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در چنــد هفتــه اخیــر بســیاری از کســب وکارها 
فعالیــت خــود را در شــبکه های اجتماعی از ســر 
گرفته انــد. بعد از یــک توقف چهارماهــه و ریزش 
اقتصــاد آنالیــن کشــور، بــا وجــود اینکــه هنــوز 
وضعیــت اینترنتــی و دسترســی آن بــرای مــردم 
به شدت ناپایدار است، کسب وکارهایی که بخش 
عظیمی از بروز و ظهــور آنها از طریق شــبکه های 
اجتماعــی اســت، در تالش اند تا کاربــران پراکنده 
خــود را در ایــن پلتفرم هــا دوبــاره گــرد هــم آورنــد. 
کســب وکارهایی کــه متناســب بــا 
کاربران شــان  تعــداد  و  انــدازه 
رویکردهــای متفاوتــی را در ایــن 
ماه ها داشــته اند، اما برای بسیاری 
از آنها »سردرگمی« و »بالتکلیفی« 
کلیدواژه هــای مشــترکی در ایــن 

رویکردها بوده است.
نمی تــوان از نظــر دور داشــت کــه 
فشــارهای بســیاری بــه اقتصــاد 
نیمه جان دیجیتال کشور وارد شده 
و احتماالً بازیابی تــوان بخش خصوصــی در این 
اقتصاد نیازمند اول تغییرات باالدستی گسترده 
در سیاســت های اقتصادی-بین المللــی کشــور 
خواهد بــود و بعــد در ریل گذاری درســت مســیر 
کســب وکارها توســط بنیان گذاران و مدیران آنها. 
در مورد نیازمندی اول تنها می توان امیدوار بود که 
برخالف جریــان اصلی و رویه ها و سیاســت هایی 
که تا اینجا شاهد آنها بوده ایم، یک تغییر و تحول 
اساسی رخ دهد که جز »گشــایش« اوضاع برای 
مردم و اقتصاد و جامعه نمی توان نامی بر آن نهاد. 

اما در خصوص رویکردهای جدید کســب وکارها 
شــاید نیازمند یــک تغییــر اساســی در درون این 
اکوسیســتم هســتیم. چیــزی کــه بســیاری از 
کســب وکارها و فعــاالن ایــن فضــا هنــوز متوجــه 
آن نیســتند، این اســت که جامعه تغییر کــرده و 
دگرگون شده است. دیگر با فرمول ها و مسیرهای 
قبلی نمی تــوان یــک کســب وکار را در این جامعه 
دگرگون شــده به درســتی حفظ کرد، چه برسد به 
اینکه بخواهیم از رشــد و توســعه صحبت کنیم. 
انســان امــروز ایرانی بــه دغدغه هــا و درک تــازه ای 
در خصــوص مســائل پیرامونــی اش رســیده کــه 
دیگــر نمی تــوان او را یــک مصرف کننــده یــا کاربر 
صرف انگاشت و بر طبل مسیرهای منقضی شده 
مارکتینگ و پی آر و برندینگ کوبید. این اشتباهی 
است که به خصوص استارتاپ ها و کسب وکارهای 
بزرگ مدام در حال تکرار آن هستند و چوب آن را 

هم همه اقتصاد آنالین کشور می خورد.
دیگر نمی توانیم گوشه ای بنشینیم و اگر در مواجهه 
با کســب وکاری بــزرگ امــا آمــده از بخش ســنتی 
متضرر شــدیم، فریاد »وا اســتارتاپا« ســر دهیم. 
بازی بزرگ نیازمند این است که بپذیریم ما از دایره 
نوپایی و نوزادی خارج شده ایم. اینجاست که دیگر 
نمی شــود از دســت دولتی هــا و فیلترچی ها نالید 
که بایــد جــوال دوزی به خودمــان بزنیم کــه تغییر 
زمانه را به درســتی فهم نکرده ایم. بخش زیادی از 
پوست اندازی اکوسیستم آنالین کشــور احتماالً 
در تقاطع هایــی از ایــن دســت رقم خواهــد خورد. 
آنجا کــه فرمول های قدیمــی در مواجهه بــا دنیای 
جدید ایرانی ها، فقط خسارت به بار خواهد آورد... 
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اکوسیستم آنالین و دیجیتال کشور
از دو جبهه هم در حال خورده شدن و هم خودزنی است

کسبوکارهابپذیرندجامعهایرانتغییر
کردهاست

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

اولین رویداد ملی توسعه فناوری امید برای توسعه اقتصاد دانش بنیان 
مناطق کم برخوردار برگزار می شود

رویدادیباتمرکزبر
کشاورزیوپرورشمیگودرهرمزگان

اولین رویداد فنــاوری و نوآوری امید، با هــدف کمک به ورود 
فناوری و توســعه اقتصــادی به مناطــق کم برخــوردار برگزار 
خواهد شد. این رویداد با حمایت بنیاد احسان ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( و توسط دبیرخانه طرح محور امید در 
استان هرمزگان برگزار می شود. قرار است در این رویداد که 
بخشی از فرایند کلی طرح امید است، ضمن معرفی ادبیات 
موضوعــی و مــدل عملکردی توســعه اقتصــاد دانش بنیان 
منطقــه و مناطق کم برخــوردار، مســائل و نیازهــای فناورانه 
حوزه پرورش میگو و کشاورزی اســتان هرمزگان با فناوران و 

نخبگان مطرح شود.
از خدمات این طرح می توان به طرح مزارع الگویی هوشمند 
در مزارع پرورش میگو اشاره کرد که می تواند میزان پرورش 

میگو را تا دو برابر افزایش دهد. همچنین در ســطح کالن با 
اعتباری 15 هزارمیلیاردی می توان تغییر اساسی در وضعیت 

پرورش میگو استان ایجاد کرد.
این رویداد با حمایت بنیاد احسان از ابتدای سال و همچنین 
حضور ارگان هایی مانند معاونت علمی ریاست جمهوری، 
صندوق کارآفرینی، صنــدوق پژوهش، پارک علــم و فناوری 
هرمــزگان و اســتانداری هرمــزگان، ســوم اســفندماه 1401 
در اســتان هرمزگان، شــهر بندرعبــاس برگزار خواهد شــد.  
متقاضیــان می تواننــد مطالــب دفترچــه مســائل فناورانــه 
حــوزه کشــاورزی و میگــو و همچنیــن شــرایط حمایــت و 
ســرمایه گذاری روی طرح هــا را مطالعه و ســپس در ســایت
 www.puzzlegp.ir عملیات پیش ثبت نام را انجام دهند.
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شرکت زیرساخت ابری باز هم مورد حمله قرار گرفت

حملهDDoSسیساعتهبه
زیرساختهایابردراکدفعشد

شــرکت ابــر دراک در بیانیــه ای از حملــه DDoS بــه 
زیرســاخت های ایــن شــرکت بــا هــدف از کار انداختــن دو 
سرویس مالی خبر داد و اینکه در نهایت این حمله با موفقیت 
دفع شــده اســت. ابر دراک کــه در زمینه ارائه خدمــات ابری 
فعالیت می کند، در بیانیه خود گفته اســت که زیرســاخت 
سرویس های ابری این شرکت روز شنبه 15 بهمن به مدت 30 
ساعت هدف حمله گسترده DDoS در الیه شبکه قرار گرفته 
است. در این بیانیه تأکید شده که این شرکت توانسته بدون 
از دسترس خارج کردن سرویس های مورد حمله، با موفقیت 

آن را دفع کند. ابر دراک گفته این حمله با هدف از دسترس 
خارج کردن دو وب سایت مالی ســرویس گیرنده از سرویس

CDN  ابر دراک و از خارج از ایران صورت گرفته اســت. سینا 
سلطانی، مدیرعامل ابر دراک معتقد است کاهش امنیت 
در شبکه داخلی ایران ناشــی از محدودیت های اینترنت در 
ماه های اخیر است و توسعه حمالت ســایبری در سال های 
گذشــته در ســطح جهانی، قطعاً نیازمنــد برنامه ریزی هایی 
برای افزایش ظرفیت فعلی پاسخگویی به حمالت سایبری 

مخصوصاً در داخل ایران است. 
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نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

NEWSخبر

لیگاینترنتاشیا
ششــمین دوره لیــگ اینترنــت 
اشــیا ایــران برگــزار می شــود. تیم هــای 
اســتارتاپی عالقه منــد می تواننــد بــرای 
حضور در این لیگ از طریق وب ســایت 

iotic.ir ثبت نام کنند.

افزایش41درصدیسفرها
ســرویس  می گویــد  تپســی 
پرداخت اعتباری تپســی  که از آبان ماه 
فعال شــده، باعث افزایــش 41درصدی 
سفرهای کاربران در تپسی شده است. 
سقف این اعتبار 400 هزار تومان است.

ماجرایعلیباباوزرماکارون
گفتــه  علی بابــا  مدیرعامــل 
حســاب های شــرکت بسته نشــده ولی 
اختالفــات ایــن شــرکت بــا زرمــاکارون، 
باعــث مســدود شــدن چنــد حســاب 
شــخصی مجیــد حســینی نژاد شــده 

است.

سرمایهگذاریدردکترتو
هلدینــگ مکــس از دور دوم 
ســرمایه گذاری ایــن شــرکت در پلتفــرم 

سالمت الکترونیک دکترتو خبر داد. 

نخســتین دوره جایــزه نــوآوری آزاده ویــژه اســتارتاپ ها و 
شــرکت های فنــاور بــا بنیان گــذار زن، در محــل صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی برگــزار شــد. در ایــن مراســم تیم ها و 
اســتارتاپ های منتخــب، طرح هــای خــود را ارائــه دادند و 
در پایان 9 تیــم، به عنوان اســتارتاپ ها و شــرکت های برتر 
نخستین جایزه نوآوری آزاده، جوایز خود را دریافت کردند.
کتایون سپهری، رئیس کمیته علمی رویداد جایزه نوآوری 
آزاده  در مورد داوری ایده ها و طرح ها گفت: »یکی از اهداف 
برگزاری جایزه نوآوری آزاده، آموزش، منتورینگ و حمایت 
از اســتارتاپ ها و کســب وکارهای با مؤســس خانم اســت 

تا این دســته از کســب وکارها به محصولی جذاب و قابل 
ارائه دست پیدا کنند. بر این اساس در زمان داوری تیم ها، 
معیارهایی همچون شــناخت یک مشــکل واقعــی، ارائه 
راهکار خالقانه مطابق نیاز بازار، تبیین ارزش های مناسب، 
داشتن پتانسیل رشد، برخورداری از مزیت رقابتی پایدار و 
داشتن تیم متخصص و مناسب را در اولویت قرار دادیم.«
در بخش پایانــی مراســم جایــزه نــوآوری آزاده، 9 تیم برتر 
معرفی شــدند. بخش اســتارتاپ ها در دو قســمت برگزار 
شد که تیم های هیرا )پلتفرم کارپولینگ( و بتاتیک )برنامه 
مربی شغلی هوشمند( رتبه مشترک نخست را به دست 

آوردنــد. جایــگاه دوم به طــور مشــترک به اســتارتاپ های 
اسکیلنت )طراحی بازی روان شناختی( و کاریفان )پلتفرم 
ارائه تجربه در حوزه حفاظت محیط زیست( تعلق گرفت 
و دو تیم فامون )پلتفرم فرهنگــی در حوزه تئاتر( و نوروکید 
)پلتفرم جامع شناختی در حوزه اوتیسم( به طور مشترک 

در رتبه سوم قرار گرفتند.
در بخــش شــرکت های بــا محصــول نوآورانــه تیم هــای 
ویدا )پلتفرم احــراز هویت دیجیتــال(، آرتیــدام )دامداری 
هوشمند( و کوآدو )تولید نانو( به عنوان تیم های اول تا سوم 

معرفی شدند.

نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده 
برگزار شد

۹ تیم برتر 
معرفی شدند

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس خبر داد

کاهش۴۰درصدیدرآمداپراتورهایاینترنتیبعدازفیلترینگ

۱۱ اسفند برگزار می شود

دومینرویدادسکویپرتاب

مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال 
مجلــس در نامه ای بــه وزیــر ارتباطــات با اشــاره بــه کاهش 
40درصدی درآمــد اپراتورهای اینترنتی، به ویــژه اپراتورهای 
همراه کشور بعد از فیلترینگ، خواستار ارائه گزارشی درباره 
اثرات فیلترینگ و سیاســت های حمایتی وزارت ارتباطات 
دربــاره وضعیــت پلتفرم هــای داخلــی شــده اســت. البتــه 
آن طور که مجتبی توانگر در توییتر خود اعالم کرده، با وجود 
مطرح شدن این موضوع که بیش از 40 روز از آن می گذرد و با 
وجود پیگیری های مکرر برای ارائه آمار ترافیک پیام رسان های 
داخلی و اینترنــت از وزارت ارتباطات، متأســفانه هنوز آمار 
این وزارتخانه در این زمینه به او ارائه نشده است. توانگر در 
نامه با اشــاره به ضربه ای که فیلترینگ و ایجــاد اختالل در 
دسترســی به اینترنت به کســب وکارها و کاربران وارد کرده، 
گفته اســت: »این گمــان وجود داشــت که اقبال نســبی به 
پلتفرم های داخلی بتواند اثر فیلترینگ شبکه های خارجی 

را تا حدی جبران کند. متأسفانه آمارهای غیررسمی منتشره 
از میزان رشد ترافیک داخلی نشان می دهد اوالً این میزان 
رشد در حدی نیســت که کاهش ترافیک اینترنت ناشی از 
فیلترینگ را جبران کند و ثانیاً به دلیل مدل اقتصادی کامالً 
غلط در تعرفه گذاری ترافیک داخلی، افزایش آن نیز منجر 
به جبران درآمد از دســت رفته اپراتورها نمی شود.« مواردی 
که او اعالم کرده باید منتشر شود، شامل میزان کل ترافیک 
ماهیانه اپراتورهای تلفن همراه به تفکیک هر اپراتور و نیز به 
تفکیک ترافیک بین الملل و داخلی )بر حســب پتابایت(، 
میزان درآمد محقق شــده ماهیانــه اپراتورهــای تلفن همراه 
به تفکیک هر اپراتــور و نیز به تفکیک بین الملــل و داخلی 
از ترافیــک اینترنــت و ســهم ترافیــک ماهیانــه هــر یــک از 
سکوهای روبیکا، ایتا، بله، ســروش، گپ، آی گپ و تلوبیون 
از میزان ترافیک هر یــک از اپراتورها به تفکیک بر حســب 

ترابایت است. 

دومین رویداد ســکوی پرتاب، دورهمی ساالنه اکوسیستم 
کارآفرینی جنــوب یازدهم اســفندماه برگزار می شــود.  این 
رویداد مانند ســال گذشــته و پربارتر از آن با حضور فعاالن 
حوزه کارآفرینی، استارتاپی و نوآوری جنوب، با هدف توسعه 
و شناخت هرچه بیشتر اکوسیستم کارآفرینی جنوب و رشد 

این زیست بوم برگزار خواهد شد.

خانه نارنجی، برگزارکننده این رویداد قرار است این رویداد 
را برای دومین بار در اسفندماه برگزار کند. در رویداد امسال 
رضا قربانــی، عضو هیئت مدیره نصر تهــران؛ رضا جمیلی، 
ســردبیر هفته نامه کارنــگ و امیــر ناظمی، معاونت ســابق 
وزارت ارتباطات به عنوان سخنران حضور خواهند داشت. 
پارک علم و فنــاوری هرمزگان حامــی رویداد ســکوی پرتاب 

اســت. حســین حاجــی زاده، هم بنیان گــذار خانــه نارنجی 
می گویــد: »اهداف ســکوی پرتــاب گــرد هــم آوردن اعضای 
اکوسیســتم اســتارتاپی جنــوب در پایــان هر ســال اســت. 
اعضــای اکوسیســتم در ایــن رویــداد تجربیــات خــود را بــه 
هم انتقال می دهند، شبکه ســازی می کننــد و به گفت وگو 

خواهند نشست.«

درصدیدرآمداپراتورهایاینترنتیبعدازفیلترینگ
را تا حدی جبران کند. متأسفانه آمارهای غیررسمی منتشره 
از میزان رشد ترافیک داخلی نشان می دهد اوالً این میزان 
رشد در حدی نیســت که کاهش ترافیک اینترنت ناشی از 
فیلترینگ را جبران کند و ثانیاً به دلیل مدل اقتصادی کامالً 
غلط در تعرفه گذاری ترافیک داخلی، افزایش آن نیز منجر 
به جبران درآمد از دســت رفته اپراتورها نمی شود.« مواردی 
که او اعالم کرده باید منتشر شود، شامل میزان کل ترافیک 
ماهیانه اپراتورهای تلفن همراه به تفکیک هر اپراتور و نیز به 
تفکیک ترافیک بین الملل و داخلی )بر حســب پتابایت(، 
میزان درآمد محقق شــده ماهیانــه اپراتورهــای تلفن همراه 
به تفکیک هر اپراتــور و نیز به تفکیک بین الملــل و داخلی 
از ترافیــک اینترنــت و ســهم ترافیــک ماهیانــه هــر یــک از 
سکوهای روبیکا، ایتا، بله، ســروش، گپ، آی گپ و تلوبیون 
از میزان ترافیک هر یــک از اپراتورها به تفکیک بر حســب 
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

هم زمان با برگزاری مجمع عمومی شــرکت ســرآوا، اعضای 
جدید هیئت مدیره این شرکت انتخاب شده اند. شنیده های 
»کارنگ« حاکی از آن است که بعد از سال ها دوری، سعید 
رحمانی بار دیگر به ترکیب اعضای هیئت مدیره این شرکت 
قدیمی فعال در حوزه سرمایه گذاری اکوسیستم استارتاپی 
کشــور بازمی گردد. البته طبق این شــنیده ها، هنــوز فرایند 
حقوقــی و تشــریفات قانونــی ایــن انتخابات نهایی نشــده 

است.
تا شهریورماه سال 1398 سعید رحمانی، مدیرعامل سرآوا 
بود که در نهایت با خروج از کشور از مدیریت این شرکت به 
صورت غیرمستقیم خارج شد و در نهایت، علی سمساریلر 
به عنوان مدیرعامل بر این صندلی تکیه زد. اما تنها پنج ماه 
از شروع فعالیت او در این سمت نگذشته بود که به دنبال 

فشارها، او نیز از مدیرعاملی سرآوا کنار گذاشته شد.
در گام بعــدی نیــز بعــد از فرازونشــیب های بســیار در یک 
پوســت اندازی جدی، علی فیاض بخش در بهمن 1398 بر 
صندلی پرحاشــیه مدیریت سرآوا نشســت. در آن زمان با 
اضافه شــدن اعضای جدیدتــر به هیئت مدیره ســرآوا، این 
شــرکت ســعی کرد جای پای ســعید رحمانــی را کمرنگ تر 
کند تا شرکت هایی که ســرآوا روی آنها سرمایه گذاری کرده 
بود برای فعالیت خود و همچنین ورود بــه بازار بورس دچار 

مشکل نشوند.
برای نمونه »دیجی کاال«، »کافه بازار« و »علی بابا« ازجمله 
شــرکت هایی هســتند کــه بخشــی از ســرمایه گذاری آنهــا 
توسط ســرآوا انجام شده اســت. مدیران این شــرکت ها در 
گفت وگوهای مختلف به صورت رسمی و غیررسمی اعالم 
کرده اند یکــی از دالیلی که باعث شــده این شــرکت تاکنون 
موفق بــه ورود به بــازار ســرمایه نشــود، مدیریت در ســرآوا 

بوده است.

ســرمایهگذارانســنتیســرآوافعالتــر
میشوند؟

شنیده ها حاکی از آن است از دیگر افرادی که به هیئت مدیره 
ســرآوا اضافه شــده اند، هیبت  اله ســمیع اســت که معاون 
مدیرعامل بانک تجارت است. مصطفی طهماسبی دیگر 
عضو اضافه شده به هیئت مدیره سرآوا است که مردادماه 
سال جاری به عنوان مدیرعامل شرکت سکوی بانکداری باز 

سنباد انتخاب شد.
از دیگر اعضــای جالب انتخاب شــده برای ســاختار جدید 
ســرآوا، فرهــاد مرتضوی نژاد اســت کــه مدیرعامل شــرکت 
توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا است. شرکت دینا یکی 

از سهامداران شرکت دیجی کاال نیز محسوب می شود.
علی صالحی فــروز، بازرس اصلی شــرکت بهیــن داده کاوان 
آرین زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر »رهنما« 
از دیگر اعضای جدید شرکت ســرمایه گذاری سرآوا است. 
همچنین شنیده می شود فرزین فردیس، رئیس کمیسیون 
اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی نیز به عنوان عضو علی البدل 
هیئت مدیره انتخاب شده است. هم اکنون اکبر هاشمی، 
ســعید باجــالن، علــی فیاض بخــش، علیرضــا توکلــی و 
وحیدرضــا نصابــی هیئت رئیســه ســرآوا را تشــکیل 
می دهند. بــا نهایی شــدن عضویت این افراد توســط 
صاحبــان ســهام ســرآوا بــه نظــر می رســد ترکیــب 
هیئت مدیــره جدیــد ســرآوا دســتخوش تغییــرات 
جدی شود، از همین رو انتخاب مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیــره از بین این افــراد بــرای آینده هلدینگ ســرآوا 
بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

تغییراتسرآواچهمعناییمیدهد؟
شاید هنوز برای تحلیل تغییراتی که در یکی از پرحاشیه ترین 
وی سی های سال های اخیر ایران افتاده کمی زود باشد و باید 
منتظر انتخاب مدیرعامل این شرکت ماند و دید در نهایت 
تغییرات به نفع کــدام جریان رقم خواهد خــورد. چیزی که 
فعالً روشن شــده این اســت که اگر این ترکیب نهایی شود، 
نفرات نزدیــک به ســعید رحمانــی در هیئت مدیــره ریزش 
خواهنــد کــرد و احتمــاالً راهبــری و مدیریــت و رویکردهای 
این شــرکت در ادامــه چنــدان با نظــرات او هم ســو نخواهد 
بود. رحمانی و تیمش به دلیل مشــکالتی که در ســه ســال 
اخیر برای این شــرکت به وجود آمد، عمالً تمام تالش خود 
را روی بورسی کردن داشته های فعلی شان ازجمله علی بابا 
و کافه بــازار و دیجــی کاال معطــوف کــرده و همــه برنامه هــای 

سرمایه گذاری روی تیم های جدید را متوقف کرده بودند. 
تغییر مهم دیگــر در ســرآوا تحت تأثیــر این راهبــرد، خارج 
کردن و خالص شــدن از دســت تیم های کوچکی بود که در 
دوره های مختلف شتاب دهی آواتک )شتاب دهنده سرآوا( به 
پورتفولیوی این شرکت اضافه شده بودند. تیم هایی که اغلب 
یا راکد مانده بودند یا بنیان گذاران آن از ایران خارج شــده یا 

به دلیل برخی اختالف ها با سرآوا نیمه تعطیل شده بودند.
ممکن است یکی از استراتژی های تیم جدید هیئت مدیره 
ســرآوا، شــروع دوبــاره ســرمایه گذاری و فعــال کــردن ایــن 
شرکت باشد. شاید هم برخی تیم های بزرگ سرآوا بتوانند 
امیدوار باشــند که با این تغییرات از بن بســت خارج شوند 
و آنهــا بتواننــد بــه بــازار ســرمایه برســند؛ موضوعــی که به 
دلیل وابستگی شــان به ســرآوا در این چند ســال برای  آنها 
دست نیافتنی بوده است. چیزی که روشن است، این است 
که اگر سناریوی برتری تیم مقابل رحمانی در سرآوا دست 
باال را داشــته باشــد، بعید نیســت در ماه های آینده شاهد 
تغییراتی در ترکیب هیئت مدیــره اســتارتاپ های بزرگ آن 

مانند دیجی کاال هم باشیم.

سرآوا تغییر می کند؟
همه سناریوهای احتمالی در خصوص آینده یک وی سی که 

این روزها دوباره به صدر خبرها و تحلیل ها بازگشته است

هیچ ندیده ای هنوز !

به روزهــای پایانــی ســال ۱۴۰۱ نزدیک می شــویم؛ 
مــا در انتشــارات راه پرداخــت تــالش می کنیــم تا 
پیش از پایــان این ســال، ۱۷ کتاب جدید منتشــر 
کنیم. از این ۱۷ کتاب امروز ۴ کتاب جدید منتشــر 
شــد که از فروشــگاه انتشــارات راه پرداخت قابل 
 ۲۰ روز  از  همچنیــن  هســتند.  دادن  ســفارش 
بهمن  تا ۱۷ اســفند بــا تخفیف ها و پیشــنهادهای 
شگفت انگیز در فروشگاه انتشــارات راه پرداخت 
کنــار شــما هســتیم؛ بــه امیــد روزهــای روشــن.

Way2Pay.press :وب ســایت انتشــارات راه پرداخــت

Way2Pay.shop انتشــارات:  فروشــگاه  وب ســایت 

ت
شارا

انت

طی سال های گذشته شاهد تغییرات زیادی در شیوه کار کردن بوده ایم؛ 
همه اینها را هم مدیون رشد زیرساخت های فناوری هستیم. این روزها 
کار، جایی برای رفتن نیســت؛ کار فعالیتی اســت که انجــام می دهیم. 
بسیاری با ایده »کار از هر جایی« در حال خلق ارزش هستند. فریلنسری 
و مفاهیم مرتبط با آن در ســال های گذشته رشد زیادی داشته است. با 
اینکه این روزها شاهد نسل جدیدی از فعاالن اقتصادی هستیم که به 
شکل فریلنسری فعالیت می کنند، ولی هنوز هم ادبیات این حوزه رشد 
کافی نداشته و هنوز هم بســیاری از مفاهیم، ابزارها و روش ها گنگ و 

ناشناخته است.
کتابی که در درســت دارید، به دنبال این است که فریلنسرها را با حقوق 

خودشان آشنا و به آنها کمک کند که در دنیای فریلنسری موفق باشند.
این راهنمای تصویری یــک راهنمای کاربردی برای فریلنسرهاســت. با 
اینکه نویسنده اســکاتلندی و برخی مطالب کتاب مربوط به این کشور 
است، اما این کتاب راهنمایی کاربردی است و پاسخ بسیاری از سؤاالت 

را می دهد.
ماهیت فریلنسری به گونه ای است که افراد دورافتاده از دیگران، اغلب 
منزوی و بدون دسترسی به دپارتمان منابع انسانی یا اتحادیه ها فعالیت 
می کنند؛ بــه گونه ای کــه خیلی راحــت دچار این احســاس می شــوند 
که همه چیز اشــتباه پیش می رود؛ گاهی دفاع از خود ســخت است و 
فریلنســرها از ادامه راه دلســرد می شــوند و گاهی اوقات نمی دانند چه 
حقوقی دارند؛ دنیای فریلنسری حتی برای کسانی نیز که برای مدت طوالنی 

به صورت آزادکار فعالیت کرده اند، می تواند سخت و دشوار شود.
این کتاب یک راهنمای مرجع آسان فهم، نوشته هیتر پری با تصویرسازی 
ماریا اســتویان اســت که از ترکیب کمیک و متن برای روشن ســاختن 

مسائل کلیدی استفاده می کند.

محمدرضاقلعهونی هیرترپی،مارایاسوتاین

مبایناکرربدیعفالیتدردنیایخلقارزشافزودهخلاق

راهنمایتصوریی
فرلینسری
قلعهونی محمدرضا مارایاسوتاین هیرترپی،

انتشارات
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راهنمــای  کتــاب 
یلنسری با  تصویری فر
حمایت شرکت تجارت 
الکترونیک پارســــیان 
و اپلیکیشــن تــــاپ 
منتشــر شــده   اســت

ISBN 978-622-7702-68-2

7026829 786227
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آیا عاشــق شــغل آزاد هســتید؛ ولی نگران اینکه درآمدتان، تضمین 
نشده باشد؟ آیا شــما یک ارائه دهنده خدمات خوداشتغالی هستید 
و به دنبال ایجاد کسب وکاری که استمرار داشته باشد؟ آیا برای ایجاد 
پایگاهی از مشــتریان تالش می کنید؟ آیا می خواهید حرفه مســتقل 
خود را به سطح باالتری ارتقا دهید، اما نمی دانید چگونه؟ لورا بریگز، 
نویســنده، مربی و ســخنران به هزاران کارآفرین مشــتاق کمک کرده 
که آزادی و انعطاف پذیری رهایی بخش شــیوه جدیــدی از کار کردن را 
بیابند. اکنون، او اینجاســت تا راهنمای تجربه شده خود در همکاری 
با شرکت هایی مانند مایکروســافت و بیزینس اینسایدر را به اشتراک 
بگذارد و به شما کمک کند کســب وکار خود را گسترش دهید و به قله 
مالی جدیدی صعود کنید. کتاب »فریلنسر  شــش رقمی« نقشه راهی 
بــرای موفقیــت در اقتصاد گیگ اســت؛ یــک رویکــرد تاکتیکی برای 
هموارســازی فراز و فرودهــای کار و ارتباط با مشــتریان و رســیدن به 
رشــد قابل توجه. با تکیه بر عمق تجربیات بریگز و ۱۹ فریلنسر دیگر، 
مجموعه ای از تکنیک هــای کاربــردی را فرا خواهید گرفــت که کمک 
می کند مدل ذهنی خود را تغییر دهید و جریان درآمدی پایداری را به 
سمت خود سوق دهید.با مسلح شدن به نکات و ترفندهای حرفه ای 
کتاب، بــا اعتماد بــه نفــس می توانیــد روی خودتان ســرمایه گذاری 
سودآوری انجام دهید. این کتاب تالش می کند روش های فریلنسری 
اثربخش را  به شــما بیاموزد تا این دنیا را به یک ماشــین پول ســازی 

تبدیل کنید.
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لورا بریگز

نقشه راه موفقیت در اقتصاد گیگ

ریحانه پورامین مقدم جورشری  محمدرضا قلعه نوی،

فریلنسر
شش رقمی

با درآمد
فریلنسر

با درآمد
فریلنسر

ویراستار علمی: علیرضا خداکرمیویراستار علمی: علیرضا خداکرمی
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یلنســر  فر کتــاب 
شش رقمی با حمایت 
تجــارت  شــرکت 
الکترونیک پارســیان 
تــــاپ  اپلیکیشن  و 
منتشــر شــده   است

ISBN 978-622-7702-44-6
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 »Subscribed« کتاب »آینده در اشــتراک اســت« با عنــوان اصلــی
یکــی از کتاب های پرفروشــی اســت که بــه موضوع مدل کســب وکار 
اشــتراکی پرداخته اســت. در این کتاب مدل کســب وکار شرکت هایی 
مانند نتفلیکس، اسپاتیفای و سلزفورس بررســی شده است. از منظر 
نویسندگان کتاب مدل کسب وکار اشتراکی تحولی واقعی و فرصتی جدید 

پیش روی کسب وکارهاست؛ جریانی که تازه شروع شده است.
شرکت هایی با مدل کسب وکار اشتراکی ۹برابر ســریع تر از ۵۰۰ شرکت 
برتر دنیا رشــد می کننــد. چرا؟ چون بــر خالف شــرکت های دیگر، این 
کســب وکارها مشــتریان خود را می شناســند. یک پایگاه از مشــترک 

خوشحال، دستاورد بزرگ این کسب وکارهاست.
مصرف کنندگان و مشــتریان امروزی مزایای دسترســی را به مشکالت 
نگهداری ترجیح می دهند؛ امروز کسب وکار اشتراکی در همه حوزه ها، 
از حمل ونقل گرفته تا لباس و حتی چیزهایی مثل تیغ و لوازم آرایشی، 
تحول ایجاد کرده است. شــرکت ها هم به دنبال راه حل های آسان تر و 
بلندمدت هستند؛ امروز کسب وکارها در حال جایگزینی سرورهای خود 
با راه حل های ذخیره سازی ابری مانند دراپ باکس هستند؛ به زبان ساده، 

جهان در حال تغییر از محصول به سمت خدمت است.
اما چگونــه می توان مشــتریان را بــه مشــترک تبدیل کــرد؟ »تین زو« 
به عنوان مدیرعامل یک پلتفرم مدیریت اشــتراک در جهان، به صدها 
شــرکت کمک کرده تا از تکیه بر فروش فردی به ایجاد کســب وکارهای 
مشــتری محور و با درآمد تکرارشــونده تبدیل شــوند. پیام اصلی او در 
Subscribed ســاده است؛ آماده باشــید یا نه، هیجان زده باشید یا 
وحشت زده، باید خود را با مدل کسب وکار اشتراکی وفق دهید؛ در غیر 

این صورت خطر جاماندن، شما را تهدید می کند.
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محمد رهبان تین زو، گیب وایزرت

چرا مدل کسب وکار اشتراکی آینده کسب وکار هاست 
و برای موفقیت در آن چه باید کرد؟

آینده 
در اشتراک است

ISBN ???-???-???-???-5

???9 ???
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کتاب آینده در اشتراک 
است با حمایت شرکت 
وندار منتشر شده و ناشر 
اصلی آن انتشــارات 
اســت پورتفولیــو  
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نسل زد سازوکار همه چیز را دگرگون کرده است.  با این حال کسب وکارهای 
امروز بر پایه رفتارهای این نسل در خرید و فروش شکل نگرفته اند یا نحوه 
جذب نیرو یا استخدام کسب وکارها با شــیوه  این نسل در یافتن شغل و 
حفظ آن متفاوت است. روز به روز به جمعیت شاغل نسل زد، مهم ترین 
گروهی که در مورد روند تولید محصوالت تصمیم گیری می کنند، افزوده 
می شود و رهبران کسب وکارها باید آشنایی کاملی با آن ها داشته باشند. 
شرکت هایی که به سرعت با طرز فکر نسل زد سازگار می شوند، برنده های 
دنیای کسب وکار در بیست سال آینده خواهند بود. کسانی که این نسل را 

نادیده می گیرند، می بازند و خیلی زود نابود می شوند. 
نگرش های دنیس ویال و جیســون دورســی در این کتاب، راهنمایی 
برای بیش از ۵۰۰ شــرکت در سراســر جهان شــده اســت. آن ها نه تنها 
فعالیت هایی را که نســل زد انجام می دهد مطالعه کرده اند بلکه قصد 
دارند »دلیل« هایی را که در پس اقدامات این نســل قــرار دارند بدانند و 
درنهایت تعیین کنند چگونه رهبران هر نســل می توانند خــود را با این 
نسل سازگار کنند. ویال و دورسی در کتاب »زیکونومی« به این سواالت 
پاسخ می دهند: نسل زد کیست؟ کارفرماها، بازاریابان و رهبران فروش 
در مورد آن ها باید چه اطالعاتی داشــته باشند؟ و مهم تر اینکه در حال 

حاضر رهبران کسب وکارها باید چه کار بکنند؟ 
رهبران می توانند تصمیم بگیرند نسل زد را درک کنند و با رفتارهای آن ها 
سازگار شوند یا راه خودشــان را بروند. نســل زد در حال دگرگون کردن 
جهان کسب وکار است و هر روز به ســرعت این تغییر افزوده می شود. 
»زیکونومی« راهنمایی است که تمام مدیران اجرایی، مدیران عامل و 
کارآفرین ها را آماده بالفعل کردن نیروی بالقوه این نسل نوظهور در این 

دوره حساس می کند. 

ت
شارا

انت

مهدی دریایی، عباس خمسه جیسون دورسی، دنیس ویال

ویرایش دوم

چگونه نسل زد آینده کسب وکار را تغییر می دهد و چه باید کرد؟

زیکونومی
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انتشارات

w a y 2 p a y . p r e s s

ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

یکونومــی   ز کتــاب 
بــا حمایت شــرکت 
آدونیس منتشــر شده 
آن  ناشــر اصلــی  و 
ینس  اســت پر بیز هار

ی
وم

ون
یک

ز

راه دور است و بیابان در پیش

مدیرعامل بانک تجارت است. مصطفی طهماسبی دیگر 
عضو اضافه شده به هیئت مدیره سرآوا است که مردادماه 
سال جاری به عنوان مدیرعامل شرکت سکوی بانکداری باز 

از دیگر اعضــای جالب انتخاب شــده برای ســاختار جدید 
ســرآوا، فرهــاد مرتضوی نژاد اســت کــه مدیرعامل شــرکت 
توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا است. شرکت دینا یکی 

از سهامداران شرکت دیجی کاال نیز محسوب می شود.
علی صالحی فــروز، بازرس اصلی شــرکت بهیــن داده کاوان 
آرین زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر »رهنما« 
از دیگر اعضای جدید شرکت ســرمایه گذاری سرآوا است. 
همچنین شنیده می شود فرزین فردیس، رئیس کمیسیون 
اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی نیز به عنوان عضو علی البدل 
هیئت مدیره انتخاب شده است. هم اکنون اکبر هاشمی، 
ســعید باجــالن، علــی فیاض بخــش، علیرضــا توکلــی و 
وحیدرضــا نصابــی هیئت رئیســه ســرآوا را تشــکیل 
می دهند. بــا نهایی شــدن عضویت این افراد توســط 
صاحبــان ســهام ســرآوا بــه نظــر می رســد ترکیــب 
هیئت مدیــره جدیــد ســرآوا دســتخوش تغییــرات 
جدی شود، از همین رو انتخاب مدیرعامل و رئیس 
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M یکی از خبرهای مهم اکوسیستم اســتارتاپی در هفته های 

اخیر، راه افتادن سرویس اسنپ وانت برای حمل و نقل سبک 
بین جاده ای است؛ موضوعی که نشان می دهد گروه اسنپ 
بعد از سیطره بر بخش بزرگی از بازار لجستیک درون شهری، 
حاال می خواهد بازار جاده ای این صنعت را، آن  هم در بخش 
حمل ونقل کاال و بار، از آن خود کند. قبل از تحلیل این ماجرا، 

اصل خبر و جزئیات آن را مرور کنیم.

