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نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

 اکوسیســتم آنالیــن کشــور در حــال 
پوست اندازی است. نشانه های آن را 
هر هفته بیش از گذشته می بینیم. از یک سو 
آنها که از اواســط دهه ۸۰ یا اویل دهه 9۰ وارد 
ایــن فضــا شــده اند، بعــد از ۱۰، ۱5 ســال کار و 
تالش و تکاپــو کم کم به فکر خــروج از این فضا 
هســتند. کســانی کــه برخــی از آنهــا موفــق 
شده اند از فضای نسبتاً مستعد و بکر اقتصاد 
دیجیتال کشــور در این ســال ها بهــره ببرند و 
کسب وکار بزرگ بسازند، برخی 
هم کسب وکارها متوسط دارند و 
یــا  کــه  هــم  بســیاری  عــده  
کســب وکارهای خرد و نیمه جان 
دارند یا موفق نشده اند ایده ای را 
که برای آن زحمت کشیده اند، به 
ســرانجام برســانند؛ هــر یــک به 
طریقــی در حــال تــرک ایــن فضا 

هستند.

 برخــی از ایــن خروج هــا البتــه از ســر 
اجبــار اســت. آنهــا از فشــارها و 
محدودیت ها یا فقدان تنظیم گری درست این 
بخش از اقتصاد به ستوه آمده اند و دیگر توش 
و توانــی برای ادامــه دادن ندارند. اما بســیاری 
دیگــر بــه ایــن نتیجــه رســیده اند که وقــت آن 
رســیده جای خود را بــه تازه نفس هــا بدهند و 
بخت خود را در فضا و میدانی دیگر بیازمایند. 
هرچه هســت، بوی تغییــر از این اکوسیســتم 
بلنــد شــده اســت. اگرچــه بســیاری از ایــن 
تغییــرات ممکن اســت بــرای کلیت ایــن فضا 

مثبــت نباشــد امــا فصــل جدیــدی اســت که 
بااکراه یا از سر اجبار و شاید هم در مواردی به 
امید خروج برخی از حوزه ها از بن بست آدم ها 
و رگوالتورهــا بایــد آن را بــه فــال نیــک گرفــت. 
هرچند نیکی ها و دلخوشی ها فعالً کفه سبک 
ترازو هستند و نگرانی ها و دلواپسی ها بسیار.

 چیزی که در این میــان اهمیت دارد، 
مخابره پیام است. اینکه بپنداریم به 
آخر خط رسیده ایم یک پیام خطرناک است. 
اینکه بترسیم و بهراســیم که هرچه بود انجام 
شــده و دیگر امیدی باقی نمانده و هرجا کاری 
به سرانجام نرسیده، به این دلیل بوده که کاری 
بیــش از این نمی شــده انجام داد، پیــام خوبی 
برای نســل های بعدی نیســت. نباید فراموش 
کنیم که صدها هزار دانش آموز دبیرســتانی و 
دانشــجوی ترم هــای ابتدایــی دانشــگاه ها 
منتظرند وارد فضای کســب وکار شوند. نباید 
مــدام فکــر کنیــم و تکــرار کنیــم هرچه بــود ما 
بودیم و دیگر بیش از ایــن نمی توان کاری کرد. 
چــه کســی می دانــد شــاید نســل بعــدی 
کسب وکار اقتصاد نوآوری با تالش و ممارست 
و البته ســخت جانی بیشــتر، خیلی بیشتر از 
آنچه تا اینجا این زیست بوم آمده، جلو برود. 
البته همه اینها باعث نمی شــود آرزو کنیم ای 
کاش موانــع آن قــدر کمتــر می بــود کــه هــم 
دستاوردهای نسل فعلی بیش از این بود و هم 
آنها که در راهند با امیدواری بیشتری پا در این 
مســیر می گذاشــتند. هرچــه هســت ایــن 

زیست بوم در حال پوست انداختن است...

INTROسرآغاز

اهمیت مخابره پیام توسط آنها که به هر دلیل می روند  

پوست اندازی یک زیست بوم و 
پرسش های بسیار

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

سازمان نظام صنفی رایانه ای خواستار لیست شرکت های دارای 
اینترنت بدون محدودیت شد

ضرورت شفاف سازی
ســازمان نظام صنفــی رایانــه ای تهــران در نامه ای بــه وزارت 
ارتباطــات خواســتار شفاف ســازی در خصــوص ســطوح 
مختلف دسترسی به اینترنت و لیست شــرکت های حوزه 
آی ســی تی شــده که دارای دسترســی بــدون محدودیت به 

اینترنت هستند.
بیش از یک ماه از انتشار اطالعیه اتحادیه فناوران رایانه که 
اعالم کرد دارندگان پروانه کســب از این اتحادیه می توانند 
از اینترنت بدون فیلتر اســتفاده کنند، می گذرد. از آن زمان 
تاکنون نامه های گوناگونی از سوی نهادها و شخصیت های 
مختلف منتشر شده که در آن خواستار اینترنت بدون فیلتر 

یا به تعبیری همان اینترنت طبقاتی بوده اند.
معاونــت حقوقــی وزارت علــوم، وزارت جهــاد کشــاورزی، 
خبرگــزاری تســنیم، وزارت صمت و فدراســیون فوتبــال در 
نامه هایــی جداگانــه از وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 

درخواست کرده اند اینترنت بدون فیلتر دریافت کنند.
صنف هــا و تشــکل های مختلفی از ســازمان نظــام صنفی 
رایانه ای گرفته تا انجمن تجارت الکترونیکی با ارائه اینترنت 
طبقاتــی مخالفــت کــرده و آن را خــالف دسترســی آزاد بــه 

اطالعات عنوان کرده اند.
با این حال هفته قبل نامه ای از طرف ســازمان نظام صنفی 
رایانــه ای تهــران کــه بــه امضــای حســین اســالمی، رئیــس 
هیئت مدیره نصر تهران رســیده منتشــر شــد که او از وزیر 
ارتباطــات خواســتار اعــالم شــرایط دسترســی بــه اینترنت 
بــدون محدودیــت، بــه منظــور اطالع رســانی بــه اعضــای 
ســازمان خود شــده اســت. در ایــن نامه اســالمی بــا ایجاد 
محدودیت های اعالم شــده روی اینترنت مخالفــت کرده و 
آن را به ضرر کســب وکارها دانســته، اما گفته است از آنجا 
که این ســازمان در قبال اعضای خود باید پاســخگو باشــد، 
»میزان و شرایط دسترســی به اینترنت بدون محدودیت را 

به منظور اطالع رسانی به اعضا« از سمت وزارت ارتباطات 
به این سازمان اعالم کند.

انتشار همین خبر کافی بود تا مخالفت سازمان نصر در مورد 
اینترنت طبقاتی زیر سؤال قرار گیرد. برخی مدیران و فعاالن 
اینترنتی در توییتر و گروه های تلگرامی، نصر تهران را متهم به 
دورویی کرده و اعالم کردند در حالی که این سازمان در ظاهر 
با اینترنت طبقاتی مخالف اســت، در پشــت پرده از وزارت 

ارتباطات پیگیر اینترنت طبقاتی است.
به دنبال بــاال گرفتــن ایــن اعتراضات، نصــر تهــران یازدهم 
بهمن مــاه در اطالعیه ای اعالم کــرد که این نامــه مورد تأیید 
سازمان نظام صنفی رایانه  ای استان تهران نیست. همچنین 
این سازمان با انتشــار نامه ای در ســایت خود اعالم کرد که 
نصر تهران پیگیر در مورد شفاف سازی دسترسی به اینترنت 

بدون فیلتر است.
در این نامه تأکید شده که سازمان، مخالف محدودیت های 
اعمال شده چند ماه اخیر است و آن را به نفع کسب وکارهای 
حوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات نمی دانــد. به بــاور این 
ســازمان، به هم خــوردن بی طرفــی شــبکه و وجــود ســطوح 
دسترســی مختلف کســب وکارها به اینترنــت، برهم زننده 
تعادل بازار است. در همین راستا سازمان اعالم کرده که حق 
اعضای خود می داند که اطالعات دقیقی در مورد اینترنت 
بــدون محدودیت داشــته باشــند تــا بتواننــد بر اســاس آن 

برنامه ریزی های الزم را برای کسب وکار خود انجام دهند.
در پایان این نامه حسین اســالمی به عنوان رئیس سازمان 
نظام صنفی رایانه ای تهران از عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات 
خواسته است تا در مورد »صحت وجود یا عدم وجود چنین 
رویه ای اعالم نظر کرده و در صورت تأیید، دستور داده شود 
تا لیست شرکت های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات که 

دارای این دسترسی هستند، به این سازمان اعالم شود«. 
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اعتراض نمایندگان مجلس به سرعت پایین اینترنت

نتیجه پیگیری ها هیچ است
نمایندگان مجلس این روزها در صحن علنی و در نطق ها و 
تذکرهای خود بار دیگر به کیفیت پایین اینترنت اعتراض 
کردند و خواســتار آن شــدند تــا اینترنت بــه حالت قبلی 

خود بازگردد.
بیش از چهار ماه از اعتراضات در ایران می گذرد و با اینکه 
بــه گفتــه مســئوالن هم اکنــون اوضــاع »آرام« شــده، اما 
هیچ نشانی از افزایش سرعت اینترنت و رفع فیلترینگ 
نیست. البته در این مورد وزارت ارتباطات به کل موضوع 
را انــکار و اعــالم می کنــد کــه ســرعت اینترنــت بــه خاطر 
فیلترشکن ها کند است وگرنه بدون فیلترشکن، سرعت 
ارتقا پیــدا کــرده اســت. اظهــارات وزارت ارتباطــات بارها 
توســط کارشناســان و متخصصان رد شــده اســت. حاال 
نماینــدگان مجلــس هــم در کنــار کارشناســان و کاربــران 
به ســرعت اینترنــت انتقاد دارنــد. آنهــا در ایــن روزها در 
نطق هــای میان دســتور و تذکرهای شــفاهی خــود به این 

مورد اشاره کرده اند.
امانقلیــچ شــادمهر، نماینــده مــردم گنبــدکاووس پنجم 
بهمن ماه در نطق میان دســتور خود با بیان اینکه داشتن 
اینترنت به ویژه اینترنت پرسرعت برای مردم از نان شب 
هم واجب تر است، گفت: »فیلترینگ باید برداشته شود. 
چراکه بیش از یک میلیون نفر شغل مستقیم و بیش از 
سه میلیون نفر شغل به صورت غیرمستقیم ایجاد کرده 

است. مردم نگران سرنوشت کسب و کار خود هستند.«
صدیف بدری، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس  نیز 
۱۱ بهمن ماه در تذکری شــفاهی در صحــن علنی خطاب 
بــه وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت: »کاهــش 
ســرعت اینترنــت به رغــم فیلتر بــودن اغلب شــبکه های 
اجتماعی غیرایرانی مورد اســتفاده مــردم در کنار تحمل 
همــه مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی ناشــی از تــورم 
همچنان به عنوان مهم ترین دغدغــه این روزها باالخص 
برای فعاالن حوزه کسب و کار اینترنتی به شمار می رود.«

به گفته بــدری با وجــود وعده مســئوالن مربوطــه به ویژه 
شــخص وزیر مبنی بر بازگشت خدمات رســانی در حوزه 
ارتباطات به حالت عادی در صورت آرام شدن شرایط، اما 
همچنان شاهد روند کاهش سرعت اینترنت به خصوص 
در اپراتورهای تلفن همراه هستیم. او تأکید کرد که مردم 
در برخی ســاعات قادر به اســتفاده بهینه از شــبکه های 

اجتماعی داخلی هم نیستند.
نایب رئیس کمیسیون عمران در ادامه اعالم کرد: »اوضاع 
نابســامان در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات بیشتر 
به تحریم ملت از سوی دولت شبیه است تا یک تصمیم 
سنجیده. پیش از اینکه ریشــه کسب و کارهای اینترنتی 
کشور خشــکانده شــود، به تحریم داخلی ملت در حوزه 

ارتباطات و فناوری اطالعات پایان دهید.«
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نظرها و خبرها
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هزینهباالیاینترنتایرانیها
در  سرف شــارک  وب ســایت 
گزارش جدیدی به بررســی میزان هزینه 
اینترنــت در کشــور های مختلــف جهان 
پرداخته که طبق آن کاربران ایرانی، هزینه 

باالیی برای آن پرداخت می کنند.

همراهیباخوی
 پــادرودر قالــب یــک کمپیــن 
توییتــری از شــرکت های اکوسیســتم 
استارتاپی خواسته کمک های غیرنقدی 
خــود را بــه ایــن شــرکت برســانند تــا این 
کمک هــا در اختیــار زلزلــه زدگان خــوی 

قرار بگیرد.

پیشنهادمرکزپژوهشها
مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــا 
بررسی بودجه حوزه فاوا پیشنهاد داد تا 
بند مربوط به »تشکیل صندوق توسعه 

شبکه ملی اطالعات« حذف شود.

تعطیلیجیبرس
ســرویس خدمــات فروشــگاه 
آنالیــن جیبــرس اعــالم کــرد به دلیــل 
ناامیــدی کســب وکار خــود را تعطیــل 

می کند.

مراســم »بهره بــرداری از پروژه هــای ایرانســل« بــه 
مناســبت دهه فجر، بــا حضور عیســی زارع پــور، وزیر 
ارتباطــات و فناوری اطالعــات؛ بیــژن عباســی آرنــد، 
مدیرعامل ایرانسل؛ جمعی از معاونان وزارت ارتباطات 
و عبــاس توانگــر، رئیــس کمیتــه اقتصــادی دیجیتــال 

مجلس شورای اسالمی برگزار شد. 
در ابتــدای این مراســم عباســی آرند بــه ارائه آمــاری در 
خصوص تعداد مشــترکان و میزان سرمایه گذاری های 
انجام شــده پرداخــت و گفــت: »تعــداد مشــترکان 
ایرانســل به عــدد 62/5 میلیــون نفر رســیده و 43/4 
میلیون نفر مشترک اینترنت همراه ایرانسل هستند. 
ایرانسل از ابتدای شــروع فعالیت تاکنون، در مجموع 
بیــش از ۱۰ میلیــارد دالر در حوزه توســعه شــبکه ملی 
اطالعات و زیرساخت های مربوطه سرمایه گذاری کرده 
که این رقم مربوط به بخش خصوصی و سرمایه گذاری 

سهام داران ایرانسل است.«
او در ادامــه بــا اشــاره بــه نســل های مختلــف اینترنت 
و میــزان مشــترکان هرکــدام بــه اتمام فــاز اول توســعه 
نســل پنجم اینترنــت اشــاره کرد کــه 4۰۰ ســایت را در 
بر می گیرد. عباســی آرند افزود: »با این تعداد سایت، 
تقریباً در تمامی مراکز استان ها و محل هایی که از نظر 
فنــی و تجاری ضــرورت داشــت، تحت پوشــش نســل 

پنجم قرار داده ایم.« 
مدیرعامل ایرانســل با توضیح ظرفیــت کل مراکز داده 
و ســوئیچ ایرانســل گفت: »تاکنون مراکزی بــا ظرفیت 
بیش از ســه هزار رک در حال استفاده اســت و مرکزی 
که امروز در مشــهد مقدس افتتاح می شود نیز ۸۰ رک 

به این ظرفیت اضافه می کنــد. همچنین مراکز دیگری 
با مجموع ظرفیت 24۰ رک هم اکنون در برنامه توسعه 
قرار دارند و در بابل، همــدان و بندرعباس مراکز جدید 

دیتاسنتر و سوئیچ سنتر افتتاح خواهد شد.«
وی همچنیــن به پروژه توســعه شــبکه فیبر اشــاره کرد 
و گفــت: »دو هــزار و ۱36 کیلومتــر فیبر در بیــش از 36 
شهر اجرا شده و 2۰۰ کیلومتر در شهرهای بابل، آمل، 
اسالمشــهر، اراک، کمالشــهر و شــهر گلســتان تهران 

اجرا خواهد شد.«
در ادامه این مراســم، وزیر ارتباطات به افتتاح چندین 
پــروژه ایرانســل پرداخــت؛ تکمیــل فــاز نخســت پروژه 
توسعه فراگیر نسل پنج با بهره برداری از چهارصدمین 
سایت 5G ایرانسل، بهره برداری از مرکز سوئیچ شمال 
شــرق ایرانســل در مشــهد، بهره برداری از فاز نخست 
پروژه توســعه خطوط فیبرنوری ایرانســل، بهره برداری 
از ۱56 سایت جدید توسعه روستایی در 353 روستا و 
رونمایی از نسخه جدید سوپراپلیکیشن ایرانسل من.

عبــاس توانگــر در ســخنان کوتاهــی با اشــاره بــه اینکه 
پروژه هــای خوبی توســط ایرانســل انجام شــده اســت، 
گفــت: »از جملــه ایــن اقدامــات درســت، گســترش 
پوشــش اینترنت و مسئله حق دسترســی به آن است 
کــه همــواره مــورد تأکید دولــت و مجلــس بوده اســت. 
همچنین مســئله توســعه فیبر نوری اســت و تکلیفی 
که در این خصوص بر دوش ایرانســل گذاشــته شــده. 
وزیــر وعده های خوبــی به مجلــس داده و ایرانســل نیز 
که بازوی اجرایی توسعه آی سی تی است، در این راستا 
اهتمــام مــی ورزد. هرچه بیشــتر بــه این مســئله توجه 

شود، اقتصاد دیجیتال توسعه بیشتری خواهد یافت. 
آینده حکمرانــی، حکمرانی در فضای مجازی اســت و 
هســته مرکزی این مــدل حکمرانی، اقتصــاد دیجیتال 

است.«
زارع پــور نیــز در خاتمــه ایــن برنامــه با اشــاره بــه اینکه 
می تــوان بــا فنــاوری اطالعــات، دســت بــه نــوآوری زد و 
در حوزه هــای مختلف شــاهد اثرگذاری آن بــود، افزود: 
»می توانیــم با اســتفاده از فناوری هایی چــون اینترنت 
اشــیا، افزایش بهره وری را در حوزه های مختلف شاهد 
باشــیم. هوشمندســازی کــه کاربــرد اصلــی فنــاوری 
اطالعــات ایــن روزهاســت، در همــه بخش های کشــور 
می توانــد اثربخش باشــد. به عنــوان مثال با اســتفاده 
از سیســتم کشــاورزی هوشــمند هــم در مصــرف آب 
صرفه جویی می شــود و هم افزایش بهره وری را شــاهد 

خواهیم بود.« 
وزیــر ارتباطــات در ادامــه گفــت: »ابزارهایــی کــه مــا 
متخصصان آی تی می شناســیم، رســالتی بــر دوش ما 
می گذارد که در بخش های دیگری که با این ابزارها آشنا 
نیستند، فناوری های این چنینی را جاری و ساری کنیم. 
هدف اصلی کارگروه ویژه نیز توسعه فناوری های جدید 
در بخش های گوناگون اســت. کارهایی در کشور انجام 
شــده و در حــال حاضر مشــغول تدویــن برنامــه هفتم 
توسعه هستیم تا این اصل را در کشور جا بیندازیم که 
یکی از حوزه های مهم قابل پیشرفت فناوری اطالعات 
اســت و می تواند نقــش کلیدی در توســعه کشــور ایفا 
کند. همه اینها هم نیازمند زیرســاخت های پرسرعت 

و باکیفیت است.«

بهره برداری از پروژه های ایرانسل با حضور وزیر ارتباطات

نیازمند زیرساخت های 
پرسرعت و باکیفیت هستیم

ماهنامه بیمه دیجیتال منتشر شد

از چالش های داده ورزی در صنعت تا جای 
پای پوتین بر گلوی بیمه
شماره جدید نشریه »بیمه دیجیتال« در قالب و ساختاری 
متفاوت از گذشته منتشر شد. این نشریه که از جدیدترین 
محصوالت کارخانه نوآوری رســانه راه کار به شــمار می رود 
و پیــش از این بــه صــورت دوهفته نامــه به پوشــش اخبار و 
رویدادهای صنعت بیمه و اینشورتک ایران توجه داشت، 
از بهمن ماه ۱4۰۱ در شــماره جدید به صــورت ماهنامه و در 
قالــب 6۸ صفحــه در دســترس فعــاالن اکوسیســتم بیمــه 

خواهد بود.

