیری بستر کســب وکار 
بســیار مؤثــر اســت. وقتــی 
می بینم هیچ کــدام از فاکتورها 
یا وجــود نــدارد یــا درســت کار 
نمی کنــد، ایــن کار را نمی کنــم. 
با وجــدان خودم کنــار نمی آیم 
که افــراد را ترغیب کنــم در این 

فرایند وارد شوند.
تحلیــل  دیگــر،  ســویی  از 
شــخصی مــن ایــن اســت کــه 
ایــن مــدل کار اســتارتاپی بــا 
شــرایط اقتصــادی مــا در ایران 
همخوانی نــدارد. آن چیزی که 
از مدل تأمین سرمایه و توسعه 
اســتارتاپ ها در فضــای رقابتــی مثــالً آمریــکا الگــو گرفته 
بودیم، در فضای غیررقابتی، کُند و اقتصاد دولتی ما جواب 
نمی داد و ما باید روش دیگری پیدا می کردیم. به نقطه ای 
رسیده بودم که باید از اول شــروع می کردیم و رویکردمان 
را تغییــر می دادیــم، ولــی مــن دیگر انــرژی شــروع کردن از 
صفر نداشــتم. کالً اســتارتاپ های نوپای ما هم خیلی کم 
شــده بودند. راســتش را بخواهید، به نظرم اوضاع خیلی 
ناامیدکننده است، زیرا شانس  کسب وکارها بسیار کم و 
ریسک شــان باالســت. به جایی رســیدم که دیدم چیزی 
که ما در اکوسیســتم ارائــه می دهيم، در واقــع یک حباب 
اســت یا وقتی بــه جلــو پیــش می رویم، بیشــتر شــبیه به 

سراب است.

این حبــاب یا ســرابی کــه از آن صحبت 
می کنید، چیســت؟ چه عواملــی ناامیدتــان کرده 

است؟
ببینید همه کسانی که در اکوسیســتم هستند، از رسانه 
گرفتــه تــا شــتاب دهنده و... تــالش خــود را کردیــم، ولــی 
اتفاقی که باید نیفتاد. به نظرم فضایی سمی ایجاد شده و 
انگشت اتهام هم سمت شتاب دهنده ها بود. نمی خواهم 
از شتاب دهنده ها دفاع کنم، ولی در واقع این اتهام زنی ها 
انداختــن تقصیــر گــردن ایــن وآن بــود؛ درحالــی کــه کل 

سیستم، سیستم اشتباهی بود و برای فضای ما مناسب 
نبود. ما نتوانستیم یک مدل بومی متناسب با سازوکارها 
و محدودیت هــای خودمان خلــق کنیم. من شــخصاً روی 
تیم هایی سرمایه گذاری کردم، ولی به نتیجه نرسیدم. زیرا 
سرمایه گذاری  ریسک باالیی به همراه دارد. سرمایه گذاری 
کــه باید ســعی کنــد دانشــش را افزایــش بدهد و حــوزه را 
بفهمد، بیشتر کار نمایشی  انجام می دهد. به طور کلی ما 
در اکوسیستم مصداق طبل توخالی هستیم. سرمایه کل 
اکوسیستم سالمت با تمام استارتاپ ها، به اندازه  بودجه 
ساخت یک بیمارستان ما نمی شــود. بعد ما در این فضا 

می خواهیم درباره چه چیزی صحبتی کنیم؟ 

یعنــی یکــی از مشــکالت و چالش هــای اساســی 
را کمبــود ســرمایه گذار خطرپذیــر در ایــن حــوزه 

می دانید؟
در تمام دنيا ســرمایه گذاری روی اســتارتاپ های ســالمت 
در دوران کرونا تا همین اواسط ۲۰۲۲ افزایش پیدا کرد. ما 
اوایل کرونا بخش ناچیز سرمایه گذاری روی استارتاپ های 
تله مدیســن داشــتیم که بعدتر افت کرد. بخشی تقصیر 
ســرمایه گذار ان اســت کــه نمی خواســتند در مرحلــه 
ارلی استیج ســرمایه گذاری کنند و بخشــی هم تقصیر ما 
 A بود که نتوانستیم اســتارتاپ های این مرحله را به سری
و سری  B برسانیم. بعضی از آنها در اوایل کرونا توانستند 
جذب سرمایه کنند، ولی شش ماه بعد به شدت با کاهش 
سرمایه گذاری روبه رو شدیم. هیچ استارتاپ جدیدی هم 
برای سرمایه گذاری نبود. بین استارتاپ های بزرگ سالمت 
و اســتارتاپ هایی کــه تــازه می خواســتند شــروع کننــد، 
فاصله ای افتاد و در آن میانه هیچ کس، هیچ کاری نمی کرد 
که اســتارتاپی بــه مرحله مید اســتیج برســد. ایــن فاصله 
هــم دقیقــاً باعث شــد مــا برخــالف تمــام دنیا که داشــت 
ســرمایه گذاری را در دوران کرونــا افزایــش مــی داد، اصــالً 
استارتاپی نداشته باشیم که بخواهد سرمایه جذب کند.

جمع بندی تــان از وضعیــت فعلــی اکوسیســتم 
نوآوری در حوزه سالمت چیست؟

معتقدم ما تقریباً دو سال پیش با یک اکوسیستم دچار 
عارضــه قلبــی و مشــکالت سیســتمیک مواجــه بودیــم. 
یکسری کارها انجام شــد که این اکوسیستم بیمار بتواند 
احیــا شــود، ولــی نهایتــاً االن مــن یــک اکوسیســتم مرده 
می بینم که شما هر کاری کنید، احیا نمی شود. تنها کاری 
که می شــود انجام داد، این اســت کــه اعضایــش را پیوند 
بزنید برای نجــات  دیگران؛ وگرنــه واقعاً چیــزی از آن باقی 
نمانده و نامش اکوسیستم نیست. اگر قرار است اتفاقی 
در اکوسیســتم بیفتــد، بایــد از پایــه و صفــر شــروع کرد. 
این دیدگاه من اســت. درست اســت که مثالً در گوشه ای 
ســلول ها و اعضــا هســتند و تــالش می کنند خودشــان را 
نجات بدهنــد، ولی نمی توان روی جســدی کــه پیش روی 

ماست، اسم اکوسیستم گذاشت.  
عمــق فاجعــه را اینجــا می بینــم کــه ایــن اکوسیســتم از 
پایه به مانــع برخورد می کنــد؛ نبود بازوی حوزه ســالمت 
از وزارت بهداشــت و دانشــگاه تــا رده هــای پایین تــر 
مثــالً تحصیل کرده هــا، متخصصــان و اســاتید و بعــد 
دانشــجویان. حضور این افــراد و ارگان ها در اکوسیســتم 
نوآوری ســالمت، در قیاس با دیگر حوزه ها واقعاً کم رنگ 
اســت! مــا اکوسیســتمی ســاختیم که قســمتی  کــه باید 
حضــور داشــته باشــد، اصــالً وجــود نداشــت. در واقــع 
داشــتیم همین طــور لنگان لنــگان بــا تــوانِ نصفه  نیمــه 
پیــش می رفتیم، ولــی این نصفه مــا نمی توانســت بَِدوَد! 
حرف آخرم این  اســت کــه، اکوسیســتم نــوآوری خودش 
نوآورانه رفتار نمی کــرد. یعنی وقتی می دیــد کاری جواب 
نمی دهــد، آن را اصالح نمی کــرد. در ذهنیت کســانی که 
در اکوسیســتم کار می کردنــد، مدل توســعه ای همــراه با 
یادگیری و آزمون و خطا وجود نداشــت؛ چــه در آموزش، 

چه در پشتیبانی و چه در سرمایه گذاری .

REVIEWبررسی

 آیا هوش مصنوعی 
می تواند جای تشخیص 

پزشکان را بگیرد؟

چالش بزرگ
فناوری های هوش مصنوعی که همیشه در 
تجارت مدرن و زندگی روزمره حضور دارد، 
به طور پیوسته در مراقبت های بهداشتی 
نیز اســتفاده می شود. اســتفاده از هوش 
مصنوعــی در مراقبت هــای بهداشــتی 
این پتانســیل را دارد که به ارائه دهندگان 
مراقبت هــای بهداشــتی در بســیاری از 
جنبه های مراقبــت از بیمــار و فرایندهای 
اداری یاری رســاند. همچنیــن کمک کند 
راه حل های موجود را بهبود بخشــند و بر 

چالش ها غلبه کنند.
یادگیری ماشــین: یادگیری ماشــین یکی 
از رایج تریــن شــیوه های هــوش مصنوعی 
در مراقبت هــای بهداشــتی اســت. ایــن 
یک تکنیک گســترده در هسته بسیاری 
از رویکردهــای هوش مصنوعــی و فناوری 
مراقبت های بهداشتی است و نسخه های 

بسیاری از آن وجود دارد.
پــردازش زبــان طبیعــی: درک زبــان 
انسان، هدف هوش مصنوعی و فناوری 
مراقبت های بهداشتی برای بیش از ۵۰ 
 NLP ســال اســت. اکثــر سیســتم های
شــامل روش هــای تشــخیص گفتــار یا 
تجزیه وتحلیــل متــن و ســپس ترجمــه 

هستند.
درمــان:  و  تشــخیص  کاربردهــای 
سیســتم های مبتنــی بــر قوانیــن اولیــه، 
پتانســیل تشــخیص و درمــان دقیــق 
بیماری را داشــتند، اما به طــور کامل برای 
عمل بالینی پذیرفته نشدند. آنها به طور 
قابل توجهی در تشخیص، بهتر از انسان 
نبودنــد و ادغــام بــا گــردش کار پزشــک و 
سیستم های پرونده سالمت کمتر از حد 
ایده آل بود. اما چه مبتنی بر قوانین و چه 
الگوریتم، استفاده از هوش مصنوعی در 
مراقبت هــای بهداشــتی بــرای طرح های 
تشــخیص و درمــان، اغلــب می توانــد بــا 
 EHR گردش کار بالینــی و سیســتم های
ســخت باشــد. مســائل یکپارچه ســازی 
در مقایســه بــا دقــت پیشــنهادها، مانع 
بزرگ تری بــرای پذیــرش گســترده هوش 
مصنوعــی در مراقبت هــای بهداشــتی 
بوده اســت. یکی از چالش های اســتفاده 
از هــوش مصنوعــی در مراقبت هــای 
بهداشــتی این اســت که برای مؤثر بودن 
به دسترســی به حجــم زیــادی از داده ها 
نیــاز دارد. چالش دیگر این اســت که اگر 
داده هــای مــورد اســتفاده بــرای آمــوزش 
الگوریتم ها نماینده کل جمعیت نباشد، 

خطر سوگیری وجود دارد.  

عباس عین علی 

abbas.einali
@gmail.com

معتقدم ما تقریبًا 
دو سال پیش با 
یک اکوسیستم 

دچار عارضه قلبی و 
مشکالت سیستمیک 
مواجه بودیم. یکسری 

کارها انجام شد 
که این اکوسیستم 
بیمار بتواند احیا 

شود، ولی نهایتا االن 
من یک اکوسیستم 

مرده می بینم که شما 
هر کاری کنید، احیا 

نمی شود. تنها کاری که 
می شود انجام داد، این 
است که اعضایش را 

پیوند بزنید برای نجات  
دیگران
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لجستيک
L O G I S T I C

بزرگراه هواپیماهای بدون 
سرنشین در انگلستان ساخته 

می شود

سرمایه گذاری پنج 
BT میلیون پوندی

شــرکت BT مبلــغ پنــج میلیــون پونــد 
در یــک اســتارتاپ در جنــوب انگلســتان 
سرمایه گذاری کرده اســت. این استارتاپ 
بــه دنبــال ایجــاد یــک کریــدور هواپیمای 
بدون سرنشــین در سراســر جنوب و مرکز 
انگلستان برای حمل بار و سایر لوازم است.

مرکز دیجیتال گروه مخابراتی ETC در حال 
سرمایه گذاری در شرکت هواپیماهای بدون 
سرنشین Altitude Angel برای حمایت از 

کار خود در پروژه اسکای وی است.
ایــن طــرح شــامل یــک کریــدور هواپیمای 
بدون سرنشــین ۱6۵مایلی 
اســت که بر فــراز ریدینگ، 
آکســفورد، میلتون کینــز، 
کمبریــج، کاونتــری و راگبی 
راه انــدازی خواهــد شــد و 
ایــن دو شــرکت امیدوارنــد 
بــه بزرگــراه هواپیماهــای 
بــدون سرنشــین بریتانیا و 
بزرگ تریــن و طوالنی تریــن 
شبکه در نوع خود در جهان 

تبدیل شوند.
هــدف بلندمــدت ایــن شــرکت، ایجــاد 
شــبکه ای اســت کــه شــهرها و شــهرک ها 
را بــه هــم متصــل کنــد و همچنیــن مراکز 
حمل ونقل و تحویل بسته در سراسر کشور 

ایجاد کند.
 BT Group’s Etc تــام گای، مدیرعامــل
Center گفت: »در ETC ما از شرکت هایی 
ماننــد Altitude Angel کــه ایده هــای 
 BT Group تحول گــرا دارنــد و از مقیــاس
و رویکــرد انعطاف پذیر ما برای رشــد ســود 

می برند، حمایت می کنیم.«
گای افــزود: »این معامله شــامل ســهامی 
در Altitude Angel نیــز می شــود... مــا با 
هم راه حل های بی نظیر هواپیماهای بدون 
سرنشــین را به بــازار می آوریــم، از نــوآوری 
دیجیتــال و قــدرت شــبکه خود اســتفاده 
می کنیم و در واقع آســمان را بــرای برآوردن 
نیازهای مصرف کننده و کسب وکار واقعی 

باز می کنیم.«

INVESTMENTسرمایه گذاری

گفت و گو با میالد چرمیان، مدیرعامل »منم پست«؛ او 
که فروشگاه اینترنتی اش را برای راه اندازی این کسب و کار 

لجستیکی واگذار کرده، معتقد است کیفیت باالی خدمات 
مهم تر از تنوع خدمات و مسائل کمی است

توقف لجستیک 
در روزهای برفی!

احتماالً کسب وکارهایی که بخش اعظم یا تمام فروش خود 
را از طریق زیرساخت های اینترنتی انجام می دهند، این 
موضوع برایشان قابل درک است که داشتن لجستیک 

قوی تا حد زیادی می تواند میزان رضایت مشتری را باال برده 
و روی فروش آنها تأثیر بگذارد! »منم  پست« شرکتی است 

که هم بنیان گذار آن روزی خودش فروشگاه اینترنتی داشته، 
اما از وضعیت صنعت لجستیک در ارتباط با کارش 

راضی نبوده و همین نارضایتی وادارش کرده کسب وکار 
پررونق قبلی را واگذار کند و نهال کسب وکاری لجستیکی 

را با دستان خود بکارد و آبیاری کند تا به امید رسیدن به 
یک درخت پربار و اینکه بتواند کمک حال فروشگاه های 

اینترنتی شود. آنچه در پی می آید، گفت و گوی کارنگ 
با میالد چرمیان، هم بنیان گذار و مدیرعامل شرکت 

لجستیکی »منم  پست« است. 

چطور شد منم پست را راه اندازی کردید؟
از حــدود ۱۰ ســال پیــش کــه بــا مشــاوره و همراهــی یکــی از 
دوستانم )علی بختیاری( فروشگاه اینترنتی »زوفاچوب« را 
راه اندازی کردم، پی بردم برای داشتن یک فروشگاه اینترنتی، 
لجســتیک حرف اول را می زند و این مســئله به صورت یک 
دغدغه مهم برای ما مطــرح بــود و آن را با تمــام وجود لمس 
می کــردم. بنابرایــن در یــک برهــه از زندگــی کاری تصمیــم 
گرفتم زوفاچوب را واگذار کنم و به فکر تأسیس یک شرکت 
لجستیکی به نام منم پست افتادم. استارت کار را در تیرماه 
۱۳۹۹ بــا همراهی دوســتان و همراهان مشــاوری کــه در کنار 
خود داشتم، زدم و مهر همان سال به طور رسمی و عملیاتی، 
منم پســت راه اندازی شــد. با اینکه ابتدا قرار بود استارتاپی 
راه اندازی کنیم که به واســطه آن کاالهای بــزرگ را در تهران و 
شهرستان جابه جا کنیم، اما با توجه به نیاز بازار و تقاضای 
مشتری، در فاز اول برنامه خود را تغییر دادیم و روی کاالهای 

کوچک متمرکز شدیم. 
 

 اما بــه نظــر می رســد نیــاز بــه جابه جایی 
کاالهای بــزرگ به صورت خرده بــار هنوز هــم در بازار 
وجود دارد. چرا همین کار را که روزی دغدغه  خودتان 

هم بوده، ادامه ندادید؟
اجرای این کار جزو برنامه های میان مدتی است که تصمیم 
داریم قدری که در کار جلو رفتیم، شاید با جذب سرمایه گذار 
اجرایی کنیم. البته ایده های دیگری نیز داریم که درصددیم 
در آینده اجرایــی کنیم، امــا در فاز اول تصمیــم گرفتیم روی 

کاالهای کوچک متمرکز شویم.

 مثالً چه ایده های دیگری؟
برای مثال برنامه داریم مشکل بسته بندی و تأمین کارتن را 
پوشــش دهیم که این نیز جزو برنامه های آتی ما محســوب 

می شود.

 با نقطــه آرمانــی خودتــان چقــدر فاصله 
دارید؟

خالء اصلی که در بازار حمل ونقل و لجستیک ایران احساس 
می شــود، کیفیت خدمــات اســت و نقطــه آرمانی بــرای ما، 
رســیدن به کیفیــت بــاالی خدمــات و احســاس آســایش و 
آرامش برای مشتریان مان است. دقیقاً همان احساسی که 
وقتی صاحب فروشــگاه اینترنتی بودم، آن را نداشتم. از هر 
جهت که ببینید کیفیت خدمات لجستیکی در ایران بسیار 
پایین است و قابل قیاس با استانداردهای بین المللی نیست. 
به عنوان مثال در صنعت لجستیک، سفیران آموزش دیده 
بــرای تحویل کاالها به دســت مشــتری بســیار کم هســتند 
و به طــور کلی کیفیــت جابه جایی در ایــران پایین اســت. ما 
می خواستیم این خألها را پر کنیم، اما امکانات اجرایی کمی 
در اختیار داشتیم و مجبور شــدیم در فاز اول اجرایی، تنوع 

خدمات خود را کاهش دهیم. 

 در کدام بخش ها وارد شدید؟

I N T E R V I E W

نسیم مؤذن

moazzennasim
@gmail.com

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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لجستيک
L O G I S T I C

 ما تقریباً هر بخشی را که دوست داشــتیم در آینده وارد آن 
شــویم، برای مدت کوتاهی به صورت پایلــوت اجرایی کردیم 
و از طریق مشاوره هایی که از ســمت افراد با تجربه تر در این 
حوزه دریافت کردیم، کمبودها و نیازهای صنعت را بررســی 
و درک کردیم و حتی بخشــی از آنها را با توسعه کار، اجرایی 
کردیم. اما در هر مرحله ای از کار که در حال توســعه فازهای 
اجرایی و عملیاتی بودیم، متوجه شدیم چالش های بسیاری 
پیش روی مان است و به همین دلیل تصمیم گرفتیم به جای 
توســعه در چندین فــاز عملیاتــی، روی یک حــوزه متمرکزتر 
شــویم و همان کار را با کیفیت باالتری پیش ببریم و توسعه 
مابقی فازهــا را به زمانی موکــول کنیم که خیال مــان از بابت 

کیفیت انجــام کار در همــان فاز اجرایــی راحت 
شده  باشد. 

 در حــال حاضــر فــاز اجرایــی 
از خدمــات  کــدام بخــش  شــما در 

لجستیکی خالصه می شود؟
بعد از اینکه فازهای مختلفی را امتحان کردیم، 
در نهایت روی بخش تحویل در روز بعد و تحویل 
در یــک شــیفت متمرکــز شــدیم و همــان یــک 
ســرویس را بــا کیفیــت بــاال بــه مشــتریان خود 

که معموالً فروشــگاه های اینترنتــی بزرگ و کســب وکارهای 
اینســتاگرامی و خانگــی هســتند، ارائــه می دهیــم. البتــه 
سرویس های دیگر ازجمله سرویس تحویل در همان روز را نیز 
داریم، اما فعالً برای مدتی این سرویس از برنامه های شرکت 
حذف شده و امیدوارم به زودی در فازهای بعدی این سرویس 

را نیز با کیفیت باالتر فعال کنیم. 

 چه چالش هایی در این صنعت وجود دارد 
که معموالً پنهان است و کمتر دیده می شود؟ 

چالش های بســیاری وجود دارد که ما نیز در حیــن کار با آن 
مواجه شده ایم. به عنوان مثال، در مواقع بارانی و برفی عمالً 

کار در این صنعت تعطیل است 
و موتورســوار نمی تواند در سطح 
شهر تردد کند و این موضوع برای 
شرکت هایی که مبنای کارشان بر 
اساس ارائه باکیفیت کار است، 
چالش ســاز  و  مشــکل آفرین 

است. 

 آیــا واقعــاً در 
چنیــن مواقعــی کل کار 

تعطیل می شود؟
اگر نگوییم کل کار، ولی حدود ۸۰ 
درصد مواقع کار به ناچار تعطیل 
می شــود. البتــه راه جایگزینــی 
کــه وجــود دارد، اســتفاده از 
ناوگان تلفیقی اســت، اما به هر 

حال بخش زیادی از بســته ها توســط ناوگان موتورسیکلت 
جابه جا می شود و استفاده از سایر وسایل نقلیه نیز به خاطر 
محدودیــت تعــداد آنهــا در نــاوگان، همچنین حجــم باالی 
ترافیک در مواقع بارانی و برفی، عمالً با ســختی هایی همراه 
است. این در حالی است که مشتری همیشه از ما انتظار دارد 

در تمام مواقع سال و در همه شرایط کار انجام شود.

 آیــا شــرکت های پلتفرمــی یــا گیــت وی 
می تواننــد در چنیــن مواقعــی ســرویس بهتــری بــه 

مشتری ارائه دهند؟
به نظر مــن فرقی نمی کند. شــرکت های گیت وی بــا اینکه از 
نظر نرم افزاری امکانات زیادی دارند، اما از نظر خدمات دهی 
وابسته به زیرساخت های لجستیکی شرکت های عملیاتی 
هستند و در نهایت برای مشتری تفاوت چندانی نمی کند. 
صنعــت لجســتیک قبــل از اینکه یــک صنعــت نرم افزاری 
باشــد، یــک صنعــت عملیاتــی اســت و بســیاری اوقــات 

قوانینی که شرکت های لجستیکی عملیاتی وضع کرده اند، 
مشتری محور نیست، اما شرکت های گیت وی مجبورند تابع 
آنها باشند و باز هم همان مشکل محدودیت در کیفیت کار 

ایجاد می شود.