وانتهــایاســنپدرجادههــای21اســتان
کشور

امکان درخواست سرویس وانت بین استانی در اپلیکیشن 
اسنپ فراهم شده  و کاربران می توانند در شهرها و مسیرهای 
مشخص شــده، درخواســت وانــت بین اســتانی خــود را در 

اپلیکیشن اسنپ ثبت کنند.
این امکان برای 21 استان و شهر ایران؛ ازجمله اراک، اردبیل، 
ارومیــه، اصفهــان، اهواز، بوشــهر، تبریــز، تهران، خراســان 
شمالی، خراســان جنوبی، زنجان، شــیراز، قزوین، قم، کرج، 
ســنندج، گلســتان، گیــالن، لرســتان، مازنــدران، مشــهد، 
هرمزگان، همدان و یزد فراهم شده و این استان ها یا شهرها 
می تواننــد از طریق اســنپ  وانت بــه مقصد تهــران و برخی 

شهرهای نزدیک خود ارسال داشته  باشند.
این امکان از تهران به شهرهای نام برده نیز میسر است. در 
این سرویس امکان انتخاب نوع وانت به انواع وانت سبک، 
وانت سبک مسقف، وانت سبک کفی دار یا وانت سنگین، 
همچنین امکان اســتفاده از کمک راننده برای جابه جایی و 
بازپرداخت خســارت تا ســقف 15 میلیون تومــان از جانب 
ایــن شــرکت وجــود دارد. پشــتیبانی 24ســاعته و امــکان 
ردیابی لحظه ای و قیمت گذاری شــفاف در این اپلیکیشــن 
از ویژگی هایــی اســت کــه اســنپ بــرای ســرویس تــازه خود 
برشمرده است. شرکت اســنپ اعالم کرده برای استفاده از 
پشتیبانی 24ساعته و حمل مطمئن و بی دردسر بار، کاربران 
حتماً درخواســت خود را در اپلیکیشــن اسنپ ثبت کنند، 

زیرا جابه جایی هایی که خارج از اپلیکیشــن اسنپ صورت 
می گیــرد، شــامل ردیابــی لحظــه ای، پشــتیبانی و ضمانت 

نمی شود.

بازارلجستیکجادهایدگرگونمیشود؟
کافی است در گوگل جســت وجو کنید »پلتفرم حمل بار« 
یا »بار جاده ای«، تا ده ها سایت و اپلیکیشن به شما معرفی 
شــود که احتماالً نام بســیاری را بــرای اولین بار شــنیده اید. 
تالش هایی که نشان می دهد چقدر ورود اسنپ به این حوزه 
یک خبر مهم اســت. در ســال های گذشــته و با مهم شدن 
صنعت آنالین لجســتیک، بســیاری از تیم هــای کوچک و 
بزرگ بــرای تصاحب حمل ونقــل بین جاده ای بــه آن هجوم 
آوردند؛ بازاری که گفته می شود حجم ساالنه آن به ده ها هزار 
میلیارد تومان می رسد و هنوز تقریباً تمام آن دست بنگاه ها 

و ترمینال های سنتی است.
کافی اســت به گاراژ های اطراف میدان شــوش  ســری بزنید 
تا ببینید هنوز قلب این بازار با همان فرمول ها و سنت های 
50 سال پیش می تپد. معادالتی در این بازار حاکم است که 
همه تالش های آنالین ها را در 10 سال گذشته ناکام گذاشته 
و نگذاشته یک بیزینس بزرگ یا حداقل متوسط در این حوزه 
شکل بگیرد. بازارگاه هایی چون ترابرنت، اوبار، بارنت، نت بار 
و... هــم که کم وبیــش زنــده هســتند و هنــوز دوام آورده اند، 

نتوانسته اند موفقیت بزرگی رقم بزنند.
ورود اسنپ به این بازار؛ آن  هم با ظرفیت بزرگ مارکتینگی 
و البتــه وزنی که در بــاز کردن مســیرهای بســته در بازارهای 
ســنتی دارد، احتماالً یک نقطه عطف باشد. اسنپ نشان 
داده که زورش از سنگ اندازی بسیاری از اتحادیه های سنتی 
یا کســب وکارهای قدیمی بازارهای مختلف بیشــتر اســت 
و وقتی پــا در بازاری گذاشــت، به یک تجربــه نصف و نیمه و 
چنددرصدی راضی نخواهــد بود. باید دید جاده هــا با ورود 
اسنپ به روی حوزه آنالین باز می شــود یا هنوز حرف آخر را 

گاراژ های شوش در این بازار خواهند زد!

اسنپ جاده ها را هم 
قبضه خواهد کرد؟

 سرویس وانت بین استانی اسنپ راه اندازی شد؛ معنای 
این خبر برای یکی از سنتی ترین، اما پرپول ترین بازارهای 

لجستیک ایران چیست...

هیچ ندیده ای هنوز !

به روزهــای پایانــی ســال ۱۴۰۱ نزدیک می شــویم؛ 
مــا در انتشــارات راه پرداخــت تــالش می کنیــم تا 
پیش از پایــان این ســال، ۱۷ کتاب جدید منتشــر 
کنیم. از این ۱۷ کتاب امروز ۴ کتاب جدید منتشــر 
شــد که از فروشــگاه انتشــارات راه پرداخت قابل 
 ۲۰ روز  از  همچنیــن  هســتند.  دادن  ســفارش 
بهمن  تا ۱۷ اســفند بــا تخفیف ها و پیشــنهادهای 
شگفت انگیز در فروشگاه انتشــارات راه پرداخت 
کنــار شــما هســتیم؛ بــه امیــد روزهــای روشــن.

Way2Pay.press :وب ســایت انتشــارات راه پرداخــت

Way2Pay.shop انتشــارات:  فروشــگاه  وب ســایت 

راه دور است و بیابان در پیش

با تشکر از حامیان جدیدترین کتاب های 
انتشارات راه پرداخت که در این روزهای 
سخت حامی نشر دانش برای توسعه 
نــوآوری و فنــاوری در ایــران هســتند
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بازار
M A R K E T

صنعت تندرستی برای سال 2023 روی نیازهایی تمرکز کرده که 
تا پیش از این مهم پنداشته نمی شدند

بر اســاس گزارش نشســت جهانی تندرســتی که به تازگی 
با عنوان »آینده تندرستی« منتشر شده، به نظر می رسد 
سال 2023 سالی قدرتمند، هرچند متفاوت، برای صنعت 
تندرستی باشــد. این گزارش بلندترین، عمیق ترین و تنها 
پیش بینی واقعاً جهانی درباره آینده تندرستی است و در 

160 صفحه تدوین شده است.
در ســال آینده، تندرســتی با تنهایی در تقابل قرار خواهد 
گرفت )با افزایش فضاهای اجتماعی، باشگاه ها و مفاهیم(. 
بســیاری از تعاریــف و مفاهیــم این صنعــت بازنگــری و نو 
خواهند شد. برای نمونه ما در حال گذار از اصطالح مبهم 
»زیبایی پــاک«  )کلین بیوتی به معنای اســتفاده نکردن از 
هرگونه محصول آرایشــی، بهداشــتی که در آن محتویات 
ســمی وجود دارد( به زیبایــی بیوتکنولوژی مبتنــی بر علم 
هســتیم. از وعده های ســطحی تندرســتی در محل کار به 
جنبش های معنادار عبور می کنیم. تجربه های چندحسی 
رونــق خواهنــد گرفــت؛ تندرســتی شــهرها را از نــو خواهد 
ســاخت؛ ورزشــکاران حرفــه ای با صنعــت اقامت بیشــتر 

در ارتباط خواهند بود و به مکان های جدیــد برای تمرین و 
استراحت خواهند رفت؛ مهم تر اینکه صنعت تندرستی 
مردم را بــا »آب هــای طبیعی« جهــان درگیر خواهــد کرد و 
البته خیلی چیزهای دیگر. اما بیایید ببینیم ترندهای مهم 

صنعت تندرستی تا پایان سال 2023 چه خواهد بود.

 1-تندرستی+دورهمیها
ما »می دانیم« که پدیــده تنهایی در حال افزایش اســت و 
حتی منجر به مرگ انسان ها می شود؛ بنابراین پیش بینی  
می شــود امســال یکــی از مهم تریــن ترندهای تندرســتی؛ 
کسب وکارهای مربوط به شــادی و روابط آدم ها باشد. بازار 
تندرستی در دنیای سرمایه داری، اخیراً با دو چیز پیش رفته 
است: طیف وسیعی از محصوالت مبتنی بر مفهوم »زمانی 
 )digital wellness( و رفاه دیجیتالی )me time( »برای من
که هر دو مسیری به ســوی »مراقبت از خویش« هستند. 
اما همه گیری کرونا نشــان داد که پاشنه آشیل این مسیر، 
تنها ماندن است. از این  رو بزرگترین روند تندرستی توسعه 

 تقابل نوآوری 
با تنهایی انسان

روندهای آینده درمان و نقش دولت ها در آنها

پزشکیآیندهانسانمحورترمیشود

TRENDروند

یکی از بزرگترین گرایش ها در پزشکی و سالمت 
امــروز، رقــم زدن زندگــی طوالنی تــر و »جوان تــر 
مانــدن« اســت. کارشناســان معتقدنــد یکی از 
عوامــل مهــم بــرای طــول عمــر، تشــخیص ایــن 
موضوع است که همه چربی ها به شیوه یکسانی 
ایجاد نمی شوند و تبدیل چربی ســفید/زرد به 
چربی قهــوه ای ایــن پتانســیل را دارد کــه یکی از 
بزرگتریــن بحران های تندرســتی یعنــی چاقی را 
حل کند. به چه دلیل؟ زیــرا چربی قهوه ای تراکم 
میتوکنــدری را افزایش می دهــد و کالــری زیادی 
می سوزاند؛ اما چربی سفید از نظر متابولیسمی 
ناکارآمد اســت و انرژی زیــادی مصرف نمی کند. 
بله، تبدیل چربی سفید به چربی قهوه ای باعث 
کاهش وزن می شود، اما چاقی یک بیماری جدی 
اســت که می تواند عامل بیماری قلبی، سرطان، 

زوال عقل و... باشد.

 درمانهایآیندهبرایچاقی
این روند به بررسی مطالعاتی می پردازد 
که نشان دهد چگونه تبدیل ســلول های سفید 
چربی به ســلول های قهوه ای می تواند اثربخش 
باشد و بر سه حوزه تمرکز دارد: تبدیل سلول های 
پرتوان یا چندتــوان، ســرمادرمانی و داروها. برای 
مثــال، محققــان ســلول های بنیــادی پرتــوان را 
از راه انتقــال ژن بــه ســلول های چربــی قهــوه ای 
القایی تبدیل کرده اند. راه ســاده تر سرمادرمانی 
اســت کــه متداول تــر اســت. تحقیقــات نشــان 
می دهد می تــوان بافت چربی قهــوه ای را بــا قرار 
دادن در معــرض محیط هــای ســرد، گســترش 
داد و فعــال کــرد. ایــن باعــث افزایــش ســرعت 
متابولیسم می شود، اگرچه نتایج این تحقیقات 
هنوز منفــرد هســتند. روزه داری نیز مؤثر اســت 
و تعــداد داروهایی کــه گرمازایی در ارگانیســم ها 
را تشــویق می کننــد، در حــال افزایــش اســت. 
متخصصان پزشکی می دانند که از دست  دادن 
چربی های سفید دشــوارتر از افزایش آنهاست، 
اما پیشرفت در تبدیل  سلول های سفید چربی 
به سلول های قهوه ای تنها زمانی حاصل می شود 
که از علم کمــک بگیریــم. همه اینها بخشــی از 
واقعیتی اســت که هر لحظه نزدیک تر می شود: 
زندگی مثل 40ســاله ها، حتی زمانی کــه در حال 

نزدیک شدن به 90سالگی هستیم.

 موضوعــیبــرایکنــارهــمقــرار
گرفتن

سال هاســت که سیاســت های ســالمت در حال 
تدوین بوده اند، اما از ســال 2023 این سیاست ها 
تکامل پیدا می کنند و تکثیر و تقویت می شــوند. 
دولت ها می دانند که وقتی مردم از نظر جسمی و 
روانی در وضعیت مناسبی قرار ندارند، هزینه های 
اقتصــادی و اجتماعــی فلج کننــده به بــار می آید. 
آنهــا می داننــد کــه ناخوشــی و نبــود ســالمت از 
تعداد نیــروی کار می کاهــد و به بهره وری آســیب 
می زند و ایــن بدترین وضعیت ممکن برای رشــد 
اقتصادی در بلندمدت اســت. آنهــا می دانند که 
تندرســتی بــا اســتفاده از روش هــای پیشــگیرانه 
باعــث صرفه جویــی در بودجه عمومی می شــود، 
زیــرا پیشــگیری همیشــه در مقایســه بــا درمــان 

ارزان تر است.

 دولتهاچهخواهندکرد
اکنــون دولت هــای بیشــتری هســتند 
کــه از دانســتن بــه اقــدام کــردن روی آورده انــد، 
سیاســت های متنوعــی را دنبــال می کننــد و 
بــه دنبــال سیاســت گذاری هایی هســتند کــه 
هدف شــان بهبــود ســالمت جســمی، ذهنــی، 
کاری، محیطی و حتی مالی است، از کمپین های 
تغذیه سالم تا تأمین بودجه کشاورزی خالق تا 
حفاظت از تنوع زیســتی. پرتغال )و کشورهای 
دیگر( قوانیــن جدیدی وضــع کرده انــد که طبق 
آن کارفرمایــان نتواننــد پــس از ســاعات کاری 
بــا کارکنــان تمــاس برقــرار کننــد و هدف شــان 
بازگرداندن تعادل میان کار و زندگی است. ژاپن 
یک پروژه ملی را راه اندازی کرده که اهداف زیادی 
در زمینه سالمت دارد و تمرکز آن افزایش طول 
عمر جمعیت پیر بوده است. بیش از 85 کشور 
قوانینــی علیــه نوشــیدنی های شــیرین وضــع 
کرده انــد. دفتر شــهردار نیویــورک بــه تازگی 44 
میلیــون دالر بودجه در نظــر گرفته تــا 200 هزار 
 پزشــک و پرســتار در زمینه طب ســبک زندگی

Lifestyle Medicine( آمــوزش ببیننــد.  (
سیاست گذاری در زمینه سالمت، در برنامه های 
سیاســی دولت هــای ملــی و حکمرانی هــای 
منطقــه ای و محلی بســیار برجســته تر خواهد 

شد. 
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بازار
M A R K E T

فضاها و تجربیات جدیدی است که افراد را در زندگی واقعی 
گرد هم می آورد – گرد  هم  آمدنی خالقانه و هدفمند- جایی 

که ارتباط اجتماعی کانون داغ مفهوم تندرستی است.
باشــگاه های ســالمت اجتماعی با حال وهــوا و قیمت های 
مختلــف افزایــش خواهنــد یافــت. در آنهــا پیوندهــای 
گروهــی اولویــت دارد و تجربه هــای ســالمت و رفــاه کــه 
گاهــی فهرست شــان گیج کننــده اســت، یــخ اجتمــاع را 
 »Remedy Place« می شکنند؛ از کسب وکارهایی مانند
تــا آب درمانی هایــی چــون »Othership« تا کســب وکاری 
مثــل » Six Senses Place« کــه روی ســالمت گروهــی در 

باشگاه های خاص تمرکز کرده اند.
مــردم بــه دلیــل کار از راه دور بــه مکان هایــی نیــاز دارنــد که 
بــه صــورت روزمــره در آن حضــور داشــته باشــند و بــه آنها 
احساس تعلق کنند. جوان ترها هم در کنار تفریحات ناسالم 
همیشــگی، به دنبال فضاهای اجتماعی سالم تر هستند. 
با توجه به تبدیل شــدن »ارتباطات« انســانی به ایموجی و 
شــکلک، دنیای ســالمت به ما می آموزد چگونه با یکدیگر 
روابــط عمیق تری برقــرار کنیم و همدلی داشــته باشــیم. به 
همین دلیــل پیش بینی می شــود مفاهیمی ماننــد مردمی 
بودن یا »Peoplehood« یا مکالمه گروهی که بنیان گذاران 
کســب وکار »SoulCycle« آن را مطرح کرده اند بیشــتر در 
این صنعت شنیده شوند. مواردی مانند افزایش سعه صدر 
انســانی، سیلوســایبین، قــرص MDMA )در آزمایش هــای 
بالینی( و »اکســیرهای اجتماعی« گیاه شناســی باستانی، 

مانند کانا و کاوا در این صنعت مورد توجه خواهند بود.
مقابله با تنهایــی، روندی فراتر از فضای تندرســتی اســت. 
استارتاپ ها با کسانی که بیشتر نیاز دارند، چه سالمندان 
و چه اقلیت های نژادی، ارتباط برقــرار می کنند. برنامه ها یا 
پلتفرم های اجتماعی جدید ماهیت واقعــاً همگانی دارند، 
برای غریبه ها یا برای ایجاد رابطه میان ساکنان یک آپارتمان، 
مهمانی به صرف شام برگزار می کنند. دولت های بیشتری 
هســتند که با سیاســت های جدیدشــان با تنهایــی مبارزه 
می کنند؛ حتی نوعی »پزشکی اجتماعی« نیز به وجود آمده 
است. آینده تندرستی را می توان حرکتی از تنهایی به سوی 
 URL خودمراقبتی اجتماعی، از خریدن به تعلق داشتن، از

به IRL، از خود به همدلی، از »Goop« به گروه دانست.

 2-تندرستی+سفر
دنیای تندرســتی از دیرباز شــبیه »دنیای کوچــک« دیزنی 
بــوده اســت: بوفه هایــی از تجربیات جهانــی که معمــوالً از 
مکان خویش جدا شده اند. یوگا که در هند متولد شده، در 
سراسر جهان رواج یافته است. روش هایی چون آیاهواسکا 
)ayahuasca( ســرزمین خود در آمازون را ترک کرده است؛ 
ماســاژ لومی لومی هاوایــی را می توان در دوبــی هم دریافت 

کرد.
اما اخیراً به موضوع ســالمت بــه مثابه رویــه ای از تصاحب 
فرهنگی، نقدهای جدید وارد شده و به واسطه اش جنبشی 
عدالت خواهانه به راه افتاده که در حال رشــد است و تأکید 
بیشتری بر اصالت دارد، و بدین ترتیب مسافران هم اکنون 
به دنبال تجربه های فرهنگی عمیق تری هستند. آنها مایلند 
به دنبال درمان و دانش باستانی بروند تا یاد بگیرند چگونه 
از زمین و خود مراقبت کنند. ســفر بوم شــناختی و رفتن به 
ســوی منابــع فرهنگی ســالمت، یکــی از ترندهای ســفر در 
سال 2023 اســت. به عبارتی آدم ها دوست دارند به منشأ 
روش های درمانی و تندرستی بروند تا اینکه آنها را به شکلی 

دگرگون شده در بازارهای جهانی دریافت کنند.
پیشنهاد سفرهای بوم شــناختی که تحت رهبری اجتماع 
مقصد باشد، رو به افزایش است، از جنگل های شمال کانادا 
تا مناطق دورافتاده استرالیا. این اجتماعات با مسافرانی که 
به دنبال تجربه های فراگیــر و پایدار و احیاکننده هســتند، 
عمیقاً گفت وگو می کنند. گرایش روزافزونی به فرهنگ های 
اصیل مانند شــیوه های بوم شــناختی در زمینه تندرســتی 

وجود دارد، از آیین های پاکسازی تا غذا و تغذیه.
استراحتگاه ها فهرست جدیدی از منابع تندرستی هستند، 

 »Druidry« از طب سنتی عربی و اسالمی در خاورمیانه یا
در انگلستان. هندوستان که به سالمت جهان یوگا را عرضه 
کرده، آماده است مســافران را با یک مرکز طب سنتی آشنا 
کند که با همکاری سازمان جهانی بهداشت افتتاح خواهد 

شد.

 3-تندرستی+محلکار
سرانجام تندرستی در محل کار معنا یافت. مسئله سالمت 
کارکنــان در حــال بازنگری هــای بســیار ضــروری اســت، از 
مرخصی با حقوق تا به رسمیت شناختن نیازهای بهداشتی 
زنان. کارفرمایان از دهه 1980 واژه تندرســتی و رفاه را به زبان 
می آورنــد، اما با گذشــت بیش از چهــار دهه چیــزی زیادی 
نداریم که نشــان دهیم در این زمینه اقدامی صورت گرفته 
اســت. در ســال گذشــته، در سراســر جهــان، 70 درصــد از 
کارکنان دانش )یا دانش ورزان( فرســودگی شــغلی را تجربه 
کرده اند. یــک مطالعه بین المللــی اخیراً نشــان داده که 38 
درصــد از کارگران آن قدر از شــغل خود بیزارند کــه آرزوی آن 
را برای دشمنان خودشان هم ندارند. بنابراین روشن است 
که آن  همه طرح برای »بهزیستی و رفاه در محل کار« بی اثر 
بوده اند. اما با وجود همه گیری کرونا که تغییر مدل های کاری 
را به طور چشم گیری تســریع کرد و بحران سالمت ذهنی و 
روانی- و این واقعیت که کارمندان به تازگی توانمند شده اند- 

همه  چیز در حال بهترشدن است.
اینکــه چگونــه طرح های ســالمت ســطحی در محــل کار با 
راه حل هــای معنادارتــر جایگزیــن می شــوند. بــا اقداماتــی 
مثل تعطیالت طوالنی مدت برای همه کارکنان شــرکت ها و 
همچنین حق پاســخ ندادن ایمیل ها پس از ساعات کاری، 
تعادل بهتری حاصل می شود. کارفرمایان ساعات حضور در 
مهمانی ها و گردهمایی  های به یادماندنی در استراحتگاه های 
تندرســتی و باشــگاه های ســالمت اجتماعی را در بازه زمان 
کاری محاســبه می کنند؛ همچنین موضوعاتی که روزگاری 
تابــو محســوب می شــد، مثــل یائســگی و نابــاروری، توجه 

بزرگ ترین کارفرمایان جهان را به خود جلب کرده است. 

 4-تندرستی+زیبایی
از »زیبایی پاک« تا »زیبایی بیوتکنولوژیک«

بــا فروکــش کــردن پیامدهــای همه گیــری کرونا، یــک چیز 
مشــخص شــده اســت: علــم پادشــاه اســت. در دنیــای 
زیبایی، گرایش به سوی محصوالتی که بر اساس داده های 
علمــی تولیــد شــده باشــند، هرگــز مشــهود نبــوده اســت. 
امــروز ما شــاهد آن هســتیم کــه گفتمان ها بیــش از اینکه 
معطوف به مفهوم »زیبایی پاک« باشند )با همه ادعاهای 
غیرواقعی اش( به محصوالت متکی بر علم گرایش یافته اند. 
فرایند تکامل از سبزشــویی )greenwashing( و ادعاهای 
بی اســاس آن به سوی توســعه محصوالت جدید پزشکی، 

زیست شناختی و فناورانه اتفاق افتاده است . 
مــا شــاهد جنبشــی هســتیم کــه مصرف کننــدگان 
محصــوالت زیبایــی که تقاضــای بیشــتری دارنــد، آن را 
تقویــت می کنند.ازجملــه آموزش و شــفافیت بیشــتر، 
 No7 Beauty( مثالً همکاری شرکت زیبایی شماره هفت
 British Beauty( با شورای زیبایی بریتانیا )Company
Council( در زمینه دانش مربوط به مراقبت از پوست. 
فناوری های زیبایی که نتیجه محور هســتند )برای مثال 
اسپای پزشکی را به ارمغان آورده اند(، به کارگیری علم در 
فرموالسیون مواد تشکیل دهنده محصوالت )برای مثال 
محصول جدید S’eau Prima که حاوی هیپوکلرواسید 
اســت، مولکولی کــه در گلبول های ســفید خــون وجود 
دارد و کارکــردش افزایــش توانایی سیســتم ایمنی برای 
بهبود و التیام خود است( و فرموالسیون زیست فناوری 
که بسیار مؤثرتر از عصاره های طبیعی هستند. صنایع 
زیبایــی و ســالمت ایــن فرصــت را دارند کــه با اســتفاده 
از علــم و فناوری، بــرای ایمن کــردن زنجیره هــای تأمین و 
هموارکردن راه برای نوآوری ها، دیــدگاه  مصرف کنندگان 

را درباره مواد مصنوع تغییر دهند.
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گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

حمیدطاهری
توسعهدهندهورئیسگروهپرداختسداد

اینترنتباکیفیتباشــد،مشــکلیبرایدور
زدنتحریمنداریم

مســئله اصلــی کیفیــت اینترنت 
اســت کــه طــی یــک  ســال اخیــر 
مشــکالت زیــادی بــرای همــه بــه 
وجود آورده است. خصوصاً برای 
شــرکت هایی که نیروهــای دورکار 

دارند، این مشکالت دوچندان است.
جلســات آنالین ما هــر چند دقیقــه  قطع می شــود. این 
سامانه 403 هم که قبالً مشابهش بود و در واقع سایت 
»شــکن« همیــن کار را می کــرد. اینهــا دردی از فراینــد 
توســعه دوا نمی کننــد. حداقــل مــن در بین همــکاران و 

دوستانم کسی را سراغ ندارم که در فرایند توسعه از این 
سامانه ها استفاده کند.

یــک برنامه نویــس بــا اینترنــت ایــران تقریباً هیــچ  کاری 
نمی تواند انجام دهد و وضعیــت فلج کننده ای به وجود 

آمده است.
همه بچه هــای برنامه نویس از ابــزار مهمی مثل یوتیوب 
اســتفاده می کننــد؛ چراکــه تمــام ویدئوهــا آنجــا قــرار 
می گیرد و برای به روز بودن نیاز دارند همیشه به یوتیوب 

دسترسی داشته باشند.
یوتیوب هم که همیشه فیلتر اســت و  نه با شکن و نه با 
403 به آن دسترســی نخواهیم داشت. پس باید آی پی 

را عوض کنند یا پروکسی بزنند.
وضعیــت، حداقــل در تیم  مــا و تیم هــای اطراف مــان به 
همیــن منــوال اســت. همــه یــک روشــی بــرای دور زدن 

آی پی دارند.
تحریم هــای خارجــی چیــز تــازه ای نیســت و همیشــه 
وجــود داشــته، امــا ایــن محدودیت هــای داخلی اســت 
کــه آســیب زننده اســت و کار را بــرای توســعه دهنده ها 
و برنامه نویس هــا ســخت کــرده و کیفیــت ســرویس ها 

حداقل به نصف رسیده است.
همه ما هم تقریباً از ســرویس های گران قیمت استفاده 
می کنیم. هم ســرعت و هــم پینگ و هم تایــم اوت دچار 

مشکل است.
یــم خارجــی چیــزی نیســت کــه یــک  مشــکل تحر
برنامه نویــس نتوانــد آن را دور بزنــد؛ کمااینکــه به تازگی 
بسیاری از سرویس ها برای ایران رفع تحریم شده است.
اگــر ســرعت و کیفیــت اینترنــت مطلــوب باشــد، هیــچ 

مشکلی برای دور زدن تحریم های خارجی نداریم. 

دری لوالشده به محدودیت
گزارش ویژه »کارنگ« به بهانه رونمایی »سامانه ۴03« که مدعی است مشکالت 

برنامه نویسان را حل کرده است
اخیراسامانهایباعنوان»4۰3«ازسویوزیرارتباطاتمعرفیشدهکهبهگفتهاو،حاصلتالشنخبگانکشوراستکهبااستفادهازاینسامانهمیتوانندتحریمهایبینالمللیرادوربزنند

وبهسرویسهاییکهاستفادهآنبرایایرانیانممنوعشده،دسترسیداشتهباشند.بازخوردهایمختلفیدرشبکههایاجتماعیمنتشرشدکهبهایننکتهاشارهمیکردکهبسیاری
ازکاربراندرهمانمراحلاولیهثبتنامدچارمشکلشدهاند.بعضیهاهممیگفتندکهاینکارجدیدینیستوقبالًهمسایتیبهنام»شکن«همینکاررامیکردهواصالًمشکل

برنامهنویسهاایننیستوازجایدیگرآبمیخورد.بههمینبهانهبهسراغچندبرنامهنویسرفتیموباآنهادرارتباطبااینسامانهومشکالتکلیایکهاینروزهاباآندرگیرهستند،
گفتوگوکردیم.

بگذارید نوآوری بخش 
خصوصی را داشته باشیم

خودمان،خودمان
رامحدودنکنیم

بــه واســطه محــل کارم کــه یک ســازمان 
بین المللــی اســت از اینترنــت کامــال 
آزاد برخــوردار هســتیم و نــه بحــث 
محدودیت هــای داخلــی را داریــم و نــه 
تحریم هــای خارجــی. در مــورد ســامانه 
403 اخبــاری کــه منتشــر شــده اســت را 
خوانــده ام امــا از ایــن ســامانه اســتفاده 
نکــرده ام. چیــزی کــه مــن از این ســامانه 
فهمیدم این است که دقیقا همان سامانه 
شــکن اســت که از قبل هم موجــود بوده 
و اتفــاق و امکان تــازه ای به 
حســاب نمی آید. از طرفی 
امکانــات  ایــن  تفکیــک 
و ارائــه آن بــه قشــر خــاص 
طبقاتــی شــدن اینترنت را 
بــه همــراه دارد. دیگر هیچ 
کاربر تازه ای نمی تواند یک 
آزمایشگاه کوچک خانگی 
برای خود داشته باشد و از 
این امکانات بــرای آموزش 
و یادگیری اســتفاده کند و تبدیل به یک 
برنامه نویس شود. داریم بر می گردیم به 
زمانی که اگر پدر نجار بود، پسر هم نجار 
می شــد. حاال هم اگر کسی برنامه نویس 
باشد اطرافیانش احتماال راحت تر بتوانند 
برنامه نویس شــوند. اما باید بگویم حتی 
در این شــرایط هم باید کار کرد. نوآوری از 
دل همین شرایط بیرون می آید. اگر همه 
چیز در دسترس ما باشد، شاید کمتر به 
ساختن فکر کنیم. حاال که محدودیت ها 
به وجــود آمــده اتفاقــا بایــد نــوآوری کرد. 
اگــر آمــازون بــه مــا ســرویس نمی دهــد، 
سرویسی مانند ابرآروان ایجاد می شود. 
در بحــث مارکت های اندرویــد و آی او اس 
هــم وضعیــت خوبــی داریــم. کافه بــازار، 
مایکت و ســیب اپ و سیبچه نمونه های 
موفقــی هســتند. حرفــم ایــن اســت کــه 
نباید نشســت و منتظر بود. هر چند که 
ناخوشایند است اما در محدودیت است 
که آدمهــا خالقیت بــه خــرج می دهند و 
نــوآوری معنای دیگــری پیدا می کنــد. اما 
محدودیت هــای داخلــی بحــث دیگــری 
اســت. ما دیگر نباید خودمــان، خودمان 
را محــدود کنیم. نداشــتن اینترنــت آزاد 
بیشــتر از تحریم هــا به ما ضربــه می زند. 
نبایــد بــا ایــن نــوع نــگاه عرصــه را بــرای 
خودمان تنگ کنیم. اتفاقا باید برعکس 
عمل کــرد تا ایــن تحریم های ضــد ایرانی 

نتیجه نداشته باشد.

POINT OF VIEWدیدگاه

مهدی کشاورز
دستیار ارشد فناوری اطالعات 

سازمان ملل دفتر شیراز

Info@
Karangweekly.ir
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سجادسلطانی
توسعهدهندهاستارتاپایواسا

باسرعتبیشتریعقبمیافتیم
پیش از این از سامانه های غیردولتی 
مانند شکن استفاده می کردیم. ولی 
االن شرایط به گونه ای شده که از هر 
راهی که می توانیم باید کار خودمان 

را پیش ببریم. من از این 
سامانه استفاده کرده ا م. محدود کردن اینترنت 
به اقشار مختلف آســیب می زند و یکی از این 
اقشــار، گیمرها هســتند که ســامانه رادار گیم 
برای آنها راه اندازی شده است. برنامه نویس ها 
هــم در ماه هــای گذشــته آســیب های زیــادی 
متحمل شده اند. محدودیت هایی به این شکل 
هم به کاربــران حرفــه ای ضربه می زنــد و هم به 
کاربر معمولی. چیزی که مــن از اجرای چنین 
طرح هایی می فهمم، این است که می خواهند 

دسترســی های خاص را بــه گروه های خــاص بدهند. وقتی 
توانســتند این اقشــار را تا حــد مطلوبی راضی نگــه دارند و 
فشــارها را از روی خودشــان بردارنــد، آن موقــع اســت کــه 
محدودیت های جدیدی برای دیگر اقشــار و عموم مردم به 
وجود خواهــد آمد. اگر قــرار هم بر طبقاتی شــدن اینترنت 
است، این راهش نیست که تمام دسترسی ها را از بین ببریم 
و بعد ببینیم چه کسی به چه دسترسی ای نیاز دارد و به او 
دسترسی بدهیم؛ چون هم به لحاظ فنی مشکالت زیادی 

به وجود می آورد و هم  هزینه های زیادی به همراه دارد. 
مــن توســعه دهنده اندروید هســتم و از زمانی کــه در این 
حوزه شــروع به کار کردم تا امروز دسترسی های بسیاری 
از ســرویس ها برای ایران ممنــوع بوده و ما در اســتفاده از 
بسیاری از سرویس های استاندارد جهان تحریم بودیم. 
مســئله اینجاســت که امروز با محدودیت های اینترنت 
داخلی راه حل هایی که برای دور زدن تحریم و دسترســی 

به این ســرویس ها پیــدا کرده 
بودیــم، ناکارآمــد شــده اند 
و این باعث می شود ما عقب 

بیفتیم.
 اگــر قبــالً عقــب می افتادیــم 
با ســرعت کمتــری بــود و حاال 
بــا محدودیت هــای داخلــی با 
ســرعت بســیار بیشــتری در 
حال عقب ماندن هستیم. این 
محدودیت ها هزینه های فنی 
بســیار زیادی بــه همــراه دارد. 
مثالً سرویســی که ده ها سال 
روی آن کار شــده است، چون 
محــدود شــده بایــد خودمــان 
دوبــاره آن را ایجــاد کنیــم کــه 
معلــوم نیســت در نهایــت 

کارآمد باشد یا نه.

علییزدی
توسعهدهندهفرانتاند

کاشکمیپایشانراازرویآندکمهبردارند
 مــا بــرای دور زدن تحریم هــای 
بین المللــی، خودمــان راهکارهای 
بسیار کارآمدتری داریم که به این 
سامانه احتیاجی نداشته باشیم. 
به نظــرم تمام همــکاران مــن هم از 
پس این کار برمی آیند. اگر خودشان هم نتوانند، باألخره 
کسی در دایره دوستان شان هست که به آنها کمک کند. 
راه اندازی چنین سامانه هایی دردی از جامعه برنامه نویس 
دوا نمی کند. دور زدن تحریم خارجی مشکل ما نیست. 
شرایط به گونه ای شده که ما از ابتدای ساعت کاری چند 
ســاعت بایــد در گیــر اتصال بــه این ســرویس ها باشــیم. 

لوکیشــن های مختلــف و پروتکل های مختلف را تســت 
می کنیــم تــا بتوانیــم اتصــال پایــدار و خوبــی پیــدا 
کنیم. برنامه نویســان حتــی اگــر بــه اینترنــت خــوب و 
باکیفیت دسترسی داشته باشند، خروجی کار آنها که به 
دســت کاربر می رســد باز هم با اینترنت باکیفیت درگیر 
اســت. ایجاد محدودیت های این چنینی باعث می شود 
در مسیر توسعه محصول با مشکل مواجه شویم و کاربر 
هم نتواند تجربه خوبی داشته باشد. هرچند 
ما موظفیم راهکارها را پیدا کرده و راه حل های 
کاربران را ایجاد کنیم، اما اینها چیزهایی است 
کــه بیــش از حــد معمــول از مــا انــرژی و زمان 
می گیــرد. با ایــن حال مــا در تالش هســتیم و 
راه حل های تازه ای به دست می آوریم. اما این 
چیزهــا باعــث می شــود نتوانیــم تمــام انرژی 
خودمــان را روی محصــول متمرکــز کنیــم. 
امیدوارم دوســتان کمــی پایشــان را از روی آن 
دکمــه بردارنــد تا مــا بتوانیــم کارمــان را انجام 

دهیم.