ماهنامه بیمه دیجیتال در هر یک از بخش های بیمه از نگاه 
داده، راهبرد، نمای نزدیک، اینشــورتک و جهان به بررسی 
مهم تریــن روندها و چالش هــای روز صنعت بیمه کشــور و 
جهان می پردازد. عالقه منــدان می توانند در صورت تمایل 
برای دریافت نسخه چاپی این ماهنامه اطالعات خود را در 
 https://survey.porsline.ir/s/hLC۱zmgw لینک
وارد کنند تا بعد از بررســی های اولیه، این نشــریه به مدت 

سه ماه برای آنها ارسال شود.

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
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

آخرین بوئینگ ۷۴۷ از کارخانه بیرون می آید

آخرین ملکه آسمان

REPORTگزارش

بیــش از نیم قــرن پیــش، شــرکت بوئینــگ از 
هواپیمــای 747 پــرده برداشــت؛ یــک هواپیمای 
عظیم الجثــه و خیره کننــده. این غول پرنــده نگاه 
مردم دنیا را به ســمت خــود کشــاند و از آن زمان 
مســافران و محموله های بی شــماری را در ســطح 
جهــان جابه جا کــرد. امــا روزهــای عمــر بوئینگ 
747 به شماره افتاد تا همین سه شنبه 3۱ ژانویه، 
شــرکت آخریــن فرونــد 747 را کــه ســاخته بــود، 
تحویل داد. بوئینگ 747  شاید شناخته شده ترین 
هواپیمــای تجــاری در دنیــا باشــد کــه بــه ملکــه 
آسمان ها ملقب شد. این هواپیما سفرهای هوایی 
را متحول کرد و به نمادی از نبوغ آمریکایی تبدیل 
شد. بوئینگ 747 چندین دهه دیگر هم می تواند 
پرواز کند و عمــری طوالنی دارد.  شــی اوکلی یک 
شــرکت مشــاوره تاریخ هوانوردی را اداره می کند 
و مدیر اجرایی ســابق تاالر مشــاهیر هوانــوردی و 
موزه نیوجرسی است. او می گوید: »بوئینگ 747 
یکی از بهترین هاســت. اگر قرار باشــد فهرستی 
از ۱۰ هواپیمــای مهمــی کــه از زمــان رایــت فالیــر 
تاکنون ســاخته شــده تهیــه کنیــد، 747 باید در 
آن باشــد. بوئینــگ 747 یــک جهــش کوانتومی 
بود.«  747 حدوداً از شش میلیون قطعه ساخته 
شــده اســت. در واقع این شــش میلیون قطعه از 
جای جای جهــان بــه هــم پیوســته و 747 را خلق 
کرده انــد. البتــه مونتــاژ  و خلــق ملکه آســمان در 
کارخانه ای در اورت، واش تکمیل شد. آن کارخانه 
که عموماً به عنوان بزرگ ترین ســاختمان جهان 
در نظر گرفته می شــود، مخصــوص 747 در دهه 
۱96۰ ســاخته شــد. ایــن کارخانــه بــرای ســاخت 
هواپیماهای دیگر هم مورد اســتفاده قرار گرفته، 
اما خانه 747 از اولین تا آخرین این هواپیما باقی 
مانده و ۱574 فروند 747 در آن ساخته شد. وقتی 
از دور به خانــه 747 می نگریــم، آن هــم در حالی 
که متخصصان مشــغول رســیدگی به این ملکه 
هســتند، تصویــر عجیــب اســت. متخصصــان 
مانند جراحــان کوچک و مینیاتوری هســتند که 
دارند اعضای مختلف یک نهنگ آبی را جراحی 
می کننــد. متخصصــان بــا کمــک آسانســورها، 
پله های غلتشی و سایر سازه ها، گوشت و پوست 
هواپیمــا را نصــب، چیدمــان، مونتــاژ و آزمایــش 

می کنند.

آخرینملکه
تولید آخرین 747 در ماه سپتامبر 2۰2۱ 
آغــاز شــد و نمونــه ای از پیشــینیان آن بــود. ایــن 
هواپیما روز سه شــنبه، 3۱ اکتبر 2۰22 به شرکت 
هواپیمایی اطلس ایر ورلدواید تحویل داده شد. 

تولد۷4۷
بوئینگ طراحی این هواپیما را در اواسط 
دهه ۱96۰ به درخواست پان امریکن ورلد ایرویز، 
آغاز کرد. اما حتی در آن زمان، بسیاری از کارکنان 
شرکت بوئینگ انتظار داشتند که 747 خیلی زود 
با یک جــت مافوق صــوت جایگزین شــود. چون 
شرکت در آن زمان در حال توسعه بود. به همین 
علت بوئینــگ و پان امریکن تصمیــم گرفتند که 
هواپیمــا باید با در نظــر گرفتن تعداد مســافران و 
وزن بار طراحی شــود. این مســیر بــرای موفقیت 
هواپیما بســیار مهم بود و در واقــع تعیین کننده 
شــکل منحصربه فــرد 747 بــود. در مورد شــکل 
دماغه هواپیما بحث های زیادی مطرح بود. برخی 
می خواســتند دماغــه رو به باال باشــد تــا بارگیری 
محموله ها راحت تر شــود. به همین دلیل عرشه 
پرواز را به جای جلوی هواپیما، باالی کابین اصلی 

قرار دادند و قوز غیرمعمول 747 را ایجاد کردند.
بوئینــگ چندیــن نســخه از ایــن هواپیمــا را در 
دهه های ۱97۰ و ۱9۸۰ برای استفاده های مختلف 
تولیــد کــرد. در ســال ۱9۸9، ایــن شــرکت از یــک 
پیشرفت بزرگ به نام 747-4۰۰ رونمایی کرد که 
به پرفروش ترین مدل تبدیل شد. بوئینگ در دهه 

۱99۰ بیش از هر دهه دیگری 747 فروخت.

امــاجهــانازحرکــتمتوقــف
نشد...

اکنون هواپیماهای دو موتوره کوچک تر و کارآمدتر 
می توانند مسافت های طوالنی تری را پرواز کنند. 
جثه کوچک تر آنها باعث می شود خطوط هوایی 
بتوانند مســیرهای بین المللی مستقیمی را بین 
شــهرهای کوچک تر هــم ارائــه دهند. در اواســط 
دهه 9۰، شرکت بوئینگ هواپیمای 777 را معرفی 
کرد که تقریباً به انــدازه 747 بود، اما بــا دو موتور، 
پیشــرفته تر و کارآمدتــر. یــک دهــه بعــد رقیــب 
اصلی بوئینگ، ایرباس، اولین هواپیمای A3۸۰ را 
معرفی کرد که می توانست مسافران بیشتری از 
747 حمل کند. اما ایرباس بــرای فروش هواپیما 
با مشــکل مواجه شــد و پایان تولید آن را در سال 
2۰۱9 اعالم کرد. با این حال، عالقه به 747 به ویژه 
برای عملیــات باربری همچنان ادامه داشــت. در 
اوایل دهه 2۰۱۰، بوئینگ آخریــن مدل 747-۸ را 
معرفی کرد که حدود 5۰ نسخه مسافربری و بیش 
از ۱۰۰ نسخه برای حمل کاال را تحویل می داد. برای 
بســیاری از افرادی کــه در هواپیمــا کار می کردند، 
تحویل آخرین 747 لحظه ای تلخ و شیرین است. 
آنها به ارتبــاط خود با جــت افتخار می کننــد و از 

پایان تولید آن ناراحت هستند.

علیرضــا مرنــدی، رئیــس فرهنگســتان علــوم پزشــکی در 
نامــه ای بــه نهاد هــای متولــی این حــوزه بــه تأثیــرات منفی 
محدودیت های اینترنتی بر ابعاد مختلف سالمت دیجیتال 
اشــاره کرده و بــا ارائه چند راه حــل برای کاهش ایــن تأثیرات 
منفی اعالم کرده کارگروه ســالمت دیجیتال فرهنگســتان 
علــوم پزشــکی آمادگــی دارد تجــارب و پیشــنهادهای خود 
را در اختیار مســئولین ذی ربط قــرار دهد. کوتاه کــردن زمان 
محدودیت ها و مســتثناکردن محیط هــای متولی خدمات 
ســالمت و امــور آموزشــی و پژوهشــی ازجملــه راهبردهای 
پیشــنهادی ایــن کارگــروه بــرای کاهــش آثــار نامطلــوب 

محدودیت های اینترنتی بر حوزه سالمت دیجیتال است.
به گزارش کارنگ، علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم 
پزشکی با ارسال نامه ای به دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، 
وزیر بهداشت، وزیر علوم، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
ضمــن اشــاره بــه مشــکالت ایجادشــده در حوزه ســالمت 
دیجیتال در اثر محدودیت های اینترنت و تأکید بر ضرورت 
و اهمیت ســالمت دیجیتال در خدمات بهداشتی درمانی 
عنوان کرده اســت: »هرچنــد کنترل بحران هــای اجتماعی 
موضوعی چندوجهی و در اغلب اوقات نیازمند راهبردهای 
امنیتی است، لیکن توجه کافی به ابعاد اجتماعی و جلب 
همراهی آحاد جامعه با محدودیت های ایجادشده، مدیریت 
صحیح افــکار عمومــی و اســتفاده از راهکارهــای جایگزین 
می تواند رفاه و آسایش روانی بیشــتری را برای کاربران نظام 
ســالمت و مــردم فراهــم آورد.« در ایــن نامه آمده اســت که 
کارگــروه ســالمت دیجیتــال فرهنگســتان علوم پزشــکی با 
تشکیل نشست های کارشناسی ابعاد موضوع را با ارزیابی 
وضعیت موجود، عوامل زمینه ســاز و تأثیــر متقابل آنها بر 
ســالمت دیجیتال مــورد بررســی قــرار داده و ضمن تحلیل 
عرصه ها و مشکالت ایجادشده، راهکارهای پیشنهادی خود 
را برای رفع آنها ارائه داده است. در ادامه نامه آمده است: »از 
آنجا که فرایند توسعه دیجیتال در حوزه بهداشت و درمان 
کشور مراحل نخست خود را طی می کند، تصمیمات کالنی 
که از ســوی حاکمیت برای مدیریت بحــران در پیش گرفته 

شده، بر روند جاری امور و خدمات تأثیرگذار بوده اند.«
در این نامه تأکید شــده که محدودیــت اینترنت مهم ترین 
دلیل زیربنایی اختالالت و تحوالت اخیر سالمت دیجیتال 
در کشور است. در این نامه آثار محدودیت های اینترنتی بر 

حوزه سالمت دیجیتال به شرح زیر بیان شده است:
 تأثیر بر عرضه خدمات روزمره سالمت؛

 اختالل در خدمت رسانی با توجه به وابستگی گسترده به 
دیجیتالی بودن اطالعات سالمت؛

 تشدید نارضایتی ها در مردم و کارگزاران سالمت؛
 افزایش بار عصبی روانی جامعه به دلیل تعلل و سردرگمی 

در دریافت خدمات؛
 افت کیفیت خدمات پزشکی به دلیل اختالل در رویه هایی 

که به ارتباطات پیوسته اینترنتی وابسته بوده اند؛
 اختــالل در خدمات ســالمت به ایرانیــان خارج از کشــور 

مانند مشاوره سالمت روانی؛
 تأثیر بر کارگزاران سالمت؛

 اتالف منابــع دولتی با کاهــش بهره وری نیروی ســالمت و 
کندی بسیار شدید در فرایندها؛

 اتالف منابع خصوصی مردم به ویژه قشــر آسیب پذیر به 
دلیل اختالالت در بهره مندی از حقوق اولیه بیمه شدگان؛

 بسترسازی تشدید تمایل به مهاجرت در نیروهای حوزه 
سالمت؛

 تأثیر بر اقتصاد سالمت؛
 تأثیــر اقتصــادی بــر شــرکت  های نوپــای حــوزه ســالمت 

دیجیتال وابسته به تجارت الکترونیک؛
 اختالل در سیستم گردشگری ســالمت به عنوان یکی از 

منابع درآمد ارزی کشور؛
 اشکال در خدمات تله مدیسین نوپا؛

 آثار مربوط به امنیت داده  های سالمت؛
 آثار روانی نامطلوب بر نسل نوجوان به جهت استفاده از 

فیلترشکن و دسترسی به محتوای کنترل نشده و مخرب؛
 تأمین خوراکی تبلیغی برای رسانه های خارجی؛

 آسیب پذیری امنیتی پایگاه های داده سالمت با استفاده 
از فیلترشکن  های نامطمئن؛

 آثار نامطلوب بر آموزش و پژوهش سالمت دیجیتال؛
 ایجاد اختالل در آموزش الکترونیک؛

 اختالل دسترسی به پایگاه های داده های علمی مورد نیاز؛
 اختــالل در دسترســی بــه پایگاه هــای علمــی بــرای 

پژوهشگران؛
 عدم امــکان پژوهش های مرتبط با شــبکه های اجتماعی 

و اتالف هزینه و زمان اختصاص یافته به این پژوهش ها؛
 کاهش ســرعت رشــد علمــی کشــور به دلیــل اختــالل یا 
محدودیــت در دسترســی بــه منابع آموزشــی - پژوهشــی 

خارجی و ابزار کمک پژوهشی آنالین؛
 اختالل در همکاری های بین المللی آموزشــی - پژوهشی 
و بی ثمرشدن یا بالتکلیفی اقدامات صورت گرفته در جهت 
گســترش روابط رســمی آکادمیک میان ایران و کشــورهای 

خارجی؛
 عدم امکان شــرکت در جلســات مشــترک بــا انجمن ها و 
کنسرســیوم ها به عنوان نماینــده کشــور و در نتیجه حذف 

ایران از این مجموعه ها؛
 عدم امکان آمــوزش برخط واحدهای درســی و کارگاه های 

مرتبط با پایگاه های داده علمی؛
 مشکالت در انجام همکاری علمی پژوهشــگران ایرانی و 
به خصوص غیرایرانی ســاکن خارج از کشــور کــه تمایلی به 

استفاده از پیام رسان های داخلی ندارند؛
 عــدم امــکان داوری مقــاالت و طرح هــای پژوهشــی بــرای 

متخصصان خارج از کشور؛
ایــن کارگــروه در راهکارهــای خــود بــرای برون رفــت از ایــن 
وضعیــت، خواســتار برچیــدن محدودیت هــای اینترنتــی 

شده است.

سالمت دیجیتال 

در تـنگنـا
نامه کارگروه سالمت دیجیتال درخصوص آثارمخرب محدودیت های اینترنتی

آغــاز شــد و نمونــه ای از پیشــینیان آن بــود. ایــن 
2۰22 اکتبر 2۰22 اکتبر 2۰22 به شرکت  3۱هواپیما روز سه شــنبه، 3۱هواپیما روز سه شــنبه، 3۱
هواپیمایی اطلس ایر ورلدواید تحویل داده شد. 