 در این مدت که آغاز به کار کرده اید، در فکر 
جذب سرمایه نبوده اید؟

چرا، در این مــدت چند بار بــه فکر جذب ســرمایه افتادیم و 
حتی در بررســی اولیه توســط یک وی ســی پذیرفته شدیم، 
اما با راهنمایی یکی از دوســتان خود در یک استارتاپ – که 
راهنمایــی کامالً درســت و بجایــی بود - پــی بردیــم با جذب 
سرمایه گذار درگیر برخی تارگت زدن ها می شویم 
و کمیــت فــدای کیفیــت می شــود و ســوددهی 
شــرکت باالتر از هدف مــورد نظر قــرار می گیرد؛ 
هرچند شرکت با وجود سرمایه گذار خیلی زودتر 
به سوددهی می رســد، اما االن که کار را تا حدود 
زیادی پیش برده ایم، بــرای اجرای فازهای بعدی 
از ســرمایه گذار کمک خواهیم گرفت و درصدد 

جذب آن هستیم. 

 بــا چــه میــزان ســرمایه کار را شــروع 
کردید؟ آیا اکنون به سوددهی رسیده اید؟

سال ۱۳۹۹ که کار را به تنهایی شروع کردم، یک دفتر کار اجاره 
کــردم و با تعــدادی کامپیوتر و تجهیــزات دفتــری آن را پیش 
بردم. در آن ســال حــدود ۱۵۰ میلیــون تومان بــرای راه اندازی 

کسب و کارم هزینه کردم. 

 در حال حاضر چــه میزان نــاوگان، انبار و 
نیروی انســانی در اختیــار داریــد و روزانه چــه میزان 

مرسوله جابه جا می کنید؟
اکنــون ۱۵ موتورســیکلت و پنــج خــودرو ســواری و وانــت و 
یــک انبــار ۱۰۰متــری در خیابــان طرشــت تهــران در اختیــار 
داریم و با این تعــداد کار را پیش 
می بریــم. روزانــه ۳۰۰ مرســوله 
را بــرای فروشــگاه های اینترنتــی 
بزرگ در تهران جابه جا می کنیم؛ 
در حالــی کــه تــا قبــل از اینکــه 
اینســتاگرام و واتــس اپ فیلتــر 
شوند، رکورد ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ مرسوله 
در روز را داشــتیم، اما متأسفانه 
اکنون تعداد مرســوالت از طرف 
اینســتاگرامی  مشــتری های 
خیلی کم شده و بسیاری مواقع 

به صفر رسیده است. 

 چگونه توانسته اید با 
نــاوگان کوچکــی کــه در اختیــار 
دارید، حجم زیادی مرسوله را در 

روز جابه جا کنید؟
ناوگان ما در یک شیفت کاری هشت صبح تا پنج بعدازظهر 
مرسوالتی را که روز قبل جمع آوری شده، به دست مشتری 
می رســانند. این تعــداد نــاوگان برای ارســال مرســوالت این 
شرکت کافی است، زیرا بسته ها از لحاظ فنی و اندازه مرسوله، 
ســورت شــده و با توجه به محدوده توزیــع و منطقه بندی به 
سفیر سپرده می شوند. با اینکه مشتری فقط آدرس را برای 
ما ارسال می کند، اما با درج لوکیشن برای راننده و مسیریابی 
درســت برای او، مرســوالت در ســریع ترین حالت ممکن به 

دست مشتری می رسد.
نکته  جالب این است که بسیاری اوقات مشتریان فروشگاه ها 
تصور می کنند ما خود فروشگاه هستیم و تفکیکی بین ما و 
پرسنل فروشگاه نمی دانند و از سفیر ما می خواهند جنس 
را برای آنها تعویض کند و این امر برای ما باعث خوشــحالی 
اســت، زیرا نشــان می دهد بــه هدفی کــه داشــته ایم، یعنی 

رضایت مشتری رسیده ایم. 

جت استریم به واردکنندگان و صادرکنندگان وام می دهد

توسعه در آفریقا 

REPORTگزارش

 جت اســتریم، یــک پلتفرم لجســتیک 
بــه  کــه  غناســت  در  الکترونیکــی 
واردکنندگان و صادرکننــدگان B2B در آفریقا، ۱۳ 
میلیون دالر ســهام و اوراق قرضــه واگذار می کند. 
گفته می شــود بازار خدمات لجســتیک فرامرزی 
این قاره تا سال ۲۰۲۵ به درآمد ۳۲ میلیارد دالری 
خواهد رسید و چندین شرکت برای سهم بازار در 
صنعــت رقابتــی روبه رشــد رقابــت می کننــد.

غنــا،  الکترونیکــی  لجســتیک  اســتارتاپ 
جت استریم آفریقا در این فهرست قرار دارد. این 
شرکت اعالم کرده  ۱۳ میلیون دالر سرمایه و بدهی 

قبل از سری A را تضمین کرده  است.

ســرمایه گذاری  و  لندتــک  شــرکت   
خصوصــی کوریس و مؤسســه توســعه 
فرانســوی پروپارکــو از طریــق صنــدوق رابــط خود 
تأمین مالی این شرکت را متقبل شده اند؛ در حالی 
که مابقی ایــن ســرمایه از طریق فروش ســهام به 
 Wuri Ventures، Seed9، ،شــرکت های اوکتــرا
The MBA Fund و ASCVC اخــذ شــده  اســت. 
گلدن پالم و الیسیا ال دی اف از دیگر سرمایه گذاران 

شرکت جت استریم هستند.

 این سرمایه جدید پس از گذشت ۱۸ ماه 
از زمانی که شرکت جت استریم سرمایه 
اولیه سه میلیون دالری خود را اعالم کرد، به شرکت 
وارد می شــود. ایــن شــرکت می گوید این ســرمایه 
جدید بــه آنهــا ایــن اجــازه را می دهد کــه در دیگر 
کشورها گسترش یابند و به توسعه پلتفرم فناوری 
خود ادامه دهند. این شرکت در حال حاضر در ۲۹ 
کشور )۱۲ کشــور آفریقایی( فعالیت می کند و در 
حال توسعه کسب و کار خود است. در زمان آغاز به 
کار، جت اســتریم آفریقا دو خط تجاری داشــت؛ 
یکی ارائه خدمات لجستیکی به صاحبان کاال که 
بــا واردات و صــادرات ســروکار داشــتند و دیگــری 
توزیــع مالــی بــرای حمل ونقــل کاال. بــا ایــن حال 
جت استریم هر دو محصول را در چند ماه گذشته 
بسته بندی کرده  تا فقط به صاحبان کاال خدمات 

ارائه دهد.

 مدیر اجرایی جت استریم می گوید: »با 
اداره ایــن دو فعالیــت مشــاهده کردیم 

کســب وکار تجارت واردات یا صــادرات، زنجیره 
تأمیــن را کنتــرل می کنــد و واردکننــدگان و 
متصدیــان  بــه  می تواننــد  صادرکننــدگان 
حمل و نقل و صاحبان بار بــرای دیجیتالی کردن 
زنجیــره تأمیــن فشــار بیاورنــد.« جت اســتریم 
تجارت مالی کاالهای خود را از یک میلیون دالر 
در اواســط ســال ۲۰۲۱ تا ســقف ۹ میلیــون دالر 
افزایــش داده و آنهــا بــرای پنج برابــر کــردن ایــن 
مقدار تــا قبــل از پایــان ســال ۲۰۲۳ برنامه ریزی 

کرده اند.

 پس از اینکه شــرکت مدل کســب وکار 
خــود را تغییــر داد و خــود را درگیــر 
جابه جایــی سرتاســری محموله هــای فرســتنده 
)اعم از واردات و صــادرات( کرد، تعــداد وام های 

پرداختی کمپانی از یک وام به ۵۰ 
وام در هــر مــاه رســیده و در حــال 
حاضر نرخ درآمدی شرکت قبل از 
بهره و مالیات و استهالک، مثبت 
است و این درآمد در سال گذشته 

رشد ۴۸درصدی داشته  است. 

مشــتریان  همچنیــن   
فعال شــرکت حدود ۱۰۲ 
درصد افزایش پیــدا کرده اند که از 

ایــن مقــدار ۴7 درصــد مربــوط بــه حمل ونقــل 
هوایی، ۴۴ درصد دریایی و ۹ درصد حمل ونقل 

زمینی بوده  است.

 تیم ۴۴نفره شــرکت که با کمپانی هایی 
ُــرت۳6۵، ســند و  همچــون sofe، وان پ
ام وی ایکــس رقابــت می کننــد، موفــق بــه ایجاد 
توافق شراکت با دیگر شرکت ها برای توسعه فاز 
بعدی شــده  اســت. یکــی از مؤسســان شــرکت 
می گویــد: »در ایــن دوره از ســرمایه گذاری که به 
رشد شرکت در بازارهای جدید کمک می کند، ما 
شــاهد این خواهیم بود که شــرکت از روش های 
تجارت مثــل AFCTA )منطقه  آزاد تجــاری قاره 
آفریقا( بهره خواهد بــرد و این امر باعث خواهد 
شــد تجارت بین قاره ای قوی تری که برای توسعه 
اقتصــاد و رهاســازی ظرفیت هــای بالقــوه الزم 

است، داشته باشد.«

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

روزانه 300 مرسوله 
را برای فروشگاه های 

اینترنتی بزرگ 
در تهران جابه جا 
می کنیم؛ در حالی 
که تا قبل از اینکه 

اینستاگرام و واتس اپ 
فیلتر شوند، رکورد 900 
تا 1000 مرسوله در روز 

را هم داشتیم

نگین نظری

Neginnazari29
@gmail.com
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اکوسیستمی که رشد 
کرده، اما نامتقارن

پیام رویداد 9 ژانویه
 دومیــن رویــداد ۹ ژانویــه از 
ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح روز 
دوشــنبه هفته قبل تا ساعت ۱۹ همان 
روز در تــاالر قلــم ســالن همایش هــای 
کتابخانــه ملــی ایــران برگــزار شــد. 
رویدادی که در مجموع با حضور بیش 
از ۵۰۰ فعال کسب وکاری حوزه رمزارز و 
بالکچیــن کشــور و با محــور آینــده این 
فضــا بــه فرصتــی بــرای بحــث دربــاره 
مهم ترین نیازها و بایدها و الزامات این 

حوزه تبدیل شد.

 رویدادی کــه چهار پنل و ســه 
ارائه داشت و سه تایم مختلف 
بــرای شبکه ســازی شــرکت کنندگان و 
پنلیست ها و البته کسب وکارهایی که 
در حاشــیه این رویداد کانترهایی برای 
بحــث و گفت وگــو بــا مخاطبــان خــود 

تدارک دیده بودند.

 تجربه دومیــن رویداد ۹ ژانویه 
نشــان داد اکوسیســتم ایــن 
حــوزه در داخــل کشــور چالش هــای 
زیــادی دارد که برخی از آنها در ســمت 
رگوالتــوری و تنظیم گری اســت و برخی 
دیگــر در ســمت خــود کســب وکارها و 

نیازهای آموزشی کاربران.

 مجموعــه »راه کار« کــه بانــی 
برگــزاری این رویداد اســت، در 
کلیت ایــن رویداد تــالش کــرد فرصتی 
برای بحث و تبــادل نظر در مورد همین 
چالش ها بــه وجــود آورد؛ چالش هایی 
کــه از صرافی هــای رمــزارزی کــه تعداد 
آنهــا ایــن روزهــا بــه بیــش از 6۰، 7۰ 
کســب وکار متوســط و بزرگ می رســد، 
گرفته تا کاربرانی کــه صرفاً می خواهند 
از آینــده ایــن صنعت ســهمی داشــته 
باشــند را درگیر کرده و کمــاکان خواهد 

کرد.

 تنوع کسب وکارها و حاضرین 
در ایــن رویــداد نشــان داد 
اکوسیستم رمزارز و بالکچین کشور در 
این یک سال گذشته رشد کمی خوبی 
داشته؛ رشدی که اگر با بلوغ و کیفیت 
الزم، به ویــژه در حــوزه انتقــال تجربــه و 
تنظیم گــری و فعالیت هــای صنفــی و 
رســانه ای همراه نشــود، بیــش از اینکه 
مزیت باشد می تواند باری به مشکالت 

فعلی آن اضافه کند.

COVER STORYداستان جلد

رويداد 9 ژانويه
E V E N T



   عکس ها:  نسیم اعتمادی، شایان محرابی
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در پنل »نقش آموزش، شبکه سازی و فرهنگ سازی 
در توسعه اکوسیستم های رمزارزی« مطرح شد 

چه کسی باید بار آموزش 
رمزارز را به دوش کشد؟

اولین پنــل از دومین رویــداد ۹ ژانویه بــا محوریت »نقش 
آمــوزش، شبکه ســازی و فرهنگ ســازی در توســعه 
اکوسیســتم های رمــزارزی« بــا حضــور یــزدان عباســی، 
مدیر کارگروه آموزش و پژوهــش انجمن بالکچین؛ مهدی 
فاطمیان، مدیرعامل زیبال؛ ضیاء صدر، مدرس و ترویج گر 
بیت کوین و بالکچین؛ بابک مقدم، مدیرعامل اکسکوینو، 

محمدحســین امیــری، مدیرعامــل وینــداد 
و جمشــید عباس پــور، رئیــس هیئت مدیــره 
کوینینــو بــا مدیریــت میثــم ســلیمانی، دبیــر 

تحریریه سایت »راه پرداخت« برگزار شد.

خطــر  وینــداد:  مدیرعامــل   
حقوقــی  پاشنه آشــیل های 
کســب وکارهای رمــزارزی را جــدی 

بگیریم
محمدحســین امیــری به عنوان ســخنران این 
پنــل دربــاره ضــرورت آمــوزش در ایــن حــوزه و 

وظایف فعاالن صنعت بالکچین اظهار داشــت: »یکی از 
موارد مهمی که در حــوزه بالکچین و رمــزارز نادیده گرفته 
شده، آگاهی مشتریان و فعاالن این حوزه است؛ در حالی  
کــه مصرف کننــده نهایــی و کســب وکارهای ایــن حــوزه از 
حقوق خــود آگاهــی ندارند که ایــن موضــوع چالش هایی 

ازجمله کالهبرداری، فیشینگ و... ایجاد کرده است.«
او در ادامــه تأکیــد کــرد: »عــالوه بــر آشــنایی بــا اصــول 
ســرمایه گذاری در صنعــت بالکچیــن و رمــزارز، الزم 

اســت به مباحــث حقوقــی و قانونی ایــن حوزه نیــز توجه 
شــود. همچنین الزم اســت قانون گــذار به این حــوزه ورود 
کنــد و اقدامــات پیشــگیرانه ای در رابطــه  با حفــظ حقوق 

کسب وکارها و مشتریان انجام دهد.«

 یزدان عباســی: آیا صرافی هــا گزینه  خوبی 
برای برگزاری آموزش ها هستند؟

یزدان عباســی نیز از خالء آموزش در صنعت 
کریپتــو صحبــت کــرد. بــه اعتقــاد او، آموزش 
فضای کریپتو نیازمند یک متولی خنثی است 
که حتی می توانــد از بخش دولتی هم باشــد. 
خنثی از این بابت که صرافی ها ممکن اســت 
بنا بر منافعی که دارند، افراد را به سمت بازار یا 
یک استراتژی مشخص سوق دهند. به گفته 
او، منظور نهادی است که به واسطه آموزش به 
افراد، نفعی کســب نکند و هدفش جلوگیری 

از آسیب های آینده باشد.
او ادامــه داد: »در شــرایط کنونــی بــار آمــوزش بــر دوش 
صرافی های رمزارزی اســت و بایــد نقش مهمــی در این 
بــاره ایفــا کننــد. در سراســر دنیــا هم شــرایط بــه همین 
صورت است. آکادمی بایننس 7/۳ میلیون دالر صرف 
آموزش کرده و ۸/۵ سال برای جذب افراد، محتوا آماده 
کرده است.« عباســی ابراز امیدواری کرد در این شرایط 
صرافی ها به این موضوع وارد شوند و از هرآنچه در آینده 
به فضای کسب وکار آســیب می زند، جلوگیری کنند. او 

مینا والی مدیرعامل »راه کار« در رویداد 9 ژانویه توضیح کرد

فعالیت ها و برنامه های کارخانه نوآوری رسانه راه کار

INTRODUCTIONمعرفی

 در رویــداد ۹ ژانویــه مینــا والــی، 
توضیــح  بــه  »راه کار«  مدیرعامــل 
عملکرد کارخانه راه کار پرداخت و صحبت های 
خود را با جمله ای از یووال نوح هراری آغاز کرد 
منقرض شــدگان،  بــه  »خطــاب  گفــت:  و 
گم گشــتگان و فراموش شــدگان؛ هــر آنچــه 
مجموع شود، مقدر اســت که فروپاشد.« این 
جملــه هــراری شــاید توضیح دهنــده وضعیت 
موجــود باشــد و مــا در کارخانــه راه کار تــالش 
می کنیم فاصلــه میــان پیدایش و فروپاشــی را 
بیشــتر کنیم؛ کمااینکــه افراد زیــادی همچون 
ســم بنکمــن فریــد، مدیرعامــل اف تی ایکــس 
روزی چنیــن نقشــی را در دنیــای نــوآوری ایفــا 

کردند.«

 او ادامــه داد: »زمانی کــه می خواهیم 
راجع به کســب وکارها صحبت کنیم، 
چــاره ای نداریــم جــز اینکــه راجــع بــه جامعــه 
صحبت کنیــم. اکنون مــا در روزهایی زیســت 
می کنیــم کــه جامعــه مــا خواهــان تحــول و 
فضایــی  چنیــن  در  و  اســت  دگرگونــی 
کســب و کارهای مــا متهــم می شــوند بــه اینکه 
حافــظ وضــع موجــود هســتند؛ در حالــی کــه 
کســب وکارهای آنالیــن مــا اتفاقــاً بــه لحــاظ 
ماهیتی نماینــده تحــول و دگرگونــی در دنیای 
نوآوری و زندگی روزمره هستند. ما در کارخانه 
نــوآوری راه کار تصــور می کنیم بــرای بازطراحی 
اکوسیســتم نــوآوری کشــور بایــد دو موضــوع 
تمرکــز کنیــم.  اعتقــاد دارم انگ زدایــی از 
اکوسیستم و تعریف درست رابطه اکوسیستم 

با حاکمیت دو موضوع جدی برای ما است.«

 والــی در ادامــه بــا اشــاره بــه دیگــر 
محورهای کلیدی گفتمانی و رویکردی 
کارخانــه نــوآوری رســانه راه کار توضیــح داد: 
»توســعه ایــران، کارآفرینــی و اشــتغال، زنان و 
زیست زنانه در اکوسیستم نوآوری، مهاجرت 
منابع انســانی و نخبگان، کسب و کارهای خرد 
آنالیــن و مهم تــر از همه آینــده زندگــی روزمره 
ایرانیان موضوعاتی است که ما می خواهیم به 

آنها توجه شود و در راه کار به آنها می پردازیم.«

 مدیرعامل راه کار در خصوص عملکرد 
ایــن مجموعــه هــم توضیــح داد: »در 
حــال حاضــر ۹ محصــول رســانه ای داریــم. 
ازجمله اینکه 6۵ شماره »عصر تراکنش« را هر 
ماه به طور منظــم و بدون وقفه تولیــد کرده ایم. 
همچنیــن امســال شــروع بــه انتشــار رســانه 
صنعــت بیمــه و اینشــورتک کردیــم که شــش 
شــماره آن به صــورت ضمیمــه کارنگ منتشــر 
شده و اولین شــماره آن به صورت مستقل هم 
به زودی منتشــر خواهد شــد. از ســال گذشته 
»کارنگ« را آغاز کردیم و ۸۱ شماره از آن را تا به 
امــروز هــر هفته منتشــر کرده ایــم. در کنــار آن 
»رمزارز« را که رسانه رسمی بالکچین و رمزارز 
ایران اســت، تاکنون بیش از شماره ۴۰ منتشر 

کرده ایم.«

 او ادامــه داد: »در انتشــارات »راه 
پرداخت« ۱۵۰ کتاب منتشر کرده ایم. 
عــالوه بــر تولیــد و فعالیــت رســانه ها، برگزاری 
رویداد بخش دیگری از کار این کارخانه رسانه 
اســت. ما در ســال های گذشــته در ایــن زمینه 
کارهای مختلفی کرده ایم. در تیرماه ۹۸ رویداد 
»ماینینگ خــوب، بد، زشــت« را در دانشــگاه 
امیرکبیــر بررســی کردیم. همــان ســال رویداد 
»رگ تــگ« را برگــزار کردیــم و یــک هفتــه بعــد 
کنفرانس »فین تک« را در دو روز برگزار کردیم 
که حاصــل آن ۳۳ ســاعت دوره آموزشــی بود. 
دورهمی هــای راه پرداخــت یکــی  دیگــر از 
رویدادهای مهم ماست که آخرین و چهارمین 
مورد آن را بعد از دو ســال وقفه بــه دلیل کرونا 
امســال برگــزار کردیــم. نوزدهــم دی مــاه ســال 
گذشته نیز اولین رویداد ۹ ژانویه را برگزار کردیم 
و امــروز در دومین رویداد آن هســتیم. آخرین 
محصول رســانه ای ما هــم تلویزیــون »راه کار« 
اســت کــه بــا هفتــه ای یــک ســاعت در هفتــه 
فعالیتش را شروع خواهد کرد و امیدواریم بعد 
از مدتــی بــه تولیــد برنامــه ویدئویــی تــا شــش 

ساعت در هفته برسیم.«
غزل یگانگی 

Ghazal28yeganegi
@gmail.com
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درباره محتواهای آموزشی هم گفت: »امیدوارم در آینده 
رویدادهایی با راهبــری صرافی  ها برای سیاســت گذاران 
داشــته باشــیم. تأکید من بر جنس این محتواهاســت؛ 
نه اینکه بیت کوین چگونه کار می کنــد.« او همچنین بر 

اهمیت پایدار بودن آموزش تأکید کرد.

 ضیا صدر: آموزش رمزارز در ایران ضعیف 
نیست

ضیاء صدر، مدرس و ترویج گر بیت کوین و بالکچین نیز 
معتقد بود طبقات آموزش برای کاربران متفاوت اســت 
و برای همیــن وجود متولــی آموزش ضروری نیســت. او 
گفــت: »از روز اولــی که به حــوزه آموزش قدم گذاشــتم، 
تعــداد ســرمایه گذاران بیشــتر شــده و ایــن موضــوع 
نشــان می دهد آموزش تأثیر خود را داشــته اســت.« به 
اعتقــاد صــدر، این طور نیســت کــه موضوع آمــوزش در 
ایــران ضعیــف باشــد، امــا همــراه بــا پیشــرفت جامعه، 
کالهبــرداران و ســارقان هــم راهکارهــای جدیــدی پیــدا 

می کنند.

 مدیرعامل زیبال: نقــش پرداخت یارها در 
بازار رمزارز را جدی بگیریم

مهدی فاطمیان، مدیرعامل زیبال نیز در پاسخ به سؤالی 
دربــاره نقــش کســب وکارهای پرداخت یــاری در  زمینــه 
آمــوزش کریپتو توضیــح داد: »پرداخت یارها به واســطه 
نوع تعامل شــان با کســب وکارهای رمــزاری، نمی توانند 
خودشــان را جدا از رمزارزها بداننــد. پرداخت یارها بین 
نهادهای ناظر و کسب وکارهای رمزارزی قرار گرفته اند و 
می توانند در آمــوزش به نهادهای ناظر و سیاســت گذار 
مؤثر باشند تا شاهد تصمیماتی مانند محدودیت واریز 
۱۰۰ میلیونی و کاهش سقف برداشت و واریز نباشیم.«
فاطمیان تصریح کرد: »آموزش در این الیه مغفول مانده 
و مــا به عنــوان پرداخت یــار ســعی کرده ایم بــه نهادهای 
ناظــر آموزش هایــی بدهیــم. انجمن ها از جملــه انجمن 
فین  تک هــم می توانند به ایــن حوزه ورود کننــد و جلوی 
کوچک تر شــدن بازار را بگیرند.« او همچنین پیشنهاد 
کــرد صرافی هــا به صــورت مشــترک مجموعــه ای را بــا 

مأموریت آگاه سازی جامعه تأسیس کنند.