پویاصوفباف
توسعهدهندهداتنتوجیآیاس

وضعیتمابرایکسیمهمنیست
بسیاری از سرویس های جهانی ما 
را تحریــم کرده انــد و مــا بــه آنهــا 
دسترسی الزم را نداریم. بسیاری 
از سرویس های گوگل و بسیاری از 
ســرویس های مرتبــط بــا حــوزه 
توســعه بازی برای ایران در دسترس نیســت و این البته 
جزو تحریم های خارجی به حســاب می آیــد. اما عمده 
مشــکل ما مشــکالتی اســت که در داخــل بــا آن روبه رو 
هستیم. جوری دسترسی ها محدود شده که حاال برای 
دسترســی های ابتدایــی، ســامانه هایی مثــل 403 را 
راه انــدازی می کننــد. خــودم به 
این ســامانه مراجعه کردم ولی 
سایتش باالنیامد. تحریم های 
خارجــی مشــکل ما نیســت و 
تقریبــاً همــه آنهــا بــا وی پی ان 

قابل حل هستند.
از  اینترنــت،  پاییــن  ســرعت 
دسترس خارج شدن وی پی ان ها 
هزینه و زمان اضافی زیادی به ما 
تحمیل می کند. گاه برای نصب 
یک پکیج بین دو تا چهار ساعت 
منتظر می مانیم. ایــن راهکارها 
بــه نظــر مــن فایــده ای نــدارد. 
همین قدر که اجازه بدهند یک 
وی پی ان در این گیرودار کار کند، 
کافی اســت. هــر هفته یــا هر دو 
هفتــه یک بــار مجبوریــم بــرای 
وی پــی ان هزینــه کنیم. یــک عــدد عجیب وغریبــی در ماه 
صرف همیــن خریــد وی پــی ان می شــود. اقداماتــی  نظیر 
راه اندازی ســامانه 403 حرکت به سمت اینترنت طبقاتی 
است. به نظر من که شرایط، شــرایط خوبی نیست و باید 
منتظر روزهایی باشیم که برای دسترسی به یک سرویس 
خاص کلی فــرم پــر کنیم. فکــر نمی کنــم تصمیم گیــران و 
کســانی که بانــی وضع موجــود اینترنــت هســتند، ذره ای 
بــه کاری کــه می کننــد و عــوارض آن فکــر کننــد و بــه نظــر 
مــن وضعیــت برنامه نویســان و کســب وکارها بــرای آنهــا 
کوچکترین اهمیتی نــدارد. کلی برنامه نویس، فریلنســر، 
طراح و کســانی از ایــن دســت روزانــه درگیر باز کــردن یک 
سایت معمولی هســتند. این فشــار روانی باعث می شود 
از اطرافیان بشــنویم قصــد مهاجرت دارند. هــر روز تعداد 
بیشتری از دوســتان مان مهاجرت می کنند و عامل اصلی 

آن هم همین چیزهایی است که نباید باشد، ولی هست.

امینمزینانی
فریلنسروتوسعهدهنده

چالهکهنه،بایدبگویماینترنتبــهچاهافتاده
است

ســامانه 403 هــم همان ســرویس 
شکن سابق است و تفاوت چندانی 
با آن نــدارد و بعیــد می دانم بتواند 
دردی از ما دوا کند. بیشــتر شــبیه 
یک کار تبلیغاتی به نظر می رســد 
وگرنــه از نظــر کاربــردی هیــچ فایــده ای نــدارد. وقتــی 
زیرســاخت، اس اس ال را مختل کرده و نصب ساده ترین 
پکیج هــای برنامه نویســی هــم مشــکل دارد، چگونــه 
می خواهند با آن سرویس چنین مشکالتی را حل کنند. 
تفاوت بین تحریم های بین المللی و تحریم های داخلی در 
ایــن اســت کــه تحریم هــای بین المللــی ممکــن اســت 
سرویس هایی را در اختیارمان نگذارد یا دسترسی ما را به 
آن محدود کند. اما تحریم هــا و محدودیت های داخلی، 
زیرســاختی اســت و مشــکل مــا همین جاســت. وقتــی 
سرویس تحریم باشد، می شود از جایگزین آنها استفاده 
کرد. می شود از نسخه های اوپن سورس یا متن باز به جای 
نسخه های اصلی استفاده کرد که اتفاقاً چیزهای تازه ای 
را هــم می شــود از آنهــا یــاد گرفت یــا مثــالً اگــر بخواهیم 
آمازون سرویس بگیریم تحریم هستیم، پس به جای آن 
از ســرویس های مشــابه و متن بــاز اســتفاده می کنیــم. 
درست اســت شــاید 10 تا 20 درصد زمان بیشــتری از ما 
بگیرد، اما در نهایت کار ما را راه می اندازد. اما چیزی که ما 
امروز با آن مواجه هستیم، محدودیت داخلی زیرساخت 
است. چیزی مانند آب و برق و گاز که اگر هر کدام نباشد 
زندگی مان مختل می شود. حاال زندگی ما برنامه نویسان 
مختل شده اســت. مشــکل اصلی ما همین زیرساخت 
اســت کــه مختــل شــده و اجــازه هیــچ فعالیتــی را بــه مــا 
نمی دهــد و چنــد ســاعت در روز را بایــد صــرف تنظیــم 
وی پی ان ها و دسترسی به ســرورها و سرویس ها کنیم که 
اگر همه آنها درست کار کند، تازه می توانیم کار اصلی مان 
را شــروع کنیم. بــا مقایســه ایــن دو نــوع تحریــم متوجه 
می شــویم کــه اساســاً تحریم هــای داخلی بــا تحریم های 
خارجــی قابــل مقایســه نیســتند و مشــکالتی کــه 
محدودیت های اینترنت داخل برای ما به وجود آورده به 
مراتــب بزرگتــر از تحریم هــای خارجــی اســت. کاربران 
حرفــه ای اینترنت مانند مــا، صرفاً به جهــت وب گردی یا 
دیــدن ویدئو و رفتــن به اینســتاگرام از اینترنت اســتفاده 
نمی کنند. ما می خواهیم همه سرویس هایمان درست کار 
کنند و پکیج ها به ســادگی نصب شــوند. وقتــی اینترنت 
مختل باشد، وضعیت زیرساخت های برنامه نویسی هم 
مختل می شود. شرکت های زیادی برای امنیت خودشان 
یک شبکه وی پی ان داخلی درست می کنند. با اختالالت 
و محدودیت های ایجادشــده حتی وی پی ان داخلی آنها 

هم از کار می افتد.
بــرای اینکــه بــه شــبکه امــن داخلــی شــرکت تان وصــل 
شــوید، باید چنــد زنجیره وی پــی ان به هم متصل شــوند 
تا دسترســی امــکان پذیر باشــد؛ ایــن در حالی اســت که 
کاربران عادی در شــرایط نرمــال با همان زنجیــره ابتدایی 
کار خود را پیش می برند. این اتفاقی است که از نظر فنی 
برای مــا رخ داده اســت. مــا پیش از ایــن از وی پــی ان برای 
امنیت کدهای برنامه نویســی اســتفاده می کردیم که هر 
کسی نتواند به آنها دسترسی داشته باشد. اما حاال چون 
وی پی ان ها مختل شــده، بایــد از الیه هــای مختلف عبور 
کنیم تا بتوانیم آن دسترسی و امنیت الزم را برای خودمان 
داشــته باشــیم و هر کدام از ایــن الیه ها که مختل شــود، 
کانکشــن از دســت می رود و روز از نــو و روزی از نو. نصب 
یک پکیج ساده برنامه نویســی حدود هزار زیرپکیج دارد 
و اگر یکی از آنها مختل شود، دوباره باید مسیر را از ابتدا 
شروع کرد. می بینید که یک کار ساده تا چه حد می تواند 

آزاردهنده شود.

POINT OF VIEWدیدگاه

چرا به سامانه ۴03 
خوش بین نیستم

باسرعتبیشتر
بهسمتاینترنت

طبقاتی؟
در مــورد »ســامانه رادار« چیزهایــی 
شــنیده بودم، اما در مورد این »ســامانه 
403« هیــچ اطالعــی ندارم. بــه طور کلی 
نمی توانم به چنین چیزهایی خوشــبین 
باشــم و اعتمــاد کنــم؛ چراکــه مشــکل 
اصلــی بــه پایــداری زیرســاخت مربــوط 
اســت. چنین طرح ها و ســامانه هایی ما 
را با سرعت بیشــتری به سمت طبقاتی 
شــدن اینترنت می برد که منجر به قطع 

ارتبــاط گــردش اطالعــات 
خواهد شــد. یعنــی من به 
عنــوان برنامه نویــس فقط 
بــه یکســری اطالعــات و 
داده هــا دسترســی دارم و 
یک پزشــک فقط به حوزه 
مرتبــط بــا خــودش و ایــن 
آزادی عملکــرد انســان در 
اینترنــت را از بیــن خواهد 
برد. همیــن االن هــم خود 

مــا مشــکالت بســیار زیــادی در بحــث 
اینترنــت و زیرســاخت داریــم. نیمــی از 
زمان و انرژی ما در طول روز صرف اتصال 
به ســرویس های جهانی می شود. هم از  
تحریم خارجی و هم محدودیت داخلی 
تحت فشار هســتیم. ما توســعه دهنده 
بازی هستیم و معموالً به صورت گروهی 
کار می کنیم. هــر اختاللــی در هر بخش 
از کار گروهــی آســیب های زیــادی وارد 
می کند. وقتی گروه تحت فشــار باشــد، 
اعضا فشــار بیشــتری متحمل خواهند 

شد. 
این را هم باید در نظر داشــته باشــیم که 
بســیاری از برنامه ها و بازی ها تحت این 
شــرایط ســاخته نشــده اند. بســیاری از 
ســرویس ها ماننــد پوش نوتیفیکیشــن 
بــرای خیلــی از محصــوالت از دســت 
رفته اســت. مشــکالت فنــی این چنینی 
بســیار زیادی وجود دارد. هر ســاعت با 
پنج یا شــش مدل مختلف از مشــکالت 
مواجــه می شــویم. تحریم هــای خارجی 
کــه همیشــه وجــود داشــته، امــا هــر 
برنامه نویس و توسعه دهنده ای توانسته 
اســت گلیم خــود را از آب بیرون بکشــد 
و راه حلــی بــرای دور زدن ایــن تحریم هــا 
پیدا کند. مســئله امروز ما این است که 
محدودیت هــای داخلی اجــازه دور زدن 
تحریم های خارجــی را هم از مــا گرفته و 
دیگر دسترسی به بسیاری از سرویس ها 

را برای ما ناممکن کرده است. 

امیر هوشمند
توسعه دهنده استودیو پایونیر
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 مسئله اینجاست که 
امروز با محدودیت هاى 

اینترنت داخلى 
راه حل هایى که براى 

دور زدن تحریم و 
دسترسى به این 

سرویس ها پیدا کرده 
بودیم، ناکارآمد شده اند 
و این باعث مى شود ما 

عقب بیفتیم
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درباره مارگارت ویتمن

HPازدیزنیتا
مارگارت )مگ( ویتمن متولد سال 1956 در 
النگ آیلند نیویورک اســت. او جزو 10نفر 
برتــر دبیرســتان کولداســپرینگ هاربــور 
بود. به پزشکی عالقه داشت، اما به خاطر 
محدودیت هــای دانشــگاه مجبــور شــد 
ریاضــی بخواند کــه عالقه خاصــی هم به 
آن نداشــت. بــا ایــن حــال در ســال 1977 
توانست با رتبه عالی در مقطع کارشناسی 
از دانشــگاه پرینســتون فارغ التحصیــل 
شــود. بعد از آن مدرک MBA را از مدرسه 

اقتصاد هاروارد دریافت کرد.
  P&G ویتمــن در ســال 1979 کارش را در
روی یک داروی پوستی آغاز کرد و در آنجا 
با پزشــکی به نــام گریفیــث هارش آشــنا 
شــد که در دانشــکده پزشــکی استنفورد 
جراح مغز و اعصاب بود. آنها با هم ازدواج 
 P&G کردند و صاحب دو فرزند شدند. در
قوانینی وجود داشت که به کارمندان زن 
خود اجازه مسافرت به تنهایی را نمی داد. 
ویتمن با این قانون مبارزه کرد و موفق شد 
کاری کنــد که قانون شــرکت بــه کل در این 
زمینــه تغییر کنــد. پــس از آن به شــرکت 
  Bain & Company مشــاوره مدیریــت
پیوست و نایب رئیس شرکت شد. ویتمن 
در سال 1989 به عنوان معاون برنامه ریزی 
راهبردی در شــرکت دیزنی استخدام شد 
و بر روند تأسیس فروشگاه های دیزنی در 

خارج از آمریکا نظارت می کرد.
او در ســال 1995 بــه شــرکت تهیــه و 
ارســال گل پیوســت، امــا بعــد از یــک 
ســال بــه »هاســبرو«، یکــی از بزرگ ترین 
تولیدکننــدگان اســباب بازی در آمریــکا 
رفــت. ویتمــن در ســال 1998 مدیرعامــل 
ای بِــی شــد. در آن دوران، این شــرکت 30 
کارمنــد و درآمــدی معادل چهــار میلیون 
دالر داشــت. او در ســال 2008 از کمپانــی 
جدا شــد. آن زمــان تعداد پرســنل بــه 15 
هزار نفر و درآمد شرکت به هشت میلیارد 
دالر رســیده بود.  ویتمن در ژانویه 2011 به  
HP پیوست و در ماه ســپتامبر به سمت 

مدیرعاملی این شرکت منصوب شد. 

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با ماهگل صالحی که در صنعت موسیقی کسب وکارداری  می کند

مبارزه با نگاه تبعیض  آمیز جامعه
شغلهاییهستندکهدرفضایمردانهجامعهما

بهصورتبدیهیوبدونهیچتعجبیحذفشدهاندو
آنچنانخاموشاندکهگویاهرگزبهوجودشاننیازی

نبودهاست.شغلهاییکهدرآمدنسبتاًخوبینیزدارند؛
صدایخاموشزنانیکهازدیربازهمراهمراسمجشن
وسروربودهاند.ممنوعیتصدایزناندررسانههای

عمومیبدیهیاستامااینزنانمیتواننددرمجالس
همجنسانخودبهفعالیتبپردازند.ماهگلصالحی،
متولد13۶3درتهرانکهاصالتیبختیاریوجنوبی
دارد،میگویدخانوادهاشهموارهباموسیقیعجین

بودهوازکودکیباسازهایمختلفآشناشدهاست.او
کهفوقدیپلمرشتهنگارگریدارد،مسیرشغلیخودرا
درزمینهموسیقیانتخابکردهواکنوندراینبخش
فعالاست.اوگروهیبانام»ساقدوشاندفنواز«و

»هشتبهشت«دارد.وتالشکردهدربازاریکهکمتر
کسیبهفکرکسبوکارزنانهاستبختخودرابیازماید.

دربارهکارتانتوضیحمیدهید؟

و  دف نــواز«  »ساقدوشــان  گــروه  سرپرســت  مــن 
»هشت بهشــت« هســتم. این گروه در مراســم  مختلف 
بانوان شــرکت می کند و عالوه  بر اجرای برنامه و خواندن 
اشــعار، بــا ســازهای ســنتی مثــل دف و دهــل، بخــش 
موســیقایی مراســم را پیش می برد. اجــرای برنامــه  ما در 
سالن های مراسم و همچنین جشنواره ها و  خانه هاست. 
15 سال اســت که به این کار مشغول هســتم و این شغل 
را از صمیــم جــان دوســت  دارم. البتــه مــن اولین فــرد در 
تشــکیل این نوع گروه ها نبودم، اما می توانــم صدای این 
گــروه از بانــوان باشــم کــه ســعی دارند عــالوه  بر رفــع  نیاز 
موسیقایی مراســم بانوان، کاری را که عالقه  دارند، انجام 

 دهند.

چهشــدکهبهفکرراهانــدازیاینگروه
افتادید؟

اولین دلیل من عالقه شخصی بود. عالقه به آواز خواندن 
یک امــر ذاتــی در مــن بــود کــه بــه  واســطه  نــوع تربیت و 
بزرگ شدن در کنار پدرم که یک خواننده همپا بود، شکل 
گرفته بود. این اتفاق باعث شد من آرزوی خواننده  شدن 
و محبــوب بــودن داشــته باشــم، اما مــن دوســت دارم در 
کنار خانواده و در کشــور خودم به آرزویم برسم و این شد 
که وقتی به همخوانی در یکــی از گروه های معروف تهران 
دعوت شدم، استقبال کردم و کارم آغاز شد. بعد از ورود 
به این گروه متوجه شدم این ســبک از اجرا و موسیقی با 
اینکه مورد بی اعتنایی قرار می گیرد، نیاز بخش زیادی از 
جامعه است و خیلی از افراد دوست دارند گروه موسیقی 
زنده با سازهای ســاده در کنار اتفاقات خوب زندگی آنان 
حضور داشــته باشــد. ابتدا ایــن اجراها مختص مراســم 
عروسی بود، اما کم کم توانستم با برنامه ریزی و همکاری 
با برخی افراد تأثیر گذار، اجرای این سبک موسیقی را در 
سایر اتفاقات خاص زندگی نیز به مخاطبان معرفی کنم.

I N T E R V I E W

برای تصاحب سهم 
کسی نیامده ایم

سعید دولتی، قائم مقام مدیرعامل شرکت آیتول در گفت وگویی 
صریح به همه نقدهای موجود به فعالیت استارتاپ های فروش 

بیمه و روند استفاده آنها از داده پاسخ می دهد

برای تصاحب سهم 
کسی نیامده ایم
سعید دولتی، قائم مقام مدیرعامل 

شرکت آیتول در گفت وگویی صریح 

به همه نقدهای موجود به فعالیت 

استارتاپ های فروش بیمه و روند 

استفاده آنها از داده پاسخ می دهد

برایتصاحبسهمکسینیامدهایم برایتصاحبسهمکسینیامدهایم

برایتصاحبسهمکسینیامدهایم برایتصاحبسهمکسینیامدهایم

برای تصاحب سهم 
کسی نیامده ایم

سعید دولتی، قائم مقام مدیرعامل شرکت 

آیتول در گفت وگویی صریح به همه نقدهای 

موجود به فعالیت استارتاپ های فروش بیمه 

و روند استفاده آنها از داده پاسخ می دهد

برای تصاحب سهم 
کسی نیامده ایم
سعید دولتی، قائم مقام مدیرعامل شرکت 

آیتول در گفت وگویی صریح به همه نقدهای 

موجود به فعالیت استارتاپ های فروش 

بیمه و روند استفاده آنها از داده پاسخ 

می دهد

ماهنامه تخصصـــی صنعت 
بیمــــــــه و اینشورتک ایـــــــران

شماره هفتـــــــم |  بهمــن 1401 
68 صفحـــــــه| 98000 تومـــــان

ضمیمه  ماهنامه عصرتراکنش

بیمه دیجیتال؛ بستری برای معرفی کسب و کارها 
ایران اینشورتک  و  بیمه  تاثیرگذار  چهره های  و 

ورود کسب و کارهای متنوع و نوآور به حوزه بیمه دیجیتال و اینشورتک، از یک سو و مشکالت 

آنها از سوی دیگر، ما را بر آن داشت که انتشار ماهنامه ای با عنوان «بیمه دیجیتال» را در 

مجموعه راه کار شروع کنیم و نگاهی عمیق تر و تخصصی تر به این بخش داشته باشیم.
b i m e y e d i g i t a l . i r

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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 W O M E N

چهشــدکهمخاطبانازاینسبککار
استقبالکردند؟

حقیقتاً جامعه مــا نیاز به چنین گروه هایی داشــت، ولی 
همیشــه این نیاز در ســایه  محدودیت ها مسکوت مانده 
بود. گروه ساقدوشــان دف نواز توانست با یافتن مسیری 
از بین محدودیت ها این نیاز را برای مخاطبان برطرف کند 
و شاید به دلیل اینکه مخاطبان در تهران و شهرستان ها 
جای خالــی این اجراهــا را درک کردند، موجب اســتقبال 
بیشــتر آنها شــد. امروز عالوه بر مراسم عروســی و تولد، 
مراسم بدرقه و جشــن های مختلف خانواده ها نیز از این 
هنر بهره می برد. عالوه بر آن روند درآمد مناســبی نیز در 
این شغل رقم خورده که باعث شده اقبال بیشتری به آن 
شــود. از ســمت دیگر معرفی فرهنگ بومی در شهرهای 

مختلــف در گروه هــای دف نــواز بانــوان باعث 
استقبال قومیت های مختلف شده است.

درحــالحاضــروضعیــت
گروهبــهچهشــکلاســتوچنــدنفر

هستید؟
من یک گروه هشت نفره دف نوازی دارم به نام 
»هشت بهشت« که مراسم مختلفی را با هم 
اجرا می کنیم. بــه دلیل حفــظ کیفیت، چند 
شــاخه از گروه تشــکیل نــداده ام و کل درآمد 
برخی از اعضــای گــروه از همیــن هم خوانی و 

هم نــوازی اســت و یکــی، دو نفر نیز بــه عنوان شــغل دوم 
مشغول به همکاری با ما هستند. عالوه بر اجرا در مراسم 
و جشنواره های مختلف، من آموزش دف نوازی برای زنان 
سرپرست خانوار نیز برگزار می کنم، چه به صورت آنالین 
و چه در فرهنگسراها تا آنان نیز بتوانند عالوه بر رسیدن 
به آرزوی خــود و ایجــاد حس خــوب در مجالــس، در آمد 

مناسبی داشته باشند.

چــهنــوآوریوخالقیتیدرکســبوکار
خودمیبینید؟

کسب وکار ما قبل از نوآوری به حیات و معرفی و پایداری 
نیــاز  داشــت و مــن تــالش کــردم بــا گــره زدن این شــغل با 
اتفاقــات روزمره  زندگــی، به پایــداری آن کمــک کنم. بعد 
از فراگیری شــبکه های اجتماعی، فرصتی فراهم شــد که 
در کنار انتشار محتواهایی از مراسم شادی و جشن های 
مردم، هنر دف نوازان به مخاطبان معرفی شود. به همین 
دلیل مدت ها سعی کردم با افراد مختلف تأثیرگذار ارتباط 
بگیرم و در مراسمی مثل ورودیه نوزاد، جشن های مربوط 
به ازدواج و فرزند یا مجامع شادی دیگر، در کنار این افراد 
اجرایی داشته باشم. این شد که عالوه بر معرفی این هنر، 
اقبال ســایرین نیز به سمت ساقدوشــان دف نواز بیشتر 
شــد. شــاید مهم ترین نــوآوری مــن همین باشــد کــه این 
صدا را به گوش مخاطبان رســاندم. اگر ایــن نواها در حد 
مراسم خانگی قدیم می ماند، با وجود فناوری جدید، کالً 

ماندگار نمی شد.

چهچشماندازیبرایکسبوکارخود
میبینید؟

دوست دارم گروه هشت بهشت بزرگ تر شود و بتوانیم بر 
پایه تجربه و همکاری، یک مرکز استعدادیابی موسیقایی 
برای زنان تأسیس کنیم؛ جایی که زنان بتوانند به آرزوی 
خود برســند و عــالوه  بــر آمــوزش صحیــح، برای ســالنی 
پر از مخاطــب عالقه مند اجرا کنند. اســم این مؤسســه 
را »پیــک شــادی« خواهــم  گذاشــت و ســعی دارم بــه 
کســانی کــه از آرزوی خــود دور مانده اند، کمــک کنم. به 
نظرم مؤسسات معمولی آموزش موســیقی، با این مرکز 
متفاوت اند و این مرکز برای زنانی اســت که از درخشش 

محروم مانده اند.

چهمشــکالتیدرمســیرراهشــما
بودهوهست؟

اولیــن مشــکلی کــه ســعی کردیــم بــر آن 
چیــره  شــویم این بــود که خیلــی از ســالن ها و 
مؤسسات از ما مجوز می خواستند و حقیقتاً 
مــا هرگــز دلیــل ایــن کار را نفهمیدیــم، چــون 
مخاطبان و مجریان هر دو خانم بودند، هرگز 
مجــوز و صنفی بــرای ایــن کار تعریف نشــد، 
اما چون بخشــی از نیــاز جامعه زنــان برطرف 
می شــد، بحث مجوز کم کم از بین رفت. محدودیت های 
اخیــر شــبکه های مجــازی، تنهــا ابــزار مــا بــرای معرفی و 
همراهی بــا مخاطب را از مــا گرفت و مــا را بــه دوره ای برد 
که برای معرفی کارمان باید در فرهنگسراها کارت پخش 
می کردیم. بخــش دیگری که همواره برای ما مشکل ســاز 
بوده، نــگاه زنانه و مردانــه به کارهاســت. نوازندگی برخی 
ســازها مثــل دهــل و ســورنا بــه صــورت غیر قابــل درکــی، 
مردانــه تصــور می شــود و ایــن نــوع تفکیک هــا باعــث 
محدودیت بی دلیل مســیر پیشــرفت زنان در موســیقی 
می شود. معتقدم هنر موسیقی چیزی نیست که زنانه و 
مردانه باشد و ســعی می کنم قدرت زنان را در این عرصه 
نمایش دهم. ما بیشــتر از اینکه از نهادهای حکومتی با 
ممنوعیت مواجه باشیم، از ســمت نگاه جامعه محدود 

می شویم.

مسیردرآمدیاینشغلچگونهاست؟
بســیاری از مخاطبــان به صورت مســتقیم به مــا رجوع 
می کننــد و با برنامه ریزی مراســم، بخشــی از زمــان را به 
حضور گــروه ما تخصیــص می دهند. این روزها مراســم   
ســورپرایزی نیز با موســیقی زنده همراه است و بخشی 
از درآمــد مــا بــا همــکاری گروه هــای ســورپرایزی تأمیــن 
می شود. از طرف دیگر نیز قرارداد با سالن های مختلف 
و معرفی گروه های ساقدوشی، مدل دیگر کسب درآمد 

ماست.

نگاهی به فهرست جدید فوربس که روی زنان موفق باالی ۵0 سال 
تمرکز کرده است

شمادرچهسنیهمهموهبتهایخدارا
دریافتکردید؟

REVIEWبررسی

 گزارشی درباره زنان موفق باالی 50 سال 
اخیرا توسط مجله فوربس منتشر شده 
است. زنان به صورت ناخودآگاه همه موفقیت ها 
و پاداش هــای خــود را با ســنین جوانــی و باروری 
هم بســته می داننــد. بــه همیــن دلیــل فوربــس 
تصمیم گرفته این تصور را بشــکند و زنان موفق 
باالی 50 ســال را انتخــاب و معرفی کنــد. در این 
پــروژه زنــان بســیاری از سراســر جهــان توســط 
مخاطبــان معرفــی شــده اند کــه از بیــن ایــن 
کاندیداها 50 زن با توجه به چند اولویت انتخاب 

شدند.

 لیســت نهایــی 50 زن موفــق بــاالی 50 
سال 2022 را بر اساس پنج معیار اصلی 

ارزیابی کرده اند.
1- دستاوردهای بعد از 50سالگی، با تمرکز ویژه 
بر اینکه ایــن موفقیت ها بــرای اولین بــار بعد از 

50سالگی به دست آمده  باشد.
2- درآمد در قیاس با مدیران عامل شــرکت های 
انتفاعــی خصوصــی؛ ایــن کســب و کارها بایــد 
حداقــل 10 میلیــون دالر درآمد ســاالنه داشــته 

باشند. 
3- تأثیرگــذاری اجتماعــی؛ زنانــی که بــرای حل 
نابرابری هــای سیســتمی تــالش می کننــد، در 

اولویت انتخاب بودند.
4- معرفــی بــرای اولین بــار؛ زنانی کــه تاکنون در 
لیست زنان موفق جهان نبوده اند. نسخه 2022 
زنــان موفــق بــاالی 50 ســال، مجموعــه ای کامالً 

جدید از نام هاست. 
5- در نهایت نگاه پیشــرو و رو به  جلوی این زنان 
باعث انتخاب آنها شده است؛ زنانی که نه تنها 
برای پیشــرفت شــغلی خود کار می کننــد، بلکه 
از پلتفرم هــای خــود بــرای بهتر کــردن زندگــی 

نسل های آینده بهره می برند.

 اما چرا این معرفی ها و مصاحبه ها مهم 
و تأثیرگذار هســتند؟ در دنیــای مردانه  
کســب وکار، موفقیت هــای بعــد از 50ســالگی 
طبیعــی بــه نظــر می رســد، امــا زنــان به واســطه  
دســته بندی های ســنی که در طول زندگی خود 
تجربه می کنند، بعد از 50سالگی حس می کنند 
موهبت هــای خــدا در حق آنهــا، مخصوصــاً در 

فضای کسب و کار به اتمام رسیده  است.

 بایــد در نظر داشــت که زنان پــس از به 
دنیا آوردن فرزندان خود و همراهی آنان 
در ســنین کودکــی، بعــد از چنــد ســال فراغتــی 
از  ضمنــی  فاصله گرفتــن  بــا  تــا  می یابنــد 
مســئولیت های مــادری، زمــان بیشــتری را بــه 
کسب و کار اختصاص دهند. اگر زنان خود را باور 
کننــد و اســیر نگاه هــای جنســیت زده نشــوند، 
تجربه هــای ســال های جوانی و شبکه ســازی در 
فرایند مســیر شــغلی، باعث می شود شــروع یا 
گســترش کســب وکار برایشــان چندان سخت 
نباشــد. شــناخت فراز وفرودهــای ایده هــا نیــز 
می توانــد در ایــن مســیر بــرای زنــان موجبــات 

موفقیت باشد.

 رفع نگرانی هایی که همیشــه برای زنان 
در مسیر ایجاد تعادل بین کار و زندگی 
وجود  داشــته نیــز می توانــد عامل مؤثــر دیگری 
برای ادامه مسیر امیدوارانه گسترش کسب وکار 
برای زنان باالی 50 سال باشد.این پروژه عالوه بر 
تأثیرگــذاری و الهام بخــش بودن بــرای همه زنان 
دنیــا، نشــان دهنده  ایــن اســت که موفقیــت در 

مسیر کار تاریخ انقضا ندارد. 

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران
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آقایبهیاددربارهدنتایبرایمابگویید.
ایدهاینمحصولازکجاشکلگرفت؟

دنتای نســخه داخلی و ایرانی یک محصــول بین المللی 
اســت که به کمک آن از دندان ها عکس گرفته می شــود 
و با هوش مصنوعی و بدون دخالت انســان، گزارشــی از 
وضعیت سالمت و اقدامات الزم به کاربر داده می شود. 
برای مثال بر اساس وضعیت دندان ها، دنتای پیشنهاد 
می دهد که عکــس رادیوگرافی از دندان ها گرفته شــود و 
آن عکس را دوباره می شــود در دنتای بارگــذاری کرد و بر 
اساس عکسی که با دوربین گوشی گرفته شده و تصویر 
رادیوگرافی، تخمین خوبی از وضعیت دندان ها به شــما 
داده خواهــد شــد. همچنیــن می توانــد بهترین پزشــک 
مرتبط با مســئله دندان شــما را هم پیشــنهاد دهــد و از 
طریق همین اپلیکیشــن هــم می توانید از پزشــک وقت 
بگیرید. پزشک هم دارای یک داشبورد است و می تواند 

اطالعات شــما را در آن ببیند و به آن دسترســی داشــته 
باشــد و حتی می تواند حساســیت هــوش مصنوعی در 
تشخیص را هم تنظیم کند و بر اساس آن اقدام و راهکار 
پیشنهاد دهد. بیمار می تواند راهکار پزشک را با راهکار 
هوش مصنوعی تطبیق دهــد و در نهایت تصمیم بگیرد 

چه درمانی را انتخاب کند. 
محصول مــا در واقع برآمــده از یک کســب وکار خدمات 
هوش مصنوعی است که چند ســال پیش هسته آن در 
انگلستان با نام »دیتاکولب« شکل گرفت و این فرصت 
را برای ما فراهم کرد تا با دانش و پتانسیل دوستان مان در 
ایران، پروژه های مختلفی را انجام دهیم. پس از مدتی، با 
توجه به ظرفیت های باالی نیروی انسانی شرکت تصمیم 
گرفتیم عالوه بر شکل خدماتی دیتاکولب، یک محصول 
هم توسعه دهیم. این محصول حاصل همکاری با یکی 
از شــرکت های بیمه ای بزرگ دنیــا به نام »الیانز« اســت 

که در اکثر کشورها فعالیت دارد. در زمستان سال 2021 
با این شرکت در کانادا وارد یک همکاری شدیم. مسئله 
اینجا بود که اکثر ادعاهای خســارت دندان که از سمت 
دندانپزشکان به این بیمه ارسال می شد، نسخه کاغذی 
بود؛ یعنی پزشک یک فرم کاغذی را پر و به همراه مدارک 
دیگر برای شرکت بیمه ارسال می کرد و کارشناسان بیمه 
با بررســی آن، خســارت را تأیید یــا رد می کردنــد. در گام 
اول این شرکت می خواست با اســکن کاغذ، دیتاها را به 

صورت دیجیتالی استخراج کند. 
وقتی کار را شــروع کردیم بــه این نتیجه رســیدیم که این 
کار غیر قابل انجام است؛ چراکه هر پزشک فرم خودش 
را داشــت و شــکل واحدی در کار نبود. بعد فهمیدیم که 
کل فرآیند معیوب اســت و با کمک دوستان و آشنایانی 
که دندا نپزشــک بودند به این نتیجه رســیدیم که با یک 
عکــس RGB از دندان هــا می شــود یکســری مشــکالت 

گفت و گو با پویا بهیاد، مدیرعامل دنتای؛ او بر جذابیت های بازار بیمه دندان پزشکی 
تأکید دارد و با یک محصول مبتنی بر هوش مصنوعی ادعا می کند می خواهد 

هزینه های بیماران را کم کند
پویابهیاد31سالداردودانشآموختهرشتهفیزیکدردانشگاهشهیدبهشتیاست.فعالیتشدرکسبوکارهاینوآورراباراهاندازیاستارتاپیبهنام»بیلیونر«شروع
کردهکهبعدازمدتیآنرامیفروشدوباتجربههایمتنوع،پایشبهحوزهسالمتبازمیشود.یکشرکتدرکاناداداردوخودشمیگویدتوانستهاز»انویدیاونچرز«

سرمایهجذبکند.محصولیبرایبازاربینالمللتوسعهدادهکهنسخهایرانیآن»دنتای«نامداردکهباکمکهوشمصنوعیمیتواندسالمتدندانهارارصدکند.او
ازجذابیتهایبازاربیمهدندانپزشکیمیگوید؛بازاریکهتقریباًهمهبیمههاازآنفراریاندوحاالاومیگویدبامحصولنوآورانهاشخألاینبازارراپرکردهاست.پای

صحبتهایپویابهیادنشستیموازاودربارهکسبوکارش،هوشمصنوعیونقشآندرآیندهپرسیدیم.

دندان پزشکی و 
امکان های آینده

 جذب سرمایه یک 
استارتاپ حوزه پزشکی 

ابریج؛راهکارضبط
مکالماتپزشکی

 استارتاپ هوش مصنوعی ابریج 
در یک دور سرمایه گذاری سری
A ، مبلــغ 12.5میلیــون دالر جمــع آوری  
کرده و سرمایه خود را به 27 میلیون دالر 
رسانده است. این دور توسط ویتینگتون 
ونچرز همراه با مشارکت سرمایه گذاران 
موجود مانند یونیون و یوپی ام سی رهبری 
شد.  سرمایه گذاران جدید عبارت اند از: 
ویستلر کپیتال و یوشا بنگو، برنده جایزه 
کامپیوتــر: »جایــزه  علــوم  عالــی در 

تورینگ«. 

 ابریج از زمان تأســیس در سال 
بــرای  برنامــه  یــک   ،2018
مصرف کننــده ارائــه کــرده کــه بیمــاران 
می تواننــد از آن بــرای ضبــط مکالمــات 
پزشکی خود استفاده کنند. هر ضبط با 
هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین 
رونویسی می شود. این برنامه همچنین 
اصطالحــات پزشــکی کلیــدی را بــرای 
کاربــران تعریف می کنــد و مراحل بعدی 
مراقبــت را بر اســاس برنامــه ارائه دهنده 

برای یک بیمار مشخص می کند. 

 اکنــون ایــن اســتارتاپ در حــال 
راه اندازی یک راه حل ســازمانی 
بــا  می توانــد  راه حــل  ایــن  و  اســت 
سیستم های مدارک پزشکی الکترونیکی 
ادغام شود و همچنین می تواند برای قرار 
مالقات هــای پزشــکی از راه دور از طریــق 
یک API اســتفاده شــود.  هدف، کاهش 
فرسودگی ارائه دهندگان خدمات درمانی 
و افزایش رضایت بیمار اســت. به گفته 
این شــرکت، ایــن پلتفرم بــا بیــش از 1.5 
میلیــون نمونه پزشــکی، آمــوزش دیده و 
تاکنون توســط دو هزار پزشــک استفاده 

شده است.