 لحظه ای تلخ و شیرین است. 
آنها به ارتبــاط خود با جــت افتخار می کننــد و از 

پایان تولید آن ناراحت هستند.
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وب سایت کارنگ،  حاال جا�ی ���تر از وب سایت یک هفته نامه است؛ کارنگ آنال�ن عالوه �ر ا��شار محتوای �سخه چا�ی به شکل یک سایت 
می دهد؛  �و�ش  را  ا�ران  نوآوری  اقتصاد  اکو���تم  رویدادهای  و  اخبار   ٧×٢٤ به صورت  کارنگ  و�سایت  می کند.  فعالیت  م�تقل   خ�ری 
با�ید. همراه  ���تر  کارنگ آنال�ن  با  �س  است.  کشور  دیج��ال  اقتصاد  فضای  در  «خ�ر»  به  ���تر  توجه  �رای  کارنگ  جدید  تالش  از  بخشی  ا�ن 

کارنگ  آنالین؛ هم پای اقتصاد نوآوری ایران
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E C O S Y S T E M

گزارشی از دستاوردها و اهداف اولین دوره بوت کمپ کارآفرینی در صنعت سالمت

حدود ســه ماه پیش بود که اولین کمپ کارآفرینی هلثیو 
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران استارت زده شد. 
بوت کمپی که به واسطه آن پنج هزار دانشجوی دانشگاه 
علوم پزشکی ایران می توانســتند با فضای کسب و کار در 
حوزه سالمت آشنا شوند و فرصت ها و چالش های کار در 

این حوزه را از نزدیک لمس کنند. 
آرش برجی خانــی، مدیرعامــل اســتارتاپ اســتودیو و 
شــتاب دهنده هلثیو در نشســتی که یازدهم بهمن سال 
جــاری بــا حضــور دکتــر عبدالوهــاب بــرادران، معاونــت 
فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران و جمعی 

از اصحاب رســانه برگزار شــد، با ارائه گزارشی از عملکرد 
اولیــن بوت کمــپ کارآفرینی در صنعت ســالمت، گفت: 
»با برگزاری این بوت کمپ، چند هــدف راهبردی را دنبال 
کردیــم؛ تربیــت کارآفریــن و آشــنایی جامع دانشــجویان 
با فرصت ها و چالش هــای این صنعت و مهم تــر از همه، 
تشــکیل تیم های اولیه برای اســتارتاپ و کســب و کارهای 
نــوآور در حــوزه ســالمت کــه همگــی از اهــداف راهبــردی 

شتاب دهنده هلثیو هستند.« 

انتقالدانشوتجربه

برجی خانــی در ایــن نشســت بــه هــدف دانشــگاه علــوم 
پزشــکی ایــران در آینــده نیــز اشــاره کــرد کــه می خواهــد 
یــک مدرســه کســب و کار و مهارت افزایــی را هــم از لحاظ 
مهارت های فردی و هم کارآفرینی، برای دانشجویان نسل 
چهارم ایجاد کند. او دربــاره دلیل این هدف گذاری گفت: 
»این صنعت جذابیت زیادی برای شکل گیری استارتاپ 
و کســب و کارهای نوپا دارد و برای افــرادی که در حوزه های 
پزشکی، پیراپزشــکی، مهندســی پزشــکی و... فعال اند، 

حوزه جذابی است.«
او در ادامه با اشــاره به اینکه مجموعه این عوامل ســبب 

 هدف گیری صاحبان ایده 
و دانشجویان حوزه سالمت

توافق ساترا
با دادستانی کل کشور 

هیچ  اثری بدون 
مجوز ساترا منتشر 

نمی شود!
 محمدصادق افراسیابی با اشاره 
به مذاکرات ســاترا با دادســتانی 
کل کشــور بــا هــدف انتظام بخشــی بــه 
زیســت بوم و در عیــن حــال رســیدگی به 
اعتراضات احتمالی سکوها، گفت: »طبق 
جلسه ای که چهارشنبه 2۸ دی ماه امسال 
با حضور مدیران سازمان تنظیم مقررات 
صوت  و تصویر فراگیر در فضای مجازی و 
معاون حقــوق عامــه و پیشــگیری از جرم 
دادســتانی کل کشــور با حضــور نماینده 
معاونت فضای مجازی دادستانی و مشاور 
دادستان کل کشــور برگزار شــد، قرار شد 
مشاور دادستان کل کشور ضمن شرکت 
در جلســات شــورای صدور مجوز انتشار 
ســاترا، از نزدیــک در رونــد تصمیم گیــری 
راجع به صدور مجوزها قــرار گیرد و نکات 

مدنظر را اعالم کند.«

 وی افــزود: »در این جلســه تمام 
اعضای جلسه متفق القول بودند 
که هیچ  اثــری نباید بــدون مجوز از ســاترا 
توسط سکوها منتشر شود. همچنین هر 
چنــد در گذشــته رویــه ای بــرای بررســی 
اعتراض هــای احتمالــی ســکوها در حوزه 
انتشار آثار نمایش خانگی وجود داشت، 
امــا در ایــن جلســه تــالش شــد رونــدی 
مناســب تر بــرای بررســی هرچــه دقیق تر 

اعتراضات احتمالی تعیین شود.«

 افراســیابی خاطرنشــان کــرد: 
»شاید در گذشته به خاطر عدم 
تبییــن مناســب، برخــی ابهامــات در 
خصوص پشتوانه حقوقی سازمان تنظیم 
مقررات صوت  و تصویــر فراگیر در فضای 
مجازی برای برخی اشخاص وجود داشت، 
اما امسال مجموع قوانین و مقرراتی که به 
موجــب آن ســاترا صالحیــت الزم را برای 
صــدور مجــوز ســکوها و تولیــد و انتشــار 
ســریال های نمایش خانگی دارد، توسط 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعالم 

شد که اقدامی خوب و بجا بود.«

NEWSخبر
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شــد که بوت کمــپ کارآفرینــی را در آذرمــاه امســال برگزار 
کنند، گفــت: »برای رســیدن به اهــداف خود، 45 ســاعت 
آمــوزش و انتقال تجربــه در نظر گرفتیم. شــرکت کنندگان 
می توانســتند در بــوت کمپ با مــواردی همچــون صنعت 
ســالمت، اصــول کســب و کار در ایــن صنعــت و... آشــنا 
شــوند و در مراحــل بعــدی نیــز یادگیــری در چهــار حــوزه 
ســالمت دیجیتــال، بایوتــک، دارو و تجهیــزات پزشــکی 

اتفاق می افتد.« 

استقبالخوبدرروزهایبداینترنت
بــه گفتــه مدیرعامــل هلثیــو، بــا وجــود اینکه شــبکه های 
اجتماعی فیلتر شده و اینترنت نیز قطعی داشت و تصور 
می کردند اطالع رسانی مناسبی انجام نشده، خوشبختانه 
استقبال بسیار خوبی از آن شد. او درباره تعداد افرادی که 
در ایــن بوت کمپ حضور داشــتند، گفــت: »در ایــن دوره، 
حدود ۱7۰ دانشجو از 23 استان کشــور نام نویسی کردند 
که به صورت هیبریدی )هم حضوری و هم آنالین( در کمپ 
شــرکت کردند. افرادی که به عنوان منتور، مدرس و استاد 
در بوت کمپ حاضر بودند نیز همگی جزو افرادی بودند که 
در اکوسیستم کارآفرینی، به خصوص در صنعت سالمت 
فعال اند. خروجــی بوت کمپ ایــن بود که افــراد با صنعت 

سالمت آشنا شدند و ایده های 
اولیــه بــرای کســب و کار شــکل 

گرفت.«
برجی خانــی افزود: »دســتاورد 
بعدی این بود که این بوت کمپ 
بــه کاهــش ریســک ورود بــه 
کســب و کار در حــوزه ســالمت 
منجــر شــد، زیــرا بســیاری از 
دانشــجویانی کــه وارد حــوزه 
ســالمت می شــوند، با قوانین و 
مقررات این حوزه آشنا نیستند 
و متأســفانه بــا ریســک هایی 
مواجــه می شــوند. مــا ســعی 
کردیم در بوت کمپ تا حدودی 
ریسک های کســب و کار در این 

حوزه را کاهش دهیم.«

پایهریزیبراینسلچهارمدانشگاهها
در ادامــه ایــن نشســت، عبدالوهــاب بــرادران، معــاون 
دانشجویی فرهنگی دانشــگاه علوم پزشــکی ایران گفت: 
»در دانشــگاه های نســل اول بحــث درمــان و آمــوزش در 
دانشــگاه ها مطرح بود، اما با گذشــت زمان متوجه شدیم 
بشــر بــه یکســری مباحــث بــه روز نیــز نیــاز دارد. بنابراین 
دانشــگاه ها بر محور پژوهــش حرکت کرد و دانشــگاه های 
نســل دوم را شــکل داد. در اینجــا نیــز دیدیــم مــا دانش را 
تولیــد می کنیــم و آمــوزش می دهیــم و بهتریــن محصــول 
را می ســازیم، اما ضمانتــی برای فــروش این دانــش وجود 
ندارد. بنابراین مبحث دانشــگاه های مرتبــط با صنعت یا 
دانشگاه های نسل سوم پیش آمد و اکنون نیز دانشگاه های 
نســل چهارم در حال پایه ریزی اســت. تفکر نسل چهارم 
این است که اگر ما به زعم خودمان محصولی تولید کنیم، 
اما آن محصول برای جامعه و مردم کارایی نداشته باشد، 
مسلماً ارزشــی نیز ندارد. این تفکر سبب شد دانشگاه ها 
با رســالت اجتماعی شکل بگیرد. دانشــگاه علوم پزشکی 
ایران در بخش رسالت اجتماعی توانسته به گفته نشریه 
تایمز که یکی از معتبرترین نشریات در حوزه علوم پزشکی 
دنیاست، در بخش پیشگیری و بهداشت، رتبه اول را بین 

دانشگاه های دنیا کسب کند.«
بــرادران در ادامــه افــزود: »معضلــی کــه در حیطــه علــوم 
پزشکی وجود دارد، این است که در دانشگاه ها به دانشجو 
علم را آموزش می دهیم، اما وقتی دانشجو فارغ التحصیل 
می شــود به دنبال کاریابی اســت. در حالی که علــم اگر به 
تولید محصول و حل مشکل کشــور منجر نشود، ارزشی 

هم ندارد. البته چند سالی است که نگاه وزارتخانه به این 
سمت و سو رفته که حل مشکل ارزش بیشتری پیدا کرده 
تا نوشتن مقاله های علمی. مشــکالتی که از اخذ مجوزها 
گرفته تا ثبت شــرکت را در برمی گیرد و اگر دانشــجویان از 
االن با این مشکالت آشنا شوند و راه حل رفع آن را بدانند، 
در نظرشان این مشــکالت به صورت غول جلوه نمی کند و 

مابقی راه را ادامه می دهند.«
 به گفته برادران، افرادی که در این دوره ها شــرکت کرده اند 
صرفاً تئوری کسب و کار را در این حوزه دریافت نمی کنند و 
قدم به قدم تا رسیدن به ایده های خود راهنمایی و حمایت 
می شوند. وی افزود: »برای رسیدن به نتیجه مطلوب تر نیز 
می توان هدف گذاری کرد و از همه دانشکده ها خواست در 
گروه های مربوط به خود اطالع رسانی کنند تا هر فرد بنا به 
عالقه مندی، انگیزه و توانایی خود بتواند به آن حیطه وارد 

شده و جایگاه خود را پیدا کند.«

توانمندســازی دانشــگاه؛ اولویــت 
دانشجویانبرایکسبوکار

معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ایران بــا تأکید بــر اینکــه در معاونت دانشــجویی فرهنگی 
یکی از اولویت هایشــان توانمندســازی دانشــجویان برای 
کســب و کار اســت، گفــت: »در 
ایــن بوت کمــپ در نظــر داریــم 
شناســایی،  را  اســتعدادها 
جمع بنــدی و شــکوفا کنیــم تــا 
بتوانیم در حوزه سالمت کشور 
محصول گــرا باشــیم و حرفــی 
بــرای گفتن داشــته باشــیم. در 
دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران 
دانش بنیــان  شــرکت های 
ثبت شــده بســیاری فعالیــت 
دارنــد و در مراحــل بعدی قصد 
داریــم با ایــن شــرکت ها ارتباط 
بگیریــم و آنهــا را هــم وارد کار 
کنیــم و در نهایــت از همــه 
ظرفیت های دانشــگاه بهترین 

استفاده را داشته باشیم.«
وی در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار کارنــگ در خصــوص 
نقــش دانشــگاه های علــوم پزشــکی در تســهیل ورود 
اســتارتاپ ها به حوزه ســالمت افــزود: »ما در دانشــگاه به 
زیرســاخت هایی نیاز داریم که این زیرساخت ها در زمینه 
سیستم ســازی هنوز به حد مطلوب و ایده آل از رشد خود 
نرسیده اند. به عنوان مثال اکنون نسخه  بیماران به سمت 
الکترونیکی شدن پیش رفته اما سیستم  HISکه خدمات 
و اقدامات پزشکی در آن ثبت می شود به سامانه ما وصل 
نیســت. البته ممکن اســت این کار خیلی کوچک به نظر 
رسد، اما واقعیت این است که ما هنوز در زیرساخت های 
کوچک نیز مشــکل داریم. ورود شرکت هایی مانند هلثیو 
و تیم هایی که به واســطه آنها ســاخته می شــود می توانند 

حداقل مشکالتی از این دست را حل کنند.«
در ادامــه، برجی خانی در خصوص اســتراتژی ای که برای 
هلثیو تعریف کرده اند، افزود: »استراتژی ما توانمندسازی 
افــراد کارآفریــن در صنعت ســالمت اســت که مشــمول 
پزشــکان و پیراپزشــکان و... می شــود. در حــال حاضــر 
فرصــت بســیار مناســبی در ایــن حــوزه بــرای کارآفرینی 
فراهم اســت. بــا وجود تمــام شــرایط ســختی کــه در این 
حوزه وجود دارد، اما فرصت های خوبی قابل خلق است. 
موضوعی کــه روی آن تأکید داریم و بــه مهارت های نرم یا 
خودشناختی برمی گردد، مبحث مدل فکری کارآفرینان 
است. تجربه ای که مدل های موفق دنیا دارند، این است 
که کسب و کارهای موفق، ذهنیت های کارآفرینی درستی را 
شکل داده اند و وقتی ذهنیت درست شکل گرفته باشد، 
ابزارهــا و مهارت هــای کســب و کار و کارآفرینــی می توانــد 

کمک کننده باشد.«

 نسخه  بیماران 
به سمت 

الکترونیکی شدن 
پیش رفته اما سیستم  

HISکه خدمات و 
اقدامات پزشکی در آن 
ثبت می شود به سامانه 

ما وصل نیست

نکوهلث با یک اسکن بدن می خواهد جلوی بیماری ها را بگیرد

بنیان گذار اسپاتیفای وارد حوزه سالمت شد

REPORTگزارش

کســی فکرش را نمی کــرد یکی از مشــهورترین 
چهره هــای اســتارتاپی اروپــا کــه همــه او را بــا 
دنیــای موزیک و ســرگرمی می شناســند، پا در 
حوزه ســالمت بگذارد. آن هم با یک استارتاپ 
های تــک پزشــکی کــه روی اســکن بــدن تمرکز 
دارد و تشخیص زودتر بیماری ها. اما این اتفاق 
همین هفته گذشته در سوئد اطالع رسانی شد 
و حاال همه منتظر یک کســب وکار اســتارتاپی 
بــزرگ دیگــر آن هــم بــا رنــگ و بــوی ســوئدی 

هستند.
در حالی که شایعات مدت ها در این خصوص 
به طور گسترده منتشر شده بود، به طور رسمی 
تأیید شده که دانیل اک، بنیان گذار اسپاتیفای 
 )Neko( با جدیدترین استارتاپ خود نکوهلث
وارد تجارت سیســتم بهداشــت و درمان شده 

است. 
ایــن شــرکت هفتــه گذشــته بــه روش معمــول 
سوئدی ها، یعنی بی سر و صدا رونمایی شد. بر 
اساس داده های یک پست لینکدین، در چهار 
سال گذشته این شرکت در یک مرحله تحقیق 
و توســعه محصول به صورت جدی و پیوســته 
مشــغول بــوده و روی یــک سیســتم مراقبــت 
بهداشــتی کار کــرده کــه می توانــد از طریــق 
اقدامات پیشــگیرانه و تشخیص زودهنگام به 

سالمت افراد کمک کند.
ایــن اســتارتاپ جدیدتریــن ســرمایه گذاری 
وی ســی Ek، همــراه بــا وی ســی  Wattyاســت 
که توســط بنیان گذار پلتفرم نیلســون )پلتفرم 
هوشمندســازی خانه ها( تأسیس شده است. 
اعالم شــده نکوهلث از آخرین پیشــرفت های 
هــوش مصنوعی بــرای ارائــه یک اســکن کامل 
بدن بــا هدف کمک بــه بیماران برای رســیدگی 
بــه نگرانی های ســالمت فعلــی و بالقــوه آینده 
اســتفاده می کند. به همین ترتیــب، داده های 
ایــن اســتارتاپ می توانــد توســط متخصصان 

پزشــکی بــرای ایجــاد دیــدی جامــع از بیماران 
استفاده شود.

طبق اعالم وب سایت این شرکت، آنها »بیش 
از 7۰ سنســور مختلــف را ترکیــب می کننــد تا 
تصویــری دقیق از ســالمتی افــراد ثبــت کنند. 
این استارتاپ حوزه ســالمت ادعا می کند این 
سیستم از ابتدا توســط آنها ساخته شده و در 
هیچ کجای دیگری خدمات آن ارائه نمی شود«. 
البته خدمات این کسب وکار جدید این روزها 
فقــط در اولین مرکز بهداشــتی این شــرکت در 

حاشیه شهر استکهلم در دسترس است.
جزئیات اضافی ارائه شده در مورد این شرکت 
نشــان می دهد اســکن انجام شــده توسط این 
اســتارتاپ کامــالً غیر تهاجمی اســت و تنها به 
چند دقیقه برای انجام نیــاز دارد و بالفاصله با 
مشــاوره حضوری پزشــک برای بحث در مورد 

نتایج آن پیگیری می شود.
نکوهلث در بیانیــه ای اعالم کرده این بخشــی 
از فراینــد پزشــکی آینــده اســت و بــه تعبیــری 
این گونــه باید به همه مراکز بهداشــتی درمانی 
در آینــده نــگاه کــرد تــا بتــوان مشــکالت را زود 
تشخیص داد و شــاید از بیماری های بیشتری 

جلوگیری کرد.
هزینه این اسکن 2۰۰۰ کرون )تقریباً ۱75 یورو( 
اســت. با این حال، در حال حاضر خدمات آن 
بــرای چندمــاه به طــور کامــل رزرو شــده و فعالً 
ایــن اســتارتاپ پزشــکی قــرار مالقــات جدیــد 

نمی پذیرد.
اســتارتاپ های ســالمت اروپایی بخش مهمی 
از اکوسیســتم این قاره را شــکل می دهند و در 
ســال های اخیــر ســرمایه گذاری های بســیاری 
روی آنها انجام شده است. استارتاپ هایی که 
بیشــتر روی پیشــگیری تمرکز دارند تا درمان. 
نکوهلث یکی از آخرین نمونه ها از این دســت 

کسب وکارهاست.
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یکیازداغترینمباحثروزدرهفتههایاخیربحث
اینترنتطبقاتیاستکهصدایبسیاریازکسبوکارهارا
درآورده.طرحیکهکمترگزارشیدربارهآنبهصورترسمی
ارائهمیشودومسئولیتآنراهمکسیبرعهدهنمیگیرد،
امابیسروصدادرحالاجراست.بههمینبهانهبهسراغ
چندکسبوکاررفتیموازآنهادربارهاینکهآیاازایننوع
اینترنتاستفادهمیکنندیانه،پرسیدیم.همچنیننظر
آنهارادربارهاینترنتطبقاتیجویاشدیموازنگاهآنهابه

اینمسئلهپرداختیم.

احمدبرکتین
مدیرعاملمیاره

بهتبراضینمیشویم
مــا قطعــاً از ایــن اینترنــت طبقاتی 
اســتفاده نخواهیــم کــرد، چــون 
باعــث قطع شــدن ارتبــاط جمــع 
کثیــری از آدم هــا خواهــد شــد و 
خدماتی هم که مــا ارائه می دهیم، 
در نهایت به مشتری نهایی مان می رسد. اگر او از اینترنت 
باثبات و بــدون محدودیت محروم باشــد، ما هم آســیب 
خواهیم دیــد. اینترنــت طبقاتــی از این منظــر نمی تواند 
کمکــی بــه کســب وکارها کنــد و قطعاً مــا مخالــف چنین 
چیزی هستیم. بهترین کار این است که اوضاع به شرایط 
قبلی برگــردد. البتــه وضعیــت قبلی هــم چنــان تعریفی 
نداشت و طبق آن ضرب المثل به مرگ گرفته اند که به تب 
راضی شــویم، ولی به هر حال برگشــتن وضعیــت قبل از 
امروزمان خیلی بهتر است. خیلی امیدوار نیستیم که از 
طریق اعتراض به این طرح به نتیجه برسیم. خوب است 
که اعتــراض کنیم و مخالفت مان را اعــالم کنیم. این گونه 
حداقل از شــرافت مان دفــاع کرده ایم. این نــوع امتیازات 

هیچ فرقی با رانت های دیگر ندارد. 