 مدیرعامــل اکســکوینو: صرافی هــا در 
گسترش آموزش نقش اول را دارند

بابک مقدم، مدیرعامل اکسکوینو نیز در ادامه پنل درباره 
ضرورت آموزش در صنعت بالکچین و رمزارز گفت: »نکته 
مهم در آموزش این است که یک طبقه بندی از مخاطبان 
این صنعت شــکل بگیرد، زیــرا از سیســتم ها و نهادهای 
نظارتی گرفته تا مشتریان به عنوان مخاطبان این صنعت 
به آموزش نیاز دارند. الزم اســت در متاورس فضای امنی 
ایجاد کنیم که در این زمینه، ایجاد فضای آموزشی خاص 
کمک کننده است و صرافی ها در راستای گسترش آموزش 

در این حوزه نقش اول را بازی می کنند.«
مقدم معتقد است مردم آگاه تر شده اند، ولی این به معنای 
بلوغ نبــوده و کافــی نیســت. او اعالم کــرد در ایــن صرافی 
اســتودیویی آموزشــی ایجــاد کرده انــد تــا هــم خودشــان 
مشتری بیشتری داشته باشند و هم مشتری با آگاهی از 

پرریسک بودن بازار وارد این فضا شود.

 رئیــس هیئت مدیره کوینینــو: صرافی یک 
بنگاه اقتصادی است نه آموزشی! 

جمشــید عباس پور، رئیــس هیئت مدیــره کوینینــو نیز با 
اشاره به نقش صرافی ها در آموزش به مشتریان و فعاالن 
حــوزه رمــزارز و بالکچین اظهــار کــرد: »با ایــن موضوع که 
صرافی هــا بایــد نقــش آمــوزش در ایــن حــوزه را بــر عهده 
بگیرنــد، مخالف هســتم. در بحــث آموزش بــا طیف های 
متفاوتی مواجه هستیم و آموزش به برنامه نویس، صرافی 
و مشــتری این حوزه بــا یکدیگــر متفاوت اســت و هر یک 
از ایــن گروه ها بایــد آموزش متناســب بــا فعالیــت خود را 
دریافــت کننــد. وظیفه همــه نهادهاســت که بــه موضوع 
آموزش در حوزه بالکچین و رمــزارز ورود کنند. صرافی در 
نهایت یک بنگاه اقتصادی است و باید بین میزان ورودی 

خود و حفظ کاربر تعادل برقرار کند.«
او همچنین تأکید کرد: »باید به موضوع تفکیک آموزش 
متناســب بــا نــوع مخاطــب توجه شــود؛ طــوری کــه همه 
نهادهای ایــن حوزه به وظیفه آموزشــی خــود عمل کنند. 
در کوینینو نیز به موضوع آموزش توجه شده و برنامه های 
متنوعــی در ایــن زمینه اجــرا کرده ایــم و ایــن روال را ادامه 

خواهیم داد.«

مدیرعامل بنیاد »سور« در دومین رویداد 9 ژانویه اعالم کرد

امیدها و چالش های بالکچین در آینده
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علیرضــا زجاجــی، مدیرعامــل بنیــاد »ســور« در 
دومیــن رویــداد ۹ ژانویه بــه ارائــه توضیحاتــی در 
مورد امیدهــا و چالش هــای توســعه بالکچین در 
آینده پرداخت. به باور او، پیاده سازی قرارداد های 
هوشــمند در توســعه صنعــت بالکچیــن در 
بخش های مختلف می تواند بسیار کمک  کننده 
باشــد. او در ادامــه بــا اشــاره بــه چالش هــای 
بالکچین در کشور، مقیاس پذیری و سرعت اجرا، 
قانون گذاری و اعمال حاکمیت، حفظ محرمانگی 
اطالعــات، یادگیــری و انطبــاق افــراد، رقابــت بــا 
سیستم های در حال کار و استانداردسازی قرارداد 
هوشــمند را از چالش هــای اصلی بالکچیــن برای 

آینده دانست.

 بالکچین و امید ها 
ابتــدا  زجاجــی در ســخنرانی خــود 
بــه امیدهایــی کــه اســتفاده از بالکچیــن بــا خود 
به همــراه مــی آورد، اشــاره کــرد. بــه گفتــه او، اکثر 
راهکارهایــی کــه در بالکچیــن از آن صحبــت 
می شود، راهکارهایی است که تحت قراردادهای 
هوشــمند قابل اجراســت. بر اســاس توضیحات 
زجاجی، »قرارداد هوشمند« یک برنامه رایانه ای 
مورد توافق طرف های درگیر در یک قرارداد اســت 
که اجرای آن تضمین شده و برگشت ناپذیر است و 
توسط هیچ فردی قابل کنترل نیست. قرارداد های 
هوشــمند می توانند مشــکالت موجود بر سر راه 
شــفافیت، اعتمــاد، امنیــت، در دســترس بودن، 
تغییرناپذیری، قابلیــت بررســی و... را حل کنند. 
مدیرعامل بنیاد ســور در این باره گفــت: »یکی از 
امیدهایی که به بالکچین در آینده، یعنی حداقل 
۱۰ ســال دیگر داریم، توســعه فناوری قرارداد های 
هوشــمند اســت. « به گفته زجاجی، یکــی دیگر 
از امیدهای توســعه بالکچین، برقــراری ارتباطات 
قابل اعتماد بین سازمانی اســت. او در این زمینه 
توضیــح داد: »یکی از مشــکالتی که همیــن االن 
در سیستم های بین ســازمانی وجود دارد، کاربرد 
بین سازمانی است. در اینجا همان مشکل اعتماد 
مطرح اســت. هر ســازمانی بــه داده هــای خودش 
اعتمــاد دارد، ولی بــه داده هــای ســازمان دیگر که 
بــا آن در ارتباط اســت، اعتماد ندارد و مشــکالت 
عظیمــی در این زمینه بــه وجود می آیــد.« به باور 
او، همین نبــود اطمینان بیــن ســازمان های دیگر 
در به اشــتراک گذاری اطالعــات باعــث می شــود 
عناوینی مانند بهداشت الکترونیکی در کشور با 
سایر نقاط دنیا رشد و توسعه پیدا نکند. زجاجی 
تأکیــد کــرد: »توســعه کاربردهــای بین ســازمانی 
در زمینــه سیســتم های اطالعاتــی با اســتفاده از 
فنــاوری بالکچیــن می توانــد یکــی از زمینه هــای 
امیدبخــش بالکچیــن بــرای آینــده باشــد.« حل 
معضل احراز هویــت و اصالح نظــام احراز هویت 
متمرکــز و غیرمتمرکــز، اســتفاده از رمزارزها برای 
توســعه تجــارت جهانــی و توســعه بالکچیــن در 
صنایع مختلف از دیگر امیدهایی بود که زجاجی 

اعالم کرد انتظار می رود با استفاده از آن بتوان در 
آینده مشکالت این بخش ها را حل کرد.

 بالکچین و چالش ها
بعــد از اشــاره مدیرعامــل بنیاد ســور به 
امیدهایی که بالکچین می توانــد ایجاد کند، او به 
چالش هایی اشاره کرد که حل آنها در نهایت باعث 
می شــود این امیدهــا به واقعیــت تبدیل شــوند. 
زجاجی چالش اول را مشــکالت مقیاس پذیری و 
سرعت اجرا اعالم کرد و گفت: »همین حاال خیلی 
از بالکچین هایی که متولد می  شوند، این وعده را 
می دهند که مشکالت در زمینه مقیاس پذیری و 
سرعت را حل می کنند، اما در این زمینه مشکالت 
زیادی هســت و وقتی این مشــکل حل می شــود 
که یک سیســتم بالکچیــن به صورت اســتاندارد 
پیاده سازی شود و سرعت انجام کارها را باال ببرد. 
مثالً در صورتی یک سیســتم بالکچین می تواند 
چالش سرعت را حل کند که تعداد تراکنش هایی 
را که در ثانیه ممکن اســت بین ۳۰ تا ۵۰ تا باشد، 
به حدود ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار در ثانیه برساند و با 
پشــتیبانی از سیســتم در حال تراکنــش، امکان 

انجام فعالیت بانکی را به راحتی فراهم کند.«
چالــش بعــدی از نظــر او قانون گــذاری و اعمــال 
حاکمیت اســت. به گفته زجاجی، اینکه بتوانیم 
ســند یک خانه، زمیــن، اتومبیــل و... را به صورت 
ان اف تــی دربیاوریم، یعنی توانســته ایم بخشــی 
از مشــکالت در این زمینــه را به راحتی حل کنیم، 
امــا در ایــن مــورد حکومت هــا هســتند کــه بایــد 
اســناد به صورت ان اف تی را بپذیرنــد. مدیرعامل 
بنیــاد ســور چالــش بعــدی را حفــظ محرمانگــی 
اطالعات، یادگیری و انطباق افراد، انتظارات مردم 
و استانداردســازی قرارداد هوشــمند دانست و با 
اشاره به چالش رقابت با سیستم های در حال کار 
اعالم کرد: »اگر قرار باشد یک کاربرد بالکچینی را 
در جامعه پیاده کنید که سیستم فعلی در آن کار 
می کند و جوابگوی نیازهاست، با مشکالت جدی 
روبه رو خواهید شد، چون باید با یک سیستم در 

حال کار رقابت کنید.«

امیدهایی که به بالکچین در آینده، یعنی حداقل 
۱۰ ســال دیگر داریم، توســعه فناوری قرارداد های 
هوشــمند اســت. « به گفته زجاجی، یکــی دیگر 
از امیدهای توســعه بالکچین، برقــراری ارتباطات 
قابل اعتماد بین سازمانی اســت. او در این زمینه 
توضیــح داد: »یکی از مشــکالتی که همیــن االن 
در سیستم های بین ســازمانی وجود دارد، کاربرد 
بین سازمانی است. در اینجا همان مشکل اعتماد 
مطرح اســت. هر ســازمانی بــه داده هــای خودش 
اعتمــاد دارد، ولی بــه داده هــای ســازمان دیگر که 
بــا آن در ارتباط اســت، اعتماد ندارد و مشــکالت 
عظیمــی در این زمینه بــه وجود می آیــد.« به باور 
او، همین نبــود اطمینان بیــن ســازمان های دیگر 
در به اشــتراک گذاری اطالعــات باعــث می شــود 
عناوینی مانند بهداشت الکترونیکی در کشور با 
سایر نقاط دنیا رشد و توسعه پیدا نکند. زجاجی 
تأکیــد کــرد: »توســعه کاربردهــای بین ســازمانی 
در زمینــه سیســتم های اطالعاتــی با اســتفاده از 
فنــاوری بالکچیــن می توانــد یکــی از زمینه هــای 
امیدبخــش بالکچیــن بــرای آینــده باشــد.« حل 
معضل احراز هویــت و اصالح نظــام احراز هویت 
متمرکــز و غیرمتمرکــز، اســتفاده از رمزارزها برای 
توســعه تجــارت جهانــی و توســعه بالکچیــن در 
صنایع مختلف از دیگر امیدهایی بود که زجاجی 

بنیــاد ســور چالــش بعــدی را حفــظ محرمانگــی 
اطالعات، یادگیری و انطباق افراد، انتظارات مردم 
و استانداردســازی قرارداد هوشــمند دانست و با 
اشاره به چالش رقابت با سیستم های در حال کار 
اعالم کرد: »اگر قرار باشد یک کاربرد بالکچینی را 
در جامعه پیاده کنید که سیستم فعلی در آن کار 
می کند و جوابگوی نیازهاست، با مشکالت جدی 
روبه رو خواهید شد، چون باید با یک سیستم در 

حال کار رقابت کنید.«

رويداد 9 ژانويه
E V E N T
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در دومیــن رویــداد ۹ ژانویــه، پنلــی تحت عنــوان »فــراز و 
فرودهای رگوالتوری رمزارز در ایران« برگزار شد و میهمانان 
این پنل در خصوص مواجهه رگوالتور با اکوسیستم رمزارز 
صحبت کردنــد. در این پنل علی جهانــی، هم بنیان گذار 
بیت پین؛ محمد حکیمی، مدیرعامل رمزینکس؛ سعید 
عبادتــی، مدیرعامــل اکســبیتو و محمدمهــدی باریــده، 
هم بنیان گــذار پی پینــگ حضور داشــتند و رضــا قربانی،  
رئیس کمیسیون فین تک ســازمان نصر تهران مدیریت 

پنل را بر عهده داشت.

 هم بنیان گــذار بیت پیــن: محدودیت های 
رگوالتور و خطر بازار سیاه برای کاربران ایرانی

علــی جهانــی، هم بنیانگــذار بیت پیــن در پنــل »فــراز و 
فرودهــای رگوالتــوری رمــزارز در ایــران« از دســتاوردها 
و چالش هــای بــازار رمــزارز در ســال ۲۰۲۲ گفــت و ایــن 
کــه در دنیــا شــاهد افت ســنگین قیمــت در بــازار رمــزارز 
بودیم و مردم متوجه شــدند که این بازار چه ریسک های 
سنگینی می تواند داشته باشــد. به گفته او، در این سال 

مقررات گــذاری در ایــران و جهــان هم بیشــتر از گذشــته 
اتفاق افتاد.

جهانی مهم ترین اتفاق سال گذشــته میالدی در ایران را 
محدودیت سقف واریز و برداشــت از طریق صرافی های 
رمزارز عنوان کرد و گفت:  »جدیدترین و مهم ترین اتفاقی 
که اخیراً افتــاد، بحث محدودیت ســقف واریــز با هر کد 
ملی به میزان ۲۵ میلیون تومان و برداشــت تا سقف ۱۰۰ 
میلیــون تومــان در صرافی های رمــزارز بود که باعث شــد 
فعالیــت بــرای صرافی هــا و همچنیــن مــردم ســخت تر و 

محدودتر شود.«
بــه بــاور او، ایــن محدودیــت باعــث شــده پــول بــه جــای 
وارد شــدن به صرافی هــای قانونــی حوزه رمــزارز، بــه بازار 
غیرقانونی و سیاه برود و یک بازار زیرزمینی در این زمینه 

شکل بگیرد و از فضای تنظیم شده فاصله بگیریم.
جهانی در پاسخ به این سؤال که این محدودیت برای واریز 
و برداشت تاکنون چه تأثیری روی کارشان داشته، توضیح 
داد: »شاید در نگاه اول تأثیر چندانی نداشته باشد، چون 
مهم این است که برایمان کاربر بیاید و آنها معامالت شان 

را از طریق مــا انجام دهنــد. در واقع ایــن محدودیت روی 
کاربــران عــادی تأثیــر نمی گــذارد و تأثیــر منفــی آن روی 
کاربرانی است که می خواهند فعالیت عمده انجام دهند. 
این محدودیت آنها را به ســمت بازار غیررســمی و سیاه 

مانند کانال های تلگرامی می برد.«
به باور او مهم، نــوع قانون گــذاری و قبول فعــاالن صرافی 
رمزارز به عنوان یک شخصیت حقوقی و اقتصادی است. 
جهانی در این زمینه گفت: »ما به قانون گذاری و شفافیت 
قائل هســتیم، ولــی مهم ایــن اســت کــه کار صرافی های 
رمزارز درک شــود و شــرایطی به وجــود آید که پــول با این 
محدودیت ها از کشــور خارج نشــود و تبادل توسط یک 

صرافی رمزارز خارج از کشور صورت نگیرد.«
هم بنیان گــذار بیت پیــن بــاور دارد کــه باید نهــادی مانند 
وزارت اقتصاد مقررات گــذاری در این حوزه را گردن بگیرد 
و قبول کند که این حوزه را به درستی مدیریت کند. البته 
او تأکید کرد با توجه به نگاه ها و محدودیت های موجود از 
سمت بانک مرکزی، فعالً چشم انداز روشنی در این زمینه 
دیده نمی شود. جهانی با اشاره به وضعیت رگوالتوری در 

در رویداد 9 ژانویه پنل »فراز و فرودهای رگوالتوری رمزارز در ایران« با حضور هم بنیان گذار 
بیت پین، مدیرعامل رمزینکس، مدیرعامل اکسبیتو و  هم بنیان گذار پی پینگ برگزار شد

 گالدیاتورها 
در برابر رگوالتورها

در حاشیه رویداد 9 ژانویه

شکل گیری 
تعامالت 

کسب و کاری
 فــارغ از اتفاقاتــی کــه در بطــن 
رویــداد ۹ ژانویــه روی داد و 
موضوعاتی که مطرح شد، در حاشیه این 
همایش نیز اتفاقات متعددی رخ داد که 
در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم.

 رمزارز بــا ظاهر جدید: نشــریه 
رمــزارز کــه تــا چنــدی پیــش 
به صــورت هفتگــی به عنــوان ضمیمــه 
هفته نامــه کارنــگ منتشــر می شــد، 
باالخــره در شــماره ۴۱ بــا ظاهــر جدیــد 
منتشر شــد و اولین مواجهه بسیاری از 
کســب وکارهایی کــه تــا پیــش از ایــن از 
مخاطبان و حامیان این نشریه بودند، در 
این همایش بود و برای اولین بار ماهنامه 
رمــزارز را دیدند. نشــریه ای که بــا تعداد 
صفحــات بیشــتر و گرافیــک و آرایشــی 
بــه  اســت همچنــان  قــرار  متفــاوت 
کسب و کارهای این حوزه، مقررات گذاری 
جهانــی  و  داخلــی  چالش هــای  و 
کســب و کارهای رمــزارزی و بالکچینــی 

بپردازد.

 مذاکرات B2B: از آنجا که مدیران 
از  بســیاری  ارشــد  و  عامــل 
کســب و کارهای مرتبط با یکدیگــر در این 
همایش حضور داشتند، در گپ و گفت ها 
مذاکــرات  نفــره شــاهد  یــا چنــد  دو 
شــکل گیری  بودیــم.  کســب و کاری 
همکاری های B2B در حاشــیه این رویداد 

یکی از نکات جذاب بود.

 ضــرورت برگــزاری رویدادهــای 
بیشتر: فصل مشترک بسیاری 
از حرف هــای ســخنرانان رویــداد و 
پنلیست ها الزامات و مشکالت حقوقی 
کســب و کارهای حوزه رمزارز و بالکچین، 
جذب سرمایه و کمبود نیروی ماهر بود. 
مشــکالتی کــه هرچنــد در گذشــته نیز 
وجود داشته اند و کسب و کارها کم و بیش 
با آنها دســت به گریبــان بوده انــد، اما با 
مسائلی که در ماه های اخیر پیش آمده، 
این مشــکالت قدیمی نیز بیش از پیش 
آزاردهنده شده اند. بسیاری از این افراد 
معتقد بودند آن قدر این مشکالت ابعاد 
گوناگــون و پیچیــده ای دارد کــه ضروری 
اســت بــرای هریــک از آنهــا رویــداد و 
همایش جداگانــه ای برگزار شــود و مورد 

تحلیل و بررسی قرار گیرد.

OUT OF CONTEXTحاشیه

رويداد 9 ژانويه
E V E N T



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 82
25 دی 1401

ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

21

در ارائه مدیرعامل »وندار«درباره پرداخت در اکوسیستم رمزارزی تشریح شد

راه کار امبدد فایننس چیست و در بازار رمزارز 
چقدر به کار می آید؟

??????؟؟؟؟؟؟؟؟

 مهم ترین ویژگی ها و تمایزهای پرداخت 
در کسب وکارها و به طور کلی اکوسیستم 
رمزارزی چیست؟ در چند سال گذشته در داخل 
کشــور چقدر کســب وکارهای مرتبط با پرداخت 
توانســته اند نیازهــا و بایدهــای بــازار رمزارزهــا را 
موردتوجــه قــرار داده و بــرای آن هــا خدمــات و 
راهکارهــای متنــوع ارائــه دهنــد؟ ایــن یکــی از 
پرسش های رویداد ۹ ژانویه بود که در یک ارائه به 

آن پرداخته شد.

 مهدی عبــادی، مدیرعامل »ونــدار« در 
رویداد »آینده کسب وکارهای بالکچین، 
رمــزارز و دارایــی دیجیتــال ایــران« در ارائــه ای بــه 
راهکارهای پرداخت در اکوسیستم رمزارزی ایران 
اشــاره کرد و از وضعیــت کشــورمان در این زمینه 
گفت. به گفتــه عبادی، اکنــون در ایــران از هر ۱۰۰ 
نفــری کــه پرداخــت آنالیــن بــرای خریــد انجــام 
می دهــد، ۲۵ نفــر از آنهــا بــا پیــام خطــا مواجــه 
می شوند. عبادی درباره انواع روش های پرداخت 
و اینکه چگونــه روی مشــتریان کســب وکار تأثیر 
می گذارند، گفــت: »اکنون در دنیا سیســتم های 
کســب وکار آنالین در زمینــه پرداخت به ســمت 
سهولت و یکپارچگی می روند. ما معتقدیم لحظه 
پرداخت مهم ترین لجظه فرایند کاربر است و اگر 
پرداخــت انجــام شــود و رونــد آن ســریع باشــد، 
مشــتری باقی خواهد ماند. در غیر این صورت از 

دست می رود.«

 او در ایــن خصــوص افــزود: »پرداخــت 
کســب و کارهای ترند صنعت در سراسر 
دنیا معموالً به صورت چک بوده، اما اکنون همه به 
ســمت پرداخت آنالیــن رفته اند. توجــه به حریم 
خصوصی کاربر بسیار مهم است، اما در دنیا کمتر 
بــه آن توجــه شــده اســت. پرداخــت به وســیله 
کیوآر کد و لینک پرداخت خیلی معمول شده و در 
ایران هم استفاده از لینک پرداخت قدمت دارد.