 »شیودر رائو«، مدیر عامل و یکی 
از بنیان گذاران ابریج در بیانیه ای 
مطبوعاتــی گفت:»مــن یک متخصص 
قلــب شــدم تــا بــه بیمارانــم کمــک کنــم 
ســالمت خــود را بهبــود بخشــند، امــا 
واقعیت این بود که زمان بیشتری را صرف 
یادداشــت های خــود می کــردم تــا بــا 
بیمارانــم. ایــن شــرکت متعهد بــه چهار 
ســال تحقیق و توسعه اســت تا مطمئن 
شود پس از عرضه محصول، می تواند به 

سرعت گسترش یابد.«

 INVESTMENTسرمایهگذاری
I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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را تشــخیص داد. مدلی را توســعه دادیم تا کاربــر بتواند 
عکس را با گوشی خودش بگیرد. با کمک همین دوستان 
توانســتیم نزدیک به ســه هزار عکس را لیبــل بزنیم و با 
آن یک مــدل اولیــه توســعه دادیــم و بــا ارتباطاتــی که با 
دیتاکولب داشتیم توانستیم به چند سازمان مردم نهاد 
وصــل شــویم کــه در بوســنی  وهرز گوین و دانمــارک بــه 
کمپ هــای پناهندگی مختلفــی خدمات دندانپزشــکی 
می دادنــد. از ایــده اســتقبال خوبــی شــد و توانســتیم با 
همکاری آنها نمونه های زیادی دریافت کنیم. تجربه اول 

در بوســنی بود و به گفته خود آنها توانســته 
بودند به کمــک ابزار مــا اولویت بندی کنند و 
بر اســاس ایــن اولویت بندی، تعداد کســانی 
که توانســته بودنــد مــداوا شــود 270 درصد 
افزایــش پیــدا کــرده بــود. بــاز هــم بــه گفتــه  
خودشــان، مــا توانســته بودیــم 30 درصد از 

هزینه های اضافی شان را کاهش دهیم. 
تجربــه دوم در کمــپ دانمــارک بــود کــه بــه 
مراتــب موفق تــر بــود؛ چراکــه هــم توانســته 
بودیــم بــا کیفیــت بهتــری عکــس بگیریــم و 

هــم مــدل  مــا پیشــرفت بیشــتری داشــت و توانســتیم 
تعداد افرادی که معالجه می شــوند را شــش برابر کنیم و 

هزینه های آ نها را تا 40 درصد 
کم کنیم. تجربــه موفقی بود و 
در همــان ســال 2021 از طریق 
اتــاق بازرگانــی ایران-آلمان در 
مســابقه اســتارتاپ جرمنــی 
2 شــرکت کردیم کــه نهایتــاً از 
بین 680 استارتاپ از کل دنیا، 
جــزو 15 اســتارتاپ برگزیــده 
انتخــاب شــدیم و بــه آلمــان 
رفتیــم و محصــول را پرزنــت 
کردیــم. در مســیر رشــد قــرار 
گرفتیــم و شــرکت را در کانــادا 

ثبت کردیم. 
محصول ما »استرای بری« نام 

دارد که پس از حضور در آلمان، در ایران هم بازخوردهای 
زیادی داشت که منجر به توسعه نسخه مخصوص بازار 
داخلی شــد و با تفاهمی هم کــه با چند شــرکت بیمه ای 
در داخل ایجاد شده، در حال ایجاد این بستر هستیم.

اینروزهازیادازفناوریهوشمصنوعی
میشــنویم.چتجیپیتیهمچندروزپیشدر
یکآزموندشوارپزشکینمرهقبولیکسبکرد.
بهنظرشمااینصحبتهایپرحرارتازتغییرات
بــزرگ،خصوصــاًدرحوزهســالمتچقــدرجدی
اســت؟آیاخطرنابودیپزشکیبهشــکلامروزی

وجوددارد؟
تغییرات کامالً جدی است و من هم با تمام صحبت هایی 
که در خصــوص تغییرات بزرگ می شــود و موجــی که به 
راه افتــاده موافقم. حــدس من این اســت کــه خیلی زود 
کســب وکارها دچار تحوالت بزرگی خواهند شــد؛ یعنی 
تــا دو دهــه دیگر شــاهد جهانــی متفــاوت خواهیــم بود. 
تغییراتی که انقالب های صنعتی را شکل داد، این  بار هم 
شــکل جهان را عوض خواهد کرد. در گذشته 90 درصد 
افراد کشــاورز بودنــد و حاال 10 درصد کشــاورز هســتند. 
چنین تغییری در تمــام حوزه ها رخ خواهد داد. شــما به 
نابودی پزشــکی اشــاره کردید، اما باید بگویــم قبل از آن 
برنامه نویســی به مفهومی کــه امروز آن را می شناســیم، 
از بین خواهــد رفت. بــه نظرم مــا ناگزیر از ایــن تغییرات 
هستیم، اما به تبع آن نیازهای جدید و مشاغل جدیدی 

شکل خواهد گرفت. 
من همین چند روز پیش یک پوزیشــن شــغلی جدید با 
عنــوان »پرامپــت انجینیرنیــگ« دیــدم. یعنی شــما اگر 
برنامه نویســی باشــی که با چت  جی پی تی و کار کردن با 

آن آشنا باشی، می توانی این شغل را انتخاب کنی. یعنی 
باید بدانی کــه در گفت وگو با هوش مصنوعــی از آن چه 
بخواهی که خروجی بهتری تحویل بگیــری. یعنی اگر تا 
دیروز کســی با پایتون و جاوااســکریپت کد می زد، امروز 

همه نگاه ها به چت  جی پی تی است.

شمابههمکاریبابیمههااشارهکردید.
بیمههــارویخوشــیبــهدندانپزشــکینشــان
نمیدهنــدوخیلــیازآنهــاایــنســرویسرااز
خدماتشــانحــذفکردهانــد.درمــوردایــن
همکاریبگوییدواینکهاستفادهازاینراهکار
چقــدرمیتوانــددربحــثســالمتدهــانو

دنداندرکشورراهگشاباشد؟
مــا بــه ایــن شــرکت ها از طریــق همــکاری بــا 
شرکت »دمیس« خدمات پردازش و ارزیابی 
خسارت دندان ارائه می دهیم. فرایند به این 
صورت است که با مقایسه عکس رادیوگرافی 
قبــل و بعــد از درمــان و تطبیــق آن بــا ادعــای 
خســارت نامه، خســارت تأیید یا رد می شود. 
مشــکل عــدم پوشــش خدمــات دندانپزشــکی یــا بهتــر 
بگویــم پوشــش حداقلــی بیمــه دنــدان، مختــص ایــران 
نیســت و تقریبــاً در سراســر 
دنیــا بــه جــز چنــد کشــور این 
مســئله وجــود دارد. مثــالً در 
کانادا سقف پرداخت در سال 
هــزار دالر اســت و در ایران هم 
حدود ســه میلیــون تومــان در 
ســال. هزینه هــای ایــن بخش 
از درمــان بســیار باالســت و با 
توجه بــه وضعیــت اقتصادی، 
ایــن خدمــات بــه درمان هــای 
لوکس تبدیل شــده اند؛ چراکه 
افــراد کمــی می تواننــد از آن 
برخوردار باشند و به تبع، بازار 
دندانپزشــکان هــم کوچــک 
می شــود و در نتیجه بیمه ها هم رغبتی برای ارائه چنین 
خدماتی ندارند. اما عامل اصلی عدم استقبال بیمه این 
است که ارزیابی چنین درمانی کار بسیار دشواری است. 
بــرای مثــال بــرای ارزیابــی بیمه ســالمت چند شــاخص 
مهم وجــود دارد که بــا آزمایش خــون و اکوی قلــب قابل 
اندازه گیــری اســت، ولــی در دندانپزشــکی چنین چیزی 
ممکن نیست و همین باعث می شود ریسک بیمه کردن 
در دندانپزشــکی بســیار باال باشــد. پس دو عامل گرانی 
خدمت و ارزیابی ناممکن درمان، یک خأل ایجاد می کند 

که محصول ما سعی می کند آن را پر کند.
 محصــول مــا چالــش عــدم اندازه گیــری ریســک بــرای 
بیمه هــا را حــل می کنــد و از طرفــی راهــکار رگــوالر 
مانیتورینــگ و معاینــات منظــم را هــم ارائــه می دهد که 
تا 90 درصد می تواند هزینه های خســارت دندانپزشکی 
را کاهــش دهــد. یعنی بــا اســتفاده از ایــن ابزار مثــالً اگر 
یــک پوســیدگی را در مراحــل اولیــه تشــخیص دهیــم با 
مجاب کردن کاربر برای اقدام به درمان، این هزینه ها هم 
برای کاربــر و هم بــرای بیمه تا حــد قابــل  توجهی کاهش 
خواهد داشــت. امــا اگر ایــن رگــوالر مانیتورینــگ وجود 
نداشته باشد، فرد ممکن است متوجه پوسیدگی نشود 
یا رسیدگی الزم را انجام ندهد. با معاینات منظم ممکن 
است با یک دهان شویه بشــود جلوی درمان پرهزینه ای 
ماننــد روت کانــال یــا ایمپلنــت را گرفــت و ایــن را در نظر 
بگیریم که تفاوت قیمت یک  دهان شــویه بــا درمان های 
مرحله آخــر حــدود 12 یــا 13 میلیون بــه ازای هــر دندان 
یک فرد اســت. ایــن هزینه اگر بــا این راهــکار از صنعت 
بیمه کســر شــود، به شــدت در بحث درآمدزایی بیمه ها 

مؤثر است.
در تحقیقی کــه ما در بــازار کانــادا انجام دادیم بــه نتایج 

جالبی رسیدیم. حجم بازار بیمه سالمت کانادا نزدیک 
به 60 میلیارد دالر در ســال اســت. در ســال 2021 حدود 
15 میلیارد دالر به دندانپزشــکان بابــت درمان پرداخت 
شده و کل سود بیمه سالمت در کانادا حدود 1.7 میلیارد 
دالر بــوده اســت. اگــر بیمه هــای دندانپزشــکی کانــادا 
فقــط 10 درصــد از هزینه هــای بیمــه ای را طی ســه ســال 
با کمک محصــول ما کاهــش دهند، درآمد ساالنه شــان 
حدود 70 درصد رشــد خواهــد کرد و این نشــان می دهد 
چقدر بیمه دندانپزشــکی می تواند بیمه جذابی باشــد. 
ما فکــر می کنیــم با پــر کردن ایــن خأل هــم بتوانیــم بیمه 
دندانپزشــکی را درآمدزا کنیــم و هم هزینه هــای بیمار را 
پایین بیاوریم و در نهایت سطح ســالمت دهان و دندان 
را ارتقا دهیم. فقط در سال 2022 در آمریکا 220 میلیارد 
دالر هزینــه خدمــات دندانپزشــکی شــده و ایــن نشــان 

می دهد این بازار تا چه حد بزرگ است و جای کار دارد.

شماتجربهکارباکشــورهایمختلفرا
داشــتهاید.اینروزهاحالوروزکســبوکارهایما
خوبنیستوخیلیهامهاجرتراترجیحدادهاند
وناامیــدشــدهاندوفضــارابــرایکارمناســب
نمیبینند.وضعیتشماچگونهاستوهمکاری
بــاکشــورهایدیگرچــهتفاوتهایــیرابرایشــما

آشکارکردهاست؟
پاسخ دادن ســخت است. شــاید خیلی ها بگویند ایران 
برای کســانی که درآمد ارزی دارند، بهشت برین است؛ 
چراکــه درآمدشــان دالری و مخارج شــان ریالــی اســت. 
نگهداشــت چنین شــرکتی که بتوانــد نیروهایــش را در 
بدترین شــرایط حفظ کند، کار ســاده ای نیست؛ چراکه 
تمام دغدغه ها از جنس درآمد نیست. ما سعی کرده ایم 
هیچ کــس را از دســت ندهیم، امــا تنها عاملی کــه افراد 
را از ما جدا کــرده، مهاجرت اســت کــه مهمترین عامل 
مهاجــرت هم ناامیدی اســت. نبــود یک تصویر روشــن 
از آینــده برای یک جــوان 22 یا 23ســاله بااســتعداد، به 
تنهایی انگیزه باالیی برای مهاجرت ایجاد می کند. تمام 
سرویس های بین المللی به روی ما قطع است. کاری که 
باید در دو یا ســه دقیقه انجام شــود، دو یا ســه روز از ما 
زمــان می گیرد. با این شــرایط راه اندازی کســب وکارهای 
نوآور زیر ســؤال می رود. بازار ایران بازار بســیار ســختی 
اســت و اگر کســی بتوانــد در آن موفق شــود، باید بیش 
از هر یونیکــورن دیگری مــورد تقدیر قرار بگیــرد؛ چراکه 
توانســته در شــرایط نابرابر و غیر قابل تصور رشــد کند. 
طرح هــای زیــادی در دنیــا موفق به جــذب ســرمایه های 
چندمیلیون دالری می شــوند که شــاید ایده اش بســیار 
پیش پاافتــاده و دم دســتی باشــد، امــا بــه ســادگی مورد 
حمایــت قــرار می گیرنــد و مســیر رشــد برایشــان فراهم 

می شود.

آیاتاکنونجذبسرمایهایچهازخارج
وچــهدرداخــلداشــتهاید؟برنامهتــاندرایــن

خصوصچیست؟
انویدیــا ونچرز روی محصــول خارجی ما ســرمایه گذاری 
کــرده و از ایــن رو برای محصــول خارجــی از ایــران دنبال 
جذب ســرمایه نیســتیم؛ چراکــه پیچیدگی های بســیار 
زیــادی بــه همــراه دارد. امــا بــرای دنتــای کــه محصــول 
داخلی مان است، طرحی داریم که دوست داریم برایش 
جذب سرمایه  کنیم. طرح ما در قالب یک سرویس برای 
شــرکت های مختلف اســت و چنــد طرح مختلــف دارد. 
یکــی از ایــن طرح هــا به ایــن شــکل اســت کــه کارمندان 
شــرکت از دندان هایشــان عکــس می گیرنــد و مــا تا یک 
ســال تمام هزینه های مربــوط بــه درمان شــان را گارانتی 
می کنیم. طرح بعدی ارتقای سطح سالمت دندان هاست 
و بــرای این طرح ها دوســت داریم ســرمایه جــذب کنیم. 
می خواهیــم کاری کنیــم کــه هزینه بــرای بیمــار، آخرین 

چیزی باشد که به آن فکر می کند.

REVIEWبررسی

آینده سالمت و پزشکی با 
هوش مصنوعی چگونه 

خواهد بود؟

پایبندیبهدرمان
اســتفاده از هــوش مصنوعــی )AI( در 
مراقبت های بهداشتی به سرعت در حال 
پیشــرفت اســت و نحوه مدیریــت و ارائه 
مراقبت های بهداشتی را تغییر می دهد. 
هــوش مصنوعــی بــا توانایــی انقــالب در 
ســالمت و پزشــکی، نقــش مهمــی در 
تشــخیص و درمــان بیماری هــا و ارائــه 

مراقبت های بهداشتی شخصی دارد.
یکی از مزایــای اصلــی اســتفاده از هوش 
مصنوعــی در مراقبت هــای بهداشــتی، 
توانایــی آن در بهبــود نتایج بیمار اســت. 
هوش مصنوعی می تواند برای تشخیص 
سریع و دقیق بیماری ها مورد استفاده قرار 
گیرد و اجــازه می دهد مداخــالت به موقع 
و مؤثرتــر انجام شــود که می تواند شــدت 
بیماری را کاهــش دهد و پیش بینی بیمار 
را بهبود بخشد. همچنین می تواند برای 
تجزیه وتحلیل مقادیر زیادی از داده های 
پزشکی مورد استفاده قرار گیرد که اجازه 
می دهد پیش بینی های دقیق تری در مورد 
پیشرفت یک وضعیت خاص ارائه دهد.

عالوه بر قابلیت های تشــخیصی، هوش 
مصنوعی همچنین می تواند برای بهبود 
رضایــت و تعامــل بیمار اســتفاده شــود. 
هــوش مصنوعــی می توانــد بــرای ارائــه 
مشــاوره و مربیگــری شــخصی در زمینــه 
سالمت بر اساس شــیوه زندگی و سابقه 
سالمت فرد، کمک به بهبود پای بندی به 

برنامه های درمانی استفاده شود. 
هوش مصنوعی همچنین می تواند برای 
اتوماسیون وظایف اداری و کاغذی، کاهش 
زمــان صرف شــده  توســط پزشــکان بــرای 
کاغــذی و آزاد کــردن زمــان بیشــتر بــرای 
تعامل با بیماران استفاده شود. همچنین 
می تواند در زمینه هــای مختلف از جمله 
مدیریــت کاربرد داشــته باشــد. بــا وجود 
پتانسیل هوش مصنوعی در مراقبت های 
بهداشتی، مسئله حفظ حریم خصوصی 
و امنیت داده ها وجود دارد. عالوه بر این، 
بــا پیچیده تــر شــدن فناوری هــای هــوش 
مصنوعــی، خطــر افزایــش ســوگیری 

الگوریتمی وجود دارد.

ما سعى کرده ایم 
هیچ کس را از دست 

ندهیم، اما تنها عاملى 
که افراد را از ما جدا 

کرده، مهاجرت است 
که مهمترین عامل 

مهاجرت هم ناامیدى 
است

عباس عین علی 

abbas.einali
@gmail.com
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»ترا« با کمک فودلبز جذب 
سرمایه می کند

۱/۵میلیوندالر
برایکسبوکار

مراکشی

»تــرا« )Terraa(، یک پلتفــرم توزیع مواد 
غذایی مبتنی بر فناوری است که به روش 
B2B در مراکــش فعالیت دارد و توانســته 
در یک دور، یک ونیم میلیون دالر بودجه 

اولیه به کمک فودلبز جذب کند.
ایــن ســرمایه از ســوی یــک ســرمایه گذار 
اروپایی و استودیوی سرمایه گذاری که در 
مراحل اولیه سرمایه گذاری خطرپذیر برای 
غذا، پایداری و سالمت را انجام می دهند، 
جمــع آوری خواهــد شــد. 
ســایر شــرکت کنندگان در 
این دور، »یو ام ســیکس پی 
لیــرز  »اوت  ونچــرز«، 
ونچــرز«، »موشــا ونچــرز« 
و آزمایشــگاه DFS آفریقــا 

هستند.
گذشــته  ســال  کــه  تــرا 
توســط یوســف بنکیــران و 
بنویــت دی وینی تأســیس 
شــد، مــواد غذایــی تــازه را مســتقیماً از 
کشــاورزان تهیه کــرده و بــه فروشــندگان 
می رساند. این شرکت قصد دارد از بودجه 
یک ونیــم میلیــون دالری بــرای تقویــت 
زیرساخت های لجستیکی خود و توسعه 
ایــن زیرســاخت ها در شــهرهای مراکش 
استفاده کند، ســپس در یک سال آینده 

بازارهای جدید را در منطقه کشف کند.
ایــن اســتارتاپ در حــال ایجــاد تغییــر در 
زنجیــره تأمیــن مــواد غذایــی تــازه در 
مراکــش اســت؛ زنجیــره ای کــه بنکیــران 
آن را همچنــان ســنتی و بســیار پراکنــده 
و تحــت ســلطه واســطه هایی توصیــف 
می کنــد کــه محصــوالت را بــا قیمت های 
پایین از کشاورزان خریداری می کنند تا با 

سودهای کالن بفروشند.
بنکیــران بــه تک کرانــچ گفــت: »مراکــش 
در حــال حاضــر اولویــت ماســت، امــا 
بــرای گســترش در شــهرهای دیگــر نيــز 
برنامه هایی داریم. وقتی مطمئن شــدیم 
که می توانیم این مــدل را در جاهای دیگر 
تکرار کنیم، با یک کشــور بزرگ در آفریقا 
که بازار بزرگی دارد شــروع می کنیم.« این 
اســتارتاپ محصوالت تازه را مســتقیم از 
کشــاورزان خریــداری می کنــد و بــه روش 
آنالیــن بــه خرده فروشــان، رســتوران ها و 
سایر فروشندگان می فروشد. سفارش ها 
از طریق وب ســایت یا واتــس اپ پذیرفته 

می شود. 

NEWSخبر

گفت و گو با مهشید مقیمی فر، مدیرعامل شرکت cod24؛ او می گوید با اینکه در سمنان 
فعالیت می کنند، اما مشتریان شان محدود به این استان نیستند 

همکاری با دو هزار فروشگاه 
در کمتر از یک سال

مهشیدمقیمیفر،مدیرعاملشرکت»مهسانفراز
تجارتقومس«کهبانامتجاریcod24درشهرسمنان

فعالیتدارد،میگوید:»پیشازاینکهایدهراهاندازی
یککسبوکارجدیدوایجادیکشرکتبهذهنمبرسد،

دریککلینیکپزشکیمشغولبهکاربودمکهدرآن
کلینیک،بخشیازمسئولیتمخدماتارسالداروبه

مشتریانازطریقشرکتهایواسطپستیولجستیکی
بود.ازهمانزمان،فکرتأسیسیکشرکتواسطپستی
درذهنمجرقهخورد،زیرامیدیدمایننیازبرایشرکتها

تاچهاندازهروبهرشداست.«
مقیمیفرجزوزنانفعالکارآفریندرحوزهلجستیک

 cod24کشوراستکهانگیزهخودراازتأسیسشرکت
نیازیتشخیصمیدهدکهدراینصنعتبهچشم
میخوردوبهنظرمیرسدایننیازنهتنهاهنوزاشباع

نشده،بلکههرلحظهبیشترمیشود.گفتوگوی
»کارنگ«رابامهشیدمقیمیفردربارهانگیزه،اهدافو
خدماتcod24میخوانید.cod24یکیازشرکتهای
عضوپارکعلموفناوریاستانسمنانبودهوبهتازگی

عضومرکزنوآوریپستشدهاست.

چطــورشــدبــهفکــرافتادیــدcod24را
تأسیسکنید؟

 با دو نفر از دوســتانم ایده راه اندازی یک کسب وکار جدید 
را مطــرح کــردم. نیــاز بــازار را دیده  بــودم که تــا چه انــدازه به 
شــرکت های واســط پســتی و لجســتیکی احتیــاج وجــود 
دارد؛ بنابراین پیشــنهاد تأسیس یک شــرکت لجستیکی 
را دادم. دوســتانم نیز بــا این ایــده موافق بودند و اســتقبال 
کردند. به این ترتیب استارت تأسیس شــرکت زده شد، اما 
دوستانم به دالیلی همچون مهاجرت و تأهل، بعد از تأسیس 
شــرکت از ادامــه کار منصــرف شــدند. در میانه کار، بــرادرم 
مصطفی مقیمی فر با من همراه شد. سال 1395 استارت این 
کسب وکار با ثبت شرکت زده شد، اما انجام برنامه ریزی های 
نرم افزاری و پروپوزال اولیه آن تا زمانی که به مرحله راه اندازی 
برسد، حدود دو سال طول کشید. با توجه به درخواست ها و 
نیاز مشتریان و هم فکری اعضای اتاق فکر شرکت -که خارج 
از مجموعــه به من مشــاوره می دهند- توانســتیم در ســال 
1397 بیس اولیه  مان را به یک پنل حرفه ای تبدیل کنیم. در 
روزهای اول با اجاره دو اتاق از شرکت پست سمنان کار را آغاز 
کردم و کم کم با گسترش خدمات، نیاز به استفاده از فضای 

بیشتر احساس می شد و هم اکنون تبدیل به فضای نسبتاً 
بزرگ و مناسبی جهت همکاری با 20 پرسنلی شده که با هم 

در مسیر هدف همراهیم.

درحــالحاضــرچــهخدماتــیارائــه
میدهید؟

خــرداد 1401 بــا به روزرســانی پنل، خدمــات این شــرکت به 
صورت گسترده تر ارائه شد و به جز خدمات ارسال رایگان، 
پرداخت در محل و پرداخت نقدی، خدمات طراحی سایت 

و اپلیکیشن نیز به خدمات شرکت اضافه شد.
 

غیرازفروشگاههایاینترنتی،تمرکزشما
رویچهنهادهاییاست؟

غیر از فروشگاه های اینترنتی با نهادهایی مانند کمیته امداد 
و بهزیستی، زنان سرپرست خانواده و کسب وکارهای نوپا و 

خانگی همکاری خوبی داریم.

بهچندفروشگاهاینترنتیخدماتخود
راارائهمیدهید؟

I N T E R V I E W

سمیه سامانی  
  

somaye.samani
@gmail.com
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تاکنون بیش از دو هزار فروشگاه اینترنتی از ما پنل دریافت 
کرده انــد. از خــرداد 1401 بیش از 50 فروشــگاه برای ســایت 
تقاضا داشته اند و از طریق تیم نرم افزاری شرکت cod24 به 
مدیریت مهندس یاسر احسانی در کمترین زمان ممکن 
برای این فروشــگاه ها ســایت طراحی و تحویل شده و حتی 
اگر نیاز به تولید محتوا، عکاسی یا تبلیغات داشته  باشند، 
اقدامات الزم را انجام می دهند تا این فروشگاه ها بتوانند از 

طریق سایت، فروش مناسبی داشته  باشند.
حتی فروشــگاه هایی که متقاضــی اینمــاد و درگاه پرداخت 
بانکی هستند در کوتاه ترین زمان ممکن در بازه زمانی بین 
یک تا دو هفته با پیگیری مستمر کارشناسان ما، خدمات 
درگاه در اختیارشــان قــرار می گیــرد تــا هــر آنچه نیــاز دارند 

فراهم شود و هم زمان حین راه اندازی فروشگاه، 
خدمات پنل پستی را نیز دریافت می کنند.

 
روزانهازطریــقپنلهاییکه
دراختیارفروشــگاههاقــراردادهایدچه

تعدادمرسولهجابهجامیشود؟
روزانه بــه طور متوســط حــدود هزار مرســوله از 

طریق پنل های پستی جابه جا می شود.

آیــامشــتریاناصلــیشــما
محدودواستانیهستند؟

خیر. درست است که ما در شهر سمنان فعالیت می کنیم، 
امــا بــه دلیــل ارتباط گیــری بــا ادارات پســت کل کشــور و 
کســب وکارهای آنالین، محدودیت مکانی نداریــم. قرارداد 
مــا از وزارت ارتباطــات و اداره مهندســی عملیــات و راهبری 
ســرویس اخذ شــده  و به همین دلیل مجوز فعالیت در کل 
کشور را داریم و چندان محدود به مکان نیستیم. البته برای 
کســب وکارهایی که در شــهر ســمنان فعالیت دارند، عالوه 
بر خدمات آنالین و پاســخگویی تلفنی، خدمات به صورت 
ســنتی و حضــوری از طریــق باجــه قبول نیــز ارائه می شــود 
و مشــتریان می تواننــد بــه صــورت حضــوری نیــز خدمات 

دریافت کنند.
 

آیاخدماتانباردارینیزدارید؟
بلــه. خدمــات ایــن شــرکت شــامل خدمــات لجســتیکی، 
انبارداری و بسته بندی می شود. بسیاری از اوقات مشتری به 
ما اعالم می کند فضای مورد نیاز برای انبارداری، بسته بندی 
و ارسال در اختیار ندارد؛ بنابراین پس از هماهنگی، اجناس 
خود را از شهرهای مختلف به انبار ما ارسال می کند و در انبار 
دپو می شود. ما با توجه به سفارشاتی که فروشگاه از طریق 
سایت یا ربات ها دریافت می کند، مرسوالت مورد سفارش 

را بسته بندی و ارسال می کنیم.
 

دریافتسفارشازطریقرباتهابهچه
نحواست؟

برخی از مشتریان تمایل ندارند سایت داشته  باشند، در این 
صورت ما لینکی از ربات-که توسط مهندسان تیم نرم افزاری 
cod24 نوشته شده- در اختیار فروشگاه می گذاریم. ربات 
برای فروشــگاه ســفارش گیری انجام می دهد و سفارشــات 
را مســتقیم به پنل فروشگاه می فرســتد و همکاران ما پس 
از اســتخراج سفارشــات، اقدام به آماده ســازی و رهسپاری 

سفارشات از داخل انبار می کنند.
 

آیامرسوالتیکهارســالمیکنیدرابیمه
میکنید؟

بله. این خدمت جدیدی اســت که به تازگی در حال اضافه 
شدن به خدمات ماست. زیرا اداره پست برای بیمه کردن و 
غرامت دادن محصوالت اینترنتی؛ مخصوصاً در قســمت 
کرایه در مقصدها دچار مشــکل اســت و ما با چند شرکت 
خدمات بیمه ای رایزنی کرده ایم تا بتوانیم تمام بسته هایی که 
از جانب شرکت ما ارسال می شوند بیمه خصوصی شوند. 

این کار تا قبل از پایان سال انجام خواهد شد.

آیاناوگانهمدارید؟  
خیر. در اختیار گرفتن ناوگان جداگانه نیاز به سرمایه گذاری 
هنگفت دارد و امیدوارم تا ســال های آتی ســرمایه شرکت به 
حدی رســیده  باشــد که بتوانیم از ناوگان ملکی برای ارســال 
مرسوالت استفاده کنیم. البته تا قبل از سال جدید، خدمت 
پیک شهری به خدمات ما اضافه می شود و فروشگاه با سرعت 
بیشــتری می تواند کاالی خود را به دســت مشــتری برساند. 
به زودی از طریق درگاه های اطالع رســانی شــرکت، اطالعات 
بیشــتری در اختیــار فروشــگاه ها قــرار می دهیم.ارســال ها 
بســته بــه انتخــاب و بودجــه مشــتری از طریــق ناوگان هــای 
شرکت پست، تیپاکس و پارسی پست انجام می شود. برای 
مثــال شــرکت پســت بســته های بــاالی 20 کیلوگــرم را قبول 
نمی کند؛ بنابراین از ناوگان پارسی پست استفاده 
می کنیم. اگر هزینه ارسال کاال برای مشتری مهم 
نباشد از ناوگان تیپاکس استفاده می کنیم. این 
سرویس ها برای فروشــگاه ها از طریق اتصال به 
پنل شرکت های پست، پارسی پست و تیپاکس 
در دســترس اســت. فروشــگاه ها بســته بــه وزن 
مرسوله و هزینه ارســال، وارد پنل این شرکت ها 
شده و انتخاب می کنند و ارسال انجام می شود. 
فروشگاه ها می توانند با شارژ مبلغ 500 تومان به 
صورت ماهانه بــرای هر مرســوله، انتخاب کنند 
خدمات پیکاپ نیز توســط مأمور پســت انجام 
شــود. در صــورت انتخــاب ایــن گزینــه، مأمــور پیــکاپ برای 
جمع آوری مرســوالت به آدرس فرســتنده مراجعه می کند و 
در زمان مقرر کار ارســال انجام می شود. این خدمت در حال 

حاضر از جانب شرکت پست نیز فعال است.
 

سرمایهگذاریاولیهچگونهانجامشد؟
بخشــی از ســرمایه گذاری اولیــه بــه صــورت شــخصی و 
بخشــی دیگر بــه صــورت وام بانکی انجام شــد. شــش ماه 
اول که کار را شروع کرده  بودم فقط به دنبال وام بودم. زیرا با 
هزینه های خرید لوازم اداری و سیستم و بعد از آن هزینه های 
برنامه نویســی و اجــاره و... مواجــه بــودم. در شــروع و بــرای 
پیشبرد کار، در سه مرحله توانستم وام 200 میلیون تومانی با 
بهره 18درصدی دریافت کنم. اما رفته رفته با افزایش خدمات 
توانســتیم طرح خود را به بانک ها و مراجــع ذی صالح ارائه 
دهیم و وام هفت درصد یا چهاردرصدی کارآفرینی دریافت 
کنیم. ایجاد طرح و دفــاع از آن و مراحل گزینــش حدوداً دو 
سال طول کشید، اما در نهایت با تالش کارشناسان ما، موفق 

به دریافت وام دو میلیارد تومانی شدیم.
 

درمجمــوعچــهمیــزانســرمایهگذاری
کردید؟

در مجموع با وام هایی که دریافت کرده ام و سرمایه شخصی 
و سود شــرکت که دوباره ســرمایه گذاری شــده، بیش از پنج 

میلیارد تومان برای انجام این کار هزینه کرده ام.
 

قسمتاعظماینسرمایهبابتچهکاری
درمجموعهسرمایهگذاریشدهاست؟

بخــش اعظمــی از این ســرمایه بــه جــز هزینه هــای مربوط 
به برنامه نویســی بابت خرید ســرور اختصاصــی، افزایش 
خدمات نرم افــزاری و لــوازم اداری مانند دوربیــن، تلویزیون، 

کامپیوتر و پرینتر و ... هزینه شده  است.
 

چشماندازشمابرایآیندهچیست؟
مــا قطعــاً از ایده هــا و خلــق فرصت هــای اقتصــادی کــه بــه 
پیشــرفت و تغییر نگــرش افــراد کمــک می کند، اســتقبال 
می کنیم. ایده هایی که با قدرت دادن به کسب وکارهای آنالین 
بتوانیم با افزایش اعتماد به نفس، خود و کسب وکارها را در 
مسیر توسعه پیش ببریم و قطعاً افزایش موفق سرمایه در 
گرو افزایش خدمات است. در حال بررسی برای ارائه برخی 
خدمات هســتیم و امیدواریم ســال 1402 بتوانیم خدمات 

دیگری به خدمات مجموعه اضافه کنیم.