ابراهیمخلیلی
مدیرتوسعهکسبوکارویرگول

بایدشاهدمرگاکوسیستمباشیم
اینترنت طبقاتــی از دید مــن اصالً 
معقول نیســت. اینکه یکســری از 
کســب وکارها بــه اینترنــت بــدون 
محدودیت دسترسی داشته باشند 
و سایر مردم این دسترسی برایشان 
فراهــم نباشــد یــا محدودیت هــای بیشــتری نســبت بــه 
کسب وکارها داشته باشند، از نظر شخصی من کاری عبث 
و بی فایده است. من فکر می کنم این طرح با شکست مواجه 
خواهد شد. اینترنت طبقاتی هم از آن طرح های هیجانی و 
بررسی نشده است و اگر هم بررسی شده باشد، اجماع کلی 
در کار نیست و کارشناسان و فعاالن کسب وکاری نقشی در 

طراحی و اجرای این طرح نداشته اند. 
اگــر قرار اســت ایــن طــرح اجرا شــود یــا بــه صــورت قانون، 
بخش نامــه، آیین نامــه یــا هــر چیــز دیگــری ابــالغ شــود، 
می بایست قبل از ابالغ و قبل از طراحی از بدنه اکوسیستم 
مشورت گرفته شــود. این طور به نظر می رســد که کسانی 
این تصمیمات را گرفته اند که نه کسب وکاری از خودشان 
دارند و نه دغدغه کسب وکارها را می فهمند و صرفاً کارمند 
دولت هستند و تصمیمات شان بر خود آنها اثر نمی گذارد. 
وقتی چنین کســانی بــرای مســئله مهمی مثــل اینترنت 
تصمیــم می گیرند، بــه نظر مــن قطعــاً خروجــی مطلوبی 
نخواهد داشت. آن ها از سمت خودشان بررسی کرده اند، 
نه از سمت کسب وکارها. آنها کسب وکارها را نمی بینند. 
چالش های کســب وکارها را نمی بینند و اتفاقی کــه امروز 
افتاده، این است که تا پیش از محدودیت ها قشر کمی از 

جامعه از فیلترشکن اســتفاده می کرده و امروز همه از آن 
استفاده می کنند. پدر و مادر خودم که همیشه برای ارتباط 
از واتس اپ استفاده می کردند هم امروز وی پی ان استفاده 
می کنند. امیدوارم شــرایط درســت شــود. با این شــکل از 
اینترنت آسیب بسیاری را متحمل شده ایم و نیروی های کار 
زیادی که در حوزه شبکه های اجتماعی فعال بوده اند، بیکار 
شــدند و این موج دارد به دیگر جایگاه ها هم می رســد. اگر 

فکری نکنیم باید شاهد مرگ اکوسیستم باشیم. 

رحمتهللامهدیخانی
بنیانگذارسیواَپ

هیچچیزشفافنیست
فارغ از اینکه این طرح از کجا شروع 
شــد و چه کســانی برایش تصمیم 
گرفته انــد، فکر می کنــم بزرگ ترین 
مشکل، چالش های فنی است که به 
آن برخواهیم خورد. فرض کنیم که 
ما به عنوان یک استارتاپ از اینترنت آزاد برخورداریم و تمام 
دسترسی های الزم را هم در اختیار داریم و تمام منابع هم 
بدون هیچ مشکلی قابل استفاده است. حال با استفاده از 
منابع هوش مصنوعــی و فناوری های ترنــد دنیا محصول 
خود را طراحی و روانه بازار می کنیم. آیا کاربر نهایی به این 
منابع دسترســی خواهد داشــت؟ آیا محصول من بعد از 
اینکه به دست مشتری رسید، کار خواهد کرد؟ سازوکار فنی 
ایــن موضــوع و موضوعــات مشــابه را چطــور می خواهند 
بررســی کننــد و چطــور می خواهنــد بچیننــد؟ بــرای 

راستی آزمایی ها چه فکری کرده اند؟ 
آن قدر ابهام و پرسش های بی پاسخ در این طرح وجود دارد 
که از اساس کارایی آن را زیر ســؤال می برد. هیچ سندی در 
این باره منتشر نشــده و شــرایط برای هیچ کس مشخص 

کدام طبقه؟ کدام اینترنت؟
بررسی طرحی موسوم به اینترنت طبقاتی از زاویه دید کسب وکارها؛ آیا واقعاً با چنین 

ایده هایی می توان واقعیت تلخ انجماد یک اکوسیستم را نادیده گرفت؟ وقتی صاحبان 
کسب وکار و فعاالن استارتاپی از آخرین رمق های یک زیست بوم جوان می گویند دقیقاً از 

چه حرف می زنند؟

سارا میرساالری
هم بنیان گذار خانومی
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 کابران عادی چه خواهند 
شد؟

شرایط پیچیده تر 
می شود

اینترنــت  کارکــرد  یــن  مهم تر شــاید 
طبقاتی این باشــد که وزیر دولت قبلی 
گفتــه: »بــدون ســامان دهی نمی شــود 
موضــوع فیلترشــکن ها را بررســی کرد. 
نمی شود سطح دسترسی برای پزشک، 
برای اســتاد دانشــگاه یا بــرای خبرنگار 
بــا یــک کــودک هشــت، نــه ســاله برابر 
باشــد.« و دغدغــه محتوای ســالم برای 
کودکان یکی از جــدی ترین نگرانی های 
امــروز والدیــن اســت. اما 
چالش هــای اجرایی زیاد 
خصوصاً برای فریلنسرها 
باعث ایجــاد موانع جدی 
بــه  آزاد  دسترســی  در 
اطالعات می شــود و یکی 
از ارکان مهــم رشــد را از 

دست خواهیم داد. 
سطح دسترسی بر اساس 
ســن شــاید نزدیک تریــن 
راه حل به مطلوب باشــد. 
مــا پیــش از ایــن اتفــاق در خانومــی 
ارتبــاط زیــادی بــا مخاطبــان بــر مبنای 
شبکه اینترنت و شــبکه های اجتماعی 
داشــتیم که با فیلتر شــدن شــبکه های 
اجتماعی، این ارتباط ناگهان قطع شد 
و میلیــون هــا مخاطــب خانومــی دیگــر 
نمی توانســتند با ما ارتبــاط بگیرند و با 
استمرار این وضعیت، مجبور به توسعه 
کانال هــای جدیــد ارتبــاط شــدیم کــه 
شرایط ناپایداری طی چند ماه به دنبال 
داشته است . اما اگر اینترنت به صورت 
طبقاتی در اختیار مخاطــب قرار گیرد، 
شــرایط از ایــن هــم پیچیده تر می شــود 
و ارتبــاط کســب و کار بــا مخاطبانــش با 
موانع جدی مواجه می شــود؛ خصوصاً 
در شرایط فعلی که مشکالت فصل قبل 
کســب وکارها هنوز راه حل قطعی ندارد 
و چالش های محیط کسب و کاری ایران 
بســیار زیادتــر از تــوان کســب و کارهای 
متوسط یا کوچک است. با فیلتر شدن 
شبکه های اجتماعی، هنوز هیچ راه حل 
قوی برای ارتباط کسب و کار با مخاطب 
فراهــم نیســت. البتــه وضعیــت فعلــی 
هم بــه هیــچ عنــوان مطلــوب نیســت و 
همان طــور کــه اشــاره شــد، کســب و کار 
و مخاطب اعــم از کــودک و نوجــوان در 
ریســک اســت و شــاید حداکثــر بتوان 
اینترنت با طبقات ســنی را پیاده سازی 

کرد تا شرایط سالم تری ایجاد شود.

POINT OF VIEWدیدگاه
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گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

بیایید از گذشته درس بگیریم

یک شوخی تلخ

POINT OF VIEWدیدگاه

به عنــوان کســی کــه حــدود ۱2 ســال اســت در 
فضــای نــوآوری فعالیــت می کنــد، بایــد بگویم 
اینترنت طبقاتی شوخی بسیار تلخی است که 
کسب و کارهای پویا و چابک امروز با آن مواجه 
هســتند. نمی دانم چــرا نمی توانیــم هیچ وقت 
از گذشــته درس بگیریــم. آنچه تا امــروز من از 
ایــن طــرح فهمیــدم، این اســت که دســته های 
فریلنســرها،  کســب وکارها،  از  مختلفــی 
شــرکت ها، برنامه نویســان و فعاالن حوزه بازی 
قــرار اســت از اینترنــت متفاوتــی برخــوردار 
شــوند که احتماالً ســطح دسترســی بیشــتری 
دارد. دو ســؤال اصلی پیش می آید. اول اینکه 
احــراز هویــت هر کــدام از ایــن افــراد و گروه هــا 
چگونــه خواهد بود. راســتی آزمایی افــرادی که 
می خواهند از این نوع اینترنت بهره مند شوند، 
چگونــه اتفــاق می افتــد؟ گیریــم یــک ســامانه 
ثبت نامی هم راه اندازی شد؛ یک برنامه نویس 
حرفــه ای و یــک برنامه نویــس مبتــدی چگونــه 
برایشــان از هم قابل تشــخیص اســت؟ کسی 
که تاکنون برنامه نویس نبوده و حاال با شــرکت 
در دوره هــای آموزشــی می خواهــد کارش را 
شروع کند، چطور؟ به او هم این اینترنت تعلق 
می گیرد؟ هــر راهکاری کــه در نظــر بگیرند، راه 
دور زدنــش هــم وجــود دارد. مــا ایرانی هــا طی 
این ســال ها حداقل خوب یاد گرفته ایم چطور 
موانع را دور بزنیم. این اقدام یک توهین بزرگ 
به شــعور تمام افــراد ایــن جامعه و ایــن معنی 
را می دهد کــه مــا نمی فهمیم چه اســتفاده ای 
از اینترنــت کنیم و کســان دیگری هســتند که 

مصالح ما را تشخیص می دهند. 
دقیقاً مانند این اســت که پدر من در خانه مرا 
محدود کند یا اجازه ندهد که به مسافرت بروم 
و از هــر راهــی ســعی در کنتــرل و اعمال فشــار 
به مــن داشــته باشــد. مــن ایــن کار او را توهین 
به شــعور خــود می دانــم. قطعــاً شــخصاً هرگز 
کســب و کار خــودم را درگیــر چنیــن مســئله ای 
نخواهــد کــرد. این کــه گفتــم از گذشــته درس 
نمی گیریــم، اشــاره به ســال هایی دارد کــه تازه 
اینترنت ارائه می شد. به شرکت ها سرعت های 
باالتری می دادنــد و کاربران خانگی از ســرعت 

کمتــری برخــوردار بودنــد. همــان موقــع با یک 
شــرکت صــوری مســئولیت محــدود با بــرادرم 
ثبــت کردیــم، فقــط بــرای اینکــه از اینترنــت 
پرســرعت بهره منــد شــویم. فــرض را بــر ایــن 
بگیریم که من یک شــرکت احراز هویت شــده 
بــرای اینترنــت طبقاتــی هســتم و از باالتریــن 
سطح دسترســی برخوردار؛ اولین چیزی که به 
آن فکــر می کنم این اســت که چطــور می توانم 
از این امکان که در دســترس هر کسی نیست، 
پول دربیــاورم اینجاســت که مســئله اینترنت 
طبقاتی تبدیــل به رانت می شــود. در مســئله 
فیلترینــگ این اتفــاق افتــاد و باعث شــد بازار 
بســیاری از تجهیــزات فیلترینــگ داغ شــود 

و عــده ای خــاص از ایــن شــرایط 
هــم  امــروز  شــوند.  بهره منــد 
می بینیــد بــا وجــود فیلترینــگ، 
راه هــای دور زدن بســیار زیــادی 
وجــود دارد و عمــالً فیلترینــگ 
فقط اتــالف منابع و انــرژی مردم 
است. مسئله آسیب هایی است 
کــه محدودیت ها بــه مــا می زند. 
فرقــی نمی کند مــا اینترنــت آزاد 
داشــته باشــیم یا نه، وقتی کاربر 
دسترســی اش بــه ما قطع شــده، 

داشــتن یــا نداشــتن اینترنــت باکیفیــت برای 
مــا فرقــی نــدارد. ایــن طــرح باگ هــای بزرگــی 
دارد که متأســفانه کســانی کــه طرح هــا را ارائه 
می دهنــد، آن را نمی بیننــد. عمــالً اینترنــت 
طبقاتی یک نام گذاری نادرست است. نام این 
کار محدودســازی و جلوگیری از دسترســی به 
اطالعات است و شاید آن را بتوان سامان دهی 
نشر اطالعات نامید که طراحان آن می خواهند 

تمام کنترل را در دست بگیرند.
مهم تریــن چالشــی کــه در کســب و کارها بــه 
وجود می آید، دسترســی به مشــتریان است، 
نه دسترســی بــه اینترنــت آزاد و محدود کردن 
عموم مردم از دسترسی به اینترنت بیشترین 
آســیب را بــه کســب و کارها می زنــد و همیــن 
باعث می شود داشتن یا نداشتن اینترنت آزاد 

تأثیری در کسب و کار ما نداشته باشد.

نیست و این عدم شفافیت باعث می شود به این طرح ها 
خوش بین نباشیم.

امیرگیالنپور
مدیرعاملکالسه

بچههارافراریندهیم
فــرض کنیــد یــک شــرکت آی تــی 
می خواهد خدماتــی را ارائــه دهد و 
فرضاً اینترنت بــدون محدودیت و 
ســریع هــم داشــته باشــد. او هــر 
خدماتی که ارائه دهد، باید مشتری 
نهایی او هم به این اینترنت دسترسی داشته باشد، وگرنه 
داشــتن اینترنت باکیفیت فقط برای کســب وکارها عمالً 
بی معناســت. از جزئیات این طــرح هم اطالعــی نداریم و 
نمی دانیم قرار است چه اتفاقی بیفتد. در نصر استان گیالن 
هم همــکاران ما اطالعــی از جزئیــات این طــرح ندارند، اما 
همان اینترنتی را استفاده می کنیم که همه در حال استفاده 

از آن هستند. 
این مشتریان هستند که باید به اینترنت بدون محدودیت 
دسترسی داشــته باشــند و کســب و کارها دقیقاً از همین 
نقطه ضربه می خورند. یعنی سرویس و خدماتی که ارائه 
می دهند، دقیق و درست به دست مصرف کننده نهایی یا 
مشتری نهایی نمی رسد و به همین دلیل است که ضعیف 
و ضعیف تر شــده اند. فکر نمی کنم شــرکتی وجود داشته 
باشد که در محدودیت های اخیر اینترنت با مشکل مواجه 
نشده باشــد و آســیبی متوجه او نباشــد. همه به نوعی از 
این محدودیت ها آســیب خورده انــد و ضررهایی را تجربه 
کرده اند. تمام کسانی که در حوزه فناوری فعالیت می کنند، 
هست و نیست شان به اینترنت مربوط است و باید راهی 
اندیشیده شود؛ چراکه اینترنت به عنوان زیرساخت امروز 
دیگر کاالی لوکس نیست و جزئی از زندگی روزمره ماست. 
در هفته هــای گذشــته شــاهد قطعــی گســترده اینترنــت 
بودیــم. ســرورهایی کــه در تهــران داشــتیم، از کار افتادنــد 
و ســرویس های ما بــه مشــتریان مان دچــار اختالل شــد. 
شنیدیم که بسیاری از شــرکت های دیگر هم دچار همین 
گرفتــاری شــده اند. مشــکالت بســیاری در تراکنش هــای 
مالی شرکت ها به وجود آمد. شرایط اقتصادی برای حفظ 
نیرو های نخبه در کشــور بســیار ســخت شــده اســت. در 
تمــام دنیا شــرایط بــرای نخبــگان خوش فکــر ما به شــکل 
ایده آل فراهم است. باید شرایطی را فراهم کنیم که از ثبات 
برخوردار باشــد و این نیروها بتوانند بمانند. آنها دوســت 
دارند در ایران بمانند، اما نباید مجبورشان کرد که از کشور 
بروند. اینها افراد مولدی هستند که می توانند کسب و کار 
راه بیندازند. اما با شرایطی که ایجاد شده، به فکر مهاجرت 
و جذب شدن در کسب و کارهای خارجی هستند. صنعتی 
مانند دیجیتــال مارکتینگ در ایــران نفس هــای آخرش را 
می کشــد و با محدود شدن شــبکه های اجتماعی و بیکار 
شدن افراد متخصص این حوزه، شرایط برای این افراد هر 
روز سخت تر و سخت تر می شود و باعث می شود میل به 

مهاجرت در افراد متخصص و خوش فکر افزایش یابد. 
مهم است که مهاجرت نیروهای نخبه بسیار جدی گرفته 
شــود و افــرادی که این گونــه تصمیمــات را می گیرنــد، باید 
خودشان را جای این جوانان بگذارند. باید خودشان را جای 
کسانی بگذارند که کسب و کاری را راه انداخته اند و در حال 

گرداندن یک بیزینس هستند.

مهدیخدادادی
بنیانگذاردکترساینا

مهمکاربراست،نهما
برای شرکت هایی مانند ما که مدل 
B2C هســتیم، داشــتن اینترنــت 
بــدون محدودیــت دردی را دوا 
نمی کنــد. مــا بــه اینترنــت بــدون 
محدودیت برای کاربــران نیاز داریم 

که آنها بتوانند از خدمات ما استفاده کنند. ما به عنوان یک 
شــرکت های تــک سال هاســت که مشــکل دسترســی به 
اینترنت مطلوب را برای خودمان و همکاران مان حل کرده ایم 
و مشکلی در این زمینه نداریم. مهم کاربر است که باید از 

یک سرویس پایدار و باکیفیت بهره مند باشد. 
سال هاست که ما از طرف پلتفرم های بزرگ خارجی تحریم 
هســتیم و حاال محدودیت هــای داخلی هم بــه آن اضافه 
شده اســت. چیزی که نمی توانم آن را درک کنم این است 
که مطرح شــدن اینترنت طبقاتی دقیقاً یعنی چــه؟ آیا به 
این معنی است که ما به عنوان کسب و کار به اینترنت آزاد 
دسترسی داشته باشیم و بتوانیم در واتس اپ، اینستاگرام 
و توییتــر فعالیــت کنیــم؟ جایی کــه مخاطب من نباشــد، 
به چــه درد مــن می خورد؟ فــرض می کنیــم که توانســتیم 
در اینســتاگرام هم فعالیت کنیــم؛ برای چه کســی؟ وقتی 
مخاطب من نمی تواند به من دسترسی داشته باشد، فرقی 
نمی کند که من در کجا باشم و چه دسترسی هایی داشته 
باشم. مســئله آن قدر بدیهی است که نمی شــود در مورد 

آن حرف زد. 
ارتباط یک مسئله دوسویه است. اگر منظور این باشد که 
اینترنتی به شــرکت ها داده می شــود که تحریم های علیه 
ایران را دور می زند، می توانم آن را درک کنم، اما اینترنتی که 
در بهترین حالت برمی گردد به شرایط مردادماه امسال را 
نمی فهمم. اگر قرار است مشکل کسب و کارها را حل کنند، 
باید سمت کاربران را چاره کنند، چون مشکل آنجاست و 
کاربر من به سرویس باکیفیت اینترنت دسترسی ندارد. ما 
از پس مشکالت خودمان برمی آییم، اما این کاربر من است 

که باید مشکلش حل شود.