از طرف دیگر BNPL روند ایران هم هست و هر روز 
بر تعداد این سرویس ها اضافه می شود، اما کیف 
پول دیجیتــال به دلیل سیاســت های غلط بانک 

مرکزی چندان رشد نکرده است.«

کــرد:  عنــوان  همچنیــن  عبــادی   
»کســب وکارهای بزرگ مانند اســنپ و 
دیجی کاال در ادامه ممکن اســت تبدیل به بانک 
کاربــران شــوند. اولیــن بــاری کــه امبــدد  فایننس 
)Embedded Finance( مطــرح شــد، جوانــی 
سهام پی پال را خرید و زمانی که این خرید انجام 
شد، سرویس های مختص آن را ایجاد کرد. کاری 
که امــروز دیجی پی برای دیجــی کاال انجــام داده، 
تقریبــاً این نوع ســرویس اســت که بــه آن امبدد 
فایننــس گفتــه می شــود. امبــدد فایننــس در 
بازارهــای جهانی رمــزارز تقاضــا دارد، امــا تجربه 
کاربری آن ضعیف اســت. با امبــدد فایننس هر 
برنــد می توانــد بــه یــک بانــک بــرای مشــتریان 

وفادارش تبدیل شود.«

 عبــادی در ادامــه گفــت: »اگــر از امبدد 
فایننس استفاده می کنیم، باید خدماتی 
که پرداخت دهنده ارائه می دهد شامل راهکارهای 
متنوعی شود و مصرف کننده در مرحله آخر حق 
انتخاب های مختلفی داشته باشد. اگر همکار یک 
کسب وکار )فروشــگاه یا پلتفرم( در این حوزه ابزار 
پرداخت هــم ارائه می دهد، همکار خوبی اســت. 
خیلی مهم اســت کــه بتوانید ایــن امکان هــا را از 
کسب وکارهای تخصصی این حوزه دریافت کنید 
و نخواهیــد همــه چیــز را خودتــان بســازید. برای 
نمونه این روزها همه از خود می پرسند که آیا همه 
کســب وکارهای آنالین باید این دغدغه را داشــته 
باشــند که ســرویس BNPL بدهنــد؟ در دنیا این 
سرویس را شــرکت دیگری برای کسب وکار انجام 
می دهد.« به اعتقاد او هر کسب وکاری نباید انرژی 
زیادی برای پرداخت بگذارد و باید بتواند خدمات 
را از ســرویس های متنــوع دریافــت کنــد و روی 

کسب و کار خود تمرکز کند.

 مدیرعامل وندار در پایان گفت: »کاهش 
افزایــش  و  عملیاتــی  هزینه هــای 
تراکنش های موفق بسیار مهم است. در بهترین 
شرایط در کشور ما 7۵ درصد خریدها با موفقیت 
انجام می شــود؛ این یعنــی در خرید هــر ۱۰۰ نفر،  

پرداخت ۲۵ نفر با خطا مواجه می شود.«

حوزه رمزارز اعــالم کرد: »چــه بانک مرکزی، چه شــاپرک 
و چه وزارت اقتصاد بــرای این حــوزه تصمیم گیری کنند، 
تأثیرش این اســت که مــا را نه تنها یــک پله کــه ۱۰۰ پله از 
دنیا عقب نگه می دارند.« به باور او مسیر قانون گذاری و 
نگاه به رمزارز در کشور اشــتباه است و اعتراض ها در این 
زمینه هم راه به جایی نمی برد. او در پاسخ به این سؤال که 
چرا اعتراض ها به جایی نمی رسد، گفت: »دولت فهمیده 
که نمی تواند این حوزه را در فضای خاکســتری نگه دارد؛ 
چراکه ده ها هزار نفر در این حوزه فعال هســتند و هزاران 

میلیارد تومان ســرمایه در این 
بازار جابه جا می شود، بنابراین 
نمی تواند به راحتی این فعاالن 
را از بــازار حــذف کنــد و روی 
می آورد به مقررات گذاری های 
محدودکننده ای تا این بــازار را 
کوچک کنــد و در نهایــت بازار 

خودش فراموش شود.«
جهانــی اعــالم کــرد کــه آنهــا 
در ایــن مــدت در کنــار ایــن 
مقررات گــذاری محدود کننده، 
درگیر دور زدن محدودیت های 
اینترنت بوده اند و نتوانسته اند 

برنامه ای برای توسعه کسب وکار خود در نظر بگیرند.

از  تعجــب  رمزینکــس:  مدیرعامــل   
پیش نویس الزامــات صرافی رمز ارزها توســط 

پلیس فتا
محمــد حکیمــی، مدیرعامــل رمزینکــس در ایــن پنــل 
اعالم کرد کــه فراجــا پیش نویس ســند الزامــات فعالیت 
صرافی های رمزارزی را تدوین کرده و با فعاالن این حوزه به 
اشتراک گذاشته است. به گفته او، فعالیت صرافی های 
رمزارزی در قالب یک شرکت تضامنی، ممنوعیت فعالیت 
افراد خارجی در این صرافی ها و همچنین امانی بودن پول 
کاربران در دست صرافی ها از بندهای پیشنهادی از سوی 
فراجــا در ایــن پیش نویس اســت. حکیمــی در مــورد این 
الزامــات گفت: »هرچند ایــن الزامات قابلیت اجــرا دارد، 
اما برخــی مــوارد بیان شــده در این بندهــا تعجب برانگیز 
اســت. به طور مثال گفته شده شــرکتی که صرافی دارد، 

باید تضامنی باشد.«
او ادامــه داد: »بــر اســاس ایــن الزامــات که در مــدت یک 
مــاه بایــد اجرایــی شــود، اتبــاع خارجی حــق فعالیــت در 
صرافی های ایرانی را ندارند. پلیس فتا به صرافی ها اعالم 
کرده که وجوه نزد آنها امانی اســت و باید به همان شکل 
نیز نگهداری شود. همچنین در این الزامات آمده که اگر 
پــس از ارزیابی هــا، بازبینی ها و تذکــرات پلیس فتــا، این 
نهاد به این نتیجه رسید که فعالیت صرافی ها با روح این 
الزامات سازگاری ندارد، از شاپرک خواهند خواست درگاه 

آنها را مسدود کند.«
مدیرعامــل رمزینکــس در ادامه با اشــاره بــه دیدگاه های 
رگوالتور در زمینه رمــزارز توضیح داد: »هــر زمانی که نرخ 
ارز جابه جا می شود، ما با تغییراتی مواجه هستیم. زمانی 
بازار آتی سکه بســته شد، زمانی ســقف خرید را کاهش 
دادند و زمانی گفتند صدور چــک در وجه حامل ممنوع 
اســت. بانــک مرکــزی باغبانــی اســت کــه از ۱۰۰ درخــت 
کاشته شــده توســط آن ۸۰ درخت خشــک شــده است. 
حاال اگــر می خواهیــم این درخت ها هم خشــک شــوند، 
بایــد در برابر همین شــکل از درخــت کاری بانــک مرکزی 

تسلیم شویم.«
ایــن بخــش از صحبت هــای حکیمی بــا کــف زدن حضار 
همراه شــد و او ادامه داد: »در مورد نــرخ ارز هم از تجارب 
قبلی حتی اســتفاده نمی شــود و این روند ادامه دارد. اگر 
رگوالتوری رمزارز هم قرار است با ده ها باید و نباید مواجه 
شود، نفعی برای اکوسیستم ندارد. رگوالتوری باید با وجوه 
ایجابی مانند ایجاد اشتغال همراه شود و نه اینکه هزاران 

ممنوعیت ایجاد کند.«

 هم بنیان گــذار پی پینگ:رگوالتــور بایــد 
شفافیت ایجاد کند نه محدودیت

محمدمهدی باریــده، هم بنیان گــذار پی پینگ با توضیح 
تجربــه خــود در تنظیم گــری و فیلترینــگ بیان کــرد: »ما 
اکنــون اینجــا نشســته ایم و می گوییم نهــاد رگوالتــور نام 
»ســکو« را روی مــا گذاشــته اســت. قبــالً هم به مــا گفته 
شــد »پرداخت یــاری«، اما همیــن اکنــون برای مــا بحران 
شــده اســت. در زمینه رمــزارز 
هم مــن فکر می کنــم به همین 
شــکل اســت. آيــا رگوالتــور ما 
اطالع پیدا می کند که در زمینه 
رمــزارز درون ایــن اکوسیســتم 
چــه اتفاقاتــی می افتــد؟ مــن 
تجربه تلخ فیلترینگ را داشتم 
و روز به روز این دیدگاه امنیتی 
تقویت می شود. اکنون در بازار 
رمــزارز می تــوان ۲۵ میلیــون 
تومان پرداخت آنالین داشت، 
اما در بانــک این ســقف تا ۱۰۰ 

میلیون تومان است.«
او تأکید کرد: »رگوالتور باید شفافیت ایجاد کند و جلوی 
کالهبرداری را بگیرد. اما ما با رگوالتوری مواجه هستیم که 
به راحتی فیلتر می کند. نهاد امنیتی ما چندان با ابزارهای 

کنترلی و تأثیر آن روی کسب وکارها آشنا نیست.«

 مدیرعامل اکســبیتو: بانک مرکزی راضی 
به توافق نیست

سعید عبادتی، مدیرعامل اکســبیتو در ادامه این پنل با 
اشاره به تعامالت کسب وکارها با رگوالتور توضیح داد: »ما 
به دنبال تفاهم بودیم و حتی نظر کســب وکارها پرسیده 
و ســندی تنظیم شــد، اما سرنوشــت آن نامعلوم اســت. 
مشــخص اســت که بانک مرکزی نمی خواهد زیر بار این 
ماجرا برود و وزارت اقتصاد هم نتوانسته آن را مجاب کند. 
ما باید بپذیریــم حوزه فناوری به ســرعت تغییر می کند و 
نمی توان قانونی برای آن گذاشــت که هرگــز تغییر نکند؛ 
چراکه مخاطب آن ضرر می بیند. کل تعامل کسب وکارها 
هم در این راستاســت. ســقف ۲۵ میلیون تومان کامالً از 
ســمت رمزارزی هــا رعایــت شــده و کســب و کارها تمامی 
مقرراتی را که رعایت آن به تفاهم منجر می شود، رعایت 

کرده اند.«

 خطــر مهاجرت هــای فــردی و تیمــی در 
اکوسیستم رمزارز

باریــده در ادامــه در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا این 
مذاکرات در فضای رسمی و علنی مطرح نمی شود،  گفت: 
»مــا در ســال ۹۱ کنفرانســی برگــزار کردیم و هر کســی در 
دانشــگاه علم وصنعت جدیدتریــن فناوری هــا را معرفی 
می کرد. اســتاد مــا در ایــن کنفرانــس گفت در ایــران یک 
اکوسیستم تا شهید ندهد، به آن توجهی نمی شود. من 
یک  سال و نیم بررسی کردم که چطور می توانیم خودمان را 
در این فضا تثبیت کنیم. زمانی که فیلتر شدیم، یک هفته 
پشت در دادستانی بودیم و او به من گفت: »کاری ندارید 
که اینجا هستید؟!« گفتم: »شما کار ما را از ما گرفتید.« 
ما می خواهیم این شــغل و حرفه ما به رسمیت شناخته 
شــود. عمالً ایــن نقل وانتقــاالت زیــاد از ســوی صرافی ها 
اگر در قالب رمزارز انجام شود، می تواند به شفافیت هم 
کمک کند. اما تصمیم گیری ها در بانک مرکزی متأسفانه 

غیرعقالنی و در لحظه انجام می شود.«
در پایان هر کدام از سخنرانان پنل در خصوص وضعیت 
فعلی اکوسیستم رمزارز در ایران صحبت کردند و تاکید 
کردند اگر رگوالتور صدای فعاالن این اکوسیستم را نشود، 

باید شاهد شدت یافتن نرخ مهاجرت فردی و تیمی بود.

 سخنرانان پنل تاکید 
کردند اگر رگوالتور 
صدای فعاالن این 

اکوسیستم را نشود، 
باید شاهد شدت یافتن 
نرخ مهاجرت فردی و 

تیمی بود

رويداد 9 ژانويه
E V E N T
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در فضای بیرونی همایش 
9 ژانویه چه گذشت؟

زمانی برای 
شبکه سازی

یکــی از مســائل مهــم در اکوسیســتم 
کســب و کارهای نوآور این است که بعضاً 
ارتباطــات ضعیفــی با یکدیگــر دارنــد، از 
ظرفیت هــای شــرکت های رقیــب و حتــی 
شــرکت هایی که می توانند زنجیــره ارزش 
خود را با کمک آنها کامل کنند، بی اطالع 
هستند و در فضایی دوستانه و بی دغدغه 
این ارتباط شکل نمی گیرد. فارغ از اینکه 
در ســالن همایش و در میان سخنرانی ها 
و پنل ها چه صحبت هایی رد و بدل شــد، 
در ســالن نیز فضای خوبی بــرای گپ زدن 
و ایجــاد ایــن ارتبــاط فراهــم بــود.  در ایــن 
ســالن عالوه بر اینکــه شــرکت های پی فا، 
رمزینکــس، زیبــال، والکــس، بینوســت، 
پی پینــگ، کوینینــو و آی هیــت کانترهای 
مخصوص به خود را داشتند و مخاطبان 
می توانســتند ســؤاالت خــود را از آنهــا 
بپرســند و بــا خدمــات و ویژگی هــای ایــن 
شرکت ها آشنایی بیشتری پیدا کنند، در 
زمان های مختلف مهمانان متعددی دیده 
می شدند که برای کمی استراحت و صرف 
چای یا قهوه به سالن مراجعه می کردند و 
گرم صحبت با مدیر یک شــرکت همکار 
یــا رقیــب می شــدند؛ ارتباطــات جدیــد 
شــکل می دادنــد، از احــوال کســب و کار 
یکدیگر می پرســیدند و مســائل مبتالبه 
اکوسیســتم را مطــرح می کردند و ســعی 
داشــتند در خــالل گفت و گوهایشــان راه 
چاره ای برای ادامه کار بجویند.  در شرایطی 
که اکوسیستم کسب و کارهای نوآور در آن 
قرار دارد، حیات جدی و حضور مداوم یک 
کسب وکار بدون کمک گرفتن و همفکری 
بــا مدیــران ســایر شــرکت ها اگــر ناممکن 
نباشد، حداقل دشوار به نظر می رسد. چه 
اینکه همین کسب و کارها در کنار یکدیگر 
می توانند بعضــاً رودرروی رگوالتوری های 
نادرست بایستند، با ارائه خدمات متنوع 
به یکدیگر زنجیره ارزش هم را تکمیل کنند 
و در شــرایط ســخت پشــتیبان همدیگــر 
باشند. زیرا کمک به حیات یک کسب و کار 
در واقع کمک به حیات اکوسیستم است 
و هر کسب و کاری که به دالیل غیرارگانیک 
آســیب ببینــد، کل اکوسیســتم متضــرر 

خواهد شد. 

OUT OF CONTEXTحاشیه

مدیران اکسیر، مکس دیجیتال، بینوست، مزدکس، آرتانیوم و والکس در رویداد
9 ژانویه درباره آینده بالکچین و وب3بحث کردند

زمستان کریپتو احتماال تا پایان ۲۰۲۳ 
طول می کشد

دومین پنل از دومین رویداد ۹ ژانویه با محوریت »بالکچین 
و وب۳؛ همه تحوالت سال ۲۰۲۲« با حضور زهیر سیفعلی، 
مدیرعامل اکسیر؛ جواد بهره، مدیرعامل مکس دیجیتال؛ 
مصطفــی قمــری، مدیرعامــل بینوســت؛ محمد قاســمی، 
مدیرعامل مزدکس؛ هاجر سعیدی  نژاد، مدیرعامل آرتانیوم 
و ســید بردیا احمدنیا، مدیرعامل والکس بــا مدیریت رضا 
جمیلی، ســردبیر هفته نامه »کارنــگ« و مجله »رمــزارز« و 
دبیر این رویداد برگزار شد. رویدادی که در آن درباره مهم ترین 
اتفاقــات و تاثیرگذاری هــای ســال گذشــته میالدی بــر بازار 
رمزارزها صحبــت و پیش بینی هایی از آینده به ویــژه در بازه 

یک ساله ۲۰۲۳ مطرح شد.

 زهیر سیفعلی: آینده رمزارز درگرو تغییر نگاه 
سیاست گذاران است

زهیر ســیفعلی، مدیرعامــل »اکســیر« در ابتــدای این پنل 
درباره تحوالت بالکچیــن در ســال ۲۰۲۲ و آینــده آن گفت: 
»بازار رمــزارز و کوین های مختلف در جهان یک بــازار نوپا و 
کوچک اســت. هر روز افراد جدیدی وارد این بازار می شوند 
و فعالیــت خــود را شــروع می کننــد و از دیــد مــن ایــن بــازار 
همیشه یک بازار جدید  اســت.« او جنگ  روسیه و اوکراین 
و قرار گرفتــن مالکیــت توییتــر بر عهــده ایــالن ماســک را از 
مهم ترین اتفاقــات تأثیرگذار بر این صنعت در ســال ۲۰۲۲ 
دانســت و بیان کرد: »هر فردی که در زمینه رمــزارز در حال 
فعالیت است، با یک تحقیق کوچک می تواند بفهمد که در 

سال ۲۰۲۲ چه بر بازار گذشته است.«
او درباره آینده بازار رمزارز در ایران هم گفت: »نوع همکاری 
و روابط ما به عنوان فعاالن این صنعت با نهادهای مختلف 
در این زمینه حائز اهمیت است. در خیلی از موارد نهادهای 
مختلف فعالیت خود را با ما همسو نمی دانند و این نگاه را 
دارند که بازار اقتصاد ایران را از  بین برده ایم و باعث شده ایم 
ســرمایه های مردم از بین برود. بنابرایــن مهم ترین موضوع 

درباره آینده بازار رمزارز در ایران این اســت که نگاه نهادها و 
سیاست مداران به این صنعت تغییر کند.«

ســیفعلی ادامه داد: »فعاالن حــوزه رمزارز هنــوز چگونگی 
تعامالت خود با فتا، قوه قضائیه و سایر نهادهای نظارتی را 
نمی  دانند. این در حالی اســت که دغدغه ما با دغدغه آنها 
مبنی بر حفظ سرمایه کسانی که وارد این بازار می شوند، اما 

در دام سودجویان می افتند، یکی است.«

 جواد بهره: سرمایه گذارها به آینده 
خوش بین هستند

جواد بهره، رئیس هیئت مدیره »بیت مکس« 
نیــز دربــاره نقــاط مثبــت و منفــی ســال ۲۰۲۲ 
گفــت: »۲۰۲۲ ســالی پــر از فرازونشــیب بــرای 
بــازار رمــزارز بــود. اعــالم ورشکســتگی صرافی 
بزرگ اف تی ایکــس از جمله مهم ترین اتفاقات 
تأثیرگذار بر این صنعت بود و از دیگر اتفاقات، 
ســرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دالری شرکت ها در 
ســال ۲۰۲۲ بود کــه ایــن ســرمایه گذاری تقریباً 

مشابه سال قبل بود و نشان داد شرکت های سرمایه گذاری 
به بازار خوش بین هســتند.« او ادامه داد: »ســرمایه گذاری 
شرکت ها یک ساختار دارد و مشتریان بازار رمزارز باید این 

ساختار را شناسایی کنند و بر اساس آن عمل کنند.«

 محمد قاســمی: باید روی سی دیفای تمرکز 
کنیم

قاســمی مدیرعامل مزدکس نیز اعالم کرد از سال ۱۳۹۵ در 
چنین رویدادهایی دغدغه این را داشتیم که چگونه این حوزه 
را بدون رگوالتور  جلو ببریم. حجم   بازار در آن سال ۸۰ میلیارد 
دالر برآورد شده بود و موضوع ماینینگ بسیار داغ بود. این 
ترند تا سال گذشــته جلو آمد و ثابت شــد که برای ادامه به 
بلوغ نیاز داریم. سال ۲۰۲۱ بود که گارتنر دیفای را ترند اعالم 

کرد؛ اما سال بعد نوشــت که ترند  این صنعت سی دی فای 
است. او ادامه داد: »ثابت شده که نمی توان فقط در محیط 
غیرمتمرکز اقتصاد را شکل داد. هر اقتصاد برای توسعه به 
تجربه بشری، دارایی های مشهود و... نیاز دارد. این بازار هم 
همینطور است و در کنار بالکچین و توکن ها به این موارد نیاز 
دارد. مزدکس هم مانند سراســر دنیا همین مسیر را پیش 
گرفته و به دنبــال تبدیل دارایی هــای بازار واقعــی در فضای 
بالکچین اســت. رمزریال و روبــل دیجیتال هم 
نمونه ای از این مواردند که هم دیجیتال شده اند 
و هــم پشــتوانه ای در بــازار دارند. بایــد منطقی 
شدن این بازار و دور شــدن از هایپ را با جدیت 
دنبــال  و روی نیازهــای واقعــی مــردم و کســب 

وکارها و بازارها تاکید کرد.«

یــا  دیفــای  قمــری:  مصطفــی   
سی دیفای... باید بپذیریم می خواهیم 

با آینده همراه باشیم یا نه!
مصطفی قمری، مدیرعامل بینوســت در مورد 
امکان های پیشــی بینی این حوزه برای آینده گفت: »آینده 
قابل پیش بینی نیست. مخاطب فناوری ها و کسب و کارهایی 
که ساخته می شوند، نه من هستم و نه دیگران؛ بلکه نسل 
بعدی است. به صورت کلی نگاه اشتباهی است که کسی با 
متر و معیار خــودش مثالً ان اف تی را بررســی کند، چون این 
برای مخاطب دیگری است. این داستان ها برای برخی قابل 
درک نیســت. من به عنوان ســرمایه گذار این فناوری که هر 
روز پیشرفت می کند، یک چیز می گویم و آن اینکه همه چیز 
را با متر و معیار خودمان نسنجیم، چون این برای مخاطب 
دیگــری اســت.« او ادامــه داد: »مــن پارامترهای شــخصی 
خــودم را دارم و روی ایــن حــوزه ســرمایه گذاری می کنــم. هر 
فردی بر اســاس ذهنیــت خــودش ســرمایه گذاری می کند. 
این را که در آینــده چه رخ خواهد داد، نمی تــوان االن گفت. 