جذب سرمایه ۴0 میلیون دالری برای پهپاد

پهپادهایینوینبرایحملبار

REPORTگزارش

خطوط هوایی هواپیماهای بدون سرنشین باری 
خــودران Dronamics فاش کرد کــه 40 میلیون 
دالر، قبل از سری A  جذب سرمایه کرده  است. 
مدت هــا بــود کــه تصــور می شــد هواپیماهــای 
خــودران دارای پتانســیل زیادی هســتند، البته 
نه در قلمرو پهپادهای پرزرق وبرق حمل  انسان، 

بلکه به اندازه دنیای آرام تر حمل بار.
اینجاست که صرفه جویی در اقتصاد می تواند 
بســیار مهم باشــد. پهپادهــای بــزرگ و دوربرد 
که به طور خاص برای بار ســاخته شده اند، این 
پتانســیل را دارنــد کــه پــرواز ســریع تر، ارزان تر 
و بــا تولید گازهــای گلخانــه ای کمتر نســبت به 
هواپیماهــای معمولــی داشــته  باشــند و امکان 
حمل ونقــل همــان روز را در فواصــل بســیار 
طوالنــی فراهــم کننــد. در واقــع، بســیاری از 
اپراتورهــای بــار، »ون پرنــده تحویــل« را جــام 

مقدس می دانند.
ایــن اســتارتاپ قبــالً مجــوز فعالیــت در اروپــا 
را دریافــت کــرده  و قصــد دارد بــا اســتفاده از 
پهپادهایــی که به طور خــاص برای ایــن منظور 
ساخته شده اند، یک »خط هوایی پهپاد باری« 

راه اندازی کند.
Dronamics ادعــا می کنــد که مــدل پرچمدار 
آن، »بلک سوآن« می تواند 350 کیلوگرم )770 
پونــد( را در مســافتی تــا 2500 کیلومتــر )1550 
مایــل( ســریع تر، ارزان تــر و بــا آالیندگــی کمتر 
از گزینه هــای  موجــود حمــل کنــد. اکنــون ایــن 
خبر منتشــر شــده  کــه در مجمــوع 40 میلیون 
دالر بودجــه قبــل از ســری A ازســرمایه گذاران 
خطرپذیــر و فرشــته جــذب کــرده  اســت. ایــن 
شــرکت تاکنون از »فاندرز فکتوری«، »اســپید 
اینوســت«، »الون کپیتال« و صندوق توســعه 
SDF(، بــازوی ســرمایه گذاری  اســتراتژیک )
شــورای تــوازن ابوظبــی، امــارات متحــده عربی 

جذب سرمایه کرده  است.
 Dronamics یکی از بنیان گذاران و مدیرعامل
از طریق ایمیــل توضیح داد: »ما بــه اندازه یک 
ون تحویل )رنو کانگــو( هســتیم و می توانیم در 
عــرض 12 ســاعت یــا کمتــر، از سراســر اروپــا با 
کمترین هزینــه حمل ونقل هوایــی عبور کنیم. 
در حــال حاضر بــرای تحویــل همــان روز از یک 
مرکــز فول فیلمنــت، دو ســاعت رانندگــی نیــاز 

اســت... تنهــا راه بــرای رســاندن مرســوله در 
همان روز به صورت گســترده، اســتفاده از یک 
پهپــاد بــرای مســافت های طوالنی تر بــا هزینه 
کمتر برای مرحله رهســپاری مرســوله )یک ون 
تحویــل پرنــده( اســت. بــا بــرد خــود می توانیم 
تمــام ســفارش همــان روز اروپــا را از یــک انبــار 
پوشــش دهیــم - هیچ کــس، چه رقیب ســنتی 
و چــه هواپیمای بــدون سرنشــین قادر بــه ارائه 

آن نیست.«
او گفــت: »برخالف رقبــا، آنها قبالً مجــوز پرواز 
دارند و تحت مقررات جدید پهپادهای اتحادیه 
اروپا هســتند. مشــخصات هزینــه آن پایین تر 
اســت و ظرفیــت را بــه فــروش می رســاند، نــه 
هواپیما را و این اجازه می دهد تا حلقه بازخورد 
و عملیات بســیار کوتاه تر شــود و مــا می توانیم 

سریع تر نوآوری و تکرار کنیم.«

سرمایهگذاریبخش
  SDFسرمایهگذاریخطرپذیر

 Dronamicsدر
اکنون ایــن اقــدام به معنــای ایجاد 
مشــترک  ســرمایه گذاری  یــک 
مســتقر در امــارات خواهــد بــود 
 Dronamics کــه یــک عملیــات
در امــارات متحده عربی بــه عنوان 
مرکــزی بــرای منطقــه خاورمیانــه و 

شمال آفریقا ایجاد می کند.
عبدهللا ناصر الجعبری، مدیرعامل 
SDF در بیانیــه ای گفــت: »وقتــی 
صحبــت از Dronamics بــه میان 

می آید، اقتصاد آنها بســیار امیدوارکننده اســت 
و کاربران بالقــوه Dronamics از تحویل ســریع و 

کارآمد محموله ها بهره مند خواهند شد.«
40 میلیــون دالر تــا بــه امــروز در ایــن بخــش 
سرمایه گذاری شده که عالوه بر اینکه 2.5 میلیون 
 Dronamics یورو )2.7 میلیون دالر( کمک هزینه
اســت که توســط کمیســیون اروپــا تحــت برنامه 
شــتاب دهنده شــورای نــوآوری اروپــا )EIC( اعطــا 
شــده و تعهــد مــادی EIC بــرای حمایــت از دور

ســری Dronamics A. همچنیــن 12/5 میلیون 
یــورو دیگــر )13.45 میلیــون دالر( در ایــن بخــش 

جذب سرمایه شده  است.
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گفت و گو با محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک سازمان نظام 
صنفی رایانه ای استان تهران؛ او معتقد است لندتک ها ظرفیت های بسیاری 

برای حل مشکالت مردم و اقتصاد کشور دارند
فلسفهوجودیلندتکهابهگونهایاستکهباحضورشانبهحلمشکالتاقتصادیمردمکمکمیکند،اماچراهنوزتنظیمگریدرستیبرایشاناتفاقنیفتادهاست؟چرااز

ظرفیتهایشانبهدرستیاستفادهنمیشودواعتمادکافیکهبتواندتأمیناعتباررابرایآنهاتسهیلکند،هنوزرقمنخوردهاست؟
اینسؤاالتوپرسشهایدیگردرخصوصلندتکها،محورسؤاالتیبودکهدرگفتوگوبامحمدصادقآزادانی،رئیسکمیسیونلندتکسازماننظامصنفیرایانهایاستانتهران
مطرحکردیم.اومیگویدبافعالیتهاوجلساتونامهنگاریهاییکهدرکمیسیونانجامدادهاند،درتالشاندمشکالتکسبوکارهایاینحوزهراهرچهسریعتربرطرفکنند.ازجمله

تسهیلدریافتاینمادبرایکسبوکارهایلندتکیوتالشبرایایجادیکفهرستسیاهکهبهکاهشنرخنکوللندتکیهاکمکمیکند.اومیگویدکاهشنرخنکول،ریسکایندست
کسبوکارهارانیزکممیکندوطبیعتاًسرمایهگذاریدرآنهاراافزایشمیدهد.آزادانیمعتقداستباوجودظرفیتهایفراوانیکهبرایفعالیتلندتکهاوجوددارد،بهدلیلبرخی
مشکالتبهاینظرفیتهاتوجهجدینشدهوبعضیازحوزههامغفولماندهاند.اوازجملهحوزههایمغفولماندهراگردشگریودرمانمیداندکهبهشدتبهخدماتلندتکهانیاز

دارند.آنچهدرپیمیآید،گفتوگوبارئیسکمیسیونلندتکنصرتهراندربارهکسبوکارهایاینحوزه،مشکالتوتالشهایانجامشدهبرایرفعآنهاست.

تامین مالی 
گلوگاه لندتک

چرا لندتک ها در اقتصاد 
ایران اهمیت ویژه ای 

دارند؟

پرکردنسبدهای
خالیمردم

وضعیت معیشتی مردم خوب نیست. 
ایــن گــزاره ای اســت کــه می تــوان گفت 
همــه روی آن اتفــاق نظــر دارنــد. تــورم 
افسارگسیخته که به خصوص در چند 
ماه گذشته بسیار تازانده، قدرت خرید 
مردم را بیش از پیش کاهش داده است. 
بیشــتر مردم نه تنهــا از خریــد کاالهای 
غیرضرور پرهیز می کنند، بلکه در خرید 
کاالهای اساسی نیز با مشکالت فراوان 
مواجه انــد. مضــاف بر اینها دسترســی 
مــردم بــه اعتبــارات خــرد هــم چنــدان 
هموار نیست و بانک ها نیز عالقه ای به 
درگیر کردن خرد برای اعطای تسهیالت 

خرد ندارند.
لندتک هــا در تمــام دنیــا و حتــی بــرای 
کشــورهایی کــه مشــکالت اقتصــادی 
ایران را ندارند، کســب و کارهایی جذاب 
و بعضــاً پررونق بــه حســاب می آیند. با 
مــرور شــرایط کشــور و مــواردی کــه ذکر 
شــد، بــه نظــر می رســد لندتک هــا در 
ایران از نان شــب هم واجب تر باشــند. 
کســب و کارهایی کــه شــرایط دریافــت 
اعتبارات خــرد را تســهیل کرده اند و به 
گونــه ای ایــن تســهیالت را در اختیــار 
مردم قــرار می دهند کــه تقریباً مطمئن 
باشــند ایــن تســهیات بــرای خریــد 
اســتفاده می شــود و بــا آن ســفته بازی 

اتفاق نمی افتد.
رئیــس  آزادانــی،  محمدصــادق 
کمیسیون لندتک نصر تهران می گوید 
مشکالت اقتصادی تنها زندگی را برای 
مصرف کننــدگان دشــوار نکــرده، بلکــه 
کاهــش تقاضــا و خریــد ســبب شــده 
بسیاری از کســب و کارهای ارائه دهنده 
کاالها و خدمــات نیز با مشــکل مواجه 
شــوند. از ایــن رو اســت کــه حضــور 
لندتک هــا در اقتصــاد ایــران می توانــد 
راهگشــا باشــد، زیــرا باعــث افزایــش 

تقاضا می شود.
اما لندتک ها همچنان با مشکالت ریز 
و درشتی دســت و پنجه نرم می کنند که 
به گفته آزادانی، یکی از مهم ترین آنها 
تأمیــن اعتبار بــرای ارائــه به مشــتریان 
اســت. او معتقــد اســت چنانچــه ایــن 
مشکل حل شود، مشکالت دیگر نیز به 
مرور زمان رفع خواهند شد و هیچ کدام 
بــه انــدازه این یکــی نمی تواننــد مانــع 

پیشرفت و فعالیت لندتک ها شوند.
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وجودلندتکهابهعلتمشــابهتبسیار
زیادشــانبهعقــوداســالمیوفرهنگجامعــهایرانی
میتوانندبستریمناسببرایشکوفاییاقتصادخرد
وتوســعهاقتصــاددیجیتــالدرنظــرگرفتــهشــوند.
وضعیتایندستکسبوکارهادرایرانچگونهاست
وچقدرتوانستهاندازظرفیتهایشاناستفادهکنند؟
معتقدم به طور کلی ظرفیتی که باعث شده لندتک ها به وجود 
بیایند، توســعه پیدا کنند و خودشــان را با نیازهای مشتریان 
بهتر تطبیق دهند، تمرکز روی تجربه مشتری و نیازهای واقعی 
او است. لندتک اساساً خألهایی را که به شکل واقعی وجود 
دارد، پر می کند. این خأل تأمین مالی در بخش های مختلف و به 
اشکال گوناگونی است که مورد نیاز عموم جامعه است؛ اعم از 

مردم عادی یا کسب و کارهای کوچک و متوسط.
امروزه در دنیا فراگیری مالی را به عنوان یک شاخص جدی در 
ارزیابی ظرفیت اقتصادی مورد توجه قرار می دهند. فراگیری 
مالــی را می توان بــه طور ســاده توســعه و افزایــش بهره مندی 
عمومی از خدمات مالی تعریف کرد. فراگیری مالی در الیه بدنه 
اجتماعی به بهبود سطح رفاه عمومی شــهروندان انجامیده 
و در الیه ایجاد کســب وکارهای کوچک و متوســط به توسعه 
فعالیت های اقتصادی مولد منجر می شــود. شــواهد و آمار و 
ارقام حاکی از توجه نامتوازن شبکه بانکی بر ارائه تسهیالت 
خرد و کالن بوده کــه به طور کلی فراگیری مالــی را کاهش داده 
است. در شرایط اقتصادی فعلی کشور که رکود تورمی حاکم 
اســت، توســعه روش های لندتکی )با وجــود محدودیت های 
موجود( با بهبــود دسترســی پذیری منابــع مالی بــرای عموم 
مردم، ضمن حداقل کردن آثار تورمی ارائه اعتبار و تسهیالت، 

به برطرف کردن آثار جدی رکود نیز کمک می کند.
توســعه فراگیــری مالــی بــه واســطه تســهیالت یارها و 
کســب وکارهای BNPL از چنــد زاویــه قابــل بررســی اســت 
کــه در این میــان می تــوان بــه چند مــورد اشــاره کــرد، اعــم از: 
دسترسی پذیری دریافت اعتبار و تسهیالت خرد حتی برای 
دورافتاده تریــن نقــاط به واســطه فرایندهــای مؤثــر فناورانــه، 
تسهیل دریافت اعتبار برای افراد بدون سابقه تسهیالتی یا 
گردش مالی به واســطه مدل های جدید کســب وکار همچون 
BNPL، اطالع رسانی مؤثر روش های مختلف دریافت اعتبار 
و تســهیالت توســط لندتک هــا بــه جهــت نزدیک تــر بــودن 
کســب وکارهای لندتــک بــه مــردم و اســتفاده از روش هایــی 
همچون دریافت اعتبار و تسهیالت در نقطه فروش، پر کردن 
حلقه مفقوده ارتباط بین زنجیره تأمیــن کاال و خدمات و الیه 
تأمین مالی و همچنین کاهش قیمت تمام شده اعتبار )با اتکا 
به کارمزد قابل دریافــت از زنجیره تأمین( در مقایســه تأمین 
مالی از بازار، ظرفیت ســازی جهت مولد کردن انواع دارایی ها 
با توسعه ظرفیت های توثیق دیجیتال برای حذف فرایندهای 
پیچیده وثیقه گیری و ضامن در راســتای دریافت تسهیالت 
به صــورت آنالیــن و در نهایت، توســعه فرایندهــای مؤثر برای 
اطمینان از مصرف تسهیالت و اعتبار در جهت نیازمندی ها 
و جذب در زنجیره تأمین کاال و خدمات و کم شدن ورود آن در 

مسیرهای سوداگرایانه.
باید به این نکته توجه داشت که با توجه به موج های تورمی در 
سالیان گذشــته، قدرت خرید عمومی کاهش یافته و زنجیره 
تأمین کاال و خدمات را با مشکل تقاضا مواجه کرده است. از 
این جهت ایجاد توازن در تخصیص منابع مالی برای تقویت 

توانمندی مالی خریداران اهمیت شایانی خواهد داشت.

درصحبتهایتانبــهمحدودیتهاییکه
برایلندتکهاوجوددارد،اشارهکردید.درچندحوزه
گفتهمیشــوداینمحدودیتهــاومشــکالتوجود
دارد.بعضــاًبــهزیرســاختهایمــوردنیــازماننــد
زیرســاختهایفنــی،ســفتهالکترونیکیو...اشــاره
میکننــدوبرخینیزازتوســعهشــبکهپذیرنــدگانیا
سهولتبستنقراردادبابانکهاصحبتمیکنند.به

نظرشمااصلیترینمحدودیتهاچههستند؟
عواملی وجــود دارد که روی کل این فرایند تأثیرگذار اســت؛ از 
شبکه پذیرندگان کاالها و خدمات و محدودیتی که در عرضه 

بعضی از کاالها و خدمات وجود دارد تا قیمت تمام شده پول، 
محدودیت در زیرساخت های قانونی و فنی و... ولی اصلی ترین 
محدودیتی کــه در چند ســال اخیــر لندتک هــا بــا آن مواجه 
بوده اند و شاید بتوان آن را اصلی ترین گلوگاه صنعت لندتک 

نیز دانست، مسئله تأمین مالی است. این البته 
همان مسئله ای است که به طور کلی نظام بانکی و 
نظام پولی و مالی کشور با آن مواجه است. طبیعتاً 
لندتک ها در سطحی پایین تر با این مسئله درگیر 
هســتند. تأمین مالــی به معنــای واقعــی، گلوگاه 
اصلی اســت که لندتک ها با آن مواجه هستند و 
اگر بخواهیم این مسئله را تسهیل کنیم، طبیعتاً 
باید در الیه باالتر اولویت بیشــتری بــرای این نوع 
کسب وکار قائل شویم که البته توسعه راهکارهای 
لندتکی توسط بانک ها در همکاری فین تک ها و 

شبکه بانکی و سرمایه گذاری صنایع و تولیدکنندگان در این 
حوزه گواه بهبــود جــدی در این حوزه اســت. طبعاً رفع ســایر 

چالش ها با مشکالت کمتری مواجه است.
البته تنظیم گــری در حــوزه فین تک نیــز خألهایــی دارد، ولی 
معتقدم با همین چهارچوب فعلی و سیاست های کلی بانک 
مرکزی بــرای این حوزه، شــرایط به گونه ای اســت کــه فعالیت 
لندتک ها قابل انجام است؛ طبعاً در کمیسیون لندتک رویکرد 
نســبت به این موضوع فعاالنه بوده و برنامه هــای جدی برای 

پیگیری این موضوع وجود دارد.

خألهــایرگوالتــوریچــههســتندودر
کمیسیونلندتکبرایشانچهبرنامههاییداریدوچه

فعالیتهاییانجاممیدهید؟
مهم ترین خلئــی کــه وجــود دارد، خــودِ موضــوع تنظیم گری 

اســت؛ می توان گفت هنوز نقش  
تســهیالت یاری آن طور که باید به 
رســمیت شــناخته نشــده است. 
مســیرهایی همچون ســندباکس 
بــرای مدل هــای کســب وکار بــا 
ریســک باال توســط بانک مرکزی 
باز شــده که می تواند فرصت ســاز 
باشــد، بــا ایــن وجــود بــا توجــه به 
اینکه مدل های رایج حوزه لندتک 
 BNPL همچون تســهیالت یاری و
برای شــبکه بانکی و بانک مرکزی 
بســیار شناخته شــده اســت و 
بانک های متعددی خــود اقدام به 
توســعه کســب وکار در ایــن حوزه 

کرده اند، زمــان آن فرا رســیده تا نقش لندتک ها به رســمیت 
شــناخته شــود. خطوط قرمز رگوالتــور در حوزه اعتبــار خرد و 
تسهیالت یاری همچون عدم خلق پول کامالً روشن است و با 
سازمان یافتن صنفی در حوزه لندتک، این آمادگی وجود دارد 
تا با شــفاف کردن کامل این حوزه، آخریــن گام باقیمانده برای 

پذیرش این نقش نیز برداشته شود.
یکــی از نکاتی کــه در تنظیم گــری این حــوزه باید بــه آن توجه 
داشت، این است که باید این اصل را بپذیریم که در مدل های 
کسب وکار لندتکی، منابع قابل اعطا به مشــتریان خود را بر 
اســاس قیمت تمام شــده واقعی پول از تأمین کننــدگان مالی 
دریافــت می کنند و بســته به ریســکی کــه در پذیــرش نکول 
داشته و راهکار و فرایندی که متناسب با نیاز و خأل شناسایی 
شده توســعه داده اند، حاشیه ســود بســیار محدود و رقابتی 
را تعییــن می کنند کــه در نهایــت از مکانیزم های بازار بســیار 

پایین تر است.
یکــی از اقداماتی که در جهت رفع خألهــای موجود )در قالب 
کارگروه لندتک که پیش تر ذیل کمیسیون فین تک شکل گرفته 
بود( برداشته شد، تسهیل دریافت نماد اعتماد الکترونیک 
بــرای لندتک هــا بــود کــه پــس از آن عنــوان تســهیالت یاری 
در ســامانه نماد اعتمــاد درج شــد. یکــی از اثرات جلســات و 
نامه نگاری های کارگروه، نامه ای بود کــه وزارت صمت خطاب 
به بانــک مرکــزی ارســال و در آن درخواســت کرد این حــوزه را 

تنظیم گری کند.
به طــور کلی می تــوان گفــت در حــوزه لندتــک اعتمادســازی 
بسیار مؤثری انجام شده و اتفاقات تنش زا در این اکوسیستم 
به شــدت کم یــا حــذف شــده اســت. اعتمادســازی دوســویه 
بیــن کســب وکارها و نهادهــای ناظــر کــه باعــث 
شناخت بیشــتری نیز شده اســت، زمینه را برای 
ســرمایه گذاری صاحبان ســرمایه و شبکه بانکی 
فراهم آورده که در نهایت، تداوم این روند به سود 

کاربر نهایی خواهد بود.

بــهنمــاداعتمــاداشــارهکردیــد.گمان
میکنمبایدکسبوکارهایلندتکیدوشاخص
داشتهباشندتاایننمادبهآنهاتعلقبگیرد.یکی
حضوردرهلدینگبزرگودیگریاخذقراردادبا
بانکهــا.تــااینجــاایــنشــرایطبــرایلندتکهــا
مشکلسازنبودهاست؟اگربوده،چهاقدامیدراین

خصوصصورتگرفتهاست؟
مهم تریــن چالشــی کــه وجــود داشــت و دغدغــه ای کــه 
کسب و کارهای لندتکی درباره اینماد داشتند، این بود که اوالً 
همه کســب و کارها با یک بانک یا لیزینگ یا مؤسسه مالی و 
اعتباری دارای قرارداد یا تعامل جدی نیستند. به عالوه اینکه 
مدل های کسب و کار مختلفی هم در لندتک وجود دارد و این 
یکی از حوزه هایی است که تنوع مدل کسب و کار در آن نسبتاً 
باالست. طبیعتاً نمی توان انتظار داشت از روز اول چهارچوبی 
توسط تنظیم گر توسعه یابد که همه کسب و کارها را پوشش 
دهد و عدم تمرین در این حوزه تنها به بالتکلیفی و برخوردهای 
سلیقه ای خواهد انجامید. بر این اساس در نهایت چهارچوب 
اجرای کار از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به این شکل 
تنظیم شــد کــه آنهایــی کــه دارای 
قــرارداد بــا بانک هــا و مؤسســات 
مالــی و اعتبــاری مجــاز هســتند، 
با اخذ نامــه ای از نهــاد مالی طرف 
قراردادشــان )که نشــان دهد نهاد 
مالی اقــدام به اعطای تســهیالت 
کــرده و مشــتریان در نهایــت بــا 
نهاد مالی اقدام به انعقــاد قرارداد 
می کننــد( امــکان دریافــت نمــاد 
اعتماد الکترونیکی برایشان فراهم 
شود. برای سایر کســب وکارها که 
ممکــن اســت کوچک تــر باشــند 
یا قــراردادی بــا مؤسســات مالی و 
اعتباری نداشــته باشــند یــا مدل 
کســب وکار آنهــا نوآورانه تــر باشــد، در عنــوان ســایر خدمات 
فنــاوری مالــی اقــدام بــه دریافــت نمــاد اعتمــاد الکترونیــک 

می شود.
ایجاد یک چهارچوب کارشناسی و غیرقضاوتی برای دریافت 
نماد اعتماد الکترونیک برای لندتک ها یکی از خواسته های 
کســب وکارهای لندتکی بود که در جلســات کمیسیون مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به مسیری انجامید که با 
تعامل سازنده ای که آغاز شده، در حال پیگیری است. در این 
مسئله صنف منتظر نماند تا چهارچوب صددرصدی روزی 
توســعه یابد و چیزی که 60 یا 70 درصد خواسته هایش را نیز 
پوشش دهد، به عنوان یک نقطه شروع مناسب قلمداد شد.

بــاراهافتــادنفراینــدامضــایالکترونیک،
احــرازهویتدیجیتــالوبهطورکلیهوشمندشــدن
فرایندوامدهیبهنظرمیرسددررفتارمالیمردمدر
آستانهیکتغییرپارادایمهستیم.فکرمیکنیدچه
مــواردیایــنتغییــرپارادایــمراتهدیدکنــدومانــعاز

شکلگیریدرستوقدرتمندآنشود؟
واقعاً این عنوان تغییر پارادایم برای این موضوع درست است. 
یکی از عوامل مهم که برای توسعه لندتک ها اساسی و حیاتی 
بوده، توســعه زیرســاخت های مورد نیاز برای رفع گلوگاه های 
فرایندی است که مقیاس پذیری لندتک ها کامالً به آن وابسته 

است. مفاهیم جدید مانند قراردادهای الکترونیکی، افتتاح 
حســاب مبتنی بر احراز هویت دیجیتال، اعطای تسهیالت 
و اعتبــار به صــورت آنالیــن مفاهیم جدیــدی در نظــام بانکی 
هستند. تاکنون قرارداد همیشه یک شکل فیزیکی داشته که 
باید در شعب بانک ها به شکل حضوری امضا می شده و برای 
دریافت تســهیالت نیز عالوه بر وثایق فیزیکی مانند سفته، 
سند مالکیت و... یک یا دو ضامن حقیقی الزامی بوده است. 
با این وجود همه این موارد در راســتای بهبود تجربه مشتری 
و مقیاس پذیــر کــردن فراینــد در راســتای کاهــش هزینه های 

عملیاتی به شدت دستخوش تغییر شده است.
یکی از اثــرات شــیوع پاندمی کرونا، توســعه معنــادار احراز 
هویت الکترونیک در فرایندهایی چون ثبت نام در ســجام 
و ســامانه ثنا بود و الزاماتی که برای دیجیتالی شــدن هرچه 
بیشتر فرایندها ایجاد شد و اینرسی جدی که شاید سال ها 
در مقابــل توســعه زیرســاخت های الکترونیــک در کشــور 
وجود داشــت، کاهش یافت. توســعه امضای الکترونیک، 
سفته الکترونیک و اخیراً چک الکترونیک، شناخته شدن 
هرچه بیشــتر ســازوکارهای اعتبارســنجی آنالیــن و ایجاد 
سامانه هایی همچون سوییچ ســتاره )برای توثیق دیجیتال 
انــواع دارایی هــا( در راســتای روند توســعه زیرســاخت های 
الکترونیکی به توســعه لندتک و هوشمندی هرچه بیشتر 
فراینــد تســهیل گری در وام دهــی و اعتباردهی کمــک کرده 

است.
با ایــن وجــود ایــن روندهــا همــه در ابتــدای راه بــوده و هنوز 
فرهنگ ســازی دقیقــی اتفاق نیفتاده اســت؛ بــه این معنی 
کــه به عنوان مثــال در میــان عامه مــردم، تعــداد افــرادی که 
صاحب امضای الکترونیک هســتند یا اساســاً بــا فرایند و 
ماهیت آن آشــنایی دارند، هنوز زیاد نبــوده و ضریب نفوذ 

این زیرساخت ها از منظر تجربه کاربری خیلی باال نیست.

علتشراچهمیدانید؟
به نظر می رسد هنوز سرمایه گذاری خوبی در این حوزه اتفاق 
نیفتاده اســت. مــردم اعتمــاد کافی به ایــن فرایندهــا ندارند. 
طبیعتاً اگر ســرمایه گذاری روی فرهنگ سازی و شناخت این 
فرایندها از جانب همه نهادهای درگیر در این فرایند )از دولت و 
مؤسسات مالی - اعتباری گرفته تا کسب وکارها( اتفاق بیفتد، 
کم کم شاهد خواهیم بود تعداد افرادی که با این ابزارها آشنا 
بوده و کار می کنند، بیشتر شود. این ابزارها هم فقط مربوط به 
لندتک ها نیستند و به کمک ایجاد دولت الکترونیک، کاهش 
کاغذبازی هــا و کم کــردن رفت و آمدها می آینــد و در نهایت به 

اقتصاد کشور یاری می رسانند.

دراصلبهکمکتوسعهاقتصاددیجیتال
میآیند...

دقیقاً. یکی از زیرساخت های مهم توسعه اقتصاد دیجیتال 
همین ابزارها هستند. قطعاً نسبت به گذشته شرایط بسیار 
بهتر شده و لندتک ها هم فرایندهایشان را با این ابزارها همسو 
کرده اند کــه خود این موضوع هم به فرهنگ ســازی و توســعه 
آن کمک می کند. ولی قطعاً به ســرمایه گذاری جدی تری نیاز 
اســت تا به جایی برســیم که این زیرســاخت ها ضریب نفوذ 
باالیی در جامعه داشــته و جزء الینفــک فرایندهای مختلف 
باشد، به گونه ای که استفاده از این ابزارها و فرایندها جزو رفتار 

روزمره مردم شود.

ارتباطلندتکهارابابازارهاوصنایعچطور
میبینید؟توســعهلندتکهابیشــتررویچــهبازاری

تأثیرخواهدگذاشت؟
به نظر می رسد لندتک ها از این نظر که بخواهند برای صنایع 
مختلــف ارزش آفرینــی کننــد، محدودیت چندانی نداشــته 
باشــند. البته یکســری محدودیت ها از نظر نوع تأمین مالی 
ممکن است موجود باشد. مثالً لیزینگ ها نمی توانند منابع 
مالی خود را به یکســری از حوزه ها تخصیــص دهند و ممکن 

است بعضی از عقود محدودیت هایی را ایجاد کنند.
ادامهدرصفحه31

 هنوز نقش  
تسهیالت یارى آن طور 

که باید به رسمیت 
شناخته نشده است؛ 

سندباکس براى 
مدل هاى کسب وکار 

با ریسک باال مى تواند 
فرصت ساز باشد اما...

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com
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استارتاپ فین تکی مستقر در لندن که توانسته 
شش میلیون دالر سرمایه جذب کند، دقیقاً چه 

می کند؟

سیکوئیا را با سکویا 
اشتباه نگیرید!

سیکوئیا )Sikoia( که یک اســتارتاپ مستقر در لندن  
است و اگرچه تلفظ نامش شــبیه Sequoia  اما نباید 
با آن اشتباه گرفته شــود، موفق به جذب سرمایه شده 
اســت. در یــک دور اولیــه ســرمایه پذیری بــه رهبــری 
وی ســی مس موچوآل ونچر)MMV(  و با همکاری ســه 
سرمایه گذار دیگر؛ یعنی کوآلیشن کپیتال، وارلی برد و 
سیدکمپ، شــش میلیون دالر جمع آوری کرده است. 
این سرمایه به  شــکل تعهدی است و در چند قسط به 

این استارتاپ پرداخت خواهد شد.

بهبودتجربهمشتریباتمرکزبرفینتک
این استارتاپ فین تکی اعالم کرده مأموریتش این است 
که با بررسی چشم انداز ارائه دهندگان خدمات فین تک 
که ایــن روزها به طــور فزاینــده ای تکه تکه شــده و اغلب 
گیج کننــده اســت، بــه شــرکت ها کمــک کند اســتفاده 
بهتری از داده هایی که در دسترس شــان اســت داشته 
باشــند. ســیکوئیا با یکسان ســازی داده هــا و API های 
شخص ثالث و ترکیب گردش کار خودکار با مجموعه ای 
از تجزیه و تحلیل های دقیق، قابلیت های تصمیم گیری 
سریع تر، افزایش کارایی و کاهش ریسک نظارتی را در 

امور مالی به مشتریان خود نوید می دهد.
ایــن ســرمایه جدیــد مجمــوع جــذب ســیکوئیا را از 
ابتــدای راه انــدازی بــه 8.3 میلیــون دالر می رســاند. به 
گفتــه مدیرعامــل ســیکوئیا کــه یکــی از بنیانگــذاران و 
ســرمایه گذار ســابق ســافت بنک ویژن فاند است، این 

جذب ســرمایه کمک می کند این کسب وکار گسترش 
بین المللــی خــود را تســریع کنــد، پوشــش داده هــا و 
اتوماســیون گــردش کار بیشــتری ارائه دهــد، و فناوری 
منحصربه فــردی را بــرای کمــک به مشــتریان خــود در 

داشتن یک تجربه استثنایی توسعه دهد.

تمرکزبردادههایمالیدرکسبوکارها
هم بنیان گــذار ســیکوئیا می گویــد بــا توجــه بــه اینکــه 
کســب وکارها و مؤسســات مالی تحت نظارت، مجبور 
به جمع آوری دستی و تأیید اطالعات مشتری از طریق 
منابع ذخیره شده هستند، این فرآیند می تواند زمان بر، 
پرهزینــه و پرخطا باشــد؛ فراینــدی که اغلــب منجر به 
تأخیــر در ورود مشــتریان جدیــد و افزایــش ریســک 
کســب وکارها می شــود. به گفته او، دقیقاً مشــکلی که 

سیکوئیا به آن می پردازد در همین جا نهفته است.
الکســیس راگ توضیــح می دهــد: »عــالوه بــر ارزیابی 
مشــتریان متقاضــی محصــوالت مالــی، بســیاری از 
مشتریان سیکوئیا مشتریان تجاری بین المللی را تأیید 
می کنند. آنها نیاز به ارزیابی اطالعات از چندین منبع 
داده عمومی و خصوصی دارند که هم خود شرکت و هم 
مدیران، ســهامداران و نهادهای مرتبط با آن را پوشش 
دهد؛ امری که اغلب منجر به تجربه ضعیف مشــتری 
و هزینه های عملیاتی غیرضروری می شــود. ســیکوئیا 
می خواهــد این مشــکالت فین تکــی را برای شــرکت ها 

حل کند.«

ک�اب های
 ا��شارات راه �رداخت 

درباره هوش مصنوعی

انتشارات
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نگاهی به وضعیت صنعت BNPL جهان که با رشد زیادی همراه شده 
است و کل صنعت فین تک را جان دوباره ای بخشیده است

خون تازه در رگ های فین تک

یکــی از شــاخص های ســنجش یــک صنعــت، 
بررســی ارزش بــازار آن اســت و آمــار و ارقــام ارزش 
بــازار BNPL در دنیــا از نوعــی ظرفیــت بالقــوه برای 
رشد خبر می دهد. در سال 2020 میالدی، ارزش بازار 
BNPL به میزان 87.2 میلیارد دالر تخمین زده شد.

این رقــم در ســال 2021 بــا رشــد تقریبــاً 43درصدی 
بــه 125.09 میلیارد دالر رســید و در ســال 2022 روی 

حدود 179.5 میلیارد دالر ایستاد.
پیش بینی می شــود ایــن رقــم تــا ســال 2025 تقریباً 
ســه برابر شــده و بــه 531.53 میلیــارد دالر برســد. 
ارزش بازار BNPL تا ســال 2030 میــالدی نیز بالغ بر 
3.27 تریلیون دالر پیش بینی شــده اســت. با وجود 
تعداد باالی کاربران این ســرویس در ایاالت متحده، 

بیشــترین ســهم بازار این صنعت در دنیا متعلق به 
کشور سوئد است.

 BNPL ســوئد مدت هاســت روی بــازار
جهانی ســیطره دارد. در ســال 2016 سوئد 
توانســت بــا حفــظ فاصلــه دوبرابــری خود 
بــا هلنــد، پیشــتاز پرداخت هــای تجــارت 
الکترونیک داخلی BNPL شــود و تا ســال 
 BNPL 2020، نســبت پرداخــت داخلــی
تجارت الکترونیکی ســوئد بیش از دوبرابر 
شــده بــود. آلمــان و نــروژ نیــز در رتبه هــای 
دوم و ســوم قــرار گرفته اند. این آمار نشــان 
می دهد استرالیا و نیوزیلند تنها کشورهای 

غیراروپایی در جمع 10 کشــور برتر استفاده کننده از 

خدمات BNPL هستند. در واقع، تمام هشت کشور 
دیگــر کــه بیشــترین اســتفاده از BNPL را دارند، در 

شمال غربی اروپا واقع شده اند.
»جونیپــر  وب ســایت  آمــار  طبــق 
ریسرچ«، تا سال 2022 میالدی تعداد 
کاربــران اســتفاده کننده از خدمــات 
BNPL در سراســر جهــان 360 میلیون 
نفر بوده اســت. این رقم طی پنج ســال 
آینــده بیــش از دوبرابــر خواهــد شــد و 
انتظار مــی رود در ســال 2027 میالدی، 
بالغ بر 900 میلیون کاربر BNPL وجود 
داشــته باشــد و این یعنی یک افزایش 

157درصدی. 
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سوئدصاحببیشترینسهمبازارBNPLدرتجارتالکترونیکاست

سهممعامالتBNPLازبازارتجارتالکترونیکیداخلیکشورها

سوئد آلمان نروژ فنالند استرالیا نیوزلند هلند دانمارک بلژیک بریتانیا

طهورا 
آدینه وند 

Viria.adinehvand@
gmail.com 

NEWSخبر

 جزئیات نهمین همایش 
بانکداری الکترونیک و 

نظام های پرداخت

برجمیالد؛میزبان
صنعتبانکداریو

پرداخت
نهمیــن همایــش بانکــداری الکترونیک و 
نظام های پرداخت با عنوان »ارزش آفرینی 
دیجیتال« و با حضور صاحب نظران بانکی 
و اقتصادی و مشارکت بیش از 50 بانک و 
شرکت فعال در این حوزه، طی روزهای اول 
و دوم اسفندماه 1401 در مرکز همایش های 

برج میالد برگزار می شود.
پژوهشــکده پولــی و بانکــی از ســال 1390 
مســئولیت برگــزاری همایــش ســاالنه 
بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 
را بر عهده دارد. نهمین همایش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت با محوریت 
موضوعاتی نظیر ارز ش آفرینی دیجیتال در 
بانکداری، اکوسیستم بانکداری دیجیتال 
و ارزش آفرینــی، امنیــت و پایــداری در 
ارزش آفرینــی دیجیتــال، پــول دیجیتــال 
بانک مرکزی و حکمرانی و سیاســتگذاری 
و تنظیم گــری در ارزش آفرینــی دیجیتــال 
برگزار می شود. برگزاری 9 سخنرانی کلیدی 
مقامــات عالی رتبــه کشــور، نمایشــگاه 
تخصصی در دو طبقه و با بیش از 30 غرفه، 
10 نشست تخصصی با حضور مقامات، 
مدیران ارشــد و صاحب نظــران، 24 کارگاه 
ارائه محصول نوآورانه شرکت  ها و بانک ها، 
13 کارگاه آموزشی با جدیدترین موضوعات 
ارزش آفرینــی دیجیتــال، جشــنواره بزرگ 
دکتر نوربخش با هــدف انتخاب، معرفی و 
تقدیر از محصوالت برتــر نوآورانه بانک ها 
و شرکت ها در حوزه بانکداری الکترونیک و 
نظام های پرداخت و نیز انتخاب، معرفی و 
تقدیر از سه مقاله برتر در مراسم اختتامیه 
همایــش ازجملــه مهمتریــن بخش هــای 
نهمیــن همایــش بانکــداری الکترونیک و 
نظام های پرداخت به شــمار مــی رود. وزیر 
اقتصاد، وزیر ارتباطــات، رئیس کل بانک 
مرکزی،رئیــس کمیتــه اقتصــاد دیجیتال 
مجلــس، رئیــس ســازمان نظــام صنفــی 
رایانــه ای کشــور،مدیرعامل شــرکت ملــی 
انفورماتیک و ... تعدادی از ســخنران های 

این همایش هستند. 
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پیش بینی دقیــق از آینــده یک صنعــت هرگــز امکان پذیر 
نیست، اما آینده قطعاً با امروز خیلی متفاوت خواهد بود و 
ما به دنبال کشف همین تفاوت ها هستیم تا برای رویارویی 
با آن آماده باشــیم. صنعت مدیریت دارایی نیز به واسطه 
تکامل فناوری و تحول دیجیتال، آینده ای بسیار متفاوت تر 
از امروز خواهد داشت. یکی از فناوری هایی که این صنعت 
را دگرگون خواهد ساخت، بالکچین است که احتماالً اسم 
آن را شــنیده اید.  امــا بالکچیــن چگونه صنعــت مدیریت 

دارایی را تغییر خواهد داد؟ 

صنعتمدیریتدارایی
 صنعــت مدیریــت دارایی بــا فاصلــه گرفتــن از فرایندهای 
دستی و تعامالت ســنتی، به اســتقبال پلتفرم های آنالین 
می رود تا با دیجیتالی شــدن بازارهای مالی و ترندهای دنیا 

همگام شود.
بــا رشــد دارایی هــای دیجیتــال، توکنیزه کــردن دارایی هــای 
 ESG فیزیکی )مانند زمین( و افزایش تمرکــز بر فاکتورهای
)عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی(، صنعت مدیریت 

دارایی نیز در حال تغییر و دگرگونی است.
انتظــار مــی رود فنــاوری بالکچیــن و قراردادهای هوشــمند 
تغییــرات قابل توجهی در صنعــت مدیریــت دارایی ایجاد 
کنند. در ادامه، ترندهای کلیدی بالکچین را بررسی می کنیم 
که قرار است آینده صنعت مدیریت دارایی را شکل دهند. 