شهریارازهاریانفر
بنیانگذاراستودیونردباناندیشه

حلقههایزنجیرهیکییکیپارهمیشود
ارائه اینترنت طبقاتی هیچ کمکی به 
توسعه دهندگان نخواهد کرد، زیرا 
برنامه نویسان و شرکت ها در نهایت 
از راه های مختلف توانایــی دور زدن 
شبکه فیلترینگ را خواهند داشت. 
مشــکل اصلی درســت نقطه مقابــل آن اســت، زمانی که 
مصرف کننــده خدمــات بــه اینترنت ســالم و بــدون فیلتر 
دسترسی نداشته باشد، آن محصول هر چقدر هم از لحاظ 

فنی برجسته باشد به دست مخاطب نخواهد رسید. 
خصوصیت محصوالت مبتنی بر شبکه اطالعات، چابکی 
ارائه محصول در سریع ترین زمان ممکن است. مسئله تنها 
تولید محصوالت نیســت، بلکه ارائه خدمات به مشتری 
با فیلترینــگ انجــام نخواهد شــد. شــبکه های اجتماعی 
به عنوان بازیگران اصلی کسب و کارها تماماً مسدود شدند 
و شــرکت ها دیگر بــرای ارائــه خدمــات خود از شــبکه های 
اجتماعی نمی توانند استفاده کنند. این بدین معناست که 
حلقه های زنجیر وابسته به یک کسب و کار یکی یکی پاره 

شدند و جایگزینی هم برای آنها نمی توان یافت. 
اینترنت طبقاتی به درد کسب و کارها نمی خورد و بسیاری 
از ســرویس ها عمدتاً خارجی هســتند کــه از آن طرف هم 
تحریم هستند. وقتی تمامی شریان های ارائه یک محصول 
به بازار قطع شده، اینترنت طبقاتی چه کمکی می تواند به 
اکوسیستم کند؟ در ثانی چه تعداد شرکت حاضرند از این 
خدمات اســتفاده کنند؟ این قبیــل تصمیم ها ضربه های 
جدی به اکوسیســتم نحیف اســتارتاپی ایــران خواهد زد. 
تیم های بســیاری به کشــورهای ترکیه و امــارات مهاجرت 
کردنــد فقط بــرای اینکه بــه اینترنــت با کیفیــت و مطلوب 
دسترسی داشته باشند. چون بسیاری از زیرساخت های 
اساسی و ابزارهای جهانی مثل انجین های گیم فیلتر شده و 
به واسطه اختالل اینترنت، پروسه توسعه بازی با مشکالت 
جدی روبه رو شده است. تعداد قابل توجهی از کسانی که 
در این کار خبره هســتند، شغل شان را از دســت داده اند و 

سرمایه گذاری هم تقریباً به صفر رسیده است.

امین 
یزدان دوست

بنیان گذار مجیکاردیو

Info@
Karangweekly.ir
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درباره ویکی هولوب

زنی موفق
در صنعتی مردانه

صنعــت نفــت و گاز همیشــه در دنیــا 
صنعــت مردانــه ای تلقــی می شــده، ولی 
ویکی هولوب توانســت اولین مدیرعامل 
زن یــک شــرکت بــزرگ نفتــی آمریکایــی 
شــود. هولوب در ســال ۱96۰ در بیرمنگام 
آالبامــا در ایــاالت متحــده آمریــکا بــه 
دنیــا آمــد. در ســال ۱977 از دبیرســتان 
مــک آدوری فارغ التحصیــل شــد و در 
دانشــگاه آالبامــا در رشــته مهندســی 
معدن با تمرکز بر سوخت و منابع معدنی 
تحصیــل کــرد و در ســال ۱9۸۱ مــدرک 
لیســانس خود را کســب کــرد. او کارش را 
از شرکت »سیستز ســروایس« آغاز کرد 
و روی ســکوهای نفتــی می سی ســی پی 
فعــال بــود. ایــن شــرکت در ســال ۱9۸2 
توسط شــرکت نفتی بزرگ »اکسیدنتال 
پترولیوم« خریداری شد. هولوب مراحل 
ارتقــا را در شــرکت طــی کــرد و مدیریــت 
او در بخش هــای مختلــف بســیار مــورد 
توجه قــرار گفــت. در ســال 2۰۰5 او مدیر 
توســعه در غرب تگــزاس و جنوب شــرقی 
نیومکزیکــو شــد. در مــاه مــی 2۰۱5، 
مدیــر اجرایــی عملیــات در خاورمیانــه، 
آمریکای التیــن و ایاالت متحده  شــرکت 
بازنشســته شــد و هیئت مدیــره تصمیم 
گرفت، هولوب را بر اســاس شایستگی ها 
و اقدامــات موفقیت آمیزش بــه این مقام 
منصــوب کنــد. در دســامبر 2۰۱5 هولوب 
به عنوان رئیس جهانــی و مدیر عملیاتی 
اکسیدنتال، با نظارت بر عملیات میانی، 
شــیمیایی و نفت و گاز شــرکت منصوب 
شــد. ایــن مســئولیت ها آنچنان بــزرگ و 
مهم بود که همه مطمئن شدند او بهترین 
انتخاب برای مدیریت یک شــرکت نفتی 
بدین عظمت و بزرگی است. زمانی که در 
آوریل 2۰۱6 به عنــوان رئیس و مدیرعامل 
این شــرکت منصوب شــد، هولوب اولین 
زنی بود که رئیس یک شرکت نفتی بزرگ 

آمریکایی می شد.
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گفت و گو با مریم معظمی که در قلم زنی و کار با رزین
هم محصوالت هنری دارد و هم هنرجو آموزش می دهد

هزینه سنگین 
فیلتر شدن اینستاگرام  

هنردنیایبیکرانیاستکههربخشیازمحصوالت
آنبرایمخاطبهایخاصخودجذابوخواستنی

است.برخیازافرادبههنرمدرنهستندودائماًبهدنبال
محصوالتجدیدیمیگردندکهتابهحالوجودنداشته
است.امابرخیبهدنبالکارهایهنریقدیمیهستندتا
رنگوبویآنروزگارراتجربهکنند.مریممعظمی،استاد
قلمزنیورزیناستکهتاکنونعالوهبرتولیدمحصوالت

خاصرزینوقلمزنی،شاگردانبسیاریدراینحوزه
پرورشدادهاست.معظمیمتولدسال1358دراراک،
درهمینشهرساکناست.اومدرککارشناسیعلوم
تربیتیمدیریتآموزشیداردوبهمدتهشتسال
درمدارستدریسمیکردهاست.همزمانبادورههای
قلمزنیآشنامیشود.خودشمیگویددرساعاتبین

کالسمدرسه،بهکارگاهآموزشیقلمزنیمیرفتهومدرک
قلمزنیراازسازمانفنیوحرفهایگرفتهودراینزمینه

کارشراآغازکردهاست.اماپسازسالهااتفاقتلخفوت
همسرشباعثمیشودسالهاهیچفعالیتینداشته

باشد.معظمیمیگویدبعدازمدتیهنرمرانجاتدادو
مجدداًشروعبهکارقلمزنیکرد.بعدازراهاندازیصفحه
اینستاگراممشتریانشنیزبیشترشدندوکمکمکاررزین

رانیزبهمحصوالتشافزودوآموزشآنالینوحضوری
رزینرانیزآغازکردکهبااستقبالبسیاریمواجهشد.

دربارهکسبوکارتانتوضیحمیدهید؟

من تولیدکننده محصوالت رزین و قلم زنی هستم و در هر دو 
هنر تدریس آنالین و حضوری دارم. محصوالت به صورت 
سفارشی تولید می شوند و طرح های خاص و یکتایی دارند. 
تابلو، بشــقاب و ظــروف قلم زنــی تولیــد می کنم و ظــروف و 
زیــورآالت رزینی نیز می ســازم. صفحه اینســتاگرامی دارم 
کــه آموزش هــا، نــکات و طرح های جدیــد محصــوالت را به 
مخاطبانم عرضه می کنم و تالش دارم کیفیت محصوالتم 
مخاطب را راضی نگه دارد. ســفارش هایم به نحوی اســت 
که می تواند درآمــد قابل قبولی برایم داشــته باشــد و البته 
بســیاری از شــاگردانم توانســته اند با یادگیری ایــن هنرها 

کسب درآمد کنند.

چــهشــدکــهبــهفکــرراهانــدازیایــن
کسبوکارافتادید؟

من در ابتــدا هنر را بــرای دل خــودم آغاز کــردم؛ مخصوصاً 
که همزمان در دبیرســتان تدریس هم می کــردم. اما کم کم 
اســتقبال اطرافیانم باعث شــد به فکر فــروش محصوالت 
بیفتم. قلم زنی هنر خاصی است و طرفداران آن نیز خاص 
هســتند، مخصوصاً اگر افرادی به دنبال طرح های خاص و 
تک باشــند، حتماً به سمت ســفارش محصوالت قلم زنی 
می روند و محصوالتی سفارش می دهند که عالوه بر کارایی 
و یادآوری هنر قدیم ایرانی، حکم سرمایه گذاری نیز داشته 
باشــد.  امــا در رزیــن مشــتریان متفاوت انــد؛ آنهــا طرفدار 
محصوالت مــدرن و خاص با شــکل و شــمایل باورنکردنی 

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
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استارتاپ های فروش بیمه و روند 
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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

آمریکایی می شد.
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هســتند که خلق آن فقط با رزین امکان دارد. شــاید یافتن 
نقطه مشــترک عالقه خودم و طرفداران این دو 

هنر جرقه ای شد که کسب و کارم را آغاز کنم.

چــهمیــزانســرمایهاولیهای
برایاینکسبوکارکنارگذاشتید؟

قلم زنــی دو بخش اساســی دارد؛ یکــی قلم ها و 
چکش و یکی هم ظــروف پایه برای اجــرای کار. 
از آنجا که این ظروف معموالً از فلزات ارزشمند 
ســاخته می شــوند، قیمــت باالیــی دارد. بــرای 
شروع یک کسب و کار قلم زنی، هم صبر و تمرین 
فراوان الزم است و هم ظرافت بسیار، ولی عالوه 

بر آن مبلغ حدود پنج تا هشت میلیون تومان ابزار احتیاج 
اســت. البتــه در شهرســتان ها این هزینه هــا باال مــی رود و 
ممکن اســت بســیاری از افراد عالقه منــد از انجــام این کار 
صرف نظر کنند. در مورد رزین نیز، اگر بخواهیم با ساخت 
زیورآالت کوچک شروع کنیم، با 5۰۰ هزارتومان نیز می توان 
شروع کرد. البته محصوالت رزین بسیار تنوع دارد، اما اگر 

از تولید ظروف شروع کنیم، هزینه زیادتری دارد.

چهچشــماندازیبــرایکســبوکارخود
دارید؟

مــن تولید کننــده و مــدرس دو هنــر مختلــف هســتم کــه 
را  حضــوری ام  کالس هــای 
برگــزار  اراک  در شهرســتان 
می کنــم و ضمنــاً محصوالتــم 
را نیــز در اراک تولیــد می کنــم. 
مشــکل بــزرگ کســب و کارهای 
شهرستانی این اســت که مواد 
اولیه و ابزار را بســیار به سختی 
و گران تــر از کالن شــهرها تهیــه 
می کنند و همین باعث می شود 
محصوالت نهایــی، قیمت های 
رقابتــی نداشــته باشــند. مــن 
می خواهــم مرکــز آموزشــی کــه 
دوره هــای آموزشــی مختلــف 
برگزار می کنــد، تأســیس کنم و 
همزمان مواد اولیه و ابزارها را با 
قیمــت مناســب بــه هنرجویان 
ارائــه دهــم و مــواد و ابــزار الزم 
را بــا قیمت هــای منصفانــه ای 

بــه هنرجویــان عرضــه کنــم. البتــه وجــود صفحه هــای 
اینســتاگرامی برای این خرید ها خوب بود و بســیار برای ما 
هنرمندان شهرستانی کارگشــا بود. اما اکنون با اختالالت 
ایجادشده، باز مجبور به خرید های گران و ناقص هستیم. 

همچنین عالقه منــدم نمایشــگاه های دائمی بــرای فروش 
محصوالت هنری نیز برگزار کنم، چون متأســفانه برخورد 
بســیار بــدی بــا کســب وکارهای هنــری شهرســتانی در 

نمایشگاه ها می شود. گویا هنرمند صنایع دستی، به خاطر 
احتیاج و از سر ناچاری محصولی تولید کرده و 
نیازمند دلسوزی است. در حالی که کار هنری 
از عشق به خلق سرچشمه می گیرد و هنرمند 

الیق احترام و ارزش است.

تابهحالسرمایهگذارداشتهاید؟
در نظــر دارم ســرمایه گذاری در اراک پیــدا کنم 
تــا بتوانیــم مرکــزی بــرای فــروش مــواد اولیــه و 
ابزارهــای هنــری در ایــن شــهر تأســیس کنیم. 
مطمئنــم وجــود مراکــز فــروش ابــزار و متریــال 
هنــری در شهرســتان ها بــه شــرط کامــل بودن 
ســبد محصوالت و منصفانه بــودن قیمت، بســیار پربازده 

خواهد بود.

بــه رســیدن بــرای مشــکالتی چــه
چشماندازهاواهدافخوددارید؟

فیلتر شدن اینستاگرام به معنی مرگ کسب وکارهای ما بود. 
هزینه های تبلیغــات هدر رفتند و عمالً همه ســفارش های 
ما متوقف شــدند و البته امید به رونــق فعالیت های آینده 
هم از بین رفت. آموزش های آنالین به بســیاری از خانم ها، 
همچنین خود من کمک کرده بود تا مهارت ها را یاد بگیریم 
و محصــوالت متنــوع و قابــل رقابــت بــرای عرضــه در بــازار 
داخلــی و خارجــی تولیــد کنیم 
که متأســفانه این دنیــای مفید 
برای مــا از بیــن رفت. از ســمت 
دیگر امکانات دولتی وجود دارد، 
ولی حقیقتاً بی فایده هســتند. 
امکانــات نمایشــگاهی بــرای 
صنایع دســتی وجــود دارد، اما 
ارزش خاصــی بــرای ایــن هنرها 
قائــل نیســتند و بــه نحــوی بــا 
دســتی  صنایــع  هنرمنــدان 
برخورد می شود که افراد ترجیح 
می دهند محصوالت شــان را به 

شکل دیگری ارائه دهند.

چــهتوصیــهایبــه
زنانــیداریدکهمانندشــمامی
خواهنــدکســبوکارخــودرا

راهاندازیکنند؟
توصیه می کنم دلسرد نشوند. اگر در ابتدای مسیر فروش 
نداشــتند، اصــالً دلســرد نشــوند و اگــر فــروش داشــتند و 
اطرافیان با تمســخر با این نحوه کار برخــورد کردند، باز هم 
دلســرد نشــوند. اگر هنرمندند و خلق می کنند، بدانند که 
جاودانه می شوند و سال های بعد که نبودند، اثری جاودان 
در دنیا خواهند داشت. حس آرامش و خلقی که اثر هنری 

به فرد می دهد، هرگز از دست ندهند.

آیا سازمان شما مکانی عادالنه برای موفقیت و پیشرفت زنان و 
مردان است؟

چگونه مدیر شوم؟ 

REVIEWبررسی

هر ساله گزارش مفصلی پیرامون وضعیت زنان 
در محیط کار و چالش های رســیدن به مناصب 
باالی سازمان از سوی موسسه مشاوره مدیریت 

مک کنزی ارائه می شود.
امســال امــا در بخشــی از ایــن گــزارش، ســؤال 
مهمی به نقل از یک خانم کارمند مطرح شــده 
که مضمون آن این است: »سؤال همیشگی من 
این است که برای پیشرفت، ارتقا و انتخاب شدن 
به عنــوان مدیــر، دقیقــاً باید چــه اقدامــی انجام 

دهم؟«
ایــن پرســش ســاده نشــانگر یــک گســل بزرگ 
ذهنی و اجتماعی و فرهنگی در سازمان هاست. 
ســازمان های ایرانی و غیر ایرانی هیچ کدام پاسخ 

مشخص عملی برای این سؤال ندارند.
ارزیابــی  فراینــد   در  یــا  تئــوری  در  شــاید 
شایســتگی های فردی، فاکتورهای مشــخص و 
شفافی برای سنجیدن توان و قابلیت نیروی کار 
خانم وجود داشــته باشــد، امــا الیه هــای پنهان 
اجتماعی و فرهنگ ســازمانی، بســیار قوی تر از 
شــاخص ها و امتیازات فرایند گزینش و ارزیابی 

عمل می کنند.
این سؤال مهم، جواب پیچیده ای دارد. اگر برای 
مردان نظم سازمانی، تخصص، همکاری تیمی، 
هوش اجتماعی، قدرت مذاکره، مسئولیت پذیری 
و تمام کننده بــودن در کارها شــاخص های الزم و 
کافی برای ارتقا باشــند، همین شاخص ها برای 
زنــان الزم و غیر کافــی هســتند. اما عامــل دیگر 

چیست؟
ذهن تان را از برداشــت های جنســیت زده خالی 
کنید. در ســازمان هایی که امنیت جنسی برای 
همه زنان برقرار است و هیچ گونه چالش و تعرض 
جنســی نیــز در ســازمان دیــده نمی شــود و هــر 
دو جنــس در امنیــت و احتــرام کامــل همــکاری 

می کنند، باز هم این سؤال مهم مطرح است.
در این گزارش نقل شــده که زنان امروزی بیشتر 

از زنان چند ســال پیش خواهان ارتقای شــغلی 
و پیشــرفت اند و یکی از فاکتوهای آزاردهنده ای 
کــه ایــن روزهــا بیشــتر خــود را نمایــان می کند، 
ابهام سنجه های پیشرفت برای زنان در محیط 
کار اســت. گویــا هرگــز ایــن ســنجه ها به صورت 
مشخص برای زنان تعریف نشده اند. این گزارش 
اضافه می کند که این ابهــام و چالش دردناک تر 
می شود، وقتی که زنان با مخالفت های اجتماعی 
و فرهنگــی در مســیر پیشــرفت نیــز مواجــه 
می شوند. گویا جاه طلبی و اشتیاق به پیشرفت 
در محیط کار، یک عامل مضموم برای زنان است 
و مبارزه با این نگاه اجتماعی، انرژی زیادی از زنان 

هدر می دهد.
و دردناک تــر اینکه اگر زنــان بر ایــن چالش فائق 
شــوند، تازه به ســد ابهــام فاکتورهای پیشــرفت 
برخورد می کنند. این سد به دلیل ابهام، نه قابل 
رؤیت است و نه قابل تعریف و نه قابل حل کردن. 
به همین دلیل است که بعد از سال ها مطالعه در 
باب پیشرفت زنان در محیط کار، به عنوان یکی از 

مهم ترین موانع مسیر مطرح می شود.
اما شــاید حل کــردن ایــن مســئله با مشــاهده و 
آزمایــش معکوس چندان مشــکل نباشــد. اگر 
به دنبال ساختن یک سازمان عادالنه هستید، 
لطفــاً از امــروز بــه این مســئله دقــت کنیــد و به 

پرسش هایی که در ادامه می آیند، پاسخ دهید.
آیا در سازمان شما، مردان باتجربه کمتر نسبت 

به همکار زن خود، مدیر می شوند؟
آیا مدیران مرد شــما تحصیالت کمتــری از زنان 

همکار خود دارند؟
کیفیت انجام وظایف محوله به زنان در سازمان 
شــما، باالتر از کیفیــت وظیفه ای که بــه صورت 

شخصی به مدیر مرد می سپارید، نیست؟
ســؤاالت بســیاری وجــود دارد کــه مــا می توانیم 
با فکر کــردن بــه آنهــا، چالش های این مســیر را 

شناسایی کنیم تا سازمان عادالنه ای بسازیم.