مهسا طاعتی

@Mahsa_taati
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فقط می توان گفت اتفاق های گوناگونــی می افتد و من باید 
بگویم می خواهم ســوار کدام قایق  شــوم. آینده را قرار است 
ما بسازیم و بر اساس جهان بینی خودمان، می توانیم آن را 
بسازیم. فناوری راه خودش را پیدا می کند. مهم این است که 
ما می خواهیم سوار این قایق بشویم یا نه.« قمری در پاسخ 
به این ســؤال که دیفای و ســی دیفای چه تأثیری بر اقتصاد 
خواهند داشت، گفت: »در این بحث اگر بخواهیم صحبت 
کنیم، مــن دیدگاهی نــدارم که اساســاً رقابتی بین  آنها ســر 
گرفته یا نه. بحث را در آینده باید دید. به نظر من رگولیشن 
این فضــا خــودش کارش را انجــام می دهــد.« او ادامــه داد: 
»ذهنیت من این است که سی دیفای مزیت بسیاری دارد و 
نسبت به خدمات سنترال یک دنیای متفاوت است و فکر 
می کنم دو بار رشــد می کند، ولی من پولــم را در قایق دیفای 
می گذارم و ترجیحم این است که دیفای رشد کند.« قمری 
گفت: »اگر اقتصاد دنیا را به ارکستر موسیقی تشبیه کنیم، 
هر کشوری یک موزیسین است و سازی دست گرفته، ولی 
متاسفانه ما ایرانی ها فعال تماشاچی هستیم که نشسته ایم 
و پاپ کورن می   خوریم و هنرنمایی دیگران را تماشا می کنیم.
دیفای و سی دیفای هر دو اقتصاد جهان را دگرگون می کنند 
و اگر از هر کدام استفاده کنیم، یعنی ما هم سازی خواهیم 
داشت که بتوانیم در این ارکستر حضور داشته باشیم. سازی 
که برخالف سازهای قبلی کسی نمی تواند آن را از ما بگیرد.«

 بردیا احمدنیا: باید اعتماد ایجاد شود
بردیا احمدنیا از مدیــران واکس هم اعالم کــرد مواقع ریزش 
بازار،  بهترین زمان ساختاردهی به شرکت ها و بهبود حاکمیت 
شــرکتی در آن هاســت: »اواخــر زمســتان صحبــت از ورود 
بیت کوین به کانال ۱۰۰هزار دالری بود؛ اما بیت کوین در شیب 
نزولی قرار گرفت. این اتفاق بسیار مهم است و فکر می کنم 
حاال بهتریــن زمــان ورود بازیگــران حــوزه بالکچیــن و رمزارز 
بــرای ســاختاردهی رگوالتوری اســت.« به گفتــه او، موضوع 
دیگری که بایــد به آن توجه شــود، مدیریت ریســک هنگام 
سرمایه گذاری است. »بیشتر مواقع بازیگران و سرمایه گذاران 
هنــگام ســرمایه گذاری بــه هزینه ای کــه متحمل می شــوند 
توجهــی نمی کنند و بعــد از ریــزش بازار بــه این ابعــاد توجه 
نشــان می دهند. به همین دلیل او ســال ۲۰۲۲ را گشایشی 
بــرای فعــاالن رمــزارزی می دانــد و در این بــاره گفــت: »ســال 
۲۰۲۲ ســرمایه گذاران و فعاالن حوزه متوجه شــدند که فقط 
ســرمایه گذاری مهم نیســت و ابعاد مهم دیگــری هم وجود 
دارد.« او با اشاره به اهمیت ساختاردهی عنوان کرد: »اگر برای 
ساختاردهی دست به کار نشویم، بازار در سال ۲۰۲۳ هم به 
روال سال جاری خواهد بود. تا زمانی که اعتماد در بازار نباشد، 

افراد به بازار جذب نخواهند شد، حتی اگر قیمت بیت کوین 
باال برود.« او در پایان صحبت هایش به موضوع دیفای اشاره 
کرد و گفت: »من هم مثل آقای قاسمی معتقدم باید دیفای 
را به سی دیفای تبدیل کنیم و با این رویکرد چنین مباحثی را 

غیرمتمرکز بدانیم و آنها را پیش ببریم.«

 هاجر سعیدی نژاد: وب۳ در مسیر پیشرفت
هاجر ســعیدی نژاد نیــز در ایــن پنل عنــوان کــرد: »هرچند 
امسال سال خرسی داشتیم و اتفاقات بدی برای صرافی ها 
رخ داد، اما واقعیت این اســت که در بحث وب۳ اتفاق بدی 
رخ نداد؛ چراکــه شــاهد بودیم در ســال ۲۰۲۲ حــدود چهار 
میلیارد دالر بیشــتر از ســال گذشته ســرمایه گذاری در این 
حوزه صورت گرفت و ۳۴۸ استارتاپ در این زمینه توانستند 
سرمایه جذب کنند و بیشتر این سرمایه گذاری ها در حوزه 
ان اف تی بوده است.« و در ادامه به روندهای جهانی پرداخت 
و گفت: »از جمله مباحثی کــه در این حوزه وجــود دارد، در 
حال حاضر بحث واقعیت مجازی است. حتی شاهد بودیم 
استارتاپ هایی که در این حوزه روی امنیت فعال بودند نیز 
توجه بیشتر سرمایه گذاران را به خود جلب کردند. از طرفی 
بســیاری از اســتارتاپ هایی که در این حوزه جذب ســرمایه 
کردند، لزوماً در بحث خریدوفــروش نبوده اند. به طور مثال 
لنز پروتکل به عنــوان یک پلتفــرم تولید محتوای آموزشــی 
توانست جذب سرمایه کند.« به گفته سعیدی نژاد، بیشتر 
سرمایه گذاری های آینده کریپتو بیس نیستند و بیشتر در 

فضای وب۳ شاهد توسعه سرمایه گذاری خواهیم بود.

 اتفاق هایی که می توان منتظر آن ها بود
در ادامــه این رویداد ســیفعلی در مــورد بالکچیــن و وب۳ و 
تحوالتی که می تواند در ســال ۲۰۳۳ ایجاد کند، تاکید کرد: 
»آینده بــه خودی خــود رقــم خواهد خــورد؛ بــدون اینکه ما 
در آن دخل وتصرفی داشــته باشــیم. نظر من این است که 
بالکچین های جدید که سرعت و امنیت را تأمین می کنند، 
می تواننــد نقــش بســزایی در ســال ۲۰۲۳ و ترغیــب مــردم 
به ســرمایه گذاری در این بــازار و باال بردن و رشــد آن داشــته 
باشند.« بهره هم در پاســخ به این ســؤال که در سال ۲۰۲۳ 
باید در این حوزه منتظر چه چیزی باشیم، گفت: »معموالً 
کســانی برنده هســتند که در این رکــود روی زیرســاخت ها 
سرمایه گذاری می کنند. به نظر من سال ۲۰۲۳ سالی است 
که باید توجه کنیم چه پروژه هایی قرار است با وب۲ و زندگی 
واقعی ما گره بخورد. حتماً در بحث ان اف تی اتفاق های خوبی 
رخ خواهد داد. به اعتقاد من در این ســال در بخش فناوری 

بالکچین پروژه های خوبی می توانیم پیدا کنیم.«
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در پنــل »آخریــن الزامــات حقوقــی و قانونــی رمــزارز و 
بالکچین« در رویداد ۹ ژانویه اعالم شد پلیس فتا به تازگی 
الزاماتی برای بخش رمــز ارز تدوین کرده تا خطرات فضای 
رمــزارز را کنتــرل کنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفته 
بسیاری، این الزامات تاکنون توسط فعاالن رمزارز رعایت 

شده و تکراری است.
در این پنل حسن هاشمی، رئیس ســازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشــور هم از رضــا باقری اصل، جانشــین رئیس 
کارگروه ویــژه اقتصاد دیجیتال خواســت کــه گزارش های 
اقتصاد دیجیتال را در اختیار بخش خصوصی نیز بگذارند 
تا آنها بدانند دولت برای بخش خصوصی چه تصمیمی 
می گیــرد. همچنیــن هاشــمی در ایــن پنــل از وضعیــت 
اقتصاد دیجیتال به دلیل محدودیت اینترنت انتقاد کرد 
و از نمایندگان حاکمیت در این رویداد خواســت تا به این 
شرایط رســیدگی کنند؛ چراکه وضعیت کســب وکارها با 

ادامه این شرایط به بحران رسیده است.
از سوی دیگر در این پنل، نمایندگان رگوالتوری و نمایندگان 
بخش خصوصی در مورد الزامات حقوقی و قانونی رمزارز 
اختالف هــای جدی داشــتند و هر کدام،  دیگــری را مقصر 

وضع موجود اعالم کردند.

در  بایــد  خصوصــی  بخــش  توانگــر:    
قانون گذاری کمک کند

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در 
پنل »آخرین الزامات حقوقی و قانونــی رمزارز و بالکچین 
در ایــران« خبــر از ارســال نســخه ای از ســمت دولــت بــه 
مجلس داد که بر اســاس آن قرار اســت مقررات گــذاری و 
قانون گذاری برای حــوزه رمزارز صورت بگیــرد. به گفته او، 
در همین زمینه ســتادی به نام »ســتاد ملی رمزارزش ها« 
با حضور نماینــدگان دولــت، مجلس و مرکــز ملی فضای 
مجازی تشــکیل شــده تا مقررات گذاری و قانون گذاری در 

این حوزه مشخص شود.
او در پاسخ به اینکه مجلس تاکنون چه طرح هایی را برای 
حوزه رمــزارز تدوین یا تصویب کرده، گفــت: »این حوزه از 

جمله حوزه های جدید است که از آن مانند اینترنت، برق 
و هوا یاد می شود و دولت می داند که به توسعه این بخش 
نیاز دارد و مــا هم باید برای این حــوزه قانون گذاری کنیم تا 

توسعه در این زمینه رقم بخورد.«
توانگر ادامه داد: »نسخه گزارش ماده )۴۵( در این زمینه را 
تهیه کردیم و پیش نویس آن برای حوزه رمزارز آماده است. 
در این زمینه باید طــوری قانون گذاری کنیم که دولت برای 
اجــرای آن اقناع شــود؛ اگر دولــت در این زمینــه همکاری 

نکند، قانون گذاری ابتر می ماند.«
به باور او، قانون گذاری در حوزه فضای مجازی باید به صورت 
متمرکــز و دقیــق انجــام شــود و نمی تــوان بــرای ایــن حوزه 
ضربتی، چکشی و بدون انعطاف پذیری قانون گذاری کرد. 
او همچنین از اکوسیستم خواست که با اجزای تصمیم گیر 

در ارتباط باشند تا در جریان اتفاق ها قرار گیرند.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال در این پنــل اعالم کرد که 
پیش نویس هــر قانون گذاری در حــوزه رمزارز باید توســط 
فعاالن این بخش صورت گیــرد؛ چراکه آنهــا از همه بهتر 
می دانند در این بخش چه اتفاقی می افتد. او گفت: »اگر 
در زمینه قانون گذاری دوستان به ما کمک نکنند، شرایط 
می شود مانند »طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی« 

که صدای همه ما را درآورد.«

 راد:  الزامات رمزارزی پیشنهادی پلیس فتا 
تکراری است

امیرحســین راد، مدیرعامــل صرافــی نوبیتکــس هــم در 
این پنــل بــه مشــکالت مقررات گــذاری و تعــدد نهادهای 
تصمیم گیر در این زمینه اشاره کرد. او در این زمینه گفت: 
»معضل چند سال گذشته حوزه رمزارز این است که هر 
نهاد مرتبط و بی ربط، یک بند قانونی به حوزه رمزارز اضافه 
می کند. یکی از قوانین، قانــون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و 
دیگری قانون جدید بانکداری اســت. انتقــادی که در این 
زمینه بــه قانون گذاران وارد اســت،  این اســت کــه در زمان 

تدوین قوانین، نظرات صاحب نظران را جویا نمی شوند.«
راد درباره الزاماتــی که پلیس فتا برای فعاالن حــوزه رمزارز 

در نظر گرفته، توضیح داد: »پلیس فتا الزاماتی برای حوزه 
رمزارز در نظر گرفته تا از خطرات این فضا کاســته شــود و 
فعاالن این حوزه در یک فضای سالم فعالیت کنند. البته 
الزم به ذکر اســت که فعــاالن رمزارزها اکثر ایــن الزامات را 

رعایت می کنند.«
مدیرعامل صرافی نوبیتکــس گفت: »مســئله اصلی در 
حــوزه رمــزارز این اســت کــه قوانین پشــت درهای بســته 
تنظیــم می شــود و کســب  وکارها پــس از ابــالغ در جریان 
این قوانین قرار می گیرند. نکته دیگر اینکه تاکنون بعد از 
مصوبه هیئت وزیران، مصوبه جدیدی در زمینه رگوالتوری 

رمزارزها نداشته ایم.«
راد با اشــاره به محدودیت های اینترنــت در ماه های اخیر 
توضیح داد: »بیش از چهار ماه است که محدودیت های 
اینترنــت ادامــه دارد و حــدود یــک میلیــارد دالر بــه 
کسب وکارها آسیب زده و بسیاری از کسب وکارها مجبور 
به ترک فعالیت خود شده اند و باقی کســب وکارها نیز به 
سختی در حال ادامه دادن هستند که امیدوارم یک اقدام 

عاجل در این زمینه از سوی دولت صورت بگیرد.«
به گفته راد، تنها خواســته حداقلی فعاالن صنعت رمزارز 
ایــن اســت کــه حداقل تریــن مشــروعیتی کــه بــرای ســایر 
کسب وکارها تعریف شــده، برای آنها هم تعریف شود و با 
تهدید بستن درگاه های پرداخت مواجه نشوند. او با اشاره 
به بحران هــای ارزی اخیر بیــان کرد: »در ایــن زمینه در اکثر 
موارد به تصمیم گیرنــدگان آدرس غلــط داده می شــود و با 
اقدامات نمایشــی موضوع را کتمان می کنند؛ در حالی  که 
باید تالش جدی برای حل ریشه ای مشکالت انجام شود.«

 هاشمی: می خواهند فضا خاکستری بماند
حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 
در این پنل اعــالم کرد کــه نهادهای تصمیم گیــر، از بانک 
مرکزی گرفته تــا وزارت اقتصاد، می خواهند ایــن حوزه در 
فضای خاکستری باقی بماند. او تأکید کرد که در این حوزه 
به جای نــگاه رگوالتــوری و حمایتــی، تنها نــگاه حکمرانی 

وجود دارد.

پیش نویس الزامات پلیس فتا با فعاالن رمزارز به اشتراک گذاشته شد

فعاالن رمزارز: الزامات تکراری است

استرداد بخشی از ماینرهای 
توقیف شده توسط سازمان 

اموال تملیکی

150هزار ماینر تعیین 
تکلیف می شوند؟

عبدالمجیــد اجتهــادی، رئیس ســازمان 
جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی در 
حاشیه همایش مدیران ستادی و استانی 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
در جمع خبرنــگاران اظهار کــرد: »بخش 
زیادی از ماینرها دارای رأی برائت هستند 
و ســازمان طبــق احــکام قضایی بایــد این 

دستگاه ها را استرداد کند.«
اجتهادی درباره تعیین تکلیف ماینرهای 
در اختیــار ایــن ســازمان گفــت: »حــدود 
۱۵۰ هزار دســتگاه ماینر در سازمان اموال 
تملیکــی وجــود دارد کــه بخش زیــادی از 
آنها دارای رأی برائت هســتند و ســازمان 
طبق احکام قضایی باید این دستگاه ها را 
استرداد کند. با مجوزهایی که گرفته شد 
بخشی از آنها مسترد شــد، اما در برخی 

استان ها مانع استرداد شدند.«
او ادامــه داد: »توانیــر بایــد هرچــه زودتــر 
به گونه ای برنامه ریزی کند تا بدون آسیب 
بــه شــبکه بــرق بتــوان از ایــن ســرمایه ها 
استفاده کرد و هرچه زودتر تعیین تکلیف 

این ماینرها صورت بگیرد.«
رئیــس ســازمان جمــع آوری و فــروش 
امــوال تملیکــی پیش تــر در شــهریورماه 
امسال خبر داده بود که از ابتدای مهرماه 
می توان وضعیت این دستگاه ها را تعیین 
تکلیــف کــرد. روزنامــه انگلیســی زبان 
فایننشال تریبون نیز در گزارشی خبر داده 
که دســتگاه های قضایی در ایران دســتور 
استرداد ماینر های توقیف شده را داده اند. 
دســتگاه های اســتخراج ارز دیجیتــال 
مصرف برق بسیار باالیی دارند که همین 
موضــوع موجــب ممنوعیت اســتفاده از 
این دستگاه ها شــد. در نهایت، مردادماه 
ســال ۱۳۹۸ آیین نامــه اجرایی اســتخراج 
فرآورده هــای پردازشــی رمزنگاری شــده، 
توســط معاون اول رئیس جمهــور اعالم و 
استخراج ارز دیجیتال در ایران قانونی شد، 
اما از آن زمان تاکنــون در چندین نوبت به 
دلیــل کمبــود بــرق در ماه های تابســتان و 
زمستان که مصرف برق افزایش می یابد، 

ماینینگ را متوقف کرده اند.
طبــق ایــن آیین نامــه بــرای اســتفاده از 
دستگاه های استخراج باید از وزارت صمت 
مجوز دریافــت کنید. در غیــر این صورت 
ماینینگ ارز دیجیتال، قانونی نیســت و 
اشتراک برق آنها قطع و دستگاه ها توسط 

نیروی انتظامی توقیف می شود.
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او در ایــن مورد گفت: »مشــکل مــا در نوع نگاه اســت. در 
سال ۱۳۹7 شورای عالی فضای مجازی تکلیفی را به بانک 
مرکزی داد که بروند و برای این حوزه مقررات گذاری کنند. 
تا این لحظه این اتفاق نیفتاده و حاال این حوزه بیش از پنج 
میلیون کاربر دارد و در واقع بازار بدون قانون شــکل گرفته 
و تازه دوستان می خواهند برای این بخش مقررات گذاری 

کنند.«
 به گفته هاشــمی، در ایــن حوزه تضــاد منافع بیــن بانک 
مرکزی و برخــی صرافی های رمــزارزی وجــود دارد و همین 
امر باعث شــده مقررات گذاری در این حوزه طوالنی شود. 
هاشــمی خواســت مقررات گــذاری در این بخش تــا زمان 
قانون گذاری رسمی به خود بخش خصوصی سپرده شود. 
او در این مورد گفت: »نمی توان با حضور متولیان بی شمار 
برای ایــن بخش مقررات گــذاری کــرد. اقتصاد این بــازار با 
پنج میلیون کاربر به کمک بخش خصوصی شکل گرفته؛ 
پس بهتر است به بخش خصوصی اجازه دهید این حوزه 
را مقررات گــذاری کند تــا در نهایــت قانونی که قرار اســت 
تصویب شــود به اجرا دربیایــد.« به باور او بایــد نگاه کالن 
حمایتی از بخش خصوصی وجود داشــته باشــد تا چرخ 

توسعه در این حوزه حرکت کند.

 باقری اصل: سند رمزارز در کارگروه اقتصاد 
دیجیتال آماده شده است

در ادامــه رضا باقری  اصل، جانشــین رئیس کارگــروه ویژه 
اقتصاد دیجیتال هم در این پنل به اقدامات این کارگروه در 
حوزه مقررات گذاری برای رمزارز اشاره کرد و از آماده شدن 

سند رمزارز در کارگروه اقتصاد دیجیتال خبر داد.
او با اشــاره کلی به قانون گذاری ها در حــوزه فضای مجازی 
 ICT گفت: »هر ســال چندین مصوبــه برای اکوسیســتم
داشــته ایم. به عنــوان مثــال در قانــون برنامــه چهــارم بــه 
دانش بنیان ها توجه شد که پارک های علم و فناوری با آن 
ایجاد شدند. در ماده )۴6( قانون برنامه پنجم به موضوع 
دولت الکترونیک پرداخته شد و در مواد )67( و )6۸( برنامه 
ششم به حکمرانی داده توجه شد. در زمینه قانون گذاری 
نیز قوانیــن جرائــم رایانه ای، دسترســی آزاد بــه اطالعات، 
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، قانون مدیریت 

داده و اطالعات ملی تدوین شد.«
جانشــین رئیــس کارگــروه ویــژه اقتصــاد دیجیتــال ادامه 
داد: »در حــال حاضــر نزدیــک بــه ۳۰ مصوبــه آمــاده در 
کمیسیون اقتصاد دیجیتال وجود دارد که یکی از مهم  ترین 
آنها پنج شــنبه هفته گذشــته مورد بررســی قــرار گرفت و 
پیش نویس الیحه حمایت و حفاظت از داده های شخصی 
آماده شــد.« او در ادامــه درباره مصوبات حــوزه رمزارز نیز 
گفت: »در مصوبات ذکرشده نیز به دارایی های دیجیتال و 

سکوهای فعال در این زمینه توجه شده است.«
باقری اصل از آماده شدن سند رمزارز خبر داد و بیان کرد: 
»جلسه اول بررسی این سند فردا برگزار خواهد شد. این 
سند سه بخش دارد و شامل مصوبه هیئت وزیران، قانون 
برنامه و قانون گذاری اســت. خروجی های جلســه فردا به 
تصویب کارگــروه اقتصــاد دیجیتــال خواهد رســید.« در 
جلســه پرسش  وپاســخ پنل »آخریــن الزامــات حقوقی و 
قانونی رمزارز و بالکچین« مهدی عبادی، مدیرعامل وندار 
از رضا باقری اصل پرسید که آیا کارگروه اقتصاد دیجیتال 
در زمینه بررسی عملکرد شاپرک در صنعت پرداخت ورود 
می کند که او پاسخ داد: »در این خصوص دیتایی نداریم.«

 شریعتمدار: بخش خصوصی وظیفه ای در 
تدوین پیش نویس برای این حوزه ندارد

در ادامــه پنــل مهــدی شــریعتمدار، رئیــس ســابق 
هیئت  مدیره انجمــن فین تک ایــران، مصوبــه اول هیئت 
وزیــران بــا موضــوع ماینینــگ و رمــزارز در ســال ۱۳۹۸ را 
هوشــمندانه ترین و بهترین اتفاق در ایــن صنعت عنوان 
کرد. شریعتمدار معتقد اســت این مصوبه هم از سمت 
بخش خصوصی و هم از سمت بخش دولتی بود و بدون 

آن اکوسیســتم از بین می رفت. او در ادامه بیــان کرد: »با 
اینکه تنظیم گری خوبی نداشتیم، از سالمت اکوسیستم 

برخوردار بوده ایم.«
شریعتمدار اعالم کرد که عدم درک صحیح و آینده مسائل 
در این مدت، بزرگ ترین دغدغه آنها بوده است؛ »بخش 
خصوصــی و دولتــی تعریف یکســانی از مســائل ندارند. 
به طور مثال اقتصاد دیجیتال به دو بخش تقســیم شده 
و ایــن دو بخــش از یــک مفهــوم مثــل اقتصــاد دیجیتــال 
تعریف یکسانی ندارند.« شریعتمدار با اشاره به اهمیت 
رقابت آزاد نیز گفت: »از سال های گذشته پیام رسان هایی 
داشــتیم که در فضای رقابــت آزاد فعالیــت می کردند، اما 
نســخه داخلی به مرور حــذف شــد و رگوالتــور تصمیم به 
حذف آنها گرفت. اقدامــات این چنینی اصالت بــازار را از 
بین می برد. حتی امروز شاهد هستیم که صنعت فین تک 

هم دولتی شده است.«
 به گفته رئیس سابق هیئت  مدیره انجمن فین تک ایران، 
در مجموع با تمام اتفاق هایی که افتاد، بخش خصوصی 
تالش خودش را کرد، اما به پیش نویس کمک نکرد. البته 
باید توجه داشت که وظیفه بخش خصوصی توسعه است 
و وظیفه ای در این خصوص ندارد. از نگاه شریعتمدار، از 

نقاطی که مرتبط با تنظیم گری نبود، الزامات صادر شد.
شریعتمدار همچنین در راستای صحبت های توانگر درباره 
آمیتیس گفت: »همراهی اقتصاد دیجیتال و مجلس در 
موضوع آمیتیس بی نظیر بود. خروجــی مذاکرات بخش 
خصوصی با رگوالتوری است و اقدامات مثبت این کارگروه، 
نتیجه این گفت وگو است.«  او در پایان صحبت هایش با 
تشکر از »راه کار« اظهار کرد: »تنطیم گری این حوزه نیاز به 
بازخورد بخش خصوصی دارد؛ حتی اگر بارها به روزرسانی 

شود.«

 خســروپور: اســتفاده از ســندباکس بــرای 
تنظیم گری حوزه رمزارز

حســین خســروپور، نماینده مرکز همکاری هــای تحول و 
پیشرفت ریاست جمهوری از دیگر حاضران این پنل بود 
که اعالم کــرد یکــی از ابزارهایی کــه می تواند حــوزه رمزارز 
را مقررات گــذاری کند، اســتفاده از ســندباکس اســت. او 
درباره ســندباکس گفت: »در حوزه رمزارزها باید به چهار 
موضوع توجه شــود که این موضوعات شــامل اســتخراج 
رمزارز، تبادل، نگهداشت و خدمات پرداخت هاست. در 
دنیا تغییــر رویکردی در رگولیشــن حــوزه رمزارزها صورت 

گرفته است.«
او بــا تأکید بــر اینکه بایــد دنبال نظــام تنظیم گری ایســتا 
نباشیم، بیان کرد: »اکثر رویکردها برای تنظیم گری رمزارزها 
این اســت که یــک قانــون ثابــت برای یــک مــدت طوالنی 
تدوین شــود. یکــی از اســتراتژی ها در دنیا بــرای رمزارزها، 
مجوزمحوری اســت که اگر رویکــرد مجوزمحوری باشــد، 

نمی توان راه به جایی برد.«
خســروپور افزود: »بــه جای رویکــرد مجوزمحــور در حوزه 
رمزارز باید به سمت ثبت محور شدن مبتنی بر مشاهده و 
ارزیابی اکوسیستم حرکت کرد. همچنین باید بین رویکرد 
اصل محوری و قاعده محــوری در این حوزه تفکیک ایجاد 
کرد.« او ادامه داد: »برای خودتنظیم گــری در حوزه رمزارز 
باید بتوان یک چهارچوب تنظیــم کرد. یکــی از ابزارها در 
دنیا برای نظارت و تنظیم گری در حوزه رمزارز، سندباکس 
است.« خســروپور درباره آخرین وضعیت سندباکس ها 
در دولت گفت: »سندباکســی که در وزارت اقتصاد مورد 
بررسی قرار می گرفت، در فضای تست قرار دارد. مجوزهای 
سندباکس  مربوط به بازار سرمایه و رمزارز و پرداخت یارها 

نهایی شده است.«
نماینده مرکــز همکاری هــای تحــول و پیشــرفت در ادامه 
بیان کرد: »سندباکس یکی از راهکارها برای تنظیم گری در 
حوزه رمزارز است و دولت باید در حوزه رمزارز حکمرانی و 
حضور داشته باشد و زیرساختی ایجاد کند که مبتنی بر 

آن قاعده گذاری را انجام دهد.«

اولین جلسه ستاد ملی رمزارزش ها برگزار شد

کدام موارد در دستور کار دولت بود؟
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 اولین جلسه ستاد ملی رمزارزش ها  به 
اقتصــادی  معاونــت  ریاســت 
رئیس جمهــوری برگزار شــد. پیگیــری عملیاتی 
شدن آیین نامه استخراج رمز ارزها، ساماندهی و 
تعییــن تکلیــف ایــن حــوزه، همچنیــن بررســی 
قوانین الزم برای حوزه رمزارزها ازجمله مســائل 
اساســی بوده که در این جلســه مورد بحث قرار 

گرفته است.