این ترندها عبارت اند از:
 توکنیزه کردن دارایی های فیزیکی )توکنیزاسیون(

 مدیریت دارایی مبتنی بر بالکچین یا آنچین 
شخصی ســازی و همســو کــردن ســبد ســرمایه گذاری با 

ارزش های سرمایه گذار

توکنیزهکــردن یــا توکنســازی .1  
)Tokenization(

توکنیزه کــردن دارایی هــای فیزیکــی به عنــوان یــک فناوری 
تحول آفریــن، این پتانســیل را دارد کــه در شــیوه مدیریت 

دارایی ها انقالبی به پا کند.
در توکنیزه کردن با تبدیل دارایی های فیزیکی به توکن های 
دیجیتال در شــبکه بالکچین، دارایی های تقسیم ناپذیر را 

می توان به هزاران بخش تقسیم کرد. 
یکی از مهمترین مزایای توکنیزه کــردن، افزایش نقدینگی 
یــا لیکوئیدیتــی اســت. دارایی هــای توکن شــده در یــک 
بــازار جهانــی معاملــه می شــوند و در نتیجــه، خریــداران 
و فروشــندگان بیشــتری بــرای ایــن دارایی هــا وجــود دارد. 
همچنین با افزایش نقدینگی، معامالت سریع تر و کارآمدتر 
انجــام می شــود و می توانــد منجــر بــه کاهــش هزینه هــای 

معامالت شود.
عالوه بر این، توکنیزه کردن تعداد گزینه های سرمایه گذاری 
را برای افراد افزایش می دهد و مالکیت مشــاع یا اشتراکی 
دارایی هــا را ممکن می ســازد؛ یعنــی ســرمایه گذار به جای 
خرید کل یک دارایی، در حد توان خود سهم کوچکی از آن 

دارایی را خریداری می کند. 
با توکنیزه کــردن دارایی ها، افراد در هر جــای دنیا می توانند 
بــه راحتــی روی توکــن مــورد نظــر ســرمایه گذاری کننــد. 
در ایــن صــورت، ســرمایه گذاری در دســترس تر و مقــرون 
به صرفه تــر برای طیــف وســیع تری از مردم فراهم می شــود 
و ســرمایه گذاران کوچــک هــم فرصت های ســرمایه گذاری 

همه ظرفیت های دنیای جدید دارایی های دیجیتال برای یک صنعت قدیمی و البته سه 
تحولی که بالکچین در این صنعت بزرگ رقم خواهد زد 

چه آینده ای در انتظار
 صنعت مدیریت دارایی است؟

روسیه قانون ادغام 
بازارهای مالی با 

پلتفرم های بالکچین را 
تصویب کرد

قدمروبهجلوی
روسها

دومــای دولتــی روســیه، الیحــه ای را بــه 
تصویب رسانده که به بازارهای مالی اجازه 
می دهــد عملیــات خــود را بــا پلتفرم های 
بالکچین، که ارائه دهنــده یا مبادله کننده 
دارایی های مالی دیجیتال هستند، ادغام 
کننــد. ایــن الیحه ســال گذشــته توســط 
جمعــی از اعضــای دومــا و ســناتورهای 

روسیه ارائه شده بود.
قانون روســیه درخصوص ایجاد بازارهای 
مالــی )انجــام تراکنش های 
از  اســتفاده  بــا  مالــی 
در  مالــی(  پلتفرم هــای 
تابستان 2022 به تصویب 
رســید؛ قانونــی که بــه افراد 
اجــازه مــی داد از طریــق 
سیستم های بانکی، بیمه و 
اوراق بهادار سرمایه گذاری 
کــرده و از طریــق ابزارهــای 
مالــی قانونــی تراکنش های 

خود را انجام دهند.
بر اساس این مصوبه، معامالت مؤسسات 
مالــی یــا عرضه کننــدگان اوراق بهــادار بــا 
افراد، توسط یک اپراتور بازار مالی تسهیل 
می شــود کــه یــک شــرکت ســهامی، بــا 
حداقل ســرمایه 100 میلیون روبل است. 
مســئولیت و فهرســت ایــن اپراتورهــا در 
اختیار بانک مرکزی روسیه )CBR( است. 
این مصوبه به گردانندگان بازارهای مالی 
اجــازه نمی دهــد فعالیت هــای خــود را بــا 
مؤسســات اعتباری ادغام کننــد، مگر در 
موارد خاص مثل ســپرده گذاری های ویژه 

یا تأمین مالی جمعی.
به لطف الیحه جدید، استثناهای جدیدی 
به مصوبه مــورد نظــر اضافه می شــود که 
دامنــه فعالیــت اپراتورهــای پلتفرم هــای 
مالی را توسعه داده و ادغام با فعالیت های 
ارائه دهندگان دارایی های مالی دیجیتال را 
ممکن می سازد. این رویکرد باعث خواهد 
شد بسیاری از مشــاغل در بازار تسهیل 
شده و مدل های کسب وکار جدیدی وارد 
بازارهای مالی نوین شــوند کــه با تحوالت 

دیجیتال همسو هستند.
اسبربانک و شرکت فین تکی الیت هاوس 
ازجملــه اپراتورهــای دارایی هــای مالــی 
دیجیتــال هســتند کــه از ایــن بــه بعــد 
می تواننــد وارد تعامــالت بازارهــای مالــی 

شوند.
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بیشــتری خواهند داشــت. در اینجا دیگر مهم نیست که 
زبان یــا دین یا نــژاد افراد چیســت یا چقــدر پــول دارند؛ در 
نتیجه، کشورهای در حال توسعه هم می توانند به نقدینگی 

بیشتر و بازار مالی جهانی دسترسی داشته باشند.
یک مثال در این مورد با هم بخوانیم:

ســاختمان چندطبقــه ای را در تهران در نظــر بگیرید که 10 
مشــتری احتمالی دارد کــه از طریــق بنگاه های اطــراف، آن 
ساختمان را پیدا کرده اند. این ساختمان می تواند به صورت 
توکن دربیاید؛ برای مثال 1000 توکن از این ساختمان در بازار 
کریپتو وجود داشته باشد. این توکن ها به نوعی مالکیت و 
ســهام آن ملک به شــمار می روند و می توان آنها را خرید و 

فروش کرد.
فــردی می توانــد یــک توکــن از ایــن خانــه را بخــرد )یعنــی 
یک هزارم این خانه(. فرد دیگری ممکن است 10 توکن بخرد 
یــا کل1000 توکــن را خریداری کنــد و مالک کل ســاختمان 
شــود؛ بنابرایــن همــه افــراد براســاس میــزان ســرمایه خود 

می توانند سهمی از این ملک داشته باشند. 

 Persaffنمونــهایازتوکنایــزکــردندارایــی
 ،)Persaff )Persian saffron Token :فیزیکی
یک توکن دیجیتال برای خرید و فروش زعفران 
ایرانی اســت. پشــتوانه هــر persaff، یک گرم 
زعفرانی اســت کــه در انبار نگهداری می شــود 
و می توان به راحتــی آن را به هر گونه ارز دیگری 

تبدیل کرد.
 

آنچیــن دارایــی 2.مدیریــت  
)Onchain Asset Management(

مدیریت دارایی مبتنی بر بالکچیــن یا آنچین، یک فناوری 
نو و مبتکرانه اســت که تغییرات بزرگی در نحوه مدیریت و 

معامله دارایی ها ایجاد خواهد کرد. 
افزایش شفافیت یکی از مهم ترین مزایای مدیریت دارایی 
آنچین است. بالکچین یک دفتر کل دیجیتال غیرمتمرکز 
است که معامالت را به صورتی امن و شفاف ثبت می کند. 
با اســتفاده از فنــاوری بالکچیــن همه معامالت بــه صورت 
شفاف و بدون دستکاری ثبت می شوند و اعتماد و اطمینان 

بین سرمایه گذاران افزایش پیدا می کند. 
یکی دیگر از فواید مهم مدیریت دارایی آنچین این است که 
امکان معامالت بدون مرز را فراهم می کند. فناوری بالکچین 
نیاز به واســطه هایی مثل بانک ها یا مؤسســات مالــی را از 
بیــن می برد کــه بــه کاهــش هزینه هــا و افزایش دسترســی 
کمک می کند. برای مثــال، یک ســرمایه گذار ایرانی بتواند 
بدون هیچ مانعی در صندوق ســرمایه گذاری کشــور کانادا 

سرمایه گذاری کند.
همچنین مدیریت دارایی آنچین دسترسی بیشتری برای 
طیف وسیع تری از سرمایه گذاران فراهم می کند. مدیریت 
دارایی سنتی به سرمایه هنگفت و دانش زیاد نیاز دارد که 
باعث می شود سرمایه گذاری برای بســیاری از افراد دشوار 
شود. مدیریت دارایی آنچین مانند توکنیزه کردن، مالکیت 
اشتراکی دارایی ها را نیز امکان پذیر می سازد )خرید سهام 

کوچکی از یک دارایی(. 
 از آنجــا کــه فنــاوری بالکچیــن نیــاز بــه واســطه ها را از بین 
می بــرد و بــه صــورت غیرمتمرکــز کار می کنــد، هزینه هــای 

سرمایه گذاران و مدیران دارایی نیز کاهش پیدا می کند. 
مدیریــت دارایــی آنچیــن بــا مزایایــی همچــون افزایــش 
شــفافیت، معامــالت بــدون مــرز، دسترســی، هزینه هــای 
پایین و مقیاس پذیری، آماده اســت که تحــول عظیمی در 

نحوه مدیریت و معامله دارایی ها ایجاد کند.

انزایم؛نمونهایازمدیریــتداراییآنچیــندردنیا:انزایم 
)Enzyme( یــک پلتفــرم مدیریــت دارایــی آنچیــن اســت 
کــه امــکان ایجــاد صنــدوق ســرمایه گذاری ارز دیجیتــال 
را بــرای مدیــران دارایــی فراهــم کــرده اســت. این پلتفــرم  با 
استفاده از فناوری بالکچین، شــفافیت و دسترسی را برای 

سرمایه گذاران افزایش داده است.
برای نمونه شرکت بینوســت نیز به عنوان مدیر دارایی های 
کریپتو، سه صندوق ارز دیجیتال BGC، BBTC و B100 در 
پلتفرم انزایــم راه اندازی کرده اســت. ســرمایه گذاران در هر 
جای دنیا بدون هیچ محدودیتی می توانند در این صندوق ها 
ســرمایه گذاری کننــد و از فرصت کســب ســود از رمزارزها 

استفاده کنند. 

)Personalization(3.شخصیسازی 
ظهــور رســانه های اجتماعــی بــا شخصی ســازی، صنعت 
رسانه را دگرگون کرد. ماهیت قابل برنامه نویسی پلتفرم های 
شبکه های اجتماعی، منجر به ایجاد مجموعه گسترده ای 
از اپلیکیشن ها و راه حل ها شد که فرصتی منحصربه فرد را 
در اختیار کاربران قرار می دهنــد؛ پلتفرم هایی مانند فیس 

بوک، اینستاگرام و تیک تاک.
این سفارشی سازی، نحوه تعامل ما با رسانه را تغییر داده و 
عصر جدید و شخصی سازی شده از ارتباطات 
و بــه اشــتراک گذاری اطالعــات به وجــود آورده 
است. به طور مشــابه ادغام مدیریت دارایی با 
قراردادهای هوشــمند و فنــاوری بالکچین، این 
پتانســیل را دارد که صنعت مدیریت دارایی را 

قابل برنامه نویسی و سفارشی سازی کند. 
هوشــمند  قراردادهــای  وجــود  بــا 
)اســمارت کانترکت ها(، مســیر بــرای انجــام 
معامــالت بــدون حضــور واســطه ها همــوار 
می شــود. از طریــق اســمارت کانترکت، طرفین 
قــرارداد می تواننــد شــرایط معاملــه را تعریــف 
کنند و در صــورت تحقق این شــرایط، قــرارداد خودبه خود 

اجرا می شود. 
همچنین اســتفاده از قراردادهای هوشمند باعث خودکار 
شدن بسیاری از فرآیندها می شود )مانند انجام معامالت( 

و کاهش هزینه و افزایش کارآمدی را به دنبال دارد.
این امر باعث به وجود آمدن همکاری های خودران می شود 
که ایمن، شفاف و مقرون به صرفه هستند )اجرای خودکار 
قراردادهــا(. به واســطه قــدرت قراردادهــای هوشــمند و 
بالکچین، صنعت مدیریت دارایی این پتانسیل را دارد که 
کارآمدتر و شخصی تر باشد و در دسترس طیف وسیع تری 

از سرمایه گذاران قرار گیرد.
از ســوی دیگــر، تقاضا بــرای گزینه هــای ســرمایه گذاری 
شخصی سازی شده در سال های آینده افزایش می یابد؛ 
چراکه نسل هزاره و نســل زد یا Gen-z بازیگران اصلی 
دورنمای سرمایه گذاری خواهند شد. این نسل از لحاظ 
عالیق، ارزش و اهداف با نسل های قبل متفاوت است. 

آنهــا از جهانــی متنوع تر می آینــد و عالیق، ســرگرمی ها 
و آرزوهــای متنوعــی دارنــد و در نتیجــه بــه گزینه هــای 
ســرمایه گذاری نیــاز دارند که بــا ارزش های آ نها همســو 
باشــند؛ ماننــد ســرمایه گذاری در صندوق هایــی کــه بــه 
مشــکل گرم شــدن زمین می پردازند یا باعــث قدرتمند 

شدن زنان در کشورهای توسعه نیافته می شوند.
از طریــق فنــاوری بالکچین، امــکان ایجــاد صندوق های 
عالیــق  و  ارزش هــا  بــا  متناســب  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاران فراهم شــده و تعــداد ایــن صندوق ها در 

حال افزایش است. 
 

واماآینده...
بالکچیــن بــا ارائــه قابلیت هایــی همچــون توکنیزه کــردن 
دارایی های فیزیکی، امــکان مدیریت غیرمتمرکز دارایی ها 
و شخصی ســازی ســرمایه گذاری ها، می توانــد تأثیــر 
قابل توجهی بر آینده صنعت مدیریت دارایی داشته باشد. 
گزینه هــای  بالکچیــن،  بی نظیــر  فنــاوری  به واســطه 
سرمایه گذاری در حال افزایش است و دسترسی به بازارهای 
مالی جهانی آسان تر خواهد شد. عصر جدیدی از فرصت ها 
و دسترسی آسان برای ســرمایه گذاران، مدیران دارایی و در 

نهایت کل انسان ها در حال ظهور است.
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چهره ها
F I G U R E S

اپل در نبرد بزرگ هوش مصنوعی در مقابل رقبای بزرگ 
خود سکوت کرده و حرفی از استراتژی ها یا محصوالت خود 

نمی زند ، آیا این شرکت از بازی عقب افتاده است؟

سکوت اسرارآمیز 

تیـم  کوک
همه می دانیم که مســابقه ابزارهای هــوش مصنوعی آغاز 
شــده و هر یک از شــرکت های فناوری تالش می کنند پیروز 
بازی شوند. گوگل و مایکروسافت و بسیاری از شرکت های 
دیگر، چندی پیش از محصوالت و خدمات مربوط به هوش 
مصنوعی خود رونمایی کردند. این بازی جدید به دنبال ورود 

OpenAI به زمین آغاز شده است. 
تقریبــاً تمــام شــرکت های بــزرگ فنــاوری بــه میــدان وارد 
می شوند، اما جای خالی یکی از این شرکت ها به شدت حس 
می شود. سکوت اپل از دید بسیاری از متخصصان و فعاالن 
این حوزه مرموز است. در شرایطی که همه شرکت های بزرگ 
ازجمله آمازون به شدت شوق ورود به این بازی و رونمایی از 
محصوالت هوش مصنوعــی خود را دارند،  اپل یک گوشــه 
ایســتاده و فقــط نظاره گــر اســت. الزم به گفتن نیســت که 
فناوری های اپل چقدر با هوش مصنوعی در ارتباط هستند؛ 
از دوربین آیفون ها گرفته تا ویژگی SOS اپل واچ، همه و همه 

به هوش مصنوعی گره  خورده اند.  
»تیم کــوک«، مدیرعامل اپل می گویــد که هوش مصنوعی 
بر هر محصول و خدماتی که این شرکت دارد تأثیر خواهد 
گذاشت. اما با توجه به اینکه چت جی پی تی سطح انتظارات 
از هــوش مصنوعی را بــاال بــرده، تحلیلگــران اعتقــاد دارند 
احتمال عقب افتادن اپل زیاد است و اگر زود به خود نجنبد، 

از توانایی اش در رویارویی با رقیبان کاسته می شود. 
»دن ایــوز«، تحلیلگــر ودبــاش می گویــد: »کار اپــل عاقالنه 
نیســت. مســابقه تســلیحاتی هــوش مصنوعــی بــرای 
شرکت های بزرگ فناوری همه   چیز است. با رونمایی گوگل 
و مایکروسافت از محصول هوش مصنوعی خود، شمارش 

معکوس برای اپل آغاز شده است.«

اپلسردمدارهوشمصنوعینیست
ایوز خاطرنشــان می کند: »اپل حدود 10 میلیــارد دالر برای 
تحقیــق و توســعه در مــورد هــوش مصنوعــی هزینــه کرده 
و انتظــار دارد در تابســتان امســال از برخــی محصــوالت 
مهم خــود در ایــن حــوزه رونمایی کنــد. با ایــن  حــال، از اپل 
به ندرت به عنوان ســردمدار هوش مصنوعی یاد می شــود، 
اما این شرکت ترجیح داده تا زمانی که مصرف کنندگان برای 
محصوالن فناورانه خــاص تقاضا ندهند، منتظر بمانند.« 
اپل چندین سال است که از هوش مصنوعی در محصوالت 
خود بهره می گیرد، اما »تام فورت«، تحلیلگر دا دیویدسون 
معتقد است این سکوت اپل، آرامش قبل از طوفان نیست. 
قرار نیست اپل بعد از یک سکوت طوالنی با یک محصول 
خارق العــاده مغز رقبــای خــود را منفجر کنــد. او می گوید 

احتماالً اپل از هوش مصنوعی فقط در پشت پرده بهره ببرد. 
او می افزاید: »اپل هم به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های 
فناوری جهان، کاری در حوزه هوش مصنوعی انجام خواهد 
داد، اما قطعــاً به  اندازه چت جی پی تی ســروصدا نمی کند. 
اقدامــات اپل در حــوزه هوش مصنوعــی عمدتاً در راســتای 

ارتقای فناوری محصوالت شرکت خواهد بود.«
با این  حال، اپل راه زیادی تا بهبود در حوزه هوش مصنوعی 
دارد. برای مثال دستیار صوتی اپل، سیری، بسیار عقب تر 
 SOS از الکســای آمازون یا دســتیار گوگل اســت، یــا ویژگی
اپل واچ کــه در مــورد نارســایی های قلبــی هشــدار می دهد، 

خطای زیادی دارد. 

درداپلفقطهوشمصنوعینیست
جالب است بدانید که درد اپل فقط هوش مصنوعی نیست 
و مشــکالت زیادی دارد که باید به آنها برســد. اپل در سال 
2021 با مشــکالت زنجیــره تأمین روبه رو شــد و نتوانســت 
آیفون 14 پرو را به موقع تحویل دهد. این مشکل در نتیجه 
اعتراضات به بستن مراکز اپل در چین به دنبال همه گیری 
کرونا به وجود آمد. اما اپل نمی تواند فقط روی یک مشکل 
تمرکز کند و باید بتواند به تمام مشــکالت خود برســد. اپل 

باید کاری کند تا مردم مطمئن شوند که 
به زودی هوش مصنوعــی بیش  از 

پیش در محصوالت این شرکت 
ادغام خواهد شد. 

رئیس بخش فروش آسیا-پاسیفیک جی پی  مورگان چطور به آینده 
صنعت خودش نگاه می کند و روی چه خدماتی تمرکز کرده است؟ 

مأموریتکریستینجانگ

REPORTگزارش

تقریبــاً همــه افــراد روی کــره زمیــن از وجــود و 
فعالیــت »جی پــی مــورگان« به عنوان یــک بانک 
ســرمایه گذاری آگاه هســتند، امــا »کریســتین 
جانگ« می گویــد فعالیت های این بانک بســیار 
متنوع تــر از آن اســت کــه مــردم فکر می کننــد. او 
توضیــح می دهــد: »کســب وکار پرداخــت فقــط 
بخشــی از فعالیت های جی پی  مورگان است و در 
واقع در دل یک تجارت کامالً بزرگ این شرکت در 

منطقه آسیا-پاسیفیک قرار می گیرد.«
جانگ درباره فعالیت های این بانک سرمایه گذاری 
در ایــن منطقه می گویــد: »ما با حضــور در داخل 
کشــورهای مختلــف منطقــه در 16 بــازار متنــوع 
فعالیت می کنیــم. کار ما در بخش پشــتیبانی از 
نیازهای مشــتریان آسیایی اســت تا کمک کنیم 
آنها حرکت و مســیر کســب وکار خود را برمبنای 

ترندهای جهانی تعریف و تنظیم کنند.« 
در منطقــه آسیا-پاســیفیک، کســب وکار حــوزه 
پرداخت جی پی  مورگان مراکزی در شهرهای مانیل 
و بمبئی دارد کــه برخــی از خدمات خزانــه داری و 
پردازش تجاری را که این شــرکت بــه نمایندگی از 

مشتریان خود انجام می دهد، تسهیل می کند.

 آدمهایالهامبخشجانگ
وقتــی در چنین ســطح باالیــی از تجارت 
جهانــی کار می کنیــد، چند ســتاره درخشــان در 
زندگــی و حرفه تــان الزم اســت تــا الهام بخــش 
شــما باشــند. جانــگ می گویــد کــه همیشــه بــه 
تاکیــس جورجاکوپولوس، رئیــس جهانی بخش 
پرداخت هــای شــرکت جی پــی  مــورگان به عنــوان 
یک الگو نگاه می کنــد: »او پیش از این رئیس من 
بود و زمانی که تجارت چندملیتی شــرکت را اداره 
می کرد، پیشینه استراتژیک منحصر به فردی را 
برای ایفای نقش خود به کار می بست. چشم انداز 
او از گردهم آوردن چهار کسب وکار مجزا زیر یک 
چتر پرداخت، چیزی است که امروز این شرکت را 
متمایز می کند و بانک را قادر می سازد قابلیت ها و 
خدمات پرداخت و مدیریت نقدی و مالی تجارت 
را به مشــتریان خود ارائــه دهد. امــروز، مــا روزانه 
تقریباً 10 تریلیون دالر پرداخت را با بیش از 120 ارز 

و در بیش از 160 کشــور در سراسر جهان پردازش 
می کنیم. با این حال، تازه در حال شروع این سفر 

پرماجرا هستیم!«
جانگ که اهل سنگاپور است، از بنیانگذار فقید 
این کشور و اولین نخست وزیر آن یعنی »لی کوان 
یــو« نیز الهــام گرفتــه اســت. جانــگ می گوید که 
لی ســنگاپور را روی نقشــه جهــان آورد و صنعت 
خدمات مالی تحت رهبری او در این کشــور رونق 
گرفت: »حاال سنگاپور یکی از مراکز مالی کلیدی در 
سطح جهانی و مدام در حال رشد است؛ بنابراین 
مــن واقعــاً از شــیوه او در اداره کشــور بــرای ایفای 

نقشم در جی پی  مورگان الهام می گیرم.«

 بالکچینیکمحرککلیدیدر
پرداخت

جانــگ بــه امکاناتــی کــه بالکچیــن بــه وجــود 
می آورد، معتقد اســت و انتظــار دارد کــه فناوری 
غیرمتمرکــز ســتون اصلــی اســتراتژی جی پــی 
مــورگان را در ســال های آینده تشــکیل دهد، زیرا 
معتقــد اســت ایــن شــرکت در آینــده پرداخــت، 
نوآوری ها و ابداعــات زیادی خواهد داشــت: »ما 
در ســطح جهانی روی فرصت هایی کار می کنیم 
تا از فناوری های در حال ظهور بهترین اســتفاده 
را بکنیــم. ما بــه نیازهــا و راه حل هــای مختلف در 
حوزه هــای مختلفی چــون بــازار، توکنیزاســیون، 
جابه جایــی پــول در زمــان واقعــی و پرداخت های 
فرامرزی فکر می کنیم و تالش داریم از بالکچین و 
رمزارزها در این زمینه استفاده حداکثری کنیم.«

او در حالــی کــه بــه آینــده ای امیدوارانــه نــگاه 
می کنــد، تمرکــز دقیــق تیــم پرداخــت آســیایی 
شــرکت جی پی  مورگان را با این عبارات خالصه 
می کنــد: »مــا بــر ایــن باوریــم کــه راه حل هــای 
پرداخت بی نقص و ایمن می تواند به مشتریان 
و کســب وکار آنهــا کمــک کنــد تا بــا ریل  گــذاری 
درست، رشد، تنوع و پیشرفت را در شرکت شان 
محقــق کننــد. ایــن خدماتی اســت که ایــن تیم 
می خواهــد بــرای شــرکت ها، مؤسســات مالی و 
مصرف کنندگان آن  هم بــه هر روش یا کانالی که 

در صنعت پرداخت وجود دارد، میسر سازد.«

احتمال عقب افتادن اپل زیاد است و اگر زود به خود نجنبد، 

»دن ایــوز«، تحلیلگــر ودبــاش می گویــد: »کار اپــل عاقالنه 
نیســت. مســابقه تســلیحاتی هــوش مصنوعــی بــرای 
شرکت های بزرگ فناوری همه   چیز است. با رونمایی گوگل 
و مایکروسافت از محصول هوش مصنوعی خود، شمارش 

 میلیــارد دالر برای 
تحقیــق و توســعه در مــورد هــوش مصنوعــی هزینــه کرده 
و انتظــار دارد در تابســتان امســال از برخــی محصــوالت 
مهم خــود در ایــن حــوزه رونمایی کنــد. با ایــن  حــال، از اپل 
به ندرت به عنوان ســردمدار هوش مصنوعی یاد می شــود، 
اما این شرکت ترجیح داده تا زمانی که مصرف کنندگان برای 
محصوالن فناورانه خــاص تقاضا ندهند، منتظر بمانند.« 
اپل چندین سال است که از هوش مصنوعی در محصوالت 
خود بهره می گیرد، اما »تام فورت«، تحلیلگر دا دیویدسون 
معتقد است این سکوت اپل، آرامش قبل از طوفان نیست. 
قرار نیست اپل بعد از یک سکوت طوالنی با یک محصول 
خارق العــاده مغز رقبــای خــود را منفجر کنــد. او می گوید 

باید کاری کند تا مردم مطمئن شوند که 
به زودی هوش مصنوعــی بیش  از 

پیش در محصوالت این شرکت 
ادغام خواهد شد. 



کنید سکن  ا

«شاید موافق �با�ید! »
هر شنبه، تحلیل خبرهای اکوسیستم با رضا جمیلی

بسنده کردن به سخت خبرها که صرفا تیترها را به شما � دهند چیز زيادی از واقعیت ماجراها 
نصیب تان ن� کند. اگر در دام نرم خبرها و داستان هایی که برندها برای خودشان � سازند هم بیفتید 
که تاکید اول و آخرشان این است که «ما خوبیم» یا «همه عالم سر ناسازگاری با ما دارند...» یک چاه ویل 

دیگر است. سردبیر کارنگ � گوید در این برنامه تالش دارد تحلیل وقایع و اتفاقات را ورای خبرها و 
اهداف منتشرکنندگان آنها با شما در میان بگذارد. 

تغییرات سرآوا، دعوای علی بابا و زرماکارون
و ورود اسنپ به حمل و نقل بار جاده ای در برنامه   این هفته 
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 امــروزه صنایــع مختلــف در پــی یافتن راهــی برای 
پایداری هرچه بیشتر زنجیره های تأمین هستند. 
در این میان تولیدکنندگان مواد غذایی و نوشیدنی ها توجه 
بیشــتری به رفع چالش های زنجیره تأمین و ایجاد پایداری 
دارنــد، زیــرا شــبکه ها و منابــع برون مــرزی بــرای ایــن 
تولیدکنندگان اهمیت ویژه ای دارد و بدون رفع چالش های 
زنجیره تأمین نمی توانند بهره کافی از این منابع و شبکه ها 

ببرند. 

 سیستم غذایی طی قرن ها به یک شبکه پیچیده با 
میلیون هــا گــره تبدیــل شــده اســت. ایــن شــبکه 
مسیرهای متعددی دارد که قیمت و کیفیت را به هم مرتبط 
می سازند، اما این شبکه هیچ مسیری برای تبادل اطالعات 
آب وهوایی ندارد. به همین علت امروزه مدیریت آب وهوا به 
یک مشکل اطالعاتی تبدیل  شده که حداقل دو میلیارد نفر 

را درگیر می کند.  

 شــرکت کربن کالد در گوتنبرگ تالش می کند این 
خأل را پــر کند. در واقع نقشــی که این شــرکت ایفا 
می کند، برای تولیدکنندگان مواد غذایی بسیار حائز اهمیت 

است. این پلتفرم که در سال 2019 در سوئد تأسیس شد به 
تولیدکنندگان مــواد غذایی و نوشــیدنی امــکان می دهد از 
چالش های آب وهوایی در مسیر زنجیره تأمین آگاه شوند. 
کربن کالد دهه ها تجربــه در تحقیقات آب وهوایــی دارد و با 
شفاف سازی وضعیت آب وهوایی، مدیریت مسیر زنجیره 
تأمین را برای تولیدکنندگان مواد غذایی و نوشیدنی راحت تر 

می کند. 

 این شرکت اخیراً موفق به جذب 7.5 میلیون یورو 
سرمایه در اولین دور تأمین مالی خود شده است. 
این دور سرمایه گذاری توسط کاسپ کپیتال و پیک هدایت 
شــد و تی اس ونچــرز و ماکی ویســی نیــز بــه آن پیوســتند. 
کاســپ کپیتال و پیک دو شرکت ســرمایه گذاری خطرپذیر 
هستند که روی استارتاپ هایی سرمایه گذاری می کنند که 

در مراحل اولیه قرار دارند. 

 آمارهــای کربــن کالد نشــان می دهــد 87 درصد از 
مصرف کننــدگان اروپایــی بــا قیمــت باالتــر بــرای 
محصوالت غذایی و نوشیدنی پایدارتر موافق هستند. اما 
همچنان یک چالش برای شــرکت ها وجود دارد؛ شرکت ها 

باید بتوانند تقاضا را کنترل کنند و از شرایط آگاه باشند، زیرا 
در زنجیــره تأمیــن برون مــرزی این مســئله یک امــر حیاتی 

محسوب می شود. 

 کربن کالد مشتریان زیادی در سطح اروپا دارد. برای 
مثال اوتلی، تولیدکننده شیر جو بسته بندی شده و 
شرکت دول سانشاین، فروشنده میوه های بسته بندی شده 
از مشــتریان ثابــت کربــن کالد هســتند. جــان زســنهاوزن، 
شریک عمومی کاسپ کپیتال می گوید: »همان طور که گوگل  
گراف جســت وجو و فیس بوک  گراف اجتماعی را ســاخت، 

کربن کالد هم گراف مواد غذایی را تولید کرده است.«

 زســنهاوزن ادامه می دهد: »ما هر روز شاهد هدر 
رفتن مقادیر زیادی از منابع ارزشمند صنایع غذایی 
هستیم. دلیل این موضوع هم نبود اطالعات درباره زنجیره 
تأمین است. این چالش فقط با راه حل های دیجیتالی حل 
خواهد شــد و کربن کالد می تواند به حــل این چالش کمک 
بســزایی کند. جــذب ســرمایه 7.5 میلیــون یورویی توســط 
کربن کالد باعث توانمندسازی هرچه بیشتر این شرکت و در 

نتیجه حل بحران زنجیره تأمین می شود.« 

کربن کالد می خواهد چالش های آب وهوایی زنجیره تأمین صنایع غذایی 
را روشن کند؛ یک استارتاپ سبز اروپایی که موردتوجه سرمایه گذاران است

جذب سرمایه 7/5 میلیون 
یورویی کربن کالد

اوضاع مالی 
ماشین سازهای برقی  

خوب نیست

سرمایهگذارهاپا
پسکشیدهاند

اکثــر  بــرای  روزهــا  ایــن 
استارتاپ ها، به ویژه در بخش 
حمل ونقل، شرایط مالی سختی حاکم 
کمپیــن  میــان  ایــن  در  اســت. 
سرمایه گذاری جمعی جاه طلبانه سونو 
موتورز این ســؤال را ایجاد کرده که این 
اســتارتاپ می توانــد پــول کافــی بــرای 
تولیــد خــودروی خورشــیدی ســینو تــا 

سال 2024 را جمع کند یا نه؟

کمپیــن  شــرکتی  وقتــی 
جمــع آوری کمــک مالــی بــرای 
یک وسیله نقلیه الکتریکی خورشیدی 
کــه هنــوز تولیــد نشــده را بــا هشــتگ 
#savesion شــروع می کنــد، احتماالً 
اوضاع بــه خوبی پیش نمی رود. ســونو 
موتــورز کمتــر از دو هفته فرصــت دارد 
1800 پیش ســفارش جدیــد دریافــت 

کند.

مالــی  مشــکالت  بیشــتر 
اســتارتاپ ها پشــت درهــای 
بسته اتفاق می افتد و ما فقط زمانی در 
مــورد آنهــا می شــنویم که یک شــرکت 
خریداری شود یا کارمندان در لینکدین 
اعــالم کننــد تعدیــل شــده اند. امــا اگر 
سونو موتورز به یک چیز معروف است، 
شفافیت و صداقت رادیکال است. اگر 
می پرسید چه کسی دردهای مالی خود 
را در یوتیوب به اشتراک می گذارد، باید 

جواب داد: »خب سونو موتورز!«

در اوایل سال جاری، الیت یر که 
یک استارتاپ اروپایی و احتماالً 
نزدیک ترین رقیب ســونو موتورز است، 
اعــالم کــرد تولیــد خــودروی گران قیمت 
خورشیدی اش را متوقف خواهد کرد. سه 
روز بعد، شرکت مادر آن اطلس تکنولوژی 

اعالم ورشکستگی کرد.

 همچنیــن در همیــن فضــا، 
خودروســاز برقــی »ارایــوال« 
تعداد کارکنان خود را 50 درصد کاهش 
داده اســت. این شــرکت تمرکــز اصلی 
تولید خــود را به ایــاالت متحــده تغییر 
داد و بسیاری از برنامه های فعلی اش را 
کنــار گذاشــت تــا صرفــاً روی تولید ون 

برقی تمرکز کند.

REPORTگزارش

سرمايه گذاری
I N V E S T M E N T



بالکچين
B L O C K C H A I N
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تقریباً از هر پنج نفر، یک نفر دچار بیماری های روانی 
اســت، اما بســیاری از افراد بــرای درمــان مجبورند در 
لیســت انتظــار متخصصــان اعصــاب و روان بمانند. 
بسیاری از افرادی هم که مشکالت حادتر دارند و باید 
بســتری شــوند، درمان شــان به علت کمبود تخت در 

بیمارستان متوقف می شود.
از تعــداد بیمارانــی هــم کــه داروهــای نامطلــوب و بــا 
عــوارض جانبی زیاد مصــرف می کننــد، همگی باخبر 

هستیم. 
البتــه تالش هــای بســیاری بــرای رفــع مشــکل درمان 
بیماری های روانی صورت گرفته است. در واقع مفهوم 
بهزیستی روانی )یا روان شناختی( توسعه یافته و زیر 
چتر آن تالش های زیادی برای یافتــن علت بیماری ها 
و پیشــگیری و همچنیــن درمــان آن انجــام می شــود. 
چنانچــه اســتارتاپ های بســیاری در زمینه ســالمت 
روان راه اندازی شــده اند که نگاه متفــاوت و جامع تری 
به این قضیه دارند. این استارتاپ ها تحقیقات نوینی 
در زمینــه درمان هــای دارویــی جدیــد، تشــخیص ها 
و درمان هــای شــخصی و ســالمت از راه دور انجــام 
می دهنــد. رویکــرد آنهــا مبتنــی بــر شــواهد و راه حل 
است و زیربنای مشارکت های ارزشــمند با پزشکان و 
محققان دانشگاهی است که تالش می کنند نتایجی 

را خلق کنند که زندگی مردم را تغییر دهد. 
خوشــبختانه ســرمایه گذاری روی اســتارتاپ های 
سالمت روان هر روز در حال افزایش بوده و به عبارتی 
ســرمایه گذاری در این حوزه رونق یافته اســت. در این 
گزارش قصد داریــم نگاهی به شــرکت هایی بیندازیم 
که موفق به جذب بیشترین ســرمایه در سال گذشته 

شده اند. 