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com

 من تولید کننده و 
مدرس دو هنر مختلف 
هستم که کالس هاى 

حضورى ام را در 
شهرستان اراك برگزار 
می کنم . در نظر دارم 

سرمایه گذارى در اراك 
پیدا کنم تا بتوانیم 
مرکزى براى فروش 
مواد اولیه و ابزارهاى 
هنرى تأسیس کنیم
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آقایجعفریلطفاًدربارهکهرباتراشــه
برایمــانبگوییــد؛کارازکجــاوچهســالیشــروع

شد؟
کهرباتراشــه یک شــرکت 25 ســاله است. ســه دانشجو 
بودیــم کــه آن را راه انــدازی کردیــم. در ابتــدا، ایــده 
کهرباتراشــه ایــن بــود کــه بــرای خودمــان کار کنیــم، بــه 
همین خاطــر نیازســنجی نکــرده بودیم و نمی دانســتیم 
قرار اســت چه محصولــی را تولید یا چه خدمتــی را ارائه 
دهیــم. به این پرســش ها پاســخی نــداده بودیــم و اولین 
ســال های فعالیــت کهرباتراشــه صــرف پاســخ بــه ایــن 
پرســش ها شــد. ما فعالیت های بســیار زیادی داشــتیم 
کــه بــه شکســت انجامیدنــد یــا موفقیت هــای کوتــاه و 
ناپایداری داشــتند، ولی در نهایت راه مــان را پیدا کردیم 
و وارد بــازار تجهیــزات پزشــکی شــدیم. بــرای اولیــن بــار 
در ســال ۱3۸3، یعنــی تقریبــاً پنــج ســال پــس از افتتاح 
شــرکت، توانســتیم سیســتم های احضــار پرســتار را در 
بیمارســتانی نصــب کنیــم و از آن زمــان تاکنــون فضــای 

مهندســی ای کــه در شــرکت وجــود داشــت، همچنــان 
پررنگ اســت و محصوالت ما همیشــه در حــال بهبود، 
به روزرســانی، طراحــی و ایجــاد مدل های جدید اســت و 
تا امروز توانسته ایم حدود 7۰۰ بیمارستان را در کشور و 
منطقه تحت پوشــش درآوریم. البته فعالیــت در زمینه 
صادرات را به تازگی شــروع کرده ایم. خوشبختانه مسیر 
25 ساله ای که طی شد، بر اساس خط رگرسیون موجود، 

صعودی بوده است.

دربارهمدلورودتانبهبازارتجهیزات
پزشکیبیشترتوضیحمیدهید؟

مــا ســه نفــر از فارغ التحصیــالن گرایش هــای مختلــف 
مهندســی بــرق دانشــگاه تهــران بودیــم؛ مــن گرایــش 
کنتــرل خوانده بودمــم و دوســتان دیگــر در گرایش های 
مخابــرات و قــدرت تحصیــل کــرده بودند. این دوســتان 
از ابتــدا تــا اواســط کار در کنــار مــا بودنــد، ولــی شــرایط 
به گونــه ای رقــم خــورد کــه در حــال حاضــر، فقط مــن از 

اعضــای هیئت مؤســس در مجموعــه مانــده ام. رابطــه 
دوستانه همچنان ادامه دارد، ولی همکاری کسب وکاری 

به شکل گذشته نیست.
ارتبــاط الکترونیــک بــا تجهیزات پزشــکی از آنجا شــکل 
گرفــت کــه مــا پروژه هــای بســیاری را انجــام می دادیــم و 
شــرکت ما کامالً پروژه محور بــود؛ یعنی برای شــرکت ها و 
افراد دیگــری که به ما پــروژه ای ارجــاع می دادند، طراحی 
می کردیم. در یکی از همین پروســه ها و بعد از چند سال 
فعالیت، یکی از دوســتان، پروژه ای را مطرح کرد و متوجه 
شــدیم که چنین نیازی در بازار وجود دارد و سال هاست 
که برخــی سیســتم های تجهیــزات پزشــکی اصــالً به روز 
نشده اند و نیاز کارفرما و بیمارستان ها را پاسخ نمی دهند؛ 
توانایی هــای ما بــا این نیــاز مطابقت داشــت و شــروع به 
تولیــد محصــول کردیم که یکــی دو ســال طول کشــید تا 
بتوانیــم اولیــن تأییدیــه را بگیریــم و اولین مشــتری با ما 
قرارداد ببندد و بعد از آن تاکنون ارتقای کیفیت محصول 
ادامه دارد و برای گرفتنِ اســتاندارد های به روز جهانی که 

گفت و گو با کیانوش جعفری، بنیان گذار »کهرباتراشه«
که از تمایلش برای سرمایه گذاری و هم افزایی با استارتاپ ها می گوید

»کهرباتراشه«یکیازشرکتهایباسابقهدرتولیدتجهیزاتپزشکیاستکهازیکهستهمهندسیسهنفرهمتولدشدهوبهگفتهکیانوشجعفری،بنیانگذارآن،سالهایابتداییاین
شرکتبهشکلارائهخدماتگذشتتادرنهایتبادریافتیکپیشنهادپابهعرصهتولیدمحصولدرحوزهتجهیزاتپزشکیگذاشتندودریکمسیر25ساله،حاالاوتنهابازماندهآن

هستهاولیهاستومعتقداستادامهدادنوناامیدنشدن،شرطبقاست.

تنظــــــــیمات بقا

 سومین جذب سرمایه 
بزرگ استارتاپ های 

سالمت در 2023

»پارادایم« 
تحقیقات بالینی را 

تغییر می دهد

»پارادایم«، پلتفرم داده های آزمایش های 
بالینــی و تطبیــق بیمــار، بــا هــدف ارائــه 
دسترســی بــه تحقیقــات بــرای تقویــت 
جــذب بیمــار و ســرعت بخشــیدن بــه 
توســعه دارو اســت. ایــن شــرکت توســط 
آرچ ونچــرز پارتنــرز طراحــی و بــا جنــرال 
کاتالیســت تلفیــق شــد. پارادایــم ســال 
گذشــته »دیپلنــز«، یــک پلتفــرم فناوری 
استخدام بیماران آزمایشی بالینی متمرکز 
بر سرطان شناسی را با مبلغی نامشخص 
 A خریــداری کــرد. جــذب ســرمایه ســری
پارادایم، پس از جمــع آوری 375 میلیون 
دالری »مونوگرام هلث« و دور 3۰۰ میلیون 
دالری »شــیفت کی«، ســومین دور بزرگ 
تأمیــن مالــی در مراقبت هــای بهداشــتی 
تاکنون در ســال 2۰23 است.  این شرکت 
قصــد دارد از تأمیــن مالی برای گســترش 
پلتفرم موجود خود و گسترش مشارکتش 
با سیســتم های بهداشــتی و شرکت های 
علوم زیستی اســتفاده کند. کنت تولکه، 
مدیرعامــل پارادایــم ســابقه طوالنــی در 
علــوم زیســتی دارد و بیــش از 25 ســال را 
صرف نظارت بر توسعه دارو و آزمایش های 
بالینــی در شــرکت های مراقبت هــای 
بهداشتی کرده است. او از نزدیک متوجه 
ناکارآمدی هــای فرایند کارآزمایــی بالینی 
فعلی شــده اســت. به گفتــه او: »پروســه 
آزمایش های بالینی سال ها طول می کشد 
و آنچه به ویژه ناامیدکننده بود، این بود که 
پدرم بر اثر تومور مغزی فوت کرد و چندین 
عضو خانواده ام مبتال به سرطان هستند. 
اگر بســیاری از ایــن داروها می توانســتند 
ســال ها زودتــر به بــازار بیاینــد، پــدرم را از 
دســت نمی دادم. پس بــه این فکــر کنید 
جان چند انسان را می شود نجات داد، اگر 
فقط کمی سریع تر باشــیم.«  ایده پشت 
پارادایــم این اســت کــه یک اکوسیســتم 
تحقیقــات بالینی مقیاس پذیــر و مبتنی 
بر فناوری بسازد تا با ناکارآمدی ها مقابله 
کنــد و بیمــاران بیشــتری را قادر ســازد به 
تحقیقات بالینی دسترسی داشته باشند 
تــا زمان بنــدی و هزینــه را کاهــش دهــد. 
پلتفرم پارادایم بــرای کاهش بار عملیاتی 
پزشــکان و ســازمان های ارائه دهنــده 
مراقبت های بهداشتی و بهبود دسترسی 

بیماران طراحی شده است.

INTRODUCTIONمعرفی
I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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سالمت
H E A L T H

در بازارهــای صادراتــی مورد نیاز اســت، تــالش می کنیم. 
مــا از بچه هــای مهندســی بودیــم که شــرکت را تأســیس 
کردیم. بخش فنی مهندسی و بخش تحقیق و توسعه ما 
پیش برنده شرکت است و این روند دائمی، مزیت رقابتی 

ما محسوب می شود.

بیاییدمقایسهایکنیمبینامروزو25 
ســالگذشــته.شــمادرآنزمــانهم
درفضاینوآوریفعالبودید.شرایط
امــروزرابــرایراهانــدازیکســبوکار
نســبتبــه25ســالپیــشچطــور

ارزیابیمیکنید؟
شرایط که به مراتب مساعدتر از آن زمان است. 
حتــی بــا تمــام محدودیت هــا و گرفتاری هــای 
امروز بــاز هم شــرایط قابل مقایســه نیســت. 
مشکل اینجاست که ما راه اندازی کسب وکار 
را کار ســاده ای فرض می کنیم. موفق شــدن در 
راه اندازی یک کسب وکار و اشــتغال زایی برای 

چندین نفر، با وجود اینکه اصالً مســیر آســانی نیســت، 
لــذت زیــادی دارد و راهــی اســت کــه بــه رفتنش مــی ارزد. 
مسیری که ریسک و ابهام و شکست در آن بسیار است، 
ولی کار بزرگ برای انســان های بزرگ اســت. اگر قرار باشد 
به نتیجه دلچســبی دســت پیدا کنیــم و از آنچه گذشــته 
اســت، با رضایــت و لبخند یاد کنیــم، باید انتظــار روزهای 
سخت و رســیدن به بن بســت ها را داشــته باشیم. تحمل 
شکســت های اولیه بســیار دشــوار اســت، من منکــر این 
دشــواری ها نمی شــوم، ولی الزم اســت! هیچ کسب وکاری 
با امتحــان اولین ایــده به موفقیت نمی رســد و اگر برســد، 
برای من بســیار تعجــب آور خواهــد بود. هر کســب وکاری 
قاعدتاً نیازمند آزمــون و خطا و مواجهه با شکســت هایی 
اســت کــه آن را غنی تــر کنــد. بعدهــا همیــن شکســت ها 
هســتند که به پله هایی برای رســیدن بــه موفقیت تبدیل 
می شــوند. دوره های رونق و رکود پشــت ســر هــم می آیند؛ 
اصــوالً تعریف کســب وکار موفــق این اســت کــه در رکود و 
سختی دوام می آورد. چون در آن رکود و سختی ها خیلی ها 
از بین می روند و وقتی سیکل رونق شروع بشود، کسی که 
دوام آورده با کســی که در زمــان رونق بازار فعالیتــی را آغاز 
می کند، خیلی متفاوت است. اگر به گذشته کسانی که در 
مسیر کسب وکار، چه در زمینه واردات، چه تولید و هر چیز 
دیگری گام برداشته اند، توجه کنید، می بینید که این یکی 
از اصول کلیدی کســب وکار است. یعنی غیرممکن است 

که همیشه رشد خطی صعودی داشته باشیم. 

بهنظرشمامهمترینکاریکهبایددر
شرایطفعلیدرکســبوکارهابهآنتوجهشود،

چیست؟
تاب آوری در شرایط سخت تا زمانی که به شیب باالرونده 
منحنی برســیم، بخشی از کسب وکار اســت. چه کسی 
می توانــد مدعی شــود که ۱۰ یا حتــی پنج ســال کار کردم 
و این رکــود و رونــق را ندیدم؟ بایــد بپذیریم کــه دوره های 
ســخت وجود دارد. این ســختی ها معموالً خودســاخته 
نیســتند و از محیط بــه کارآفریــن تحمیل می شــوند که 
به ســبب نظم جهانی، تجارت و به هم خوردن معادالت 
به وجود آمده و گاهی هم بی تدبیری ها مسبب آن است. 
در هر حــال گریــزی از این ســختی ها نیســت و پذیرفتن 
اینکه ایــن دشــواری ها همواره وجــود خواهد داشــت، از 
اصول کسب وکار است. منتها نارضایتی هایی هم وجود 
دارد، مبنی بر اینکه می شد شرایط به گونه ای رقم بخورد 
که این همه مشکل وجود نداشته باشــد. ولی بدانیم که 
در هر حال ایــن رکود پیــش می آمد و حاال که در شــرایط 
رکود هســتیم، باید برای عبــور از آن تــالش کنیم و گاهی 
باید خودمان را به جای رشــد در حالت بقا تثبیت کنیم. 
هدف ما این اســت کــه صرفاً بگوییم هســتیم! نــه اینکه 
بزرگ شویم. یعنی حتی اگر مشتری یک سال بعد با ما 

تماس بگیــرد، به تقاضای او پاســخ بدهیــم. این خودش 
هدف بدی نیست و وقتی که ســیکل رونق شروع بشود، 
خیلی جلوتر خواهیم بود. خیلی از رقبا از بین رفته اند و 

می توانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم. 
این نکته مهم اســت که در برخی موارد، تنظیم درست، 
تنظیم رشد نیست، بلکه تنظیم بقاست! در کسب وکار 
همیشــه این دشــواری وجود دارد و کارآفریــن گاهی آرزو 
می کند که ای کاش یک کارمند بودم و حقوق 
بخورنمیری داشــتم کــه امــورم را می گذراندم 
و این همه دغدغه، مســئولیت و دشــواری را 
متحمل نمی شــدم. به نظر من کسی که تاب 
مواجهه با ایــن واقعیــت را ندارد، دیــر یا زود 
از کســب وکار بیرون مــی رود و اصطالحاً آدمِ 
این کار نیست. باید بپذیریم سختی در بطن 
این پروســه وجود دارد و نالیدن هــم دردی را 

دوا نمی کند.

برگردیــمبــهکهرباتراشــه.کمیاز
محصوالتتانبرایمابگویید.اولیندستگاهی

کهتولیدکردید،چهبود؟
قدیمی ترین محصول ما سیستم احضار پرستار است؛ 
سیستمی که برای ارتباط مریض و پرستار در بخش های 
بیمارستانی استفاده می شود که از اساس ممکن است 
ساده به نظر برسد، ولی امروزه در تمام دنیا، قابلیت های 
زیادی را از آن انتظار دارند که حتی با آخرین فناوری های 

روز، پیاده کردن بعضی از  قابلیت ها کار آسانی نیست.
محصول دیگر ما، سیستم اعالم کد بیمارستانی است. 
در بیمارستان ها به دالیل مختلف به کسانی نیاز داریم 

که در حین انجام وظیفه محل 
ثابتی ندارنــد و باید آنهــا را  در 
زمان خیلــی کوتــاه و در محلی 
خــاص فراخوانــی کنیــم و این 
سیســتم مــا را در انجــام ایــن 

هدف یاری می کند.
ســومین محصــول، سیســتم 
ســرگرمی اطالعاتــی بیمــار و 
کادر درمان است که به صورت 
تاچ اســکرین  ترمینال هــای 
کادر  و  بیمــار  اختیــار  در 
درمــان اســت. از طریــق ایــن 
سیســتم می توانیم سرگرمی، 
پرونده های پزشکی و بسیاری 
فرایندهــای  و  پروســه ها  از 
داخلــی بیمارســتان را انجــام 

دهیم. 
در این مســیر در حــال حرکت 

هستیم و در واحد تحقیق و توسعه فعالیت چشم گیری 
داریــم و پذیــرای هــر نــوع همــکاری از جملــه طراحــی 
سخت افزار و نرم افزار در واحد تحقیق و توسعه هستیم. 
در شرکت ما غلبه سخت افزار به نرم افزار همیشه وجود 
دارد. درست است که آی تی و برنامه نویسی بخشی از کار 
ما بوده، ولی بیشــتر طراحی ها سخت افزاری بوده است. 
ما از ســاده ترین نوع همکاری، یعنی واگــذاری پروژه های 
تحقیق و توســعه تا شــراکت در محصوالت خاص آماده 
همکاری هســتیم و عالقه بســیاری به ســرمایه گذاری در 
تحقیق و توسعه و استارتاپ ها داریم و با جوان ها ارتباط 
خیلــی خوبــی می گیریــم. از آنجــا کــه مــا را یــاد 25 ســال 
گذشــته خودمان می اندازند، درک خوبی نســبت به هم 

خواهیم داشت. 
یکی از شــکایت های رایج اســتارتاپ ها در حوزه سالمت 
این بود که سرمایه گذاران با رویکرد مالی و سودآور دست 
به عمل می زنند و کســانی که با عالقه شــخصی وارد این 
کار شــده اند و زمــان مفیــد جوانی شــان را صرف ایــن کار 
می کنند، نمی توانستند با این قضیه کنار بیایند. از آنجا 

که مجموعه ما درک درســتی از شروع کسب وکار در سن 
جوانــی را داشــته و تجربه کــرده و توانایی ســرمایه گذاری 
را هم دارد، بد نیســت که دوســتان اگــر ایــده ای دارند، با 
ما مطــرح کنند، شــاید بــه نقطه ســرمایه گذاری برســیم. 
دســت کم بــرای انتقــال تجربــه و کمــک فکری قــول صد 
درصــد می دهیم که بــدون هیچ چشم داشــتی ایــن کار را 
انجام دهیم. ممکن اســت شــرایط به گونــه ای پیش برود 

که ما بتوانیم شریک هم باشیم.