 محسن رضایی صدرآبادی، دبیر کارگروه 
رمزارزش هــا در ســتاد تحــول دولــت در 
گفت وگو با »راه  پرداخت« اعالم می کند که ستاد 
ملــی رمزارزش هــا زیــر نظــر معاونــت اقتصادی 
رئیس جمهوری و با حکــم ویژه رئیس جمهوری 
مبتنی بر اصل ۱۳۴ قانون اساسی تشکیل شده 
اســت. بــه گفتــه او قــرار شــده از ایــن بــه بعــد 
جلسه های این ستاد به صورت دو هفته یک بار 

برگزار شود.

 رضایی اعالم می کند که در جلسه اول 
این ســتاد همه نهادهــا ازجملــه وزارت 
اطالعات، نفــت، نیــرو، صمت، اقتصــاد، بانک 
مرکــزی و… شــرکت داشــتند و در جلســات 
غیررســمی هم بــا مجلــس، شــوراهای مختلف 
ازجمله شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی 
فضای مجازی هم هماهنگی های الزم انجام شده 
تا تصمیمات دولت حول موضوع رمزارزش ها در 
این ستاد به صورت هماهنگ، واحد و یکپارچه 
گرفته شــود. آن طور که دبیر کارگروه رمزارزش ها 
در ســتاد تحــول دولت بــه راه  پرداخــت توضیح 
می دهد، جلسه اول این ســتاد سه شنبه هفته 
گذشــته بــه ریاســت محســن رضایــی، معــاون 
اقتصــادی رئیس جمهوری برگزار شــده اســت. 
رضایی در مورد اینکه در این جلسه چه مواردی 
مطــرح شــده بــه راه  پرداخــت گفــت: »قبــالً 
جلســه های متعــددی در راســتای ســاماندهی 
رمزارزش هــا برگزار شــده بود، ولی اولین جلســه 
ستاد ملی رمزارزش به صورت رسمی بود که روز 
سه شنبه برگزار شد و در آن تصمیم گیری شد که 
چه کارهایی اولویت انجام دارد و چه برنامه هایی 

باید در دستور کار باشد تا پیگیری شود.«

 او در مورد ایــن اولویت ها توضیــح داد: 
»اولویت هایی که در این جلسه مطرح 
شد، اول بحث استخراج رمزدارایی ها بود که باید 
عملیاتی شــود، چــون آیین نامه  آن در شــهریور 
ســال ۱۴۰۱ تصویب شــده و ۲۲ آبان ابالغ شــده 
اســت. پیگیــری اجــرای ایــن مصوبــه یکــی از 
اولویت هاست. سایر احکام ساماندهی و تعیین 
تکلیف کردن حوزه های مختلف رمزارزش ها نیز 
مســئله بعدی بود کــه مورد توجــه قــرار گرفت و 
مســئله ســوم هم قوانین الزم این حوزه بــود. در 
واقع کمک به مجلس و تســهیل قوانین در این 

زمینه مســئله دیگــری بــود که مــورد توجــه قرار 
گرفت.«

 او در پاســخ بــه این ســؤال که آیا ســند 
ساماندهی رمزارزش ها با تشکیل اولین 
جلســه ســتاد ملی رمزارزش ها مورد توجــه قرار 
گرفته، گفت: »احکام ساماندهی رمز ارزش ها در 
هفت تا هشت ماه، اواخر ســال گذشته و اوایل 
سال جاری )۱۴۰۱( در بدنه دولت با کمک نظرات 
انجمن ها و تشــکل های این حوزه کــه به صورت 
رسمی فعالیت می کنند، تهیه شد. نسخه اولیه 
آن پس از تهیه ســند تحــول دولــت، در کارگروه 
رمزارزش  های ستاد تحول پیگیری شد و نسخه 
بعــدی بــا کمــک وزارتخانه هــا و کارشناســان 
وزارتخانــه و فعــاالن بخــش خصوصــی تهیــه و 
تنظیــم شــد و در مراحــل تصویــب اســت. حاال 
براساس سند تحول دولت و برنامه و خط مشی 
دولت، جلسه اول ستاد ملی رمزارزش ها برگزار 

شد.«

 در حالــی اولیــن جلســه ســتاد ملــی 
رمزارزش هــا  بــرای ســاماندهی حــوزه 
رمزارزها برگزار شده که در مدت گذشته نهادهای 
مختلفی تالش کرده اند دست به ساماندهی این 
حــوزه بزننــد. بــرای نمونــه پلیــس فتــا به تازگــی 
الزاماتی برای بخش رمز ارز تدوین کرده تا خطرات 
فضای رمــزارز را کنترل کنــد. حاال این ســؤال به 
وجود می آید که آیا ورود نهادهای مختلف به این 
حوزه، موازی کاری و ســردرگمی بــرای فعاالن این 

بخش را به دنبال ندارد؟

 دبیر کارگروه رمزارزش ها در ستاد تحول 
دولــت، مــوازی کاری در ایــن حــوزه را به 
خاطــر ماهیــت چندبعــدی و چندوجهــی  
رمزارزش ها می داند و اعالم می کند که در کارگروه 
رمزارزش هــا به دنبــال هماهنگــی و جلوگیری از 

موازی کاری در این بخش هستند.

 او در ایــن مــورد توضیــح داد: »بیش از 
شش سال است که دولت قبلی و فعلی 
بــا ایــن موضــوع درگیــر بودنــد و ایــن بحث های 
موازی کاری و ناهماهنگی وجود داشته است. در 
برنامه تحول دولت ســیزدهم و سند تحولی که 
منتشــر شــد و االن قابــل دسترســی در ســایت 
دولت است، در ذیل مبحث رمزارزش ها، اولین 
چالشــی کــه مطــرح شــده، همیــن چالــش 
مـــــــــوازی کــــــــــاری و نبــــــــــود انســــــــــجام در 
تصمیم گیری هاســت؛ یعنــی در ایــن حــوزه 
فرماندهی واحد وجود نداشته است. برای حل 
این چالش یک اقدامی پیش بینی شد و مسئول 
این اقدام هم معاونت اقتصادی رئیس جمهوری 
تعیین شــد. این اقدام هم تشــکیل ســتاد ملی 

رمزارزش ها بود.«
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E M P L O Y E R 

B R A N D

 مدیران عامل اصرار به کار
از دفتر دارند

 خداحافظی
با دورکاری؟

عادت هــای قدیمــی به ســختی از بیــن 
می روند؛ به خصــوص در محل کار. هنوز 
یک ماه از شروع سال ۲۰۲۳ نگذشته، اما 
برخی رؤسا به تالش خستگی ناپذیر برای 
بازگشت کارمندان شان به دفتر کار ادامه 

می دهند.
بر اساس گزارش چیپ کاتر وال استریت 
ژورنــال، شــرکت هایی ماننــد »ون گارد 
گروپ« و »پــی کام ســافت ور« از کارکنان 
خود می خواهند که به برنامه های ترکیبی 
توجه کنند یا روزهای اضافه ای را در دفتر 
بگذراننــد. او گــزارش داده کــه ونــگارد بــه 
کارکنان در مورد عدم پیروی از خط مشی 
ترکیبی مشخص شده شرکت ایمیل زده 
و پــی کام یادداشــتی ارســال کــرده مبنی 
بر اینکه برخی از اعضــای بخش فناوری 
قرار اســت از ژانویــه به طــور تمام وقت در 
دفتــر کار کننــد. دیویــد گارفیلــد، رئیــس 
صنایع جهانی در شرکت مشاوره آلیکس 
پارتنــرز می گویــد: »در حــال حاضر کمی 
کشــمکش در جریان اســت. کارفرمایان 

کار آسانی ندارند.«
در چنــد ســال گذشــته انعطاف پذیــری 
)هــم از نظــر مــکان و هــم از نظــر ســاعت 
کاری( حرف اول را در محل کار زده است. 
بسیاری از رهبران کار از راه دور را به دلیل 
آسیب رســاندن به درآمدشــان ســرزنش 
می کنند و اســتدالل می کنند که کارگران 
در خانه بهره وری کمتری دارند )مطالعات 
نشان می دهد که آنها اشتباه می کنند( و 
از سال گذشته شروع به اجرای دستورات 
بازگشــت بــه دفتــر کردنــد. در حالــی کــه 
برخی پیش بینی می کردند رکود اقتصادی 
باعث منسوخ شدن کار حضوری به دلیل 
هزینــه امــالک و مســتغالت می شــود، 
برخی دیگر گمان می کنند کــه این امر به 
آنها اهرم فشاری برای بازگرداندن کارگران 

به میز کارشان می دهد.
طبــق گفتــه شــرکت امنیتــی کســتل 
سیســتمز که الگوهــا را در سیســتم های 
ورود کارت کلید کارمندان ردیابی می کند، 
اشــغال در دفتــر در ابتــدای ســال ۲۰۲۲ 
کمی بیــش از ۲۳ درصــد بود. ایــن میزان 
اشــغال اداری تا هفتــه اول آوریــل به ۴۳ 
درصــد رســید و تقریبــاً در بیشــتر فصل 
بهار و تابستان همان طور باقی ماند. کمی 
بعدتر اشــغال دفاتر با افزایــش جزئی به 
بیش از ۴7 درصد، باالترین میزان از زمان 
شــروع همه گیری رســید و در تمــام پاییز 

نوسان داشت.

REPORTگزارش

بسیاری از شرکت ها گمان می کنند که وقفه های زمانی در رزومه افراد 
نشان دهنده ضعف کارجویان است، اما نسل زد این باور را به چالش 

کشیده است

 منسوخ شدن قضاوت
از روی کاغذ

اکثر مردم با گپ رزومه آشــنا هســتند. ده ها سال است 
که کاندیداهای شغلی ســعی کرده اند از تحویل رزومه با 
فاصله زمانی زیاد بین مشــاغل خودداری کنند. مرسوم 
این بوده که اگر رزومه شما نشان  دهد بین مشاغل چند 
ماه یا سال فاصله وجود دارد، شرکت ها شما را استخدام 
نمی کنند. بنابراین نامزدها اغلب سعی می کنند تاریخ ها 
را تغییر دهند یا این شکاف ها را با برنامه های متفاوتی پر 
کنند. مدیران استخدام نگران این هستند که شکاف ها 
نشــان  دهنــد مهارت هــای کاندیــدا قدیمــی شــده یــا در 
دانش فنی خــود شــکاف هایی دارد که روند پیشــرفت را 

کند می کند.
امــا اکنــون پــس از دهه هــا نگرانــی استخدام شــوندگان 

در مــورد فضای خالــی رزومه هایشــان، نســل زد در حال 
تغییر دادن این روند است. افراد جوانی که وارد عرصه کار 
می شوند، نگرش جدیدی را در مورد موضوعات مختلف 
کاری مطرح می کنند و شکاف رزومه ای که مدت ها مورد 
تحقیر قــرار گرفته، از این قاعده مســتثنی نیســت. یک 
نظرسنجی از شــرکت اســتخدام کننده اپالید نشان داد 
که ۴7 درصد از نســل زد بریتانیا که مســن ترین آنها ۲۵ 
ســاله هســتند، در مقایســه با ۳۳ درصــد از کارگــران در 
کل بریتانیا، شــش ماه یــا بیشــتر فاصله شــغلی تجربه 

کرده اند.
واضح است که نســل زد فکر نمی کند فرصت  برای رشد 
شخصی باید به شــکاف سنتی تر در ســال قبل یا بعد از 

کالج محدود شود. آنها فکر می کنند که شرکت ها نباید 
کارمندانی را که انتخاب کرده اند یا مجبور شــده اند برای 
مدتی از حرفه خود فاصله بگیرند، جریمه کنند. بسیاری 
از نســل زدی ها اســتدالل می کنند که وقفه های شــغلی 
مثبت است و کارفرمایان را وادار می کنند تا در ایده های 

قبلی خود درباره شکاف رزومه تجدید نظر کنند.

  شکاف آزاردهنده رزومه
در حالی که کاندیداهای شغلی سال ها روی شکاف های 
رزومه شــان تأکید کرده اند، وقفه در مســیر طوالنی یک 
شــغل غیرمعمــول نیســت. یــک نظرســنجی لینکدین 
نشان داد که 6۲ درصد از کارمندان در مقطعی از شغل 
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خود فاصلــه گرفته اند. تحقیقات در ســال ۲۰۱۰ نشــان 
داد کــه ایــن تعــداد از دهــه ۱۹7۰، ۱۴ برابر شــده اســت. 
نظرســنجی اپالیــد نشــان داد کــه مراقبــت از کــودکان 
رایج ترین دلیل شکاف شغلی است؛ ۳۸ درصد از زنان و 
۱۱ درصد از مردان گفته اند که دلیل دوری شان از فضای 
کار همین بوده اســت. از هر پنج پاســخ دهنده، یک نفر 
سالمت روانی یا جسمی را به عنوان دلیل فاصله گرفتن 
از شــغل ذکــر کــرد و کمتــر از یک ســوم بــه دلیــل اخراج 
یــا مراقبت از یــک دوســت یــا خویشــاوند از حرفه خود 

فاصله گرفته اند.
بــا وجــود دالیــل مختلــف و اغلــب نجیبانــه 
افــراد در رزومه کاری، بســیاری از شــرکت ها 
هنوز افراد را به خاطــر آنها جریمه می کنند. 
تحقیقــات اخیر توســط »رزومه گــو« - یک 
ســرویس مشــاوره رزومــه - نشــان می دهــد 
متقاضیانی که در رزومه خــود خللی دارند، 
به طور متوسط ۴۵ درصد کمتر از متقاضیان 
مشابه بدون آن مســئله به مصاحبه دعوت 
می شــوند. بیش از نیمی از افرادی که اپالید 
مورد بررســی قرار داده، گفته انــد اگر مجبور 

نباشــند شــکافی را بــا کارفرمایان بــه اشــتراک بگذارند، 
نســبت به درخواســت شــغل اعتمادبه نفس بیشــتری 

خواهند داشت. 
این سوگیری ها می تواند تأثیر 
قابــل توجهی بــر چشــم انداز 
فــرد  طوالنی مــدت  زندگــی 
داشــته باشــد. مطالعــه ای که 
در سال ۲۰۲۰ توسط محققان 
دانشگاه کارولینای شمالی در 
چپل هیل انجام شــد، نشــان 
داد کارمندانــی که بیشــترین 
شــکاف شــغلی را دارنــد تا ۴۰ 
درصــد دســتمزد کمتــری را 
در مقایســه بــا کارگــران بدون 
شــکاف تجربــه کرده انــد. این 
مطالعــه همچنین نشــان داد 
احتمــال اینکــه زنــان، مــردان 
آفریقایی تبــار، آنهایــی کــه 
تحصیــالت کمتــری دارنــد و 
آنهــا کــه تــا ســن ۲۲ ســالگی 
در فقــر زندگــی می کردنــد، در 
طول زندگی شــان شکاف های 
رزومــه ای تجربــه کننــد و در 
نتیجه دستمزدهای پایین تری 

داشته باشند، بیشتر است.
بــرد تومــاس، مدیــر بازرگانــی 

شرکت استخدامی »اورنج کوآرتر« می گوید: »اگر فردی 
در ۲۰ ســالگی مرخصــی بگیــرد، بســیاری از کارفرمایان 
فکر می کنند زمانی را که باید صرف ساختن حرفه خود 
بکنــد، از دســت می دهد. پــس ممکــن اســت به عنوان 
فردی کــه حرفــه خــود را خیلــی جــدی نمی گیــرد، دیده 

شود.«
مقاالت بسیاری وجود دارد که به مردم آموزش می دهد 
چگونه شکاف های موجود در رزومه خود را پنهان کنند. 
برخی به متقاضیان پیشنهاد می دهند از سبک یا قالب 
رزومه ای استفاده کنند که شکاف را کمتر آشکار می کند 
یا کار مشاوره ای را برای تقویت رزومه خود اضافه کنند. 
خیاتی ســاندارام، مدیرعامــل اپالید کمپینــی را رهبری 
می کنــد کــه از کارفرمایــان می خواهــد تــا رزومه هایــی را 
بخواهنــد کــه بــا نشــان دادن دوره تصــدی نامــزد در هر 
نقش، به جای تاریخ های خاص، سوگیری شکاف شغلی 
را محدود کند. او ایــن تعصب را به نگاه بســیار محدود 
کارفرمایــان در 7۰ ســال گذشــته نســبت می دهــد. وی 
می افزایــد: »نیازهــای ســازمان ها در حال تغییر اســت، 

جامعه در حال تغییر اســت و خواســته های نســل های 
جوان نیز در حال تغییر است.«

  دوره بیــکاری زمانــی بــرای شــروع دوبــاره 
است

شــوال وســت، ۲۲ ســاله، در شــروع کار خــود یــک ســال 
اســتراحت کرد و اکنون از طریق حســاب تیک تاکش به 
ســایر جوانان مشــاوره می دهد. وســت می گویــد: »من 
واقعاً نمی دانســتم می خواهــم چه کار کنم.« وســت به 
جای اینکــه بالفاصله پس از کالج وارد شــغلی شــود که 
ممکن اســت آن را دوســت نداشــته باشد و 
وقت و انرژی خود را هدر دهد، شکاف شغلی 
را انتخــاب کــرد تــا زمــان الزم بــرای تحقیــق، 
شبکه سازی، رفتن به رویدادها و یافتن درک 
درست از شغل مورد عالقه اش داشته باشد.
وســت می گویــد: »تعطیــالت مــن صــرف 
نشستن در خانه و تماشــای تلویزیون نشد، 
بلکــه تــالش می کــردم تــا بفهمم چــه چیزی 
برایم مناسب است. به این معنی که دوره ها 
و طرح های آموزشی مختلف را امتحان کنم، 
کارآمــوزی دو هفته ای انجــام دهم، با افــراد آن صنعت، 
خانواده و دوســتان صحبت کنــم و... . من دائمــاً به این 
فکــر می کــردم کــه می خواهم 
چــه کاری انجام دهــم و خودم 
را بــرای آن موقعیــت ارتقــا 
دادم. زمانــی کــه برای شــغلی 
درخواســت دادم، بــه انــدازه 
کافی مهارت داشــتم تا اثبات 
شــغل  آن  مناســب  کنــم 

هستم.«
مســیر  نیــز  جوانــان  ســایر 
مشابهی را در پیش می گیرند 
و پیــش از ورود به فضــای کار، 
گزینه هــای شــغلی را بررســی 
می کننــد. ســاندارام می گویــد 
7۰ درصــد از کارمنــدان جوان 
کاربــردی  نظرســنجی  در 
گفته انــد کــه معتقدنــد یــک 
وقفــه ســه ســاله بعــد از کالــج 
قبل از پیوســتن به نیروی کار، 
آنها را بــرای تصاحب شــغلی 

بهتر آماده می کند.
ایــن نــوع شــکاف ها مزایــای 
یــک  در  دارنــد؛  بســیاری 
 6۹ لینکدیــن،  نظرســنجی 
درصــد از افــرادی کــه از حرفه 
خــود فاصله گرفته انــد، گفته اند کــه زمــان دوری به آنها 
کمــک کــرده تــا دیــدگاه خــود را پیــدا کننــد؛ 6۸ درصــد 

گفته اند که استراحت بر رفاه آنها تأثیر مثبت دارد. 
وست می گوید: »شکاف شغلی فقط به معنای شکست 
در یک شــغل نیســت، بلکه می تواند به معنای شــروع 
ســاخت محتــوا در تیک تاک یــا شــروع ارتقــای مهارت 
خود در یک حرفه دیگر باشد. نســل ما از ریسک کردن 
و انجــام کاری کــه بایــد انجــام شــود، نمی ترســد. گاهی 
ممکن است برای نسل های دیگر منطقی نباشد، اما ما 
می دانیم کــه می خواهیم به کجا برویــم و حاضریم برای 

رسیدن به آن خطر کنیم.«
ممکن است این تغییر نگرش در حال شکل گیری باشد. 
از زمان شــروع همه گیــری، کارفرمایان بیشــتری متوجه 
شده اند که غیبت طوالنی مدت از محل کار لزوماً به این 
معنی نیست که یک کاندیدا فاقد مهارت یا صالحیت 
اســت. در داده های لینکدیــن از ســال ۲۰۲۱، 7۹ درصد 
از مدیــران اســتخدام گفته انــد مشــکلی بــا اســتخدام 
نامزدی کــه در رزومه اش خأل وجــود دارد، ندارنــد. اما با 

ضعیف تر شــدن اقتصــاد و نامطمئن تر شــدن بــازار کار، 
مشــخص نیســت آیا این گشــودگی بــه روی نامزدهای 
دارای شــکاف در رزومــه، شــروع یــک پارادایــم جدیــد 

خواهد بود یا خیر.