آالن
آالن یــک شــرکت ارائه دهنــده 
خدمات بهداشتی برای کارکنان 
اســت. ایــن پلتفــرم فرانســوی با 
امــکان دسترســی شــخصی بــه 
اطالعــات،  توصیه هــای پیشــگیرانه و مشــاوره پزشــکی 
ســطح ســالمت تیم ها را افزایــش می دهد. این شــرکت 
در ســال 2021 اپلیکیشــن آالن ماینــد را جهت توســعه 
خدمات ســالمت روان راه اندازی کــرد. ایــن برنامه  نگاه 
جامعی به ســالمت روان دارد و از پیشگیری از خطرات 
روانی اجتماعی گرفته تا حمایت مداوم فردی را پوشش 
می دهد. آالن تاکنون توانسته 493 میلیون یورو سرمایه 
جــذب کنــد. پنجمیــن دور تأمین مالــی این شــرکت در 
سال 2022 انجام شد که طی آن آالن موفق به جذب 183 

میلیون یورو شد. 

آتایالیفساینسز
آتای الیف ساینســز یک شرکت 
داروســازی آلمانــی اســت کــه از 
رویکــردی غیرمتمرکز برای رشــد 
و تسریع درمان های دارویی برای 
مشــکالت روانی پیچیــده ماننــد افســردگی، اضطراب، 
اســکیزوفرنی و اعتیاد اســتفاده می کند. برای مثال این 
شــرکت یک مطالعه بالینی روی کتامین-آر انجام داده 
و به این نتیجه رســیده که می توان از ایــن دارو به عنوان 
یــک درمــان جایگزیــن بــرای داروهــای ضدافســردگی و 

افسردگی های مقاوم به درمان استفاده کرد. 
آتای الیف ساینسز تاکنون موفق به جذب 522.1 میلیون 

دالر شــده اســت. این شــرکت در آخرین و چهارمین دور 
تأمین مالی خود 225 میلیون دالر جذب کرد. 

کامپسپثویز
کامپــس پث ویــز یــک شــرکت 
بریتانیایــی مراقبــت از ســالمت 
تســریع  بــه  کــه  اســت  روان 
دسترسی بیماران به نوآوری های 
توســعه  و  کشــف  و  دارویــی 
روش های درمانی جدیــد می پردازد.  اولیــن ابتکار مهم 
این شرکت، توسعه درمان سیلوسایبین COMP360 از 
طریق آزمایش های بالینی برای افراد مبتال به افسردگی 
مقــاوم بــه درمــان اســت. کامپــس پث ویــز تــا بــه امروز 
توانســته 116.2 میلیــون دالر ســرمایه جــذب کنــد. این 
شــرکت در آخریــن )و دومیــن( دور تأمین مالــی خود در 

سال 2020 80 میلیون دالر به دست آورد.

آنمایند
آن مایند یــک پلتفــرم بریتانیایی 
بــرای تغییر ســبک زندگــی کاری 
و کمــک بــه ســالمت روان در 
محیط هــای کاری اســت. ایــن 
پلتفرم به کارفرمایان کمک می کند اصول درستی را از نظر 
روان شــناختی بر محیط کار اعمال و در نتیجه کارمندان 
را در راستای داشتن یک زندگی رضایت بخش تر توانمند 
کنند. آن مایند در سال 2016 تأسیس شد و تاکنون 63.2 
میلیــون دالر ســرمایه جذب کرده اســت. این شــرکت در 
آخریــن )دومیــن( دور تأمیــن مالــی خــود در ســال 2021 

توانست 47 میلیون دالر به دست آورد. 

نگاهی به شرکت های حوزه سالمت روان فعال در اروپا که توانسته اند بیشترین 
سرمایه را در سال های اخیر جذب کنند

گویا حال هیچ کس خوب نیست!

INTRODUCTIONمعرفی

یک بازار بزرگ
در آلمان و اروپا

تمرکزسلفاپی
براختالالتروانی

ســلفاپی )Selfapy( کــه یک اســتارتاپ 
حــوزه ســالمت و مســتقر در برلیــن 
اســت، موفق شــده هفت میلیــون دالر 
ســرمایه جذب کند. این اســتارتاپ این 
 High-Techسرمایه را با کمک صندوق
Grunderfonds  با هدف تقویت رشد 
داخلی و آغاز گســترش پلتفــرم درمانی 
دیجیتال خود در منطقــه اروپا دریافت 
کــرده اســت. ســلفاپی بــه شــکل ویــژه 
خدماتش را برای رسیدگی به اختالالت 

سالمت روان طراحی کرده است.
این دور ســرمایه پذیری این کســب وکار 
بــا همراهــی وی ســی ها و صندوق هایــی 
چون مدیســه ارزنمیتل کــه روی درمان 
و  دارد  تمرکــز   ADHD اختــالالت  
همین طور وی ســی SHS، »تینک هلث 

ونچرز« و IBB انجام شده است. 
سلفاپی دوره های خودیاری آنالین را برای 
بیماران مبتال به افســردگی و اختالالت 
اضطــراب و عــدم تمرکــز ارائــه می دهد. 
نکته مهم کار این اســتارتاپ این اســت 
کــه درمان هــای دیجیتالی آن مشــمول 

حمایت های بیمه ای دولت نمی شود!
ایــن پلتفــرم اخیــراً خدمــات خــود را 
گسترش داده و درمان های جدیدی برای 
رفع اختالل هایی چون پرخوری و پرخوری 
عصبی ارائه کرده است. همه درمان های 
سلفاپی از متد درمان شــناختی رفتاری 
اســتفاده می کننــد و ایــن پلتفــرم در 
فهرست مورد تأیید سازمان های پزشکی 

فدرال آلمان هم تأیید شده است.
ســلفاپی توســط نــورا بلــوم و کاتریــن 
برمباخ در برلین تأســیس شــده است. 
تصور می شــود حــدود 18 میلیــون نفر 
از ســاکنان آلمان یک بیمــاری روانی را 
تجربــه می کنند و لیســت انتظــار برای 
حمایت هــای درمانی در بخــش دولتی 
برای ایــن بیماران گاه تا شــش ماه طول 

می کشد.
کوتاه کردن همین انتظــار طوالنی یکی 
از فرصت هایی است که سلفاپی تالش 
دارد به کمک آن بخشــی از ایــن بازار را 

از آن خود کند.
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با وجود اینکه شرکت های کوچک و بزرگ در سال های اخیر 
از تنوع افراد در محیط کار سخن گفته اند، اما به نظر می رسد 

این شعارها برای روزهای خوش شرکت های فناور بوده است، 
نه برای دوران رکود

خداحافظی
بــا برابـــری؟

برای ســال ها، به ویژه پــس از قتل جــورج فلویــد در ماه می 
2020، مدیــران عامــل به آمریکایی هــا اطمینــان دادند که 
تالش ها در زمینــه تنوع، دربرگیــری و فرهنــگ محیط کار 
تنها به منظور ظاهرســازی نیســت. بیش از 2400 رئیس 
بازرگانی از طیف وســیعی از صنایع از ســال 2017 تاکنون 

تعهدی را امضا کرده اند. 
اندی جاســی، مدیرعامــل کنونی آمــازون در رویــداد ژوئن 

2020، در مــورد تنوع در محیــط کار گفته بــود: »این واقعاً 
مهــم اســت. صادقانــه بگویــم، به عنــوان یــک کارمنــد در 
صنعــت فنــاوری فکــر می کنــم مــا می توانیم خیلــی بهتر 
باشــیم. به نظــر مــن نیــروی کار هنــوز هــم بســیار همگن 

است.«
جاســی تنها یک نمونــه از رهبران شــرکت هایی اســت که 
درباره مزایای تنوع صحبت می کنند. اما به نظر می رســد 

برخی تحلیل ها می گویند اخراج انبوه کارکنان صنعت فناوری 
نشانه اینکه اکنون در رکود اقتصادی هستیم نیست! 

رکودهنوزازراهنرسیده...

REVIEWبررسی

 اخبــار اخــراج انبــوه همچنــان در حــال 
گزارش شدن هستند و کارمندان به طور 
قابل درکــی وحشــت زده اند. بــا وجــود میلیون ها 
فرصت شغلی که بیشتر از تعداد افراد در دسترس 
برای اســتخدام بــود و اســتخدام کنندگانی که به 
ســراغ کارکنان پردرآمد حوزه فناوری، امور مالی و 
امالک و مستغالت می رفتند، در طول همه گیری 
بازار کار کساد بوده است. بنابراین با از دست دادن 
ناگهانی ده ها هزار از کارکنان شــرکت هایی مانند 
گــوگل، آمــازون، IBM، ســلزفورس و... قابــل درک 
است که شوک بزرگی به بازار کار وارد شود. جولیا 
پوالک، اقتصاددان ارشد زیپ ریکروتر می گوید: 
»اخراج هــای پرســر و صدا در صنعت فنــاوری اثر 
مأیوس کننده نامتناسبی دارند، زیرا این اتفاقات 
در شــرکت های معروفی رخ می دهند که به تازگی 
رشــد ســریعی را تجربــه کرده انــد. به عــالوه ایــن 
صنعتی پیشــرو اســت که خلق و خوی ما را شکل 
می دهــد و کاهــش ســرعت رشــد در آنجــا باعث 
می شــود جوینــدگان کار بیشــتر نگــران کمبــود 

مشاغل در دسترس شوند.«

 به گفتــه اقتصاددانــان در حالــی که این 
جریــان از دســت دادن مشــاغل اتفاقی 
ناگهانی است و بدون شک برای افرادی که تحت 
تأثیر قرار می گیرند، اثری مخرب دارد، اما این موج 
کاهش مشاغل به گونه ای نیست که نشانه رکود 
 ADP باشــد. نال ریچاردســون، اقتصاددان ارشــد
می گوید: »ما هنوز در رکود نیستیم و ممکن است 
تا زمانی که رکود به پایان نرسد، متوجه نشویم که 
در حال تجربه رکود هستیم.« نرخ بیکاری ملی در 
آمریکا همچنان پایین اســت )3/5 درصد( و هر 
مــاه کمتــر از یــک درصــد از نیــروی کار اخــراج 
می شــوند. تولید ناخالص داخلی در ماه گذشــته 
بیش از حد انتظار افزایش یافت. بیکاری در هفته 
گذشــته 6000 نفر کاهش یافت و به 186 هزار نفر 
رسید که برای دریافت مزایای بیکاری اقدام کردند. 
با ورود به پاندمی هر هفته حدود 200 هزار نفر به 

دنبال کمک بودند. ریچاردسون می گوید: »جریان 
اخیر اخراج هــا دردنــاک و نگران کننده اســت، اما 
شکنج است و هنوز تبدیل به موج نشده است.« 

 او می افزایــد ممکن اســت شــرکت های 
فنــاوری تعــداد کارکنــان خــود را کاهــش 
دهند، اما آنها همچنان در حال سرمایه گذاری در 
ساخت فناوری برای آینده هستند و در نتیجه به 
نیــروی کار نیــاز خواهنــد داشــت. بــرای مثــال 
مایکروســافت را در نظر بگیرید که ایــن ماه اعالم 
کرد 10 هزار کارمند خود را اخراج می کند و چند روز 
 Open بعد از سرمایه گذاری چند میلیارد دالری در
AI، ســازنده چــت جی پی تــی  رونمایــی کــرد. 
ریچاردسون می گوید: »فناوری در حال پیشرفت 
اســت، اما اگر غرامت کارمندان اخراج شــده تمام 
شود و آنها شــروع به ثبت نام دسته جمعی برای 
دریافت مزایای بیکاری کنند، ممکن است تا چند 
ماه آینده شاهد تأثیر واقعی این جریان بر کل بازار 

کار نباشیم.«

 ریچاردسون می گوید شاخصه بزرگ تر 
رکــود اقتصــادی، کاهــش اســتخدام و 
افزایش اخراج نیروی کار موقت به ویژه در بخش 
تولید است. وال استریت ژورنال گزارش می دهد 
که کارفرمایان 110800 نیروی کار موقت را در پنج 
ماه آخر سال 2022 اخراج کرده اند، از جمله 35 
هزار نفر در دســامبر که بیشترین تعداد اخراج 
ماهانــه از اوایــل ســال 2021 اســت. حتــی اگــر 
ایــاالت متحــده بــه طــور رســمی وارد یــک رکود 
اقتصادی شود، عجیب ترین رکود تاریخ خواهد 
بــود، زیــرا بــا نــرخ بیــکاری 3/5 درصــد شــروع 
می شود و مصرف کنندگان به طور کلی وضعیت 
خوبی دارند و درآمدها افزایش یافته است. این 
وضعیــت متفــاوت خواهــد بــود. ریچاردســون 
می گوید نوع متفاوتی از رکود اقتصادی خواهد 
بــود؛ نوعــی کــه در درجــه اول ناشــی از تــورم و 

نرخ های بهره باالتر هستند.
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برخی از آنها فراموش کرده اند که یک اصل را مطرح کنند؛ 
اینها فقط تا زمانی مهم است که سود باال باشد. چند نفری 
که در زمینه تنــوع نیروی کار فعالیــت می کنند، می گویند 

حداقل اکنون اوضاع این گونه به نظر می رسد. 

بیاعتمادیبهرهبران
یکــی از نیروهــای بخــش اســتخدام کننده کــه در مــاه 
ژانویــه از یــک شــرکت فنــاوری آمریکایــی اخــراج شــد، به 
اینســایدر می گویــد: »احتمــاالً کارفرمــای ســابق مــن بــا 
تعدیلــم به عنــوان نیــروی کار به انــدازه دو ســال عقب گرد 
کــرده اســت.« اینســایدر بــه دلیــل نگرانــی از آســیب بــه 
آینــده شــغلی او، درخواســتش بــرای ناشــناس ماندن را 
پذیرفت. ایــن اســتخدام کننده بر تنــوع، برابری و شــمول 
)DEI( متمرکــز شــده بــود. او می گویــد اخراج هایــی کــه به 
دپارتمان های گوناگون ضربه می زنند، آسیب طوالنی مدت 
به شرکت های آمریکایی وارد می کنند و نشان دهنده وعده 
پوچ مدیــران عامل بــرای ایجــاد تغییر در شرکت هایشــان 

است. 
اخراج هایــی کــه بیگ تــک را فراگرفتــه و در برخــی صنایع 
دیگر نیز به وقــوع می پیوندد، بخش هایــی را که برای تنوع 
بیشتر شرکت های آمریکایی طراحی شده اند، تحت تأثیر 
قرار می دهــد. افراد فعــال در حــوزه تنوع، برابری و شــمول 
به اینســایدر می گوینــد اخراج ها، پیشــرفت شــرکت های 
آمریکایی در این حــوزه را به خطــر می انــدازد. این تعدیل 

نیرو به متخصصانی آســیب می رساند که در 
ســال های اخیــر پیــش از شــروع درگیری های 
نــژادی کشــور، در محــل کار خــود احســاس 
فرســودگی می کردنــد.  بــه گفتــه آنهــا اخــراج 
کارمندان به ایجاد بی اعتمادی در میان افرادی 
منجر می شود که از طریق تعامالت روزانه یا از 
طریق سیستم های پشــتیبانی مانند گروه ها، 
روابطی بــا رهبــران نقش هــای تنــوع، برابری و 

دربرگیری شکل داده بودند. 
رهبــران گروه هــای مختلــف ماننــد کارگــران 
آفریقایی تبــار و کارگــران زن دیگــر بــه رهبــران 

اعتمــاد نخواهند کــرد، زیــرا احســاس می کردنــد باالخره 
کســی را پیــدا کرده انــد کــه بــه آنهــا در مســیر رســیدن به 
اهداف شان کمک می کند و حاال شرکت آنها را اخراج کرده 
اســت. آنها چه انگیزه ای دارند تا پذیرای فرد بعدی که آن 

وعده ها و شعارها را می دهد، باشند. 

رنگینپوستانبیشتراخراجمیشوند
یکــی از کارمندان ســابق تیــم تنــوع و دربرگیــری لیفت در 

لینکدیــن خــود نوشــت کــه او 
همراه با بخش بزرگی از تیمش 
اخــراج شــده اســت. بلومبــرگ 
گــزارش داد کــه در توییتــر تیــم 
تنــوع، برابــری و دربرگیــری از 
30 نفر به دو نفــر کاهش یافته 
اســت. یکــی از ســخنگویان 
آمــازون بــه اینســایدر گفــت 
کــه اولویت هــای تنــوع، برابــری 
و شــمول ایــن شــرکت تغییــر 
نکــرده اســت. او گفتــه اســت: 
»ما متعهد به ساختن آمازونی 
فراگیرتــر و متنوع تــر در دراز 

مدت هســتیم.« ســایر شــرکت هایی که اخیراً اخراج های 
خود را اعــالم کردنــد، از جمله توییتر، لیفــت و نتفلیکس 
به درخواســت ها برای اظهارنظر دربــاره وضعیت تیم های 
مختلف خود پاسخ ندادند. سخنگویان گوگل، بخشی از 

آلفابت و متا نیز از اظهار نظر خودداری کردند. 
دی ســی مارشــال، مدیرعامــل شــرکت »دایــورس انــد 
ایگیجد«، یک شــرکت مشــاوره در حــوزه تنــوع، برابری و 
شمول که با شرکت های فورچون 500 و کمپانی های فناوری 

کار می کند، می گوید چند نفر از متخصصان بخش تنوع 
که اخیــراً اخراج شــده اند برای مشــاوره شــغلی بــه او پیام 
داده اند.  مارشال می گوید: »این اخراج ها نشان دهنده عدم 
تعهد برخی از مدیران اجرایی است. اولویت آنها مبتنی بر 
عملکرد و حتی در برخی موارد تجارت بوده؛ این کاری است 
که آنها باید برای سهام داران و ذی نفعان انجام می دهند. 
این کارشــان تصمیمِ موقعیتی بوده، یعنی بر اســاس یک 

موقعیت، واکنشی موقتی نشان داده اند.« 
مارشال اضافه کرد: »شرایط دشوار کسب و کار به رهبران 
بدبین شرکت ها توجیهی برای عملکردشان می دهد. این 
فرصتی بــرای شــرکت ها و مدیران عاملــی بود کــه در واقع 

تمایلی به مشارکت در این حوزه نداشتند.« 

روزهایرکودتنوعجنسیتیونژادی
ســاندرا کوینــس، مدیرعامــل »پارادایم فور پریتــی«، یک 
ســازمان غیرانتفاعی که به شــرکت ها کمک می کند تنوع 
و برابری را افزایش دهند، می گوید در حالــی که او در مورد 
کاهش عملکردهای حــوزه DEI چیزی نمی شــنود، اما در 

حال آگاه شدن از کاهش هزینه ها در بخش تنوع است. 
کوینــس می گویــد: »آنچــه مــن می بینــم این اســت که به 
طور کلی بودجه هــا در حال کاهش اســت. مــن همچنین 
در معــرض اخباری هســتم که نشــان می دهد نیــروی کار 
حوزه  تنوع، برابری و شــمول به دلیل کمبــود منابع و عدم 
پیشــرفت احســاس خســتگی می کنند. این امر در زمان 

رکود اقتصادی تشدید خواهد شد.« 
اســتخدام کننده حوزه فناوری که اخیراً اخراج 
شــده، می گویــد تأثیــر ایــن اخراج هــا در حوزه 
فناوری مانند موجی، فراتر از آن خواهد رفت. 
او می گویــد کارمندانی که دارای پیشــینه های 
کمتر شناخته شده هســتند، ممکن است در 
توصیه و پیشــنهاد کارفرمای خود به دوستان 
و آشنایان تردید کنند، زیرا می بینند همتایان 
خــود در حــوزه تنــوع، برابــری و شــمول اخراج 
شــده اند. او می افزاید: »کارفرمای ســابق من، 

اعتمادم را تا حد زیادی از بین برده است.« 
عالوه بر اینکــه بخش های تنــوع، برابری، شــمول و منابع 
انسانی کاهش می یابند، کارمندانی که دارای پیشینه های 
کمتــر شناخته شــده هســتند نیــز بــه صــورت ویــژه ای در 

معرض خطر اخراج از شرکت های فناور قرار می گیرند. 
بر اســاس داده هــای ریولیــو لبز که توســط رویترز منتشــر 
شــده، زنــان و کارگــران التین تبار بــه ترتیب حــدود 47 و 11 
درصد از اخراج های فنی ســپتامبر تا دســامبر را تشــکیل 
می دهند، در حالی که خــود این بخش ها به ترتیب حدود 
30 و 10 درصد از کل صنعت را 

تشکیل می دهند. 
امــی زیمرمــن، مدیــر ارشــد 
مردمی شرکت فین تکی »ریلی 
کاهــش  می گویــد  پیمنــت« 
بخش های تنوع، برابری، شمول 
و منابع انســانی بــه تالش های 
برخی شرکت ها در زمینه تنوع 
آســیب می زنــد. او می افزایــد: 
»امــا راه هایــی وجــود دارد کــه 
شــرکت ها می توانند کار بخش 
تنــوع، برابــری، شــمول را بیــن 
دیگران در شرکت توزیع کنند.«  
بلومبرگ گــزارش داده کــه متخصصان بخش هــای تنوع، 
برابری، شمول که اخراج شــده اند، گفته اند انتظار می رود 
حجم بیشتر کارشان به اعضای گروه هایی که بدون حقوق 
کار می کننــد و اغلــب افــراد رنگین پوســت و زن هســتند، 
واگذار شــود.  مردم می پرســند آیا این مدیران عامل واقعاً 
به تنوع، برابری و شــمول متعهد هســتند؟ آیا در مورد آن 
جدی هستند؟ و ما اکنون می دانیم که برای بسیاری، پاسخ 

منفی است.

اخراج ها چه تأثیری بر صنعت می گذارند؟

حرفهایهابیشتراخراجشدهاند

REPORTگزارش

شرکت های فناوری همیشه در تیتر خبرها هستند 
و معموالً اتفاقات بزرگ بعدی را تبلیغ می کنند. با 
این حال اخیراً چرخه اخبار فناوری تحت سلطه 
آخرین ابــزار یــا نــوآوری نبــوده و در عــوض اخراج 
کارکنــان در ســرفصل اخبــار اســت. بیــش از 70 
هزار نفر در سراسر جهان در سال گذشته توسط 
شــرکت های بزرگ فنــاوری اخــراج شــده اند و این 
تبعات از دست دادن پیمانکاران و سایر سازمان ها 

به دلیل کمتر شدن بودجه را شامل نمی شود.
از پایان شــیوع ویروس کرونا تعداد زیادی کارمند 
از شــرکت های بزرگ فناوری از جملــه آلفابت )12 
هزار نفر(، آمازون )18 هزار نفر(، متا )11 هزار نفر(، 
توییتر )چهار هــزار نفــر(، مایکروســافت )10 هزار 
نفر( و سلزفورس )هشت هزار نفر( اخراج شده اند. 
ســایر نام های تجاری از جمله تســال، نتفلیکس، 
رابین هود، اسنپ، کوین بیس و اسپاتیفای نیز در 
کانون توجه قرار دارند، اما اخراج های آنها به میزان 

قابل توجهی کمتر از موارد ذکر شده است.
نکته مهم این است که این ارقام شامل اخراج های 
جبرانــی ماننــد اخــراج کارکنــان آژانس هــای 
تبلیغاتی بــه دلیل کاهــش هزینه هــای تبلیغاتی 
یا کاهش تعداد تولیدکنندگان به دلیل کم شــدن 
سفارش های محصوالت فناوری یا حتی اخراج های 
احتمالی که هنوز در راه است، نمی شود. فراموش 
نکنیــم افرادی هســتند کــه کار خــود را داوطلبانه 
ترک می کنند، زیرا نمی خواهند به دفتر بازگردند 
یا از مدیران شــان متنفرند یا عالقه ای به فلســفه 
کار سخت ایالن ماسک ندارند. اثرات همه موارد 
فوق در فضاهــای مشــاوره، بازاریابــی، تبلیغات و 
تولید احساس می شود، زیرا شرکت ها هزینه ها را 
کاهش می دهند و آن را به سمت نوآوری در هوش 

مصنوعی هدایت می کنند.
امــا چــه چیــزی باعــث اخــراج کارکنان می شــود؟ 
بسیاری از شــرکت های فناوری از طریق تبلیغات 
تأمیــن مالــی می شــوند. بنابراین تــا زمانــی که آن 
جریان درآمد برقرار بود، مخصوصاً در ســال های 
منتهی بــه کووید، هزینه هــای مربوط بــه کارکنان 
نیز پابرجا بود. با کاهش درآمد تبلیغاتی در سال 
گذشــته کــه حــدی از آن بــه دلیــل تــرس از رکــود 

جهانــی ناشــی از همه گیری بــود، اخــراج کارکنان 
اجتناب ناپذیر به نظر می آید.

اما اپــل یک استثناســت. آنهــا به شــدت در برابر 
افزایش تعــداد کارمندان خود در ســال های اخیر 
مقاومت کرده و در نتیجه مجبور نیستند تعداد 
کارکنان خود را کاهش دهند. البته آنها از جدایی 
برخی از کارکنــان به دلیــل تغییر سیاســت کار از 

خانه مصون نبوده اند.
اگرچــه خبرهــا می توانند شــگفت انگیز باشــند، 
اخراج هــا بــرای مصرف کننــدگان معنــای خاصی 
نخواهــد داشــت. بــه طــور کلــی هنــوز کار روی 
محصوالت و خدمــات فناوری در حال گســترش 
اســت. حتــی توییتــر کــه بســیاری پیش بینــی 
می کردند تا کنون از دســت رفته باشــد، به دنبال 
تنوع بخشــیدن به جریان درآمدی خود است. با 
این حال احتماالً برخی از پروژه ها مانند متاورس 
مــارک زاکربــرگ آن طور کــه رهبــران آنهــا در ابتدا 

امیدوار بودند، توسعه نخواهند یافت. 
در چنــد ســال گذشــته، نــرخ بهــره پاییــن همــراه 
بــا مصــرف بــاالی مرتبــط بــا کوویــد، بــه رهبــران 
اعتمادبه نفس برای سرمایه گذاری در محصوالت 
نوآورانه داد. این سرمایه گذاری ها به غیر از هوش 
مصنوعی، در حال حاضر کند شده یا از بین رفته 

است.
اخراج هــا می توانند بــرای افــرادی که تحــت تأثیر 
قرار گرفتند، آســیب زننده و مخرب باشد. اما چه 
کسانی متأثر شده اند؟ در بیشتر موارد افرادی که 
شغل خود را از دست می دهند، افراد تحصیل کرده 
و حرفه ای با قابلیت جذب و همکاری باال هستند. 
بــه آنهــا بســته های پایــان خدمــت و حمایتی ای 
داده می شــود که اغلب از حداقل الزامات قانونی 
فراتر می رود. به عنوان مثال آمازون به طور خاص 
نشــان داد که ضررها بر کارکنان فنی و کسانی که 
از آنها حمایــت می کننــد، اثرگذار خواهــد بود نه 
بر انبارها. داشــتن یــک کارفرمای بــزرگ در حوزه 
فناوری در رزومــه خود یک مزیــت واقعی خواهد 
بود، زیرا این افراد به سمت یک بازار کار رقابتی تر 
حرکت می کنند، حتی اگر آن قدر که بسیاری از آن 

می ترسیدند، ترسناک به نظر نیاید.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

 اخراج هایى که 
بیگ تک را فراگرفته، 

بخش هایى را که 
براى تنوع بیشتر 

شرکت هاى آمریکایى 
طراحى شده اند، تحت 

تأثیر قرار مى دهد
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گزارشــی از ســال 2022 نشــان می دهــد کــه بــازار نرم افــزار 
 UEM: Unified( مدیریــت نقطــه پایانــی یکپارچــه
Endpoint Management( تا سال 2028 به 38 میلیارد 
دالر می رســد؛ رقم قانع کننده ای برای پذیرش این موضوع 

که UEM می تواند هر صنعتی را متحول کند.
مدیریت نقطه پایانی یکپارچه )UEM( کالسی از ابزارهای 
نرم افزاری اســت که یک رابط مدیریت واحد برای موبایل، 
رایانه شخصی و سایر دستگاه ها ارائه می دهد. این تکامل 

 )MDM( و جایگزینی برای مدیریت دســتگاه تلفن همراه
و مدیریت ابزارهای ارتباطی بی ســیم ســازمانی )EMM( و 
ابزارهای مدیریت مشــتری اســت. این ابزار قابلیت هایی 
برای مدیریــت و ایمن ســازی برنامه هــای موبایــل، محتوا، 
همکاری و موارد دیگر فراهم می کند و رویکردی واحد برای 
مدیریــت تمام نقــاط پایانــی ماننــد تلفن های هوشــمند، 

تبلت ها، لپ تاپ ها، چاپگرها و اینترنت اشیاست. 
صنعت خرده فروشی به صورت  ویژه، ارتباطات بین صنعتی 

بیشــتری )میــان لجســتیک، انبــارداری، زنجیــره تأمیــن( 
نسبت به سایر صنایع دارد. تعداد نقاط پایانی یا دستگاه ها 
در خرده فروشی بسیار زیاد است و نیاز به مدیریت آن نقاط 
پایانی به شــیوه ای یکپارچه بــرای موفقیــت تعیین کننده 
است. تکامل خرده فروشی را می توان از اولین بازدید شما 
از یــک فروشــگاه فیزیکــی، برای مثــال یک کتاب فروشــی 
در شــهر نیویورک تا خرید کتاب مورد عالقه تان به صورت 
آنالین از ای بِی ترسیم کرد. خرده فروشی یک تغییر پارادایم 

بازار نرم افزار مدیریت »نقطه پایانی یکپارچه« در حال گسترش 
است؛ چطور فناوری های جدید به کمک خرده فروشان می آیند؟ 

تمرکز بر نقطه پایان

به نظر می رسد شرایط 
به قبل از همه گیری کرونا 

بازگشته

بهشرایطعادی
عادتکنید

داده هــای جدیــد اداره آمــار اســترالیا 
نشــان می دهد هزینه کــردن فزاینده پس 
از قرنطینــه کــه باعــث رشــد اقتصــادی 
اســترالیا در ســال 2022 شــد، رســماً بــه 
 ،ABS پایان رســیده اســت. طبــق گــزارش
فروش خرده فروشــی در سه ماهه منتهی 
به دســامبر 0/2 درصد کاهــش یافت که 

اولین کاهش از سپتامبر 2021 است.
با توجه به افزایش دوبــاره نرخ بهره انتظار 
می رود فشار بیشتری بر مخارج خانوارها 
وارد شــود. بنابرایــن نشــانه هایی مبنــی 
بر ادامــه رونــد نزولــی وجــود دارد. کاهش 
0/2درصــدی ایــن ســه ماهه تحــت تأثیر 
صنایع غیرغذایی بود، زیرا استرالیایی ها 
در نتیجــه افزایــش هزینه هــای زندگــی و 
هشت بار متوالی افزایش نرخ بهره، مخارج 

اختیاری خود را کاهش داده اند.
بــن دوربــر رئیــس آمــار خرده فروشــی در 
ABS می گویــد در حالــی کــه قیمت هــای 
خرده فروشــی همچنــان باالســت، رشــد 
قیمت ها در طول ســه ماهه به 1/1 درصد 
کاهــش پیــدا کــرد کــه دلیــل آن کاهــش 
قیمت هــای خرده فروشــی مــواد غذایی و 
تخفیف های اضافــی در بلک فرایدی بود. 
وی می افزاید: »این کمترین افزایش قیمت 
خرده فروشی برای سال 2022 بود. شاخص 
قیمــت مصرف کننــده بــرای ســه ماهه 
منتهی به دســامبر بیشــتر از قیمت های 
خرده فروشــی رشــد کرد که نشــان دهنده 
رشــد قوی تر قیمــت خدمــات در این ســه 
ماه اســت.« حجم تجارت خرده فروشــی 
در پنج ایالت از هشــت ایالت در سراســر 
استرالیا کاهش یافته است. فروشگاه های 
بــزرگ با کاهــش 2/9درصدی بیشــترین 
کاهش حجــم را احســاس کردنــد. حجم 
خرده فروشــی های پوشــاک و کفش 2/3 
درصد و خرده فروشی های کاالهای خانگی 
2 درصــد کاهش یافتنــد. در همیــن حال 
خرده فروشــی مــواد غذایی بــا 2/1 درصد 
افزایش، بیشترین رقم افزایشی را تجربه 
کرده است. دوربر می گوید با وجود این رشد 
سه ماهه، حجم خرده فروشی مواد غذایی 
در مقایسه با سه ماهه منتهی به دسامبر 
2021، 1/4 درصــد کاهــش یافتــه اســت. 
کافه ها، رستوران ها و ارائه دهندگان خدمات 
غذای آماده، تأثیرات عادی شدن صنعت را 
احساس کرده ند و رشد 0/3درصدی را به 

ثبت رسانده اند. 
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کاهش هزینه ها
با حذف موسیقی

رویکردمتفاوتآلدی

هنگامی که در والمارت هســتید، احتمــاالً روی آنچه از 
بلندگوها شنیده می شــود، تمرکز نمی کنید. اگر آهنگ 
مورد عالقه شما را پخش کنند، دقیق گوش نمی دهید، 
امــا بــه هــر حــال صداهــای موســیقی پــاپ امــروزی را 
به عنــوان بخشــی از تجربــه معمــول مصرف کننــده در 

نظر می گیرید.
پخــش موســیقی در یــک فروشــگاه مــواد غذایــی فقط 
در راســتای جذابیــت فروشــگاه بــرای مصرف کننــدگان 
نیســت، بلکه تحقیقاتــی در مــورد ارتباط موســیقی با 
فروش انجام شــده اســت. مطالعه ای در ســال 2011 در 
»مارکتینــگ  لتــرز« بررســی کرد کــه چگونه موســیقی 
می تواند بر تمایل فرد برای خرید کاال تأثیر بگذارد یا به 

طور خاص، ســرعت آهنگ موســیقی چگونه می تواند 
ناخــودآگاه بر رفتار خریــداران اثرگذار باشــد. همچنین 
اعتقاد بر این است که پخش موسیقی قدیمی با ایجاد 
حــس نوســتالژی به مشــتری کمــک می کند احســاس 
آرامش و نشــاط بیشــتری داشــته باشــد. یک فرد شاد 
نســبت به کســی که ناراضی اســت، تمایل بیشتری به 

پرداخت پول نقد دارد؛ درست است؟
اما بــه نظر می رســد آلــدی از رونــد پخش موســیقی در 
فروشگاه، با وجود همه مزایای فرضی اجتناب می کند، 

زیرا حذف موسیقی هزینه ها را پایین نگه می دارد.
موســیقی های رایــج اغلــب مجــوز ندارند و بــرای پخش 
آن بــه هزینه مجــوز نیاز اســت. آلــدی به منظــور پایین 
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 قیمت های باالتر یک مســئله اســت، 
امــا بزرگ تریــن مشــکل پیــش روی 
ســوپرمارکت های بزرگ آمریکا نیســت. شــما 
نمی توانید اخبار را بدون اینکه چیزی از تورم در 
فروشــگاه مواد غذایی بشــنوید، دنبــال کنید. 
تمرکز برای مدتی بر افزایش قیمت گوشت و در 
مقاطــع دیگــر روی مــواد اولیــه ماننــد شــیر، 

دستمال کاغذی، کره و سایر موارد اولیه بود. 

 افزایش قیمت هــا چه واقعی باشــد و 
چــه مبتنــی بــر درک نادرســت افــراد، 
زنجیره هــای  بــرای  بــدی  خبــر  می توانــد 
خواربار فروشی سنتی از جمله کروگر، والمارت 
و آمازون باشد. مصرف کنندگان وقتی تصمیم 
می گیرند از کجا مــواد غذایی بخرنــد، مطالعه 
علمــی انجــام نمی دهنــد، در عــوض آنهــا از 
ادراکات خــود بــرای تصمیم گیــری اســتفاده 
از  را  آنهــا  می توانــد  ایــن  و  می کننــد 
سوپرمارکت هایی از جمله کروگر و والمارت به 

سمت فروشگاه های دیگر سوق دهد.

 در حالی کــه قیمت ها افزایــش یافته، 
مصرف کنندگان بر این باورند که تورم 
بســیار باالتــر از آن چیــزی اســت کــه در واقــع 
وجــود دارد. آنهــا همچنین یک باور نادرســت 
دیگر در مورد فروشــگاه های مواد غذایی دارند 
که ممکن اســت تصمیم آنها را در مورد مکان 
خرید، هدایت کند؛ آمریکایی ها معتقدند که 
خرده فروشــان مــواد غذایــی 35/2 درصــد 
حاشیه سود خالص به دســت می آورند که 14 
برابــر بیشــتر از 2/5 درصد میانگین حاشــیه 
ســود خالص واقعــی خواربارفروشــان اســت و 
تورم مواد غذایی در خانه 24/3 درصد، یعنی 
دو برابر نرخ ســاالنه گزارش شــده توســط اداره 

آمار کار ایاالت متحده است.