چقدرخوبمیشوداینرویکردشما
گسترشیابدوشــرکتهایباتجربهدیگرهمبا
اینمدلهمراهشوند.شرایطشمابرایگزینش
وانتخــاباســتارتاپبــرایســرمایهگذاری

چیست؟
موضوعی که در گزینش اســتارتاپ و ســرمایه گذاری برای 
ما مهم است، بیش از هر چیز هم افزایی ما و آن استارتاپ 
اســت. بعد از اینکــه تیم خــوب، ایــده خوب، نیازســنجیِ 
درست و جذب ســرمایه مطلوب شــکل بگیرد، در نهایت 
بــه چالــش مهمــی برمی خوریــم کــه آن گرفتــن مجوزهــا، 
سازمان های نظارتی، اداره کل تجهیزات پزشکی و سازمان 
غذا و دارو اســت. این در حالی اســت که وزارت  بهداشــت 
به تعطیل کردن استارتاپ ها در کشور شــهره شده است. 
ما تجربــه ربــع قرنــی در ایــن زمینــه داریــم و هر کمکــی از 

دست مان بربیاید، دریغ نمی کنیم.

شــکلســرمایهگذاریشــماچگونــه
خواهدبود؟اینارتباطچگونهبایدشکلبگیرد؟
باصاحبانکســبوکارهاینوآورکهمانندشــما
تجربــهدارنــد،دراینبــارهچه

صحبتیدارید؟
از نظــر مــن کمتریــن حــدش 
انتقــال تجربــه اســت. شــاید 
جوانــان مــا نپرســیده اند یــا 
هم صنفی هــای مــا بــا مالیــات 
و دارایــی و قانــون کار و تأمیــن 
اجتماعــی ســروکله می زدنــد 
و فرصــت نکردنــد که به ســراغ 
جوانــان بروند. ایــن ارتباط باید 
قوی تر شــود. گاهی نیم ساعت 
صحبت کــردن بــا کســی کــه 
اســت  کســب وکار  صاحــب 
و تجربــه دارد، گره هایــی را بــاز 
می کنــد کــه در حالــت عــادی 
به شــش مــاه تــالش نیــاز دارد. 
انتقال تجربه باید از هر طریقی 
انجــام شــود و مــن از جوانــان 
دعوت می کنم که آنها هــم این موضــوع را پیگیری کنند و 
بدون ترس و نگرانی از سوءاستفاده، ایده هایشان را مطرح 
 KT-Co.com کننــد. اطالعــات تمــاس مــا در وب ســایت
موجود است و منتظر ارتباط با دوستان هستیم. در رابطه 
با صاحبان کسب وکار هم باید بگویم به شخصه این تجربه 
را دارم کــه معمــوالً وقتــی دربــاره مدل های رشــد صحبت 
می شــود و الگوهــای ســرمایه گذاری تحقیــق و توســعه را 
بررســی می کنند، می گویند 7۰ درصد کل ســرمایه گذاری 
تحقیــق و توســعه را در کســب وکار فعلــی و بــرای ارتقــای 
مدل ها و موتورهایی که همین کسب وکار را پیش می برند، 
ســرمایه گذاری کن و 2۰ درصد را در حوزه های مشــابه و ۱۰ 
درصــد باقی مانــده را در جایی متفــاوت. حداقــل کاری که 
صاحبان کســب وکار می توانند انجام دهند، این است که 
۱۰ درصد هزینه تحقیق و توسعه را در حوزه های نوینی که 
ناآشنا و فناوری هایی که به روز است، سرمایه گذاری کنند و 
شاید خوب باشد که 2۰ درصد حوزه های مشابه هم صرف 
این موضوع شود. همین رویکرد می تواند خون دوباره ای در 

رگ های اکوسیستم جاری کند. 

عباس عین علی 

abbas.einali
@gmail.com

در برخی موارد، تنظیم 
درست، تنظیم رشد 
نیست، بلکه تنظیم 

بقاست! در کسب وکار 
همیشه این دشوارى 

وجود دارد و کارآفرین 
گاهی آرزو می کند 

که اى کاش یک 
کارمند بودم و حقوق 
بخورنمیرى داشتم که 

امورم را می گذراندم
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نگاهی به بازار تجهیزات 
پزشکی کودکان

آینده چگونه 
خواهد بود؟

طبــق تحقیقــات انتظــار مــی رود ارزش 
بازار تجهیزات پزشــکی کودکان تا سال 
2۰3۰ بــه 3۰ میلیــارد دالر برســد. ایــن 
بازار با داروهــا و درمان نوزادان ســروکار 
دارد. ایــن بــازاری اســت کــه نــوزادان 
را از بــدو تولــد تــا 2۱ ســالگی درمــان 
می کند. امــروزه بســیاری از بیمــاران 
می توانند از طریق دستگاه های پزشکی 
زندگــی کاملی داشــته باشــند. نوآوری 
و پیشــرفت در بخــش ســالمت نتایــج 
مثبتــی را در زندگــی بیمــاران بــه همراه 
دارد. حتــی بیماری هــای مزمــن نیــز از 
طریق ایــن دســتگاه های پزشــکی قابل 

کنترل هستند. 
تجهیزات پزشکی بسیاری برای کودکان 
وجــود دارد کــه از دوران نــوزادی بــرای 
محافظت از نوزادان مورد اســتفاده قرار 
می گیــرد. شــیوع بیماری هــای کــودکان 
توجــه را بــه بــازار تجهیــزات پزشــکی 
کــودکان معطــوف کــرده اســت. نیــاز به 
درمان این بیماری ها در سنین پایین به 
کودکان کمک می کند تا زندگی سالمی 
داشته باشند. بیماری هایی مانند سل، 
سرفه، آسم، لوســمی، آبله مرغان، الیم 
و ذات الریه از بیماری های شایع کودکان 
هستند. این بیماری های عفونی ساالنه 
جان بیش از ۸۰ هزار کودک زیر پنج سال 
را می گیرد. نیاز به کنترل چنین بیماری 
در مراحل اولیه زیاد اســت. بــا توجه به 
این عوامل، تقاضا برای بــازار تجهیزات 
پزشــکی کــودکان در حــال افزایــش 
اســت. همه گیری کووید ۱9 به تغییرات 
غیرمنتظره در صنایع جهانی منجر شد. 
همچنین بازار تجهیزات پزشکی کودکان 
در این مدت با چالش هایی مواجه شد. 
تعــداد مراجعه کننــدگان بــه پزشــکان 
اطفال در این دوره کاهش یافته اســت. 
محدودیت هــا و قرنطینه هــا درمان های 
کودکان را به تعویق می اندازد. همچنین 
زنجیــره تأمیــن داروهــای بــازار اطفــال 
تحــت تأثیر ایــن همه گیــری قــرار گرفته 

است. 
بــا ایــن حــال، تحقیقــات در صنعــت 
تجهیزات پزشــکی کودکان در این دوره 
افزایش یافته اســت. تحقیقات بیشتر 
در بــازار تجهیزات پزشــکی کــودکان به 
تغییرات مطلوب بسیاری در بازار درمان 
کــودکان خواهــد انجامیــد. نــوآوری و 
راه انــدازی درمان های جدید برای رشــد 

کلی بازار مفید خواهد بود. 
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کسب و کاری برای مدیریت 
زنجیره تأمین موادغذایی 

رستوران ها

جذب سرمایه زیتی  
»زیتی« به دنبال جذب سرمایه و تأمین 
مالی است تا رستوران ها بتوانند زنجیره 
تأمیــن مــواد غذایــی خــود را مدیریــت 

کنند.
کنتــرل  یــک رســتوران مســتقل  در 
هزینه هــای زنجیره تأمیــن مــواد غذایی 
یک چالش همیشگی برای مالکان است 
و فهرســت بلندباالیــی از اســتارت آپ ها 
»وان اُردر«،  »مارجیــن اج«،  ماننــد 
»پرسی تیســت«،  »تاچ بریســتو«، 
»کانورس نو«، »فــودو« و »اونر دات کام« 
وجــود دارنــد کــه راه حل هایــی بــرای ایــن 
چالش ارائــه داده انــد. دانته دی ســیکو، 
یکی از بنیان گذاران زیتی، با این مشکل 
از دیدگاهی منحصربه فرد به عنوان یک 
رســتوران دار مواجــه اســت. او در فاصله 
ســال های 2۰۰7 و 2۰۰۸ و در دوران رکــود 
اقتصــادی ناچار شــد یک 
مکان جدید برای رستوران 
خانوادگی شــان بــاز کنــد و 
همه تأمین کننــدگان مواد 
غذایی را در محل قرار داد. 
در آن زمان بــود که متوجه 
شــد کنترل ایــن فرایند به 

فناوری نیاز دارد.
خوشــبختانه او کمــی در 
مورد این موضوع اطالعات 
داشت. مدیر اجرایی اسنپ که رشد درآمد 
بین المللی شرکت را رهبری می کند، از این 
دانش اســتفاده کرد و بــا ارک بنــز، یکی از 
بنیان گذاران بازار امالک  CREXiهمکاری 
کرد تا زیتی را توسعه دهد و رستوران های 
مستقل بزرگ را در شــرایطی برابر، از نظر 

فناوری زنجیره تأمین قرار دهد.
آنچه به دســت آمد، یک پلتفرم نرم افزار 
پرداخت بود که تراکنش بین رســتوران ها 
و تأمین کنندگان مــواد غذایــی را از طریق 
پرداخت، مقایسه قیمت و ابزارهای کشف 
فروشــنده ســاده می کند. او بــه تک کرانچ 
می گویــد: »بهینه ســازی قیمــت نهایــی 
موادغذایی در آینده کسب و کار رستوران 
تأثیرگذار اســت. بســیاری از فناوری های 
نوظهــور بــر ســفارش دهی و مدیریــت 
موجودی متمرکز شــده اند، امــا چیزی که 
به شــدت کم اســت، هوش تجاری واقعی 
برای کمک به رستوران ها در تصمیم گیری 
هوشــمندانه تر خریــد اســت. این بخش 

بزرگی از مأموریت ماست.«
زیتی در مارس 2۰22 پس از دریافت چهار 
میلیون دالر ســرمایه اولیه در اواخر سال 

2۰2۱ راه اندازی شد.

NEWSخبر

گفت و گو با حمیدرضا توکلی، بنیان گذار صاپست درباره داستان خلق ایده این 
کسب و کار و اجرای آن
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صاپست و کدپستی 
مکمل یکدیگرند

چرادرابتدایکارتمایلداشتیداینایده
رابهشرکتپستمعرفیکنید؟

 دلیل آنکــه خواســتیم صاپســت را به شــرکت ملی پســت 
معرفی کنیم، این مســئله بود که شرکت پســت بزرگ ترین 
ارائه دهنده خدمات پستی در کشور است و بیشترین حجم 
مبــادالت و مرســوالت دولتــی و خصوصــی از طریق پســت 
انجام می گیرد. حتی کسب و کارها نیز به دلیل قیمت پایین 
پست، مرسوالت خود را از طریق این شرکت ارسال می کنند. 
علت دیگر نیــز این بود کــه وقتی افــراد حقیقی یــا حقوقی، 
نشانی خود را یک بار به شرکت پست که نامه های بانکی و 
قبوض را ارسال می کند، اعالم می کند. چنانچه آدرس افراد 
تغییر کرده باشــد، حجم زیــادی از ایــن مرســوالت و نامه ها 
برگشت می خورد، زیرا نشانی افراد با آدرس کدپستی )یا کد 
مکان محور( ثبت می شــود و با تغییر مکان، شــرکت پست 

متوجه تغییر آدرس نمی شود و حجم زیادی مرسوله برگشت 
می خورد.

ایدهصاپستمیتوانستچهکمکیبه
شرکتملیپستکند؟

 ایده ای که ما داشتیم، این بود که به جای اعالم کدپستی برای 
نشانی پستی، افراد کد یا شناسه صاپستی خود را در سامانه 
صاپست انتخاب و ثبت کنند و سپس شــرح آدرس خود را 
در سامانه درج کنند. در این صورت افراد با هر تغییر آدرس، 
می توانند به سامانه صاپست مراجعه کرده و تغییرات را به 

ثبت برسانند.
صاپســت مخفف صندوق الکترونیکی پســت اســت و هر 
فرد می تواند یک آیدی داشته باشد و این آیدی می تواند کد 
ملی، شماره موبایل یا شناسه ای باشد که خود فرد انتخاب 

می کند. 

کاربرانآیــدیرابایــددرکجــاانتخابو
ثبتکنند؟

هر فرد می تواند با مراجعه به sapost.ir آیدی مورد نظر خود 
را انتخاب کند. ســپس مشــخصات هویتی خود را به همراه 
کدپستی و آدرس وارد کند. البته ما در سامانه شرح آدرس را 
بر اساس استاندارد پست به او اعالم می کنیم. اما این ویژگی 
که با تغییر نشانی می تواند آدرس اعالم شــده را ادیت کند، 

مزیت اصلی صاپست محسوب می شود.
 

مزیتهایصاپستدرچیست؟
مزیت اصلی صاپســت این اســت برای اولیــن بــار در ایران، 
یک سامانه از بخش خصوصی به جی نف متصل می شود. 

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو

امیرعلی 
عرب قبادی  
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جی نف یک ســامانه پایش آدرس اســت که تقریباً از هفت 
سال پیش توســط شرکت پســت فعال شده اســت. در این 
سامانه، وقتی کدپستی را اعالم می کنید، لوکیشن را هم روی 
نقشه نشــان می دهد. ما لوکیشــن را بر اساس کدپستی به 

شناسه صاپست افراد متصل کرده ایم. 
و مهم تــر از همــه، مزیــت صاپســت این اســت کــه افــراد به 
جای درج نشانی روی بسته یا مرســوله خود، صرفاً شناسه 

صاپست )که خود انتخاب کرده اند( را می نویسند.
 

تغییــرآدرسبهصــورتآنالیــنصورت
میگیرد؟

بله. اگر مکان شــما تغییر کرد و خواستید آدرس جدید را به 
شرکت پست و در واقع به کل سامانه پستی اعالم کنید، فقط 
کافی است به سایت صاپست مراجعه کنید و خودتان آدرس 
را به صورت آنالین تغییر دهید. البته اطالعات و شرح آدرس 

افراد برای همیشه نزد پست و صاپست محفوظ می ماند.

آیادریافتشناسهصاپستیبرایافراد
حقیقی،کسبوکارهایاشرکتهاباهممتفاوت

است؟
 بله. اگر کاربر فرد حقیقی باشــد، پس از مراجعه به ســایت 

صاپســت، می تواند به انتخاب خــود کد ملی یا 
شــماره موبایل یا کد هفت رقمی انتخابی اش را 
به عنوان شناسه صاپســتی خود انتخاب کند. 
اما اگر کسب و کار باشد، می تواند شماره موبایل 
یا کد هفت رقمی انتخابی خود را برای این منظور 
در نظر بگیرد و اگر شــرکت باشــد، شناسه ملی 
شــرکت یا کد هفــت رقمــی انتخابی ســازمان را 
به عنوان شناسه صاپستی خود انتخاب می کند. 

این استاندارد انواع مشتری های ماست.

آیــاکاربــرانبــرایدریافــتشناســه
صاپستیبایدهزینهبپردازند؟

بله. وقتی کاربر شناســه خود را در سایت صاپست انتخاب 
کرد، بســته بــه نــوع مشــتری، مبلــغ 5۰ تــا ۱5۰ هــزار تومان 
پرداخــت می کنــد. البته ایــن پرداخــت هزینه یک بــار برای 

همیشه است و کد برای آن فرد رزرو می شود. 
داخــل ســامانه، بســته های خدماتــی دیگــری نیــز موجــود 
اســت که بســته به نیاز کاربر قابلیت شــارژ دارند؛ خدماتی 
نظیر دریافت کــد رهگیری، دریافــت اس ام اس برای ارســال 
مرســوالت، تغییر آنالین نشــانی و... . افراد می توانند بنا بر 
میزان ترافیکی که نیاز دارند، بسته های مختلف را که شامل 
خدمات برنزی، طالیی، نقره ای و VIP می شــود، شارژ کرده و 
خدمات خود را از سامانه صاپست دریافت کنند. همچنین 
افراد می توانند آرشیوی از رهگیری مرسوالت داشته باشند و 
نیاز نیست تک تک مرسوالت را در سایت پست با ارائه کد 
24رقمی رهگیری کنند. این آرشیو در حساب کاربری افراد در 

صاپست قابل رؤیت است. 

وقتیآدرستغییرمیکند،اینتغییربه
همهجااعالممیشود؟

وقتی در سامانه صاپست تغییر آنالین آدرس از سوی کاربر 
اعالم می شود، هر قسمتی که به صاپست دسترسی و اجازه 
دهید )تیک بزنید(، صاپست آخرین آدرس را به سامانه هایی 
که شما در آن عضو شــده اید اعالم می کند و شما می توانید 
خیلی راحت خریدهای اینترنتی خود را که توســط شــرکت 
پست ارســال می شــوند، انجام دهید و تنها با ارائه شناسه 
صاپستی خود به فروشگاه، مرســوله خود را از طریق پست 

که به صاپست متصل است، دریافت کنید.
مأمور پســت نیز آخرین تغییر را از طریق ســایت صاپست 
دریافت می کند و بسته را به آدرس و لوکیشن جدید ارسال 

می کند.

صاپستچهتأثیریبرکیفیتخدمات

توزیعشرکتملیپستگذاشتهاست؟

تمامی فرایندها در حوزه ارســال و توزیع مرســوله به واسطه 
صاپست کامالً الکترونیکی شــده، تمامی آدرس ها چاپی و 
خطاها بسیار کم شــده است. برگشتی مرســوالت به دلیل 
بدخط نویســی و ناخوانا بودن آدرس برطرف شده و سرعت 
ثبت مرسوله در باجه های پستی به واسطه شناسه صاپست 
توســط متصدیان پســت بهتــر، ســریع تر و دقیق تر شــده و 
مســئولیتی نیز بابت تایپ آدرس مشــتری از روی پاکت در 
سیســتم پســت توســط متصدی وجود ندارد. فرد شناسه 
را می نویســد. اگــر کــد درســت بــود، همانجــا آدرس را اعالم 
می کند و اگر آدرس پســتی مشــکل داشته باشــد، از همان 
مبدأ جلوی ارسال مرسوله با آدرس اشتباه گرفته می شود و 
هزینه های پست را در خصوص برگشت مرسوالت کاهش 
می دهــد و توزیــع موفق تــر مرســوالت را بــاال می بــرد. ویژگی 
مهم تر صاپست برای مشتریان این است که با درج شناسه 
صاپست روی قســمت گیرنده یا فرســتنده مرسوله، حریم 
خصوصی مشــتری حفــظ شــده و گزارش گیــری و رهگیری 
مرسوالت برای همیشه در حساب کاربری فرد باقی می ماند. 
گزارش گیری و ثبت و بررســی اطالعــات برای مجموعه هایی 
مانند آنالین شاپ ها، فروشندگان و کسب و کارهای خانگی 

که میزان ارسال و فروش باالیی دارند، بسیار مفید است.
معضلی که اکثر کســب و کارهای خانگــی دارند 
این است که تمایل ندارند آدرس خود را به عنوان 
محــل کارشــان روی بســته اعــالم کننــد. در این 
صورت می توانند از صاپســت اســتفاده کنند و 

دیگر نیازی به آدرس دادن نیست. 