  نگرش جدید نسبت به کار
هســته اصلی تمایل نســل زد برای وقفه در حرفه خود، 
تغییر در نحوه نگاه آنها به ماهیت کار اســت. بیزاری از 
شکاف های شغلی متکی بر این فرض است که نسل های 
قدیمی تر از آن حمایت می کننــد؛ ما باید به جای کار در 
کنار زندگی، زندگــی را بــا کار تطبیق دهیم. ایــن دیدگاه 
بقایای روشــی اســت که جهــان در دهه های گذشــته بر 
اســاس آن کار می کرد، امــا این واقعیت دنیایی نیســت 
که اکنون در آن زندگــی می کنیم؛ جایی کــه کارمندان با 
اطمینان در برابر کارفرمایانی که می خواهند آنها را خرد 
کنند، می ایستند. ســاندارام می گوید: »بین آنچه برای 
کارفرمایــان ارزش به حســاب می آید و ارزش های نســل 

جدید، یک گسست آشکار وجود دارد.«
هنگامی که جک رایلی ۲۲ ســاله، در ســال ۲۰۲۰ از کالج 
فارغ التحصیــل شــد، از قبــل شــغلی به عنــوان کارآمــوز 
مدیریت اســتراحتگاه در فلوریدا داشت. اما همه گیری 
به سرعت این برنامه ها را مختل کرد و گزینه های شغلی 
کمی باقی گذاشــت. او پس از دو سال کارش را ترک کرد 
و تصمیــم گرفت به مدت پنج ماه به سراســر اروپا ســفر 

کند.
رایلــی می گویــد: »مــن شــغلم را دوســت نداشــتم. 
می دانستم که می خواهم فروشندگی کنم، اما به چیزی 
کــه می فروختم، عالقــه ای نداشــتم. پس انداز داشــتم، 
بنابرایــن فکر کــردم چــرا که نــه؟ همــه در مورد ســفر در 
جوانی صحبــت می کننــد، اما بیشــتر مــردم ایــن کار را 
نمی کنند، زیــرا از عواقــب آن می ترســند.« رایلی اکنون 
از اروپــا بازگشــته و مجبــور شــده یــک شــغل فصلی در 
UPS بگیرد، زیرا افراد زیادی در نزدیکی کریسمس برای 
موقعیت های تمام وقت استخدام نمی کنند. اما او نگران 
این موضوع نیست که زمان دوری از کار چه تأثیری روی 
فرصت های شغلی اش خواهد داشت. او می گوید: »اگر 
رئیسی وجود داشته باشد که متوجه نشود چرا من این 

کار را کردم، به هر حال نمی خواهم برای او کار کنم.«
سایر نسل زدی ها نیز با ایده های قوی در مورد نقش کار 
در زندگــی خود وارد محل کار می شــوند. نظرســنجی ها 
نشــان داده اند که احتمــال ترک کار نســل زد در صورت 
نارضایتی از محل کار، بیشــتر از نسل های دیگر است. 
7۴ درصد از کارمندان نســل میلنیال و نسل زد گزارش 
داده اند کــه احتماالً در یک ســال آینده بــه دلیل کمبود 
فرصت هــای توســعه مهــارت، محــل کار خــود را تــرک 

می کنند.
بــرای نســل زد، وضعیــت اقتصــاد و بــازار کار بســیار 
متفــاوت از آن چیــزی اســت کــه والدیــن و پدربــزرگ و 
مادربزرگ هایشان با آن روبه رو شده اند. رایلی می گوید: 
»نســل های قدیمــی مســتقیماً بــه نیــروی کار تبدیــل 
می شــدند و تعــداد کمی فرصــت یــا تمایل داشــتند که 
از کار بیکار شــوند. آنها مســئولیت هایی ماننــد ازدواج 
در ســنین پایین تــر داشــتند. جوانــان در حــال حاضــر 
دیرتــر ازدواج می کننــد و یــاد می گیرنــد کــه زندگی خود 
را قبــل از ازدواج و درگیری های کاری شــروع کنند. وعده 
بازنشســتگی آســان در پایــان دوران شــغلی در انتظــار 
نســل های قدیمی بود، اما بیشــتر جوانان نمی توانند تا 

مدت ها بعد بازنشسته شوند.«
تا ســال ۲۰۲۵ نســل زد حدود ۲7 درصد از نیــروی کار را 
تشــکیل خواهند داد و اگــر کارفرمایان بخواهنــد از این 
مجموعه اســتعداد بهره ببرند، باید بــه ترجیحات آنها 
توجه کنند. همان طور که ســاندرام می گویــد، ما باید در 
مورد توانایی های افراد عینی تر عمل کنیم و یک نامزد را 

صرفاً از روی یک تکه کاغذ قضاوت نکنیم.

REPORTگزارش

اخراج ها در آمازون
ادامه دارد

1۸ هزار نفر
بیکار می شوند 

 انــدی جاســی، مدیرعامــل 
آمازون این هفته تأیید کرد که 
اخــراج آمازون بــر حدود ۱۸ هزار شــغل 
تأثیــر خواهــد گذاشــت. رونــد کاهــش 
نیــروی کار از مــاه نوامبــر آغــاز شــده و 
عمدتاً بر اعضای خرده فروشی شرکتی، 
منابع انســانی و بخش های دستگاهی 
تأثیــر گذاشــته اســت. در آن زمــان، 
آمازون انــدازه یا دامنه ایــن کاهش ها را 
اعالم نکرد، اگرچه گزارش های رسانه ها 
مجمــوع آن را حــدود ۱۰ هــزار عنــوان 
جاســی  چهارشــنبه،  روز  می کــرد. 
یادداشــتی را منتشــر و بــرای کارمندان 
ارسال کرد که در آن گفته بود: »ما قصد 
داریــم بیــش از ۱۸ هــزار نقــش را حذف 

کنیم.«

 ایــن اقــدام پــس از آن صــورت 
گرفت کــه وال اســتریت ژورنال 
ایــن رقــم را در بعدازظهــر چهارشــنبه 
گذشته گزارش داد. جاسی در یادداشت 
خود گفته: »ما معموالً صبر می کنیم تا 
در مــورد تصمیمــات و پیامدهایــش 
صحبــت کنیــم، ســپس آن را اعــالم 
می کنیم، ولی چــون اطالعات بــه بیرون 
درز کــرد، تصمیــم گرفتیــم جزئیــات را 
به صــورت مســتقیم بــرای عمــوم مطرح 

کنیم.«

 در حالی کــه چندین تیم تحت 
تأثیر قرار می گیرند، اکثر حذف 
نقش هــا از فروشــگاه های آمــازون )گــو، 
فــرش، اســتایل( و پی ایکس تــی )مــردم، 
تجربه و فناوری( اســت. آمــازون قبالً به 
کارکنان آسیب دیده دو ماه وقت داده بود 
تا نقش دیگری در شــرکت پیــدا کنند یا 
حقوق اخراج را بپذیرند. به گفته جاسی، 
افــرادی کــه دومــی را انتخــاب کرده انــد، 
حقــوق جدایی از شــرکت، مزایــای بیمه 
درمانــی انتقالــی و حمایــت از کاریابــی 

خارجی دریافت می کنند.

 ایــن چنــد مــاه بــرای کارمندان 
شــرکت های فناور ســخت بوده 
اســت. متا و لیفت هر کدام ۱۳ درصد از 
نیروی کار خود را در ماه نوامبر از دســت 
دادنــد، در حالــی کــه ایــالن ماســک، 
مدیرعامــل توییتــر، نیمــی از کارمنــدان 
خود را پس از خرید این شبکه اجتماعی 

کنار گذاشت. 

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

 از زمان شروع 
همه گیری، کارفرمایان 

بیشتری متوجه 
شده اند که غیبت 

طوالنی مدت از محل 
کار لزوماً به این 

معنی نیست که یک 
کاندیدا فاقد مهارت 
یا صالحیت است. در 
داده های لینکدین از 
سال 2021، 79 درصد 
از مدیران استخدام 
گفته اند مشکلی با 

استخدام نامزدی که 
در رزومه اش خأل وجود 

دارد، ندارند
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دو امپراتــوری خواربارفروشــی، آلــدی و لیــدل از دل 
خانواده هــای مختلفــی بیــرون آمده اند کــه امــروزه رقبای 
جــدی و مهم یکدیگــر بــه حســاب می آینــد. ماجرایی که 
در ادامــه می خوانیــد اما به سرگذشــت آلــدی می پردازد. 
امپراتــوری جهانــی عظیمــی کــه روزگاری بــه دو قســمت 
تقسیم شــد؛ نیمی متعلق به یک برادر و نیمی متعلق به 
برادر دیگر. آلدی اکنون یک زنجیره خواربارفروشی پیشرو 
در غرب است و بیش از ۱۱۰۰۰ فروشــگاه در کشورهایی از 
جمله ایــاالت متحــده، بریتانیا، اســترالیا و فرانســه دارد. 
آلدی در سال ۲۰۲۱، حدود ۹۵ میلیارد دالر فروش خالص 
در سطح جهان را گزارش کرد. آنچه در پی می آید، داستان 
رشد آلدی است که کارش را از یک مغازه کوچک در آلمان 

شروع کرد و به مرور به فروشگاه زنجیره ای مواد غذایی که 
مورد عالقه طرفداران خرید مقرون به صرفه، دانشجویان و 

خریداران با درآمد متوسط است، تبدیل شد.

 ماجرای برادران آلبرشت
ریشــه آلدی به ســال ۱۹۱۳ بــاز می گــردد؛ زمانی کــه کارل 
آلبرشت پدر، معدنچی سابق زغال سنگ، مغازه کوچکی 
را راه انــدازی کرد. ســال بعد همســرش، آنا آلبرشــت یک 
فروشــگاه کوچک در اســن در غــرب آلمان کــه زمانی یک 
مرکــز صنعتی بــزرگ بــود، بــه راه انداخــت. آنها در ســال 
۱۹۱۹ ملک جدیدی در همان نزدیکی خریدند و فروشگاه 
را گســترش دادند. نیویورک تایمز گزارش داده که در دهه 

۱۹۳۰، کارل درگیر بیماری آمفیزم شد و دیگر نمی توانست 
کار کنــد. بنابراین آنــا فروشــگاه را اداره می کــرد. زمانی که 
پســران آنها، کارل و تئو از خدمــت در طول جنگ جهانی 
دوم بازگشتند، مسئولیت این تجارت را به عهده گرفتند. 
کارل زخمــی و ســپس اســیر شــده بــود و تئو نیــز مدت ها 

توسط نیروهای متفقین به اسارت گرفته شده بود. 
ایــن دو بــرادر شــروع بــه گســترش کســب و کار و افتتــاح 
فروشــگاه های دیگــر کردنــد. در پایــان ســال ۱۹۴۸، چهار 
فروشگاه تحت نام خانوادگی آلبرشت تجارت می کردند.

 آلدی از ابتدا بر سود متمرکز بود
دیتــر و نیلــز برانــدز در کتــاب خــود بــا عنــوان »داســتان 

سرگذشت آلدی؛ فروشگاهی که کار خود را از مغازه ای کوچک در آلمان 
غربی شروع کرد و امروز یکی از غول های خرده فروش جهان است

 رونق آلـــــدی 
در رکود جهانی

نگاهی به بازار 
 خرده فروشی بریتانیا

در ایام رکود

 صدرنشینی
 آلدی و لیدل

 بــه گفتــه محقــق بــازارِ نیلســن 
آی کیو، بی اعتمادی در امور مالی 
شــخصی و فشــار بر درآمد قابــل تصرف، 
رشد خرده فروشــی مواد غذایی را در سال 
۲۰۲۳ در حدود ۵ درصد کاهش می دهد. 
بانک مرکــزی انگلیس نیــز در مــاه نوامبر 
۲۰۲۲ پیش بینــی کرد کــه بریتانیا بــا تورم 
۱۰/7درصــدی که تــا اوایل ســال ۲۰۲۴ به 
هــدف ۲درصــدی خــود بــاز نمی گــردد و 
شدیدترین فشار بر استانداردهای زندگی 
از زمــان شــروع رکودهــا در دهــه ۱۹۵۰، بــه 

سمت یک رکود طوالنی مدت می رود.

 مایــک واتکینــز، رئیــس بخــش 
خرده فروشــی و بینــش تجــاری 
نیلســن آی کیــو در بریتانیــا گفــت: »مــا 
همچنیــن انتظــار داریم کــه رکود بــر رفتار 
خریــداران تأثیر بگــذارد و هزینه های کلی 

خرده فروشی را تغییر دهد.«

 او افــزود: »ســال ۲۰۲۳ بــرای 
خانوارهــای بریتانیــا ســخت 
خواهــد بــود، زیــرا تنهــا ۳۳ درصــد بــرای 
هزینه های ضروری پول کافی دارند و تنها ۵ 
درصــد می تواننــد آزادانــه هزینــه کننــد. 
مصرف کنندگان در میان کسانی هستند 
کــه راحــت زندگــی می کنند امــا همچنان 
مراقب کیف پول خود هســتند.« نیلسن 
آی کیو گفته که فروش خواربار در بریتانیا 
در چهار هفته منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۰/۹ 
درصد نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
افزایش یافتــه و کاهش ظرفیــت را هنگام 
محاسبه تورم پنهان می کند. نیلسن آی کیو 
بــا انعــکاس داده هــای رقیبش، کانتــار که 
هفته گذشــته منتشــر شــد، گفتــه آلدی 
انگلســتان و لیدل بریتانیای کبیر با رشد 
فــروش بــه ترتیــب ۱۹/۳ و ۱۵/7درصدی 
طــی ۱۲ هفتــه منتهــی بــه ۳۱ دســامبر، 
بهترین عملکرد را در این کشور داشته اند. 

 از میــــــــــــــــان گــــــــروه هــــــــــای 
ســوپرمارکت های بــزرگ ســنتی 
بریتانیا، سینزبری با فروش ۸/۵ درصدی 
در ۱۲ هفته بهترین عملکرد را داشت. پس 
از آن تسکو، رهبر بازار با ۸ درصد افزایش 
فروش و آســدا با فــروش 7/۹ درصــد قرار 
گرفتند. موریسونز با کاهش ۱/۱ درصدی 

فروش از سایرین عقب مانده است.

INDEXشاخص

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

موفقیــت آلــدی« نوشــته اند کــه کمبــود و ضــرورت 
صرفه جویــی، باعث شــده بــود ایــن فروشــگاه ها کمترین 
میزان ضایعــات را داشــته باشــند؛ »اصل این بــود: کمتر 
بهتر از بیش از حد است. این امر در مورد سرمایه، پرسنل 

و اندازه فروشگاه ها صادق بود.«
ایــن دو بــرادر در طــول ســال ها ده هــا فروشــگاه دیگــر نیز 
افتتاح کردند؛ 77 فروشــگاه تا ســال ۱۹۵۴. آلدی به دلیل 
مدل قیمتی کمتر از متوســط بازار خود توانست به آرامی 
بازار آلمان را تحت ســلطه خود درآورد و فروشگاه های آن 

در سراسر اروپا گسترش یافتند.
بــرادران چشــم انداز روشــنی بــرای تجــارت 
داشــتند. آنهــا تصمیــم گرفتنــد فقــط اقــالم 
فاسدنشــدنی را بفروشــند که تقاضای ثابتی 
داشــتند و نمی خواســتند بــرای تزئینــات، 
تبلیغــات یــا موجودی هایــی کــه فروختــه 
نمی شــد، پول خــرج کننــد. چیــزی کــه در آن 
زمان بــرای خریداران تعجــب آور بود، ماهیت 
سلف ســرویس ایــن فروشــگاه بــود کــه در 
اواسط دهه ۱۹۵۰ معرفی شــد. برخالف دیگر 
خرده فروش ها کــه معموالً کاالها را در پشــت 

پیشــخوان نگهــداری می کردنــد، در آلــدی مشــتریان 
می توانستند خودشان محصوالت را از قفسه ها بردارند.

می خواســتیم  »مــا  گفــت:   ۱۹۵۳ ســال  در  کارل 
فروشگاه هایمان مانند سایر فروشــگاه های خرده فروشی 
باشد و طیف وسیعی از مواد غذایی را ارائه دهد. اما بعداً 
این موضوع را پیگیری نکردیم، زیرا متوجه شدیم با طیف 

محــدود محصوالت خــود نیز 
می توانیــم کســب وکار موفقی 
راه اندازی کنیم و در مقایسه با 
ســایر مشــاغل، هزینه های ما 
بســیار پاییــن مانده بــود و این 
تا حــد زیــادی بــه دلیــل طیف 
محــدود محصــوالت مــا بــود. 
ایــن بینــش بــه اصل اساســی 

تجارت ما تبدیل شد.«

 تقســیم امپراتــوری 
آلدی به خاطر سیگار

در ســال ۱۹6۱ زمانی کــه آلدی 
بیــش از ۳۰۰ فروشــگاه در 
سراســر آلمــان غربی داشــت، 
برادران پس از اختالف نظر در 
مورد فروش ســیگار، تجارت را 
بــه دو بخــش تقســیم کردند. 
تئــو می خواســت ســیگار را به 
محصــوالت فروشــگاه اضافــه 
کند، امــا کارل فکر می کرد این 

کار باعث جذب دزدان به مغازه می شود.
کارل کنتــرل آلــدی جنوبــی را بــه دســت گرفــت کــه 
فروشــگاه هایی را در جنوب غربی آلمان داشت، در حالی 
که تئو صاحب آلدی شــمالی شــد و فروشــگاه های شمال 
آلمان غربی را اداره می کرد. اگرچه تجارت تقســیم شــده 
بود، امــا هر دو بخــش با هــم در ارتبــاط بودند و بــا هم کار 

می کردند.

 آلدی گسترش بین المللی خود را آغاز کرد
در ســال ۱۹6۲ اولیــن فروشــگاه بــا نــام آلــدی - مخفــف 
آلبرشت دیســکانت )تخفیف( - افتتاح شد که مجموعه 
کوچکــی از کاالها را مســتقیماً از روی قفســه ها به فروش 
می رساند. سپس کل شبکه آلدی به این مدل فروشگاهی 
تغییــر کــرد. آلــدی در ســال ۱۹6۸ بــا خریــد فروشــگاه 
زنجیره ای اتریشــی هوفر که حدود ۳۰ شعبه داشت، کار 

خود را در سطح بین المللی گسترش داد.
آلــدی اولیــن فروشــگاه ایــاالت متحــده خــود را در آیــووا 

در ســال ۱۹76 افتتــاح کــرد. در حــال حاضر حــدود ۲۲۰۰ 
فروشــگاه در ۳۸ ایالــت و بیــش از ۲۵ هــزار کارمنــد دارد. 
طبق گزارش ها، در ســال ۱۹7۹ با اعتبــار و دارایی خانواده 
آلبرشــت که به آلدی شــمالی وابســته بود، »تریــدر جو« 
خریداری شــد که اکنون بیش از ۵۰۰ فروشگاه در سراسر 
ایاالت متحده دارد و مواد غذایی ارزان قیمت می فروشد.

آلــدی جنوبی در ایــاالت متحــده، انگلســتان، اســترالیا و 
اروپای شــرقی فروشــگاه دارد، در حالی که فروشــگاه های 
آلدی شمالی در غرب و جنوب اروپا گسترش یافته است.

 آلــدی همچنــان در حــال کاهش 
هزینه هاست

آلــدی همچنــان بــا همــان تدبیــر کاهــش 
هزینه ها به فعالیت خــود ادامه می دهد. آنها 
اغلــب محصــوالت را بــا برچســب شــخصی 
عرضــه می کننــد. آنهــا بــا ســفارش به صورت 
عمده و صــرف هزینــه کمتــر بــرای بازاریابی و 
بســته بندی، قیمت ها را پایین نگــه می دارند. 
همچنین محصوالت را مستقیماً از پالت های 
حمل ونقلی که در آن تحویل گرفته می شــوند 
به فروش می رســانند، بــرای به حداکثــر رســاندن کارایی، 
فروشــگاه های خود را کوچک نگــه می دارنــد و از خدمات 
غیرضــروری مانند ارائه محصــوالت داروخانه ای اجتناب 
می کننــد. آلدی شــمالی و آلــدی جنوبی هــر دو می گویند 
که فروشــگاه های آلمانــی آنها تنهــا حــدود ۱7۰۰ نوع کاال 

ارائه می دهد.
امــا از زمانــی کــه بــرادران در 
سال های پس از جنگ به قدرت 
رسیدند، خطوط تولید به شدت 
تغییر کرده است. آلدی جنوبی 
در ســال ۱۹۸۴ شــروع بــه ارائــه 
یخچــال  در فروشــگاه های خود 
کــرد کــه بــه آن اجــازه داد طیف 
وســیع تری از محصــوالت را 
بفروشد و همچنین عرضه میوه 
و سبزیجات تازه به مشتریان را 
آغاز کرد. محصــوالت ارگانیک 
و کم چرب در دهه ۲۰۰۰ معرفی 

شدند.
نیلــز برانــدز، نویســنده کتــاب 
داســتان موفقیــت آلــدی، قبــالً 
بــه اینســایدر گفتــه بــود کــه 
آلــدی تضمین می کنــد کیفیت 
محصــوالت برنــد خــودش در 
بدترین حالت به خوبی کیفیت 
برندهــای تجــاری اســت. ایــن 
شــرکت گفته اســت کــه یکی از 
هر ســه محصــول با برنــد انحصــاری آلــدی کــه در ایاالت 

متحده توزیع می شود، برنده جوایز معتبر شده است.
با این حال شاید بیشترین جذابیت آلدی برای طرفداران 
دو آتشه آن، ارائه طیف وســیعی از محصوالتش در زمان 
محدود باشد که حالتی شبیه شــکار گنج برای خریداران 
ایجاد می کند. این اقالم از غذا، لــوازم خانه، لباس و اقالم 
فصلــی گرفته تا تجهیــزات باغبانــی، لــوازم الکترونیکی و 
لوازم جانبی حیوانات خانگی را شــامل شــود و خریداران 
را تشــویق می کند که به طــور منظــم از آن بازدیــد کنند تا 

ببینند قیمت های آن هفته چیست. 

 خانــواده آلبرشــت معروف بــه انزواطلبی 
هستند

اگرچه خانواده آلبرشــت جزو ثروتمندترین افراد آلمان 
به حساب می آیند، اما همواره گوشه گیر بوده اند. تئو در 
سال ۲۰۱۰ در ســن ۸۸ ســالگی با دارایی خالص نزدیک 
بــه ۱7 میلیــارد دالر و کارل چهــار ســال بعد در ســن ۹۴ 

ســالگی درگذشــت. فوربس تخمیــن می زند کــه دارایی 
فرزنــدان کارل، بیــت هیســتر و کارل آلبرشــت جونیــور 

۳6/۸ میلیارد دالر ارزش دارد.
در ســال ۱۹7۱، تئــو پــدر با اســلحه ربــوده شــد. خانواده 
آلبرشت حدود سه میلیون دالر برای آزادی او پرداخت 
کردند که در آن زمان گران ترین باج گیری در آلمان بود. او 
پس از ۱7 روز در کمد لباسی در دوســلدورف رها شد. او 
پرداخت باج را به عنوان یک هزینه تجاری مطرح کرد تا 
بتواند برای معافیت مالیاتی درخواست دهد! به گزارش 
گاردین، پــس از این حادثه تئو با یک خــودروی زرهی به 
محل کار خود می رفت و هــر روز مســیر متفاوتی را طی 
می کــرد و بهتریــن راه فــرار را پیــش از اقامــت در هتل ها 

کشف می کرد.
پس از آن تئو از مطبوعات دور شد. این خانواده خجالتی 
و بی حاشیه به دلیل مجموعه ای از ردیف ها و پرونده های 
حقوقی ناشی از میزان نفوذ این خانواده بر هیئت  مدیره 
آلدی شمالی، به تیتر خبرها تبدیل شدند. یک روزنامه 
آلمانی گزارش داد، در سپتامبر ۲۰۲۰ یکی از نوه های تئو 
شــکایتی علیه مــادرش، حداقــل دو خواهــرش و وکالی 
آنها تنظیــم کــرد و آنهــا را بــه اختــالس میلیون هــا یورو 

متهم کرد.