 اساســاً مردم فکــر می کننــد زمانی که 
خواربارفروشــی های زنجیره ای باید به 
کنترل قیمت ها کمک کنند، پــول هنگفتی به 

دست می آورند. مت گریدی، رئیس دانهامبی 
در آمریکا گفت: »در آخرین موج از مطالعه، ما 
متوجــه شــدیم کــه خرده فروشــان از نظر درک 
برند خود در موقعیتی نامطمئن قرار دارند، زیرا 
مشــتریان در حالــی کــه خــود بــا افزایــش 
قیمت هــای مــواد غذایــی مبــارزه می کننــد، 
حاشیه ســود فروشــگاه های مواد غذایی و نرخ 
تــورم را بیــش از حــد بــرآورد می کننــد.« 
خرده فروشان باید خریداران را در این زمان های 
مالــی چالش برانگیــز از طریــق قیمت هــا، 
پاداش هــا، پیشــنهادهای وفــاداری و ارســال 
پیام هایی بــرای حمایــت، حفظ کنند و نشــان 

دهند که با مشتریان همدل هستند.

 وقتــی نوبــت به تــورم می رســد، تصور 
بــرای بســیاری از مصرف کننــدگان به 
واقعیت تبدیل می شــود. این نه تنها والمارت، 
کروگر و آمازون را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه 
بــه زنجیره های مــواد غذایــی منطقــه ای مانند 
پابلیکــس و مارکــت بســکت نیــز آســیب 
می رساند. مشکل، حداقل برای خرده فروشان 
بــزرگ، ایــن اســت کــه مصرف کننــدگان حــق 
انتخاب هایی دارنــد و از آن گزینه ها اســتفاده 
می کننــد. اریــک بلچــر، مدیرعامــل نومراتــور 
می گویــد: »از آنجا کــه هزینه کاالهــای روزمره 
اســت،  افزایــش  حــال  در  همچنــان 
ارزش  در جســت و جوی  مصرف کننــدگان 
هســتند. این تغییر در پارادایم مانند مراجعه 
خانوارهــای پردرآمد بــه فروشــگاه های دالری، 

غیرمنتظره است.«

 ایــن پدیــده ای اســت کــه جــف اوون، 
مدیرعامــل دالر جنــرال دربــاره آن 
صحبت کرده است. او می گوید: »در حالی که 
مشــتریان نزدیک تر به روز دریافــت حقوق در 
اول ماه خریــد می کنند، همچنیــن به انتخاب 
گزینه های مقرون به صرفه تر، مانند اقالمی که 
قیمــت دالری دارنــد و از برندهــای خصوصــی 

هستند، ادامه می دهند.«

از عملیات تجاری به خرید مشــتری را تجربه کرده است. 
کسانی که از جزر و مد دیجیتال استفاده کردند، سود بردند 

و بقیه مجبور شدند مغازه ها را تعطیل کنند. 
با این حال هرگز از ارزش تحول دیجیتال در خرده فروشی 
کم نمی شود. مدام می دود و برای حفظ سرعت، مدیریت 

نقطه پایانی بسیار ارزشمند است. 

خردهفروشیدرفروشگاه؛پیشازکووید
در حالی که همه گیری روش خرید مــردم را تغییر داد، نیاز 
به مدیریت نقطه پایانی در خرده فروشــی همیشــه وجود 
داشته اســت. بیایید به اعداد پنج ســال پیش نگاه کنیم؛ 
زمانی که تنها کرونایی که بیشتر مردم می شناختند، یک 

نوشیدنی ساخت مکزیک بود. 
  50 درصد از سازمان های خرده فروشی اجازه استفاده از 

دستگاه شخصی )BYOD( را داده بودند. 
 تعامــالت مبتنــی بــر تلفــن همــراه بــا مشــتریان 

درون فروشگاهی جزو پنج طرح برتر بود. 
  58 درصد از سازمان های خرده فروشی دسترسی کارکنان 
درون فروشگاه به اپلیکیشن های کسب وکار تلفن همراه را 

حیاتی می دانستند. 
  61 درصد از سازمان های خرده فروشی ابتکارات اینترنت 
اشیا در فروشگاه داشتند یا برای اینترنت اشیا آماده بودند.

دستگاه ها یا نقاط پایانی مورد استفاده کارمندان فروشگاه 
برای تعامل با مشتریان و پشتیبانی از آنها عبارت بودند از: 

دســکتاپ اختصاصی )61 درصد(، تلفن های 
هوشــمند )42 درصــد(، تبلت هــا )31 درصد(، 
دســتگاه های تک برنامــه ای )24 درصــد( و 

لپ تاپ های مشترک )18 درصد(.

مدیریــتنقطــهپایانــیبــرای
خردهفروشیدرفروشگاه

مدیریــت نقطــه پایانــی بــه ســازمان های 
خرده فروشــی کمک می کند تا از تراکنش های 
یکپارچه مشتری و گردش کار تجاری اطمینان 
حاصل کنند. با وجود خطرات سایبری ای که در 

کمین اند، صنعت خرده فروشی باید مدیریت نقطه پایانی 
را حداقل به عنوان یک راه حل امنیتی اجرا کند. 

دامنه مدیریت نقطه پایانی در خرده فروشی گسترده و فراتر 
از ایمن ســازی دستگاه هاســت. این روش یــک هماهنگی 
خوب بین کارمندان راه دور و کارمندان حاضر در فروشگاه 
ایجاد می کند. مدیریت نقطه پایانی را به عنوان چتری در 
نظر بگیرید که تحت آن می توانید تمام دستگاه ها یا نقاط 
پایانی ســازمانی خــود را از یــک پلتفرم یــا داشــبورد واحد 
مدیریت و کنترل کنید. در ادامه برخــی از مزایای ذاتی آن 

آمده است.
ردیابــیدســتگاهدر24ســاعتشــبانهروزوهفــتروز
هفته:احتمال خروج هر دستگاهی از شبکه شما صفر 

است، زیرا مدیریت نقطه پایانی ردیابی و مدیریت کامل 
آنها را امکان پذیر می کنــد. راه حل های قدیمی مدیریت 
دســتگاه به شــما ایــن امــکان را نمی دهند. بــا مدیریت 
نقطه پایانی دســتگاه، شما همیشــه کنترل همه چیز را 

در دست دارید.
عدماستفادهنادرستازدستگاهها: مدیریت دستگاه 
تلفــن همــراه، امنیت جامــع شــبکه را تضمیــن می کند 
و اســتفاده ناخواســته یــا دسترســی غیرمجاز بــه نقاط 
پایانی خرده فروشی را حذف می کند. استفاده از دارایی: 
در واقــع تمامــی نقــاط پایانــی دارایی های یــک صنعت 
هستند. سیستم نرم افزاری مدیریت دستگاه موبایل به 
خرده فروشان اجازه می دهد تا در مورد نحوه استفاده از 

دستگاه ها گزارش تهیه کنند. 
کاهــشتهدیــد: بــدون مدیریــت نقطــه پایانــی، همــه 
دســتگاه های خرده فروشــی بــا برنامه هــا و ســایت های 
مخرب تعامل می کنند. ابزار مدیریت دســتگاه موبایل 
به شــما اجازه می دهد تا بر برنامه هایی کــه برای اجرا در 
دستگاه هایتان انتخاب می کنید، تسلط داشته باشید. 
سادهسازیعملیاتآیتی: مدیریت دستگاه موبایل با 
اتوماســیون کارهای دســتی مانند نظارت بر دستگاه، از 
کار انداختن، تعمیر و نگهداری دستگاه و سیستم عامل، 
فعالیــت تیم هــای فنــاوری اطالعــات خرده فروشــی ها را 
آسان تر می کند. پس تیم فناوری اطالعات شما می تواند 
روی بهبــود نقــاط تمــاس مشــتری، ماننــد پشــتیبانی 

درون برنامه ای بیشتر تمرکز کند. 
بهبــودبهــرهوری: مدیریــت نقطــه پایانی به 
بهــره وری باالتــر کارکنــان منجــر می شــود، 
زیــرا کارکنــان هنــگام اســتفاده از دســتگاه 
دچــار حواس پرتــی نمی شــوند. ایــن برنامــه 
انعطاف پذیــری و دسترســی بــه اطالعــات 
مجــاز را در زمــان مناســب ارائــه می دهــد تــا 
تمام تعامــالت کارمندان و مشــتریان روان و 

سازنده باشد. 

مدیریــتنقطــهپایانــیبــرای
خردهفروشیآنالین

اگر فکر می کنید تنها خرده فروشــان فیزیکی به مدیریت 
نقطــه پایانــی نیــاز دارند، بایــد دوبــاره بــه آن بیندیشــید. 
مدیریت نقطه پایانی در خرده فروشــی آنالین نیز جایگاه 
دارد. رشــد اپلیکیشــن ها و پلتفرم هــای خرده فروشــی 
کیوکامرس اخیــراً پربار بوده اســت. تحویل مؤثر و ســریع 
لســت مایل ســتون و نگهدارنــده کیوکامــرس و همچنین 
تجــارت الکترونیــک معمولــی اســت. دســتگاه های مورد 
اســتفاده توســط عوامل تحویل و تیم های انبــار نیز نقطه 
پایانــی هســتند. ایــن نقــاط پایانــی خرده فروشــی آنالین 
بــه همــان توجــه و مدیریتــی نیــاز دارنــد کــه نقــاط پایانی 

درون فروشگاهی نیازمندش هستند.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

مشتریان فروشگاه های بزرگ به سراغ خواربارفروشی ها می روند

تورموتغییررفتارمشتریانخردهفروشیها

نگه داشــتن هزینه های خــود، تصمیم می گیــرد صرفاً 
با پخــش نکردن موســیقی از ایــن هزینه به طــور کامل 
اجتنــاب کنــد. در نتیجــه می توانــد محصــوالت را بــا 

قیمت های پایینی بفروشد. 
ممکن اســت تعجب کنید که هزینه های صدور مجوز 
چقــدر می تواند گــران باشــد؟ هزینــه مجوز موســیقی 
بســته بــه ناشــر یــا هنرمنــد می توانــد متفاوت باشــد. 
ممکن اســت 100 دالر برای دریافت یــک آهنگ از یک 
ناشر مستقل کوچک هزینه شود یا چند هزار دالر برای 

خرید مجوز از یک ناشر بزرگ.
آلدی سی این ســال ها یک نگرش بدون هیاهو را هدف 
قرار داده و مانند هر تجارت دیگری، خط باریکی را بین 

مهمان نواز بودن و حرفه ای بودن طی می کند. در حالی 
که آلدی بدون شــک می خواهد مشــتریان از زمانی که 
در فروشــگاه هایش می گذرانند، لذت ببرند و احساس 
راحتی کننــد، این زنجیــره همچنیــن نمی خواهد زمان 
خود را با روش های بیهوده و هدر دادن هزینه تلف کند.
آلدی فقط برای یک چیز وجود دارد؛ فروش مواد غذایی 
باکیفیت و ارزان قیمت. در نهایت مردم می خواهند با 
یک سبد خرید پر از مواد غذایی و فقط چند دالر خرج 
شده، از فروشگاه خارج شوند. اگر الزم باشد از شنیدن 
آخرین موســیقی های بــازار بگذرند تا بتواننــد در ازای 
آن از خواربار کم هزینه و خرید کارآمد اســتفاده کنند، 

احتمااًل شکایتی نخواهند داشت. 
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

ساموئل بکت در رمان خود به نام »بدترین هو« در سال 
1983 معروف ترین جمله اش را نوشت: »تالش کرده اید. 
شکست خورده اید. اهمیتی ندارد. دوباره امتحان کنید. 
دوباره شکست بخورید. بهتر شکست بخورید.« تاریخ 
پزشکی شامل تالش و شکست، تالش دوباره، شکست 
دوبــاره و شکســت بهتر اســت. بســیاری از آن تالش ها و 
بســیاری از آن شکســت ها بــه مصیبت هــا و مرگ هایــی 

منجر شدند. 

 داروهیبیهوشی؛کشفیافریبکاری؟
پل آفیــت در کتــاب جدید خــود بــه نــام »روی زندگی تان 
شــرط می بندیــد« )You Bet Your Life( بــه دنبال درک 
شکســت ها و مصیبت هایــی اســت که بــه همــوار کردن 
راه برای نوآوری پزشــکی کمک می کند. در بیشــتر دوران 
تاریخ بشری بی هوشی وجود نداشــت. بیماران در حالی 
که اندام هایشــان قطع می شــد و توده های سرطانی شان 
خارج می شد، باید با زور و در میان فریادهای بسیار و درد 
غیرقابل تحمل نگه داشته می شدند. چیزی تغییر نکرد 
تا دهــه 1840، زمانی که یکــی از جارچی هــای کاروان های 
شــادی به نام گاردنــر کولتــون در برابر دریافت 25 ســنت 
به مــردم اجــازه مــی داد »گاز خنــده« را که همان اکســید 
نیتــروژن بــود، استشــمام کننــد. دندان پزشــکی بــه نــام 
هوراس ولز پس از شرکت در نمایش کولتون در 10 دسامبر 
1844 و استنشــاق گاز به یکی از دوستانش گفت ممکن 
اســت یک فرد »بی آنکه دردی احساس کند، دندانش را 
بکشد یا عضوی از بدنش را قطع کند«. ولز پس از نمایش 
بی درنگ به دنبال کولتون رفت و درست روز پس از آن، او 
نخستین فردی بود که اکسید نیتروژن را در جایگاه داروی 
بیهوشــی بــه کار گرفــت. او از یک همــکار دندان پزشــک 

خواست تا یکی از دندان هایش را بکشد؛ عمل بدون درد 
بود. ولــز در طول هفته هــای پس از آن اکســید نیتروژن را 
روی 15 بیمار خود به کار بــرد و هر بار نتیجه گرفت. ولز از 
خودش می پرســید آیا می تواند این روش را در یک سالن 
نمایــش بــزرگ در بیمارســتان همگانی ماساچوســت به 
متخصصان نشــان دهد؟ او در ژانویــه 1845 این نمایش 
را برگزار کرد که با شکست روبه رو شــد. ولز مقدار بسیار 
کمی از داروی بیهوشی را به بیمارش داد و در جریان عمل 
بیمار با درد شدید و فریاد به هوش آمد؛ حاضران با فریاد 

او را فریب کار نامیده و موجب روسوایی اش شدند. 

 کلروفرموبازیباجانانسانها
در همان حالی که ولز مشــغول آزمایش اکسید نیتروژن 
بــود، دندان پزشــکی بــه نــام ویلیــام مورتــون یــک داروی 
بی حس کننده متفاوت به نــام اتر را آزمایــش می کرد. در 
اکتبر 1846 مورتون اجازه یافت تا کاربرد داروی خود را در 
همان سالنی که شاهد شکســت تجربه ولز بود، نمایش 
دهد. بیمار جوان مورتون پس از استفاده از اتر یک عمل 
جراحی بدون درد را تجربه کرد که توسط جراح جان کالینز 
وارن انجام شــد. وارن پس از پایان عمل گفــت: »آقایان، 
ایــن فریبــکاری نیســت و ایــن ســالن را بایــد بــه افتخــار 
پیدایش بی هوشی در ایاالت متحده، گنبد اتر بنامیم.« 

اما این پایان داستان نیست.
جیمز یانگ سیمپســون، پزشــک اســکاتلندی در ســال 
1847 دریافت که کلروفرم از اتر قوی تر اســت و با شــتاب 
بیشــتری عمــل می کنــد، در حالی کــه موجب بــاالآوردن 
بیمار نمی شــود. این کشف با استقبال پرشــوری در اروپا 
روبه رو شــد. امــا کلروفــرم بی خطــر نبــود و تا ســال 1863 
در پــی جراحی هــای جزئــی، موجب مــرگ 100 نفر شــد. 

نگاهی به تاریخچه بلند و پرآسیب نوآوری پزشکی

تالش کنید و بهتر 
شکست بخورید!

اختراعات پزشکی که بیمارستان ها را دگرگون کرد

ازگوشیپزشکیتاامآرآی

HISTORYتاریخچه

تصــور زندگــی بــدون پزشــکی مــدرن و امکانــات 
بهداشــتی تقریبــاً غیرممکن اســت. با ایــن حال 
بســیاری از فناوری هــا و رویه هایــی کــه مــا بدیهی 
می دانیم، حتــی 100 ســال پیش نیز در دســترس 

نبودند. 

1۸1۵؛گوشیپزشکی
)Stethoscope(

پزشــکان پیــش از اختــراع گوشــی پزشــکی 
به ســادگی گــوش خــود را روی قفســه ســینه 
بیماران شــان قرار می دادند تا به ضربان قلب و 
صدای ریه های وی گوش دهنــد. در یکی از این 
موارد رنه النک، پزشــکی فرانســوی بــا بیماری 
روبه رو شــد کــه چربی بیــش از انــدازه بدنش را 
گرفته و شنیدن ضربان قلبش ممکن نبود. این 
الهام بخش او برای اختراع اولین گوشی پزشکی 
شــد که یک لولــه چوبی به شــکل شــیپور برای 

تقویت صداهای قلب و ریه ها بود. 

1۸4۶؛بیهوشی
)Anesthesia(

بــرای  بی هوشــی  شــکل های  از  بســیاری 
قرن هــا آزمــوده شــده بــود، امــا در ســال 1846 
دندان پزشــکی به نام ویلیام مورتون نخســتین 
کســی بود که کاربــرد اتر بــرای بی هوشــی حین 
جراحی را نشــان داد. اختراع بی هوشــی مدرن 
امــکان درمــان بــدون درد حتــی در جریــان 

جراحی های پیچیده را فراهم می کند.
 

)X-ray(1۸۹۵؛اشعهایکس 
تشــخیص و درمــان جراحــات بــدون 
دستگاه اشعه ایکس بسیار دشــوار است، اما 
پزشــکان برای قرن ها به انجام آن مجبور بودند 
تا آن گاه کــه فیزیکــدان آلمانــی، ویلهلــم کنراد 
رونتگن اشعه ایکس را کشــف کرد. این کشف 
در آن زمــان چنان معجزه آســا بود که بســیاری 
از مردم گزارش هــای اولیه را بــاور نکردند و یک 
روزنامه نــگار در نیویورک تایمــز به کنایــه از آن 
به عنــوان »ادعای کشــف چگونگی عکاســی از 

آنچه ناپیداست« یاد کرد. 

1۹۰۷؛آنتیبیوتیک
)Antibiotics(

دوران آنتی بیوتیک هــا بــا ســنتز سالوارســان 
توســط آلفرد برتیم و پل ارلیش در ســال 1907 
آغــاز شــد. ایــن دارو نخســتین درمــان کارآمــد 
ســیفلیس و آغــاز درمــان ضــد باکتریایــی بود. 
الکســاندر فلمینگ در ســال 1928 بــه اثر ضد 
باکتریایــی قــارچ پنی ســیلیوم اشــاره کــرد کــه 
نشــان دهنده آغــاز دوران پنی ســیلین اســت. 
کاربرد آنتی بیوتیک ها تنها پس از سال 1945، 
زمانی کــه روش های تولید انبوه پنی ســیلین در 

دسترس قرار گرفت، آغاز شد. 

 1۹44؛کاتتــریکبارمصــرف
)Disposable Catheter(

کاتتــر یک بار مصــرف را دیویــد اس. شــریدان 
اختــراع کــرد کــه تحصیالتــش تنهــا تــا کالس 
هشــتم بــود. شــریدان یــک لولــه پالســتیکی 
توخالی ایجاد کرد که پس از یک بار اســتفاده، 

دور انداخته می شد. 

قلبــی دفیبریالتــور 1۹4۷؛
)CardiacDefibrillator(

مفهوم ایده دفیبریالسیون برای دهه ها یکی از 
معجزه آســاترین اختراعات بود. در سال 1947 
کلود بک، جراح قلب و عروق در کلیولند آمریکا 
قلــب پســر جوانــی را در یــک عمــل جراحــی با 
موفقیت دفیبریل کــرد و یک فرد به ظاهر مرده 

را در یک محیط بالینی زنده کرد. 

1۹۷1و1۹۷۸؛سیتیاســکنر
)CT Scanner(وامآرآی

سی تی اســکنر الیه های مختلــف را در چندین 
عکــس اشــعه ایکــس نمایــش می دهــد. دکتر 
گادفری هانســفیلد نخســتین سی تی اســکنر 
تجاری را ساخت. پس از اختراع سی تی اسکنر 
با اســتفاده از تشــدید مغناطیســی هسته ای، 
شــیوه ای بــرای تشــخیص بافــت طبیعــی از 
ســرطانی توســط دکتر ریموند وی دامادیان به 
ثبت رسید که پس از آن به ام آر آی تبدیل شد.
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

کلروفرم تا پایان جنگ جهانی اول در اروپا کنار گذاشــته 
شد و پزشکان ایاالت متحده تا اوایل دهه 1980 کار با آن 

را پایان دادند.
گرچه اکســید نیتروژن همچنان در دندان پزشــکی به کار 
مــی رود، امــا بی حس کننده هــای امــروزی بســیار ایمن تر 
و بهتــر از هر آن چیزی اســت کــه در تصور ولــز، مورتون و 

سیمپسون می گنجید. 

 پیوندقلبوناکامیهایبسیار
نخســتین پیوند قلــب را جیمــز هــاردی در ســال 1964 با 

قراردان قلب یک شــامپانزه در قفســه سینه 
بوید راش انجــام داد؛ راش پس از دو ســاعت 
درگذشــت. در ســال 1967 کریســتین بارنارد 
قلب انســان را به لوئیس واشکانسکی پیوند 
زد که به مــدت 18 روز زنــده مانــد. بارنارد یک 
چهره جهانی شد و در سال 1968 بیش از 100 
پیوند قلــب در سراســر جهان انجام شــد؛ اما 
نیمی از بیماران در یک ماه از دنیا رفتند و تنها 
10 درصد از آنها تا دو سال زنده بودند. میزان 
ناکامی پیوندهای قلب در ســال 1970 به 16 و 

در سال 1971 به 17 مورد کاهش یافت. اما نورمن شوموی، 
ریچارد لوور و ریچارد کیوز و برخی افراد دیگر نوآوری هایی 
انجام دادند؛ از جمله آنچه امروز سیکلوسپورین نامیده 

می شود.
کیوز وســیله ای بــه نــام bioptome را که یک ســیم نازک 
پیانو بــا گیره هایــی در انتهای آن اســت عرضه کــرد که به 
تشخیص زودهنگام پس زدن پیوند از سوی بیمار کمک 
می کرد. پزشکان اکنون تنها در آمریکا ساالنه حدود 2300 

پیوند قلب با میانگین 15 سال بقا انجام می دهند. 

 نوآوریهاوفجایعانسانی
گرهــارد دومــاک، پژوهشــگر یــک شــرکت داروســازی 
آلمانــی آن گاه کــه دنبــال از بیــن بــردن اســترپتوکوک، 
یکی از کشــنده ترین باکتری هــای جهان بود، توانســت 
سولفانیالمید را تولید کند و برای نخستین آنتی بیوتیک 

جایزه نوبل را ببرد. 
داروی وی در زمانی کوتاه هزاران نفر را از ذات الریه نجات 
داد، امــا عــوارض جانبــی داشــت کــه بــه نارســایی کلیه 
منجر می شــد. فاجعه ســولفانیالمید به تصویب قانون 
غــذا، دارو و لــوازم آرایشــی در ســال 1938 کمــک کرد تا 
شرکت های داروسازی به فهرست کردن همه 
مواد تشکیل دهنده روی برچسب دارو ملزم 
شــوند و آزمایش های کافی را پیش از کاربرد 

انجام دهند. 
جونــاس ســالک را بــرای ســاخت یکــی از 
نخســتین واکســن های فلــج اطفــال گرامــی 
می داریــم، امــا واکســن وی در برخــی مــوارد 
باعــث فلج اطفال شــد و ده ها هــزار کودک را 
به طــور موقت فلج کرد تا آنجــا که همه گیری 
فلج اطفال ساخته دست بشر تبدیل به یکی 
از بدترین بالیای زیســتی در تاریخ آمریکا شد. گذشت 
چندین دهه و برخی پیشــرفت های پزشــکی الزم بود تا 
ایاالت متحــده از فلج اطفال رها شــود. پیدایش اشــعه 
ایکس نیز بــا فجایع چشــم گیری از جملــه صدها مرگ 

ناشی از سرطان همراه بود. 
در حوزه نوآوری پزشــکی هر چقدر مقررات وضع شود، 
نمی تــوان از فجایــع جلوگیــری کــرد. علــم در شــرایط 
مناســب و با اشــتباهات، شکســت ها و زیان هــا به جلو 

حرکت می کند.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

ادامه از صفحه ۱۷

تأمینمالی؛گلوگاهاصلی

INTERVIEWگفت وگو

تا کنــون منابــع مالی توســط لندتک هــا عمدتاً 
مصــروف حــوزه کاالهــای مصرفــی و مصرفــی 
بادوام بوده و ایــن حوزه ها با حضــور لندتک ها 
توســعه بیشــتری پیــدا کرده انــد، با ایــن وجود 
یکــی از حوزه هایــی کــه ظرفیــت دارد و کمتر به 
آن پرداخته شــده، حــوزه خدمات اســت که به 
عنوان نمونه می توان به صنعتی همچون بیمه 
اشاره کرد. با افزایش قیمت خودرو، قیمت انواع 
بیمه هــای مرتبط با خــودرو نیز افزایــش یافته. 
حتی سایر حوزه های بیمه ای نیز افزایش قیمت 
داشته اند. به همین سبب برخی بیمه ها ممکن 
اســت در ســبد خانواده ها کمرنگ شده باشد. 
خدمــات درمــان و گردشــگری نیــز حوزه هایــی 
هستند که کمتر به آنها پرداخته شده و ظرفیت 
بســیار جدی دارند. حوزه هایــی مانند خودرو و 
مسکن حوزه هایی هستند که به شکل سنتی 
طــی ســال های اخیــر عمدتــاً توســط بانک ها و 
لیزینگ ها پوشش داده شــده )و شاید در حال 
حاضــر محدودیــت عرضــه در خــودرو عامــل 
اصلــی محدودکننــده این بازار باشــد( و شــاید 
کمتر مخاطب کسب وکارهای لندتکی باشند.

تأمین مالی برای زنجیره تأمین یکی از حوزه های 
دیگر اســت کــه کســب و کارهای لندتــک کمتر 
وارد آن شــده اند. تأمیــن مالــی زنجیره هــا یــا 
SCF( Supply Chain Finance( و تأمیــن 
مالی برای کســب وکارهای کوچک و متوسط از 
حوزه های بسیار بکری است که به نظر می رسد 
در ســال های آتــی بیشــتر بایــد شــاهد حضور 

لندتک ها در این بخش باشیم.

شــبکه میشــود گفتــه  
کســبوکارهایلندتکــیکــهبتواننددر
تبادلبرخیدادههابههمکمککردهو
ازاینطریقاعتبارافــرادرااحصاکنند،
بســیارمهــماســت.آیــادرکمیســیون
لندتکبرایآنبرنامهایوجوددارد؟این
کارچــهتأثیراتــیرویاکوسیســتم

کسبوکارهایلندتکیمیگذارد؟
یکــی از برنامه هــای بســیار جــدی کــه در 
کمیســیون لندتــک دنبال می کنیم، »لیســت 
سیاه« مشترک بین لندتک هاست؛ موضوعی 
که از قبــل هم مطــرح بــوده و االن هــم در حال 
پیگیــری آن هســتیم و امیدواریــم بــه زودی 

بتوانیم آن را به فاز اجرایی برسانیم.
اعتبارســنجی نیازمنــد یکســری مجوزهــا و 
چهارچوب هــا از ســمت قانون گــذار اســت و 
تنهــا جایــی کــه مجــوز اعتبارســنجی دارد تــا 
ایــن خدمــت را در اختیــار دیگــران قــرار دهــد، 
شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران است. 
کاری کــه مــا در لندتک هــا دنبــال می کنیــم، 
اعتبارســنجی نیســت و صرفــاً یــک فهرســت 
ســیاه اســت تــا افــرادی کــه از یک کســب و کار 
لندتکــی اعتبــار دریافــت کرده انــد و نکــول 

داشــته اند، نتوانند در مجموعه هــای مختلف 
لندتکی آن را تکرار کنند. این مسئله ای است 
که هــم بعــد اقتصــادی دارد، هم مشــکالتی را 
برای تأمین کنندگان مالی به وجود می آورد. این 
موضوع با رشد و توسعه کمی و کیفی صنعت 
لندتک به یک الزام بدل شده که در دستور کار 
کمیسیون لندتک قرار گرفته است. با توجه به 
روند رو به رشد تعداد کسب و کارهای لندتکی، 
طبیعتاً لیســت ســیاه هم بــه کســب و کارهای 
موجــود در ســازوکارهای کنتــرل نکــول کمــک 
می کند، هم ظرفیت ســرمایه گذاری را افزایش 
می دهد، زیرا هرچــه میزان نکول کمتر باشــد، 
ریســک ســرمایه گذاری در حــوزه لندتــک هم 
کاهــش می یابــد که به توســعه ســرمایه گذاری 
منجر شده و سبب می شوند مدل های مختلف 
کسب و کاری که شاید تا امروز به واسطه همین 
مشــکالت امــکان اجرایی شــدن نداشــته اند، 
ایجــاد شــوند. ضمــن اینکــه چهارچوبــی کــه 
شــرکت رتبه بنــدی ایجــاد کــرده تــا لندتک هــا 
اطالعات شــان را در اختیــار آن قــرار دهنــد، 
بسیار مناسب است. این دو موضوع به شکل 
جداگانه دنبال می شوند و هیچ تداخلی نیز با 

یکدیگر ندارند.
در چند ســال اخیر یکــی از اتفاقــات خوبی که 
افتاده، این بوده که گزارش های اعتبارســتجی 
افــراد کیفیــت باالتــری یافتــه و کاربــرد آن هــم 
بیشــتر شــده اســت. همین که بانک ها کم کم 
بــه ایــن سمت و ســو حرکــت می کنند کــه رتبه 
اعتبــاری افــراد را در اعطای تســهیالت دخیل 
کنند، کمــک می کنــد داده هــا پاالیش شــده و 

به روز باشند.
در نهایت باید بگویم جامعه از اقشار مختلف 
بــا ســبد نیازهــای متنوعــی تشــکیل شــده و 
طبعــاً بــرای بهبــود فراگیــری مالــی و کمــک به 
برطرف شدن درســت نیازها باید برای هر گروه 
مخاطــب راهکار متناســب داشــت. ایــن نگاه 
کمتر در کشور در توسعه راهکارهای مالی مورد 
توجه قرار گرفته و عموماً یک مسیر برای تعداد 
زیادی از مخاطبان در نظر گرفته شــده اســت. 
به عنوان یک نمونه موفق در این زمینه می توان 
بــه گرامیــن بانــک در بنگالدش اشــاره کــرد که 
با تمرکــز بر اقشــار کمتــر برخــوردار و بــا هدف 
فقرزدایی، اعطای تسهیالت خرد را با سازوکار 
ضمانــت ضربدری در یــک فرهنگ پیوســته و 
در هم تنیده در دستور کار قرار داد و یک نمونه 
موفق در سطح جهان ایجاد کرد. این نقطه یکی 
از زمینه های جدی بــرای لندتک ها خواهد بود 
تا با تمرکز بر جامعه مخاطب خود و شناسایی 
خألهای اصلــی، راهکارهــای متناســب ایجاد 
کرده و به موازات آن به بهبود دانش مخاطبان 
خود نیــز کمــک کنند تــا اعتبــار یا تســهیالت 
اعطایی صرف نیازهای کاذب نشده و بدهکاری 

غیر مؤثر برای افراد ایجاد نشود.
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

گفتم سوراخ کوچک دریچه جهان هستی، یاد اینترنت تان افتادم؛ اینترنت تان چطور است؟ 
خوب است؟ ورودی، خروجی اش مشکلی که ندارد ایشاال؟ نصایح اسیری الهیجی

مردرابشناساز
همصحبتش

شــمس الدین  محمد بن  یحیی  بن  علی  
گیالنــی الهیجــی نوربخشــی متخلص 
به »اســیری « و »فدایــی« و مشــهور به 
»اســیری الهیجــی« از بــزرگان عرفــای 
قرن نهم هجری بــود. از ســال والدت او 
آگاهی درستی در دست نیست، گرچه 
برخــی او را زاده حــدود ســال 840 ه.ق. 
دانســته اند. وی در 849 ه.ق. دســت 
ارادت بــه ســید محمد نوربخــش داد و 
خود از بزرگان سلســله نوربخشیه  شد. 
مثنوی »اسرار الشهود« و دیوان اشعار 
از جملــه آثــار اوســت. اشــعار وی، چــه 
مثنوی و چه غزل از دیــدگاه کالم و معنا 
از مولوی و حافظ اثر گرفته که در غزلیات 
تأثیــر حافــظ بیشــتر آشــکار اســت. به 
گفتــه خــودش، مثنــوی معنوی جــان او 
را حیــات بخشــیده و به او »جام شــراب 
وحــدت« نوشانده اســت. وی دربــاره 

ارزش کالم و هم صحبت می گوید: 

صحبت دانا عجایب رحمتست
صحبت نادان درین ره زحمتست

صحبت اهل دالن بگزین دال
جان فدای راه ایشان کن هال

در دل صاحب دالن جایی بگیر
رهروان را نیست از رهبر گریز

تا نگردی خاک راه کامالن
کی شوی بابهره از اسرارشان

صحبت نیکان طلب کن در جهان
با بدان منشین که گردی بد بِدان

هر که کرد او صحبت نیک اختیار
در میان خلق گردد نامدار

مرد را بشناس از هم صحبتش
از مصاحب دان تو حفظ رفعتش
صحبت نیکان طلب کن مرد باش

در ره مردان چو مردان فرد باش
صحبت اهل دالن دریاب زود

عمر را فرصت شمر بشتاب زود

HINT نکته

افسوس ولی کسی صدا را نشنید

١
داشتم مجله را ورق می زدم که رسیدم به یک تیتر: »کو گوش 
شــنوا؟« اولش فکر کــردم در مــورد فروشــندگان و خریــداران 
بیت کوین است، دیدم نیست. بعد فکر کردم در مورد کسانی 
اســت که حلیم را با نمــک می خورنــد، باز هم دیدم نیســت. 
ســپس خیال کردم مصاحبه کــن از دســت خواننده هایی که 

ترانه هــای حــزن آور را بــا ریتــم شیش وهشــت 
می خواننــد کفــری شــده، دیــدم خیــر، آن هــم 
نیســت. هیچی دیگر، در نهایت مجبور شــدم 
ســخت ترین کار ممکن در جهــان را انجام دهم 
و متــن مصاحبــه را بخوانم. تــازه متوجه شــدم 
یکی از مسئوالن نظام صنفی رایانه ای مملکت 
اعصابــش از دســت چندتــا از مســئوالن نظام 
غیرصنفی یارانه ای مملکت کشمشــی شده و 
صدای هوارش بلند شــده و گفته نــه اینکه ما با 
این عزیزان در مورد لزوم باز کردن شیر اینترنت 

مملکت جلســه نگیریم؛ نه اینکه آنهــا هم حرف مــا را گوش 
ندهند و با گوشی شان یا گوش شان مشغول بازی بشوند؛ نه 
اینکه داخل جلسه آن بزرگواران با ما مخالفت کنند و بگویند 

اصالً این طور که می فرمایید نیست؛ و در نهایت نه اینکه آنها 
را تشویق نکنند و کلی حرف خوب تحویل شان ندهند؛ نخیر. 
اتفاقاً شــرکت می کنند، گوش می کنند، بــازی و مخالفت هم 
نمی کنند، بلکه قبول می کنند و تشویق مان هم می کنند اما...

٢
یــاد آن بنــده خدایــی افتــادم کــه رفــت در محل 
تجمع گروهی از عزیــزان دل و دیــد که آنها همه 
نوبتــی چشــم بــه ســوراخ دریچــه ای می دوزنــد. 
او هم با اشــتیاق در صف می ایســتد تــا نوبتش 
شــود و نگاهــی از آن ســوراخ بــه جهان بینــدازد. 
باالخره نوبتش می شود و نگاهش را می اندازد، اما 
می بیند چیزی در برابرش نیست. با عصبانیت 
به در صف ماندگان تشر می زند و می گوید: »آن 
ســوی ســوراخ خبری نیســت کــه...« یکــی از آن 
جماعت می گوید: »آقا رو. ما یک عمره چشم مون 
به سوراخه، هیچی ندیدیم. اون وقت نرسیده می خواد چیزی 
ببینه!« حاال نه اینکه خــدای نکرده منظور من این باشــد که 
»قربانت بروم شــما انگار خیلی تمرین اســتقامت نداشتی. 

این طور نمی شود که. باید کمی صبر کنی و سریع مثل شاعر 
به فریاد درنیایی و نگویی که: گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله 

توست/ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. «

٣
آخر قربانت بشــوم اگر قــرار بود من از شــما ایــراد فنی بگیرم، 
می گفتم: »این طور که شما فرمودی اتفاقاً گوش شنوا هست، 
زیاد هم هست، اما ظاهراً کســی حال اجرا ندارد. به هر حال 
تا مرحله گفت وشنودش راحت است، تازه کیف هم می دهد 
اما عمل سخت است.«  راستی گفتم سوراخ کوچک دریچه 
جهان هستی، یاد اینترنت  افتادم. اینترنت تان چطور است؟ 

۴
دادیم ندا ولی ندا را نشنید 
در باد هوا باد هوا را نشنید

بسیار سخن های قشنگی گفتیم
افسوس ولی کسی صدا را نشنید
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