روزانــهچــهحجــمازمرســوالت
صاپستیهاجابهجامیشود؟

در حال حاضر روزانه بین ۱5 تا ۱7 هزار مرســوله 
روی شــبکه جابه جا می شــود و حداقل جــزء ۱۰ 
مجموعه اول پست از نظر تعداد مرسوله بر شبکه هستیم.

آیــاشــرکتپســتموافــقبرقــراریاین
سیستمبود؟

شــرکت پســت نیز با اینکه اوایل چندان موافق برقراری این 
سیســتم نبود، اما با حضور دکتر محمدرضا قادری، رئیس 
مرکز نوآوری پست در مجموعه شرکت پســت - در دو، سه 
سال اخیر - دیدی باز در مجموعه پست ایجاد شده است. 
در واقع با ایجــاد مرکز نوآوری پســت، با اینکه مدیــران آن از 
بخش دولتی هستند، مانع اجرای طرح های نوآورانه نشدند.

 
آیاازمجموعــهدولتیحمایتمالینیز

دریافتکردید؟
خیر. هیــچ گونــه حمایــت مالــی از هیــچ مجموعــه دولتی و 
غیردولتــی دریافت نکردیم.این در حالی اســت کــه پیش از 
این در جایزه مصطفی از بین 65۸ طرح از 25 کشور اسالمی، 
جزو طرح های برگزیده بودیم. همچنین نرم افزار صاپست در 
وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد ثبت شده و سند دارد. مطابق 
قراردادی که با پست داریم، در طول مدت پنج، شش سالی 
که با پست کار می کنیم مورد خاصی نداشته ایم، اما باز هم 
بی مهری ها روانه ما می شود. البته از اینکه حمایتی نشدیم، 

ناامید نشدیم. 

گفتیدسرمایهگذارجذبنکردید.آیااز
تسهیالتبانکیتوانستیداستفادهکنید؟

برای پیشــبرد کارهای شــرکت اوایل در حــد وام های کوچک 
2۰۰ یا 3۰۰ میلیون تومان دریافت کردیــم، ولی مبلغی نبود 
که در حد و شأن چنین طرحی باشد. تمام هزینه ها به شکل 
بوت استرپ پوشش داده شده و سرمایه اولیه حدود چهار، 
پنج میلیون تومان بوده است. تا االن حدود 9 میلیارد تومان 
برای این پروژه هزینه کرده ایم. نرم افزار صاپست برای اولین 
بار ایجاد می شد و نمونه مشابهی نیز نداشتیم. بنابراین با 

سعی و خطاهایی همراه بود.

آمازون سرویس اشتراکی  RxPass را راه اندازی کرد

در خانه بمان و داروهایت را بگیر 

INTRODUCTIONمعرفی

آمازون یک ســرویس تحویل داروی نسخه ای 
پنج دالری را برای اعضای پرایم معرفی می کند. 
البتــه کســانی کــه از مدیکــر، مدیکــد یا ســایر 
بیمه نامه هــای دولتــی برخــوردار نیســتند، 
نمی تواننــد از ایــن ســرویس اســتفاده کننــد. 
برای کسانی که به دنبال نسخه های کم هزینه 
 GoodRx هستند، گزینه های دیگری از جمله

وجود دارد.
آمــازون اخیــراً از راه انــدازی RxPass خبــر 
داده است. این سرویس، یک سرویس تحویل 
نســخه جدید اســت کــه بــرای صرفه جویی در 
وقت و هزینــه مصرف کننــدگان طراحی شــده 
اســت. داروخانــه آمــازون از طریــق ســرویس 
اشــتراکی بــه نــامRxPass  وارد بــازار نســخه 
می شــود. اعضــای پرایــم کــه چندیــن نســخه 
عمومی مصــرف می کنند، می تواننــد داروهای 
واجــد شــرایط را بــا قیمــت پنــج دالر در مــاه 
دریافت کنند. داروها به صورت رایگان تحویل 
داده می شــوند. ایــن ســرویس دارای بیــش از 
5۰ داروی ژنریک اســت کــه ۸۰ بیمــاری رایج را 

درمان می کند.
اعضای پرایــم می توانند داروهای نســخه ای را 
در آمازون خریداری کنند، همان طور که از یک 
داروخانه سنتی خرید می کنند. برای سفارش 
داروهــا نســخه معتبــر الزم اســت و داروســاز 
دارای مجوز، آنها را تجویز می کند. داروســازان 
24 ســاعت شــبانه روز و هفت روز هفته آماده 
خدمت هستند و در صورت لزوم با بیمه گزاران 

یا تجویزکنندگان در ارتباط هستند.
هنگامــی کــه اولیــن ســفارش خــود را انجــام 
می دهیــد، آمــازون مرتبــاً آن را به آدرس شــما 
تحویل می دهد. نســخه ها را می توان برای 3۰ 
تــا 9۰ روز و شــش مــاه تجویز کــرد. هزینــه پنج 
دالری به عضویت آمازون پرایم اضافه می شود. 
داروخانه آمازون نسخه را انجام می دهد و برای 
پرداخــت بــا ارائه دهنــدگان بیمــه کار می کند. 
با این حــال، همه اعضــای پرایم واجد شــرایط 

دریافت سرویس  RxPass نیستند. 

عالوه بر ایــن، داروها را نمی توان بــه کالیفرنیا، 
لوئیزیانــا، مریلند، مینه ســوتا، نیوهمپشــایر، 
پنســیلوانیا، تگزاس و واشــنگتن ارســال کرد. 
اغلــب مــردم بــدون داروهــای حیاتــی خــود 
می روند، زیرا نمی تواننــد آنها را بخرند. مواقع 
دیگــر، مردم بــرای افزایــش عرضــه قرص ها به 
نصف کــردن آن متوســل می شــوند. به عنوان 
مثال، اگر آنها برای 3۰ روز ذخیره قرص داشته 
باشند، نصف کردن قرص ها به عرضه 6۰ روزه 
منجر می شــود و بــه آنها کمــک می کنــد تا در 
هزینه خود صرفه جویی کنند. این اســتراتژی 
معموالً برای سالمتی شما خوب نیست، زیرا 
پزشک دُز خاصی را برای شما تجویز می کند. 
RxPass بــه مــردم ایــن امــکان را می دهــد که 

داروهــای خــود را به راحتــی و بــا 
قیمــت مقرون به صرفــه و به طور 

منظم دریافت کنند.
قــدم آمــازون در  اولیــن  ایــن 
مراقبت های بهداشــتی نیست. 
این شــرکت بــا برنامــه آمازون کر 
خــود در ســال 2۰۱9 وارد حــوزه 
مراقبت های بهداشــتی شد. این 
ســرویس را به عنوان یــک برنامه 
آزمایشــی برای کارمندان ســاکن 

در دفتــر مرکــزی و اطــراف شــرکت در ســیاتل 
آغاز کــرد. این ســرویس خدمات بهداشــتی از 
راه دور را بــرای مشــاوره و بازدیدهــای مراقبــت 
فــوری ارائــه می دهــد. همچنین بــرای خدمات 
جزئی مراقبت های بهداشــتی با هزینه اندک 

ویزیت های خانگی عرضه می کند.
آمازون کــر بــه تمــام 5۰ ایالت گســترش یافت. 
بــا ایــن حــال، ایــن برنامــه در نهایــت تعطیــل 
شــد. نیل لیندزی، معــاون ارشــد بخش گفت 
که آمازون کــر نمی تواند مراقبــت جامعی را که 
آمازون بــه دنبــال ارائــه آن بــه کارمنــدان خود 
اســت، ارائه دهد، چه رســد به اینکــه نیازهای 
مشــتریان ســازمانی را کــه می خواهــد بــرای 

خدمات ثبت نام کند، برآورده سازد.
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هم بنیان گذاران زیبال به بهانه پنجمین سالگرد تأسیس این شرکت، از گذشته 
حال و آینده کسب وکار خود گفتند 
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پردازش موفق
80 هزار میلیارد تومان 

پنج سال از آغاز به کار 
زیبال گذشت

در مسیر رشد

 پرداخت یارها در یکی، دو سال 
اخیــر بــا مشــکالت بســیاری 
دســت و پنجه نــرم کردنــد. از اینمــاد 
اجبــاری کــه باعــث شــد نتواننــد بــه 
بسیاری از کسب و کارها درگاه پرداخت 
ارائه دهند تا قطعی ها و اختالالت گاه و 
بیگاه اخیر که دامن همه کسب و کارها را 
از خرد و کالن گرفته است. در این میان 
امــا برخــی پرداخت یارها با وجــود همه 
مشکالتی که برایشان پیش آمد، باز هم 
توانستند مسیر رشد خود را طی کنند 
و اقدامــات جدیــدی انجــام دهنــد و به 

مشتریان خود خدمت رسانی کنند.

 زیبال یکی از پرداخت یارهایی 
است که توانسته طی این مدت 
هم زنــده و پابرجا بماند و هم در مســیر 
رشــد حرکــت کنــد. آنهــا بــا توســعه 
توانســته اند  خــود  زیرســاخت های 
خدمــات کارآمدتــر و کم اشــتباه تری به 

مشتریان خود عرضه کنند. 

فاطمیــان،  محمدمهمــدی   
مدیرعامل این شرکت می گوید 
طی پنج ســال گذشــته بیش از ۸۰ هزار 
میلیــارد تومــان پــردازش موفــق وجــوه 
داشــته اند که در بســتر زیرساخت ها و 
ســرویس های مالــی و پرداختــی متنوع 
زیبال انجام شــده اســت. عــالوه بر این 
مبلــغ، بیــش از ۱۰۰ میلیــون تراکنــش 
موفــق نیــز پــردازش کرده انــد. طــی این 
مدت بیش از 4۰ هزار کسب وکار با آنها 
همــراه شــده اند و از ســرویس های 
مختلف زیبال اســتفاده کرده اند که در 
حال حاضر بیش از ۱4 هزار کسب وکار 

همراه زیبال و از مشتریانش هستند.

 آنها بــر چابکی سیســتم خود 
تأکید دارند و می گویند با وجود 
اینکه در یک ســال اخیر، با اجراشــدن 
اینماد و قوانین مالیاتی، میانگین زمان 
ارائــه درگاه بــه کســب وکارها افزایــش 
یافت، اما زیبال توانست این زمان را از 
2/4 روز کاری به ۱/۸ روز کاری برساند. 
آنها در نظر دارند این زمان را به کمتر از 
یک روز برسانند تا کسب وکارها بتوانند 
به صورت همزمان نمــاد اعتماد و موارد 
مربوط به پرونده مالیاتــی را نیز تکمیل 
کــرده و در ســریع ترین زمــان ممکــن 
سرویس مورد نیاز خود را دریافت کنند.

COVER STORYداستانجلد

داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

درحالحاضرپنجســالازعمررســمی
فعالیتشمامیگذرد.دراینمدتوبهخصوصدر
یکسالگذشتهعملکردخودراچگونهمیبینید؟

محمدمهدیفاطمیان:در ســالی که گذشت، زیبال تمرکز 
خــود را بــر توســعه ســرویس های جانبــی پرداخت یــاری 
گذاشت. این توسعه، زنجیره محصوالت و خدماتی را که در 
کنار یک درگاه پرداخت معنی پیدا می کند، در بر می گیرد. 
در ایــن راســتا، بهبــود محصــوالت و خدمــات ارائه شــده، 
بهینه سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، اصالح و 
بررسی ساختارهای حقوقی و یکپارچه سازی سرویس های 
ارائه شــده بــرای تســهیل مدیریــت امــور مالــی و پرداختی 

کسب وکارها را مدنظر قرار دادیم. 
پرداخت یارهــا از ابتــدای فعالیت شــان تقریبــاً همیشــه با 
چالش هــای مختلفــی، مخصوصــاً در رابطــه بــا موضــوع 
رگوالتوری دست وپنجه نرم کرده اند. در حالی که تا سال ۱399 
میل شدیدی به پرداخت یاری از سمت فعاالن کسب وکارها 
وجــود داشــت، امــا طــی یکــی، دو ســال اخیــر چالش های 
بســیاری با رگوالتور داشــته ایم که امیــدوارم در ســال ۱4۰2 
بتوانیم به فهم مشترک با رگوالتور در این حوزه دست پیدا 
کنیم و توسعه بازار مدنظر فعاالن این صنعت محقق شود. 
: در سالی که گذشت توسعه سرویس های مختلف را هدف 
قرار دادیم تا با بهبود کیفیت در سرویس ها، شرایط را برای 
حضور در بازارهای بزرگ تر آماده کنیم؛ اما در ماه های اخیر 
تحت تأثیر قطعی و اختالل اینترنت، یکســری چالش های 
مالی و منابع انســانی بــرای کســب وکارها ایجــاد و اقتصاد 
آنالین نیز کوچک شد. در پی این اتفاق ها، دغدغه و اولویت 
کسب وکارهایی که با آنها در ارتباط بودیم، تغییر کرد و آنها 
دیگر به فکر بهینه سازی نبودند، بلکه تنها به دنبال حفظ 

وضع موجود خود بودند و همچنان هستند. 
محمدزمــانزاده:در یک ســال اخیــر، در تیم فنــی زیبال با 
توجه به سیاست شرکت مبنی بر اینکه تعداد بیشتری از 
مخاطبان را جذب کند و در راســتای تحقق شعار مجموعه 
)زیبال همیشه در دســترس( که باید تیم فنی آن را هدایت 
و عملیاتی کنــد، ســرمایه گذاری خوبی بر امنیت و توســعه 
زیرساخت ها انجام شد و تا این لحظه کارهای بزرگی در این 
زمینه انجام دادیم، به صورتی که در یک سال اخیر 99/99 

درصد پایداری سیستم را تجربه کردیم. 

بــاتوجــهبــهاینکــهزیبــالاکنــونوارد
ششمینسالفعالیتخودشده،آماریازعملکرد

ودســتاوردهایاینمجموعــهطیاینمــدتاعالم
میکنید؟

زمانزاده:درباره دســتاوردهای فنی زیبال باید به ســرویس 
ســوئیچینگ هوشــمندمان برای درگاه های پرداخت اشاره 
کنم که در حال حاضر با شــش PSP در ایــن حوزه همکاری 
می کنیم. با توجه به اینکه به دالیل مختلفی ممکن اســت 
سوئیچ PSP ها با مشکل مواجه و در انجام تراکنش اختالل 
ایجــاد شــود، بــا ســوئیچینگ هوشــمند از ناموفق شــدن 
تراکنش ها جلوگیری می کنیم و با بررسی لحظه ای وضعیت 
PSP ها، تراکنش های پذیرندگان خود را به ســمت بهترین 

درگاه در آن لحظه هدایت می کنیم.
در پنج سال اخیر، تعداد کارت هایی که از طریق درگاه زیبال 
تراکنش ثبت کردند، بیشتر از ۱5 میلیون بوده و پذیرندگان 
در بســتر زیرســاخت تســویه زیبال بیش از 75۰ هــزار نفر 
تسویه حســاب موفق انجــام داده اند. همچنیــن 73 درصد 
از پذیرندگان زیبــال، هدایــت تراکنش هایشــان را به زیبال 
ســپرده اند و از سرویس مســیردهی هوشــمند ما استفاده 

می کنند تا تراکنش های موفق شان را افزایش دهیم. 
عالوه بر این، بیش از 25۰ میلیون فراخوانی وب ســرویس را 
با موفقیت پاسخ دادیم. زیرساخت های زیبال توان پردازش 
تعداد تراکنش بــاال در یک ثانیه را دارنــد و اکنون این مقدار 
به 6۰۰ تراکنش موفق در ثانیه رسیده که البته توان پردازش 

زیبال بسیار باالتر از این عدد است.

اقداماصلیشمابرایجلوگیریازناموفق
شدنتراکنشهاچهبود؟

شــاهی:بــرای افزایــش تراکنش هــای موفــق و جلوگیــری 
از ناموفــق شــدن تراکنش هــا، فعالیت هــای زیرســاختی 
بسیاری انجام شده و ســرویس های متنوعی بر مبنای نیاز 
کسب وکارها ارائه شــده است؛ مســیردهی هوشمند یکی 
از این محصوالت اســت که قبل تر بــه آن اشــاره کردیم؛ اما 
عالوه بر ایــن ســرویس، گاهی اوقــات خطاهــای دیگری نیز 
مانند اختالل در اینترنت کاربر، بسته یا رفرش شدن صفحه 
مرورگر و... رخ می دهد و تأیید تراکنش به وب سایت پذیرنده 
ارســال نمی شــود؛ در این حالت ما ســرویس دیگری داریم 
که به کسب وکار مربوطه فراخوان می دهیم تا از موفق بودن 
تراکنش مطلع شود. به عبارت دیگر، بعد از انجام هر تراکنش 
و واردکردن شــماره کارت و کســر پول از حســاب شما، طبق 
روال معمول الزم اســت تا به وب ســایت مبدأ برگردید و اگر 
به هر دلیلی به ســایت مبدأ برنگردید، پول به حساب شما 

برمی گــردد و تراکنــش ناموفق می شــود که مــا از ایــن اتفاق 
جلوگیری می کنیم. نرخ تراکنش هایــی از این قبیل تا پیش 
از محدودیت های اعمال شده بر اینترنت، 2 تا 3 درصد بود، 
امــا در ماه های اخیــر افزایش یافته اســت؛ به طــور مثال در 
4 مهرماه امسال نرخ این دســته از تراکنش ها به ۱5 درصد 
رسید، اما این سرویس زیبال توانست به کسب وکارها کمک 

کند تا همان فروش اندکی را هم که داشتند، حفظ کنند.

دربحثدریافتاینمــادوکدمالیاتیتا
چهحدتوانستیدمســیررابرایکاربرانخودآسان

کنید؟
فاطمیان:ما در زیبال طی پنج سال گذشته بیش از ۸۰ هزار 
میلیــارد تومــان پــردازش موفق وجوه داشــتیم که در بســتر 
زیرساخت ها و سرویس های مالی و پرداختی متنوع زیبال 
انجام شــده اســت. عالوه بر این مبلغ، بیش از ۱۰۰ میلیون 
تراکنش موفق نیز پردازش کردیم. طی این مدت بیش از 4۰ 
هزار کسب وکار با ما همراه شدند و از سرویس های مختلف 
زیبال اســتفاده کردند کــه در حال حاضــر بیــش از ۱4 هزار 

کسب وکار همراه زیبال هستند. 
اما باید گفت در یک سال اخیر، با اجراشدن اینماد و قوانین 
مالیاتی، میانگین زمان ارائه درگاه به کســب وکارها افزایش 
یافت؛ اما زیبال توانست این زمان را از 2/4 روز کاری به ۱/۸ 
روز کاری برساند و به دنبال این هستیم تا این زمان را به کمتر 
از یک روز برسانیم و کسب وکارها بتوانند به صورت همزمان 