 بیش از ۱۰ هزار فروشگاه در سراسر جهان
آلدی شــمالی و آلدی جنوبــی به عنوان شــخصیت های 
حقوقــی مجــزا فعالیــت می کننــد. آلــدی شــمالی گفته 
اســت: »ایــن گروه هــا پیوندهــای خانوادگــی دارنــد و از 
هم افزایــی در زمینه هایــی ماننــد خریــد، طراحــی برنــد 
شــخصی، تضمیــن کیفیــت و بازاریابــی بهره بــرداری 

می کنند.«
این دو شــرکت اکنــون بیــش از ۱۱ هــزار فروشــگاه در ۲۰ 
کشور جهان دارند که بزرگ ترین آنها در ایاالت متحده 
و آلمــان اســت. شــرکت امــالک و مســتغالت JLL برای 
ســومین ســال متوالــی آلــدی را به عنــوان ســریع ترین 
خواربارفروش در ایاالت متحده در ســال ۲۰۲۱ فهرست 
کــرد و گــزارش داد کــه از نظــر تعــداد فروشــگاه ها پــس 
از کروگــر و والمــارت، ســومین خرده فــروش بــزرگ مواد 
غذایی در ایاالت متحده است. آلدی همچنین به عنوان 
چهارمین سوپرمارکت بزرگ بریتانیا با سهم نزدیک به 

۱۰ درصد در بازار مواد غذایی رتبه بندی شده است.
در ژانویه ۲۰۲۲ آلدی اولین فروشگاه مستقل خود را در 
لندن رونمایی کرد که به خریداران اجازه می دهد اقالم را 
از قفسه ها بردارند و مستقیماً در کیف خود قرار دهند، 
بدون اینکــه نیازی به اســکن کردن آنها یــا ارائه خدمات 
توسط صندوقدار باشد. همچنین یک فروشگاه سازگار 
با محیط زیســت در انگلستان راه اندازی شــد که دارای 
یک ایســتگاه زباله صفر اســت که بــه مشــتریان اجازه 
می دهد شیشه های دانه قهوه و آجیل را دوباره پر کنند.
آلدی جنوبی که نزدیک به 7۰۰۰ فروشگاه دارد، می گوید 
فــروش خالــص آن در ســال ۲۰۲۱ بــه 6۴ میلیــارد یــورو 
)67/۹ میلیــارد دالر( رســیده اســت. آلدی شــمالی نیز 
می گوید فروش خالص آن در همان سال ۲۴/7 میلیارد 

یورو )حدود ۲6/۳ میلیارد دالر( بود.
در همین حال رقیبش لیدل که بیش از ۱۲۰۰۰ فروشگاه 
در ۳۱ کشــور جهان دارد، فروش ۱۰۰/۸ میلیارد یورویی 
)۱۰6/۹ میلیارد دالری( را در ســال ۲۰۲۱ گــزارش داد که 

۴/7 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت.
فروش آلدی و لیدل در مقایســه با درآمــد ۵7۳ میلیارد 
دالری والمــارت کــه در ســال ۲۰۲۱ گــزارش شــده بــود، 
کوچک به نظر می رسد، اما در حالی که جهان برای رکود 
جهانی در سال ۲۰۲۳ آماده می شود، خریداران بیشتری 
به فروشــگاه های زنجیره ای تخفیــف دار هجوم خواهند 
برد. بازوی ایــاالت متحده آلــدی در تابســتان اعالم کرد 
که تورم فزاینده مشتریان بیشتری را به فروشگاه هایش 

سوق داده است.

REVIEW بررسی

سقوط بیش از انتظار 
در هفته تعطیالت

افت سهام 
فروشندگان پوشاک

در چند روز گذشته سهام خرده فروشی 
تحت فشار قرار گرفت، زیرا لولولمون و 
میسیز نسبت به عملکرد ضعیف تر از 
حد انتظار در ســه ماهه چهارم هشدار 
دادند. در همین حال سهام »ابرکرامبی 
انــد فیــچ« بیــش از انتظــارات افزایــش 

یافت. 
سهام لولولمون در معامالت بعدازظهر 
دوشــنبه گذشــته بیــش از ۸ درصــد 
ســقوط کرد. ســهام میســیز نیــز بیش 
از 7 درصــد کاهــش یافــت. امــا ســهام 
ابرکرامبــی انــد فیــچ بیــش از ۱۰ درصد 

جهش از خود نشان داد.
لولولمون مســتقر در ونکــوور، بریتیش 
کلمبیــا هشــدار داد کــه حاشــیه ســود 
ناخالص سه ماهه چهارم آن تحت فشار 
افزایــش هزینه هــا و مخــارج محتاطانه 
مصرف کننــده کاهــش خواهــد یافــت. 
در بحبوحه تورم بــاال، مصرف کنندگان 
خریدهــای اختیــاری خــود را کاهــش 
داده انــد و ایــن امــر لولولمــون را مجبور 
بــه تخفیف دهــی بیشــتر بــرای کاهش 

موجودی های مازاد کرد.
در همین حال، میسیز گفت که درآمد 
ســه ماهه چهارم تقریباً بــه پایین ترین 
حد انتظــار خواهد رســید که قبــالً بین 
۸/۱6 تــا ۸/۴ میلیــارد دالر پیش بینی 
شــده بــود. جــف جنــت، مدیرعامــل 
میسیز در بیانیه ای اعالم کرد: »فروش 
جمعه سیاه تا دوشنبه سایبری مطابق 
با انتظــارات ما بــود، در حالی کــه هفته 
منتهــی بــه کریســمس و بعــد از آن در 
پیش بود. با این حال، پایین بودن تقاضا 
در هفته های تعطیالت شــدیدتر از حد 

انتظار بود.«
ســهام خرده فروشــی و پوشــاک غیــر از 
لولولمــون عموماً از فشــار فــروش اولیه 

در روز دوشنبه گذشته بهبود یافتند.

 شرکت امالك و 
 JLL مستغالت

برای سومین سال 
متوالی آلدی را 

به عنوان سریع ترین 
خواربارفروش در 

ایاالت متحده در سال 
2021 فهرست کرد و 
گزارش داد که از نظر 

تعداد فروشگاه ها پس 
از کروگر و والمارت، 
سومین خرده فروش 
بزرگ مواد غذایی در 

ایاالت متحده است

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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درگیر شــدن دنیــا در جنــگ نیازمنــد تحوالتــی در علــم و 
فنــاوری بــود؛ پیشــرفت هایی کــه در طول جنــگ جهانی 
دوم رخ داد، زندگــی در بســیاری از نقــاط جهــان را بــرای 
همیشــه دگرگون کرد و بســیاری از فناوری های امروزی را 

دست یافتنی ساخت. 
از میــان میراث های مانــدگار جنگــی که همــه جنبه های 
زندگی، از اقتصــاد و حقوق گرفته تــا ماهیت خود جنگ 
را تغییــر داد، میراث علمــی و فناوری جنــگ جهانی دوم 
آثاری ژرف و ماندگار بر زندگی پس از سال ۱۹۴۵ گذاشت. 
فناوری هایی که برای پیروزی در میادین جنگ جهانی دوم 
به کار گرفته شد، در قالب محصوالت تجاری کاربردهای 
جدیــدی یافــت و در دهه هــای پــس از جنــگ بــه ســتون 
اصلــی خانه هــای آمریکایی تبدیل شــد. همگانی شــدن 
کاربرد پیشرفت های پزشکی زمان جنگ نیز به سالمت 
جامعه و زندگی طوالنی تر کمک کرد. این در حالی است 
که پیشــرفت های فنــاوری در این دوره موجب گســترش 
سالح های قدرتمند شد که تنش بین قدرت های جهانی 
را تداوم بخشید و شیوه زندگی مردم را به شکل بنیادین 
تغییر داد.  در واقع میراث علمی و فناوری جنگ جهانی 
دوم شمشــیر دولبه ای شــد که گرچه ســنگ بنای شــیوه 
مدرن زندگــی برای آمریکایی هــای پس از جنــگ بود، اما 

درگیری های جنگ سرد را نیز پایه گذاری کرد. 

  دستگاه مایکروویو؛ محصول جنگ 
در فهرســت فناوری هــای تجاری شــده زمــان جنــگ 

 نمی تــوان دســتگاه کوچــک به انــدازه کف دســت بــه نام
Cavity Magnetron را ندیده گرفت. این دستگاه که به 
کسب پیروزی های جنگی کمک کرد، روش تهیه و مصرف 
غــذا را نیز برای همیشــه دگرگون ســاخت. ممکن اســت 
نام ایــن فناوری با محصولی که بر پایه آن ســاخته شــده، 
یعنی دستگاه مایکروویو شناخته نشــود. این فناوری در 
طول جنگ جهانــی دوم بــا توانایی تولید طــول موج های 
کوتاه تر موجب بهبود رادارها و افزایــش دقت در فواصل 
طوالنی تر شد. فناوری رادار نقشی مهم در جنگ جهانی 
دوم داشــت، چنان که برخی ادعــا کرده انــد رادار بیش از 
هر فناوری دیگــر، حتی بمب اتم، به پیــروزی متفقین در 

جنگ کمک کرد. 
پــس از پایــان جنــگ مگنترون هــا نــه در هواپیماهــای 
جنگی و ناوهای هواپیمابر، بلکه در خانه ها به کار گرفته 
شــدند. رادار بیــش از اینکــه چگونگی گرم کــردن غذای 
آمریکایی هــا را تغییــر دهــد، تبدیل به بخشــی ضروری 
در هواشناسی شــد. توســعه و کاربرد رادار برای مطالعه 
آب و هوا اندک زمانی پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز 
شــد. هواشناســان دانش خود درباره الگوهــای آب و هوا 
را با اســتفاده از فناوری رادار گســترش داده و بر توانایی 
خود در پیش بینی آب و هوا افزودنــد. در دهه ۱۹۵۰ رادار 
به روشی کلیدی برای هواشناسان در رهگیری بارندگی و 
همچنین سامانه های توفانی تبدیل شد و به پیشبرد راه 
مورد نظر آمریکایی ها برای برنامه ریزی بر پایه تغییرات 

روزانه آب و هوا کمک کرد. 

پیشرفت های علم و فناوری در جنگ جهانی دوم چه 
ابعادی داشت؟

شمشیر دولبه

ابعاد یک پرسش قدیمی

چالش پیشگیری از آسیب های فناوری

REVIEWبررسی

 کشــورها در سراســر جهان رویکردهای 
بســیار متفاوتــی را بــرای مدیریــت 
فناوری هــای نوظهور در پیــش گرفته انــد. در اروپا 
اصل احتیاط موجب رفتن به سوی مقرراتی شده 
کــه دربــاره آســیب های فناوری هــا حتی پیــش از 
تحقق کامل آنها پیشــگیرانه عمــل می کند. یک 
نمونه از آن مقررات عمومی حفاظت از داده های 
اتحادیــه اروپاســت. ایــن مقــررات بر مســئولیت 
کنترل کنندگان و پردازشگران داده تمرکز دارد تا با 
دسترسی به داده ها و اطالعات مربوط به چگونگی 
کاربــرد داده هــا، نه تنهــا ابــزاری بــرای مقابلــه بــا 
تهدیدات موجود امنیت و حریم خصوصی ایجاد 
کند، بلکــه از آنهــا در برابر پیشــرفت های آینده و 
استفاده از داده ها برای اهداف هوش مصنوعی و 

تصمیم گیری خودکار نیز حفاظت کند. 

 در حالــی کــه در آلمــان آزمایش هــا و 
بازرســی های منظمــی از ســامانه های 
فنــاوری انجام می شــود تا خطــرات در طــول زمان 
ارزیابی کاهش یابد، در مقابــل در ایاالت متحده 
تکیــه بیشــتری بــر رژیم هــای دعــاوی قضایــی و 
مســئولیت برای رســیدگی به نقص های امنیتی 
پس از رخداد وجود دارد. این رویکردهای مختلف 
نه تنها مکانیزم ها و فلســفه های قانونی و نظارتی 
مختلف کشورهای گوناگون را منعکس می کنند، 
بلکه روش های متفاوتی را نشان می دهند که این 
کشورها چگونه توسعه سریع صنعت فناوری را بر 

ایمنی، امنیت و کنترل فردی اولویت می دهند. 
به طور معمول، نوآوری های حاکمیتی بسیار کندتر 
از نوآوری های فناوری حرکت می کننــد و مقررات 
می توانند سال ها یا حتی دهه ها از فناوری هایی که 

هدف آنها حاکمیت است، عقب بیفتند.

 شناخت فزاینده پیامدهای اجتماعی و 
سیاســی گســترده طراحی فناوری ها به 
معنی فشار بیشــتر بر فناوران برای درنظر گرفتن 

پیامدهای تصمیمات شــان در گام های نخســت 
طراحی است.. پرسش درباره اینکه چگونه فناوران 
باید جنبه های اجتماعی را در فرایندهای طراحی 
و توســعه خــود بگنجانند، یــک پرســش قدیمی 
است و بحث درباره آن به دهه ۱۹7۰ برمی گردد. در 
همین حــال به نظر می رســد در بســیاری از موارد 
روندهای ارزیابی اثرگــذاری فناوری های جدید در 
بخش خصوصــی و دولتی بــه جای اینکــه وزن یا 
کارکرد واقعی داشــته باشــد، فرایندهــای نمادین 

اداری هستند.

 تعیین استانداردها و قوانین روشن برای 
یک چشم انداز فناوری در حال دگرگونی 
می تواند بسیار چالش برانگیز باشد و به کاهش 
انگیزه دولت ها برای مداخله در آن منجر می شود. 
در همین حال بخش فناوری منبع اصلی اشتغال 
و درآمــد بســیاری از کشورهاســت و محدودیت 
برای شرکت ها می تواند به از دست رفتن این مزایا 
بینجامد. همزمان به نظر می رســد شــرکت های 
فناوری نمی خواهند یا قادر نیستند خالقیت های 
خود را محدود سازند؛ بســیاری نیز نگران قدرت 
فــراوان شــرکت ها هســتند و در برخــی مــوارد 
دولت ها و ســازمان های بین المللــی را جایگزین 
می سازند تا درباره مواردی که بر میلیون ها انسان 
در سراســر جهان اثــر می گــذارد و دسترســی به 
داده هــا، بســترهای کاربــردی و مخاطبــان 
تصمیم گیــری کننــد. همان ســان کــه نظــارت بر 
می توانــد  فناوری هــا  از  دولــت  اســتفاده 
چالش برانگیــز باشــد، نظــارت بــر بزرگ تریــن 
شرکت های فناوری که منابع، دسترسی و قدرت 
بیشتری نسبت به بسیاری از کشورها دارند نیز 

می تواند کاری دلهره آور باشد. 
ظهور شکل های شبکه ای سازمان دهی و اقتصاد 
رو به رشد بر پایه فناوری به این چالش ها افزوده و 
رسیدگی کامل به وسعت عملیات این شرکت ها 

برای ناظران را دشوارتر می کند. 
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  ظهور انیاک
توسعه رایانه ها نیز مانند فناوری رادار پیش قبل از آغاز 
جنگ جهانــی دوم در جریان بــود، با این حــال نیازهای 
جنگی موجب شتاب در پیشــبرد چنین فناوری بود که 
به تولید رایانه هــای جدید با قدرت بی ســابقه انجامید. 
رایانه موسوم به ENIAC یکی از نخستین نمونه های این 

دستگاه های محاسباتی بود.
رایانــه انیاک که بــا قدرت انجــام هزاران محاســبه در هر 
ثانیه در ابتدا برای اهداف نظامی طراحی شد، گرچه کار 
طراحی و ســاخت آن تا ســال ۱۹۴۵ پایان نیافت، دولت 
آمریــکا بر پایــه تحوالت زمــان جنــگ انیــاک را در اوایل 
ســال ۱۹۴6 به عنوان ابــزار انقالبــی در زمینــه ریاضیات 

ارائه داد.
حق ثبت اختراع فنــاوری انیاک در دهــه ۱۹7۰ همگانی 
شــد و بــا برداشته شــدن محدودیت هــای این فنــاوری و 
توســعه پیوســته آن در دهه های بعد، رایانه ها به تدریج 

کوچک تر، قدرتمندتر و به صرفه تر شدند.

  توسعه علم پزشکی 
جنــگ جهانــی دوم دگرگونی هــای مهمــی 
در زمینــه جراحــی و پزشــکی نیز ایجــاد کرد. 
وســعت ویرانــی دو جنــگ جهانــی پیاپــی 
نیازمنــد توســعه و به کارگیــری شــیوه های 
جدیــد در پزشــکی بود کــه بــه بهبــود انتقال 
خــون، پیونــد پوســت و پیشــرفت های دیگــر 
انجامیــد. نیاز بــه معالجه میلیون ها ســرباز، 
دســتیابی به درمان ضد باکتریایی را ضروری 

کرد کــه یکــی از مهم تریــن پیشــرفت ها در پزشــکی قرن 
بیستم را به ارمغان آورد. گرچه ویژگی های ضد باکتریایی
Penicillium notatum را الکســاندر فلمینگ در ســال 
۱۹۲۸ کشــف کــرد، امــا تولید تجــاری پنی ســیلین پس از 
شروع جنگ جهانی دوم آغاز شد. در سال ۱۹۴۴ و پیش از 
حمله به نرماندی ۲/۳ میلیون دُز پنی سیلین تهیه کردند. 
با ادامه جنگ و تبلیغات درباره ســودمندی پنی سیلین، 
معرفی آن به عنوان یک داروی شگفت انگیز برای نجات 
جان میلیون ها نفر شــروع شــد. پنی ســیلین تا بــه امروز 

شکلی مهم از درمان و پیشگیری از عفونت است. 

  کاربــرد فناوری هــای جنگــی در روزمــره 
آمریکایی ها

شــمار اندکــی از پیشــرفت های علمــی و فنــاوری کــه در 
طــول جنــگ جهانــی دوم انجــام شــد، بــه انــدازه بمــب 
اتم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بمب هــای اتمی که 
روی هیروشــیما و ناگازاکــی انداختــه شــد، در بحبوحــه 
رقابت قدرت های متفقین در طول جنگ توســعه یافت 
و به عنــوان نشــانه های قابــل توجهــی بــر پایان نبــرد در 
اقیانوس آرام به کار رفت. گرچه مجادله درباره استفاده 
از ســالح اتمی برای جمعیت غیرنظامی همچنان ادامه 
دارد، امــا دربــاره اثرگــذاری دوران اتمــی در شــکل دادن 
قرن بیســتم و جایگاه ایاالت متحــده در صحنه جهانی 
تردید اندکی وجــود دارد. رقابت ایــاالت متحده و اتحاد 
جماهیر شوروی برای کسب برتری، آنها را به سوی تولید 
و نگهداری هرچه بیشــتر ســالح هسته ای کشــید و این 
مســابقه تســلیحاتی، عصری جدید از علم 
و فناوری را آغاز کرد که ماهیت دیپلماســی، 
انــدازه و قــدرت نیروهــای نظامــی و توســعه 
فنــاوری را بــرای همیشــه دگرگون کــرد که در 
نهایــت فضانــوردان آمریکایی را روی ســطح 

ماه قرار داد. 
پیشرفت های علمی و فناوری جنگ جهانی 
دوم، از امواج مایکروویو گرفته تا اکتشــافات 
فضایی، نگرش مردم و تعامل آنها با فناوری 
در زندگــی روزمــره را بــرای همیشــه تغییــر 
داد. رشــد و پیچیدگــی تســلیحات نظامــی در طــول 
جنــگ، کاربردهــای جدیــد و همچنیــن درگیری هــای 
جدیدی را پیرامون چنین فناوری هایی ایجاد کرد. جنگ 
جهانــی دوم امــکان ایجــاد محصــوالت تجــاری جدید، 
پیشرفت های پزشکی و ایجاد زمینه های جدید اکتشاف 
علمی را فراهــم کــرد. تقریباً تمــام جنبه هــای زندگی در 
ایاالت متحده امروز از کاربرد رایانه های خانگی، تماشای 
گزارش هواشناسی روزانه و مالقات با پزشک برگرفته از 

میراث ماندگار جنگ جهانی دوم هستند.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

بــه نظــر می رســد رمزارزهــا بــا وجــود ا�نکــه بخش 
زیــادی از ارزش خــود را از دســت داده انــد، امــا آمده انــد 
�ــا در ا�ــن د�یــا بما�نــد و د�یــای مــدرن را �ســازند. بــه 
��ز��س ویــک  بلوم�ــرگ  مجلــه  خاطــر  هم�ــن 
طــرح جلــد شــماره ۳۱  اک��ــر خــود را بــه «دا�ــ�ان 
کر��توهــا» اختصــاص داده �ــا بــه خوا�نــدگان و 
فنــاوری  ا�ــن  بگویــد  حــوزه  ا�ــن  عالقه منــدان 
اغلــب د�وانه ک�نــده، اکثــراً عجیــب و هم�شــه 
جــذاب چ�ســت و در آ�نــده بــه کجــا خواهد ر�ــید.
اگــر کر��توهــا قــرار ��ســت از ��ــن �رونــد، بهتــر 
اســت درک منا�ــ�ی از آنهــا بــه دســت آوریــم؛ به 
هم�ن خاطر مــا ��ز ا�ن شــماره از مجلــه بلوم�رگ 
شــماره  ضمیمــه  و  کرده ایــم  ترجمــه  کامــل  را 
۶۶ ماهنامــه عصــر تراک�ــش توز�ــع خواهــد شــد.

به زودی
 م��شر می شود

دا��ان کر��تو به روایت بلوم�رگ

راهنما�ی �رای ا�نکه بدا�ید رمزارزها از 
کجا آمده اند، چه کار�ردی دارند و چرا هنوز 

اهمیت دارند؟



K A R A N G

جلد
 دوم

از پیدایش
تا فروپاشی

مینا والی مدیرعامل «راه کار» در رویداد 9 ژانویه 
درباره رویکرد این گروه رسانه ای توضیح داد

لجستیک 
در برف 

گفت و گو با میالد 
چرمیان، مدیرعامل 

«منم پست»
 درباره اینکه چطور 

در روزهای برفی 
خدمات لجستیک 
زمین گیر می شود

14

چشم گیر 
اما زودگذر 

درباره بیلبوردهای 
هیمالیا که به نظر 

می رسد آن قدر که برای 
این برند هزینه داشته 
آورده نداشته باشد 

چرایی این موضوع را 
بررسی کرده ایم

10

چرا اکوسیستم 
فناوری و نوآوری 

ایران باید 
پوست اندازی 

کند 

نگاهی به 
وضعیت فناوری 
اطالعات 
در الیحه بودجه 
1۴0۲

نیاز به 
نوزایی 

اکوسیستم 
نوآوری 

بودجه 
15۶00

میلیارد 
تومانی!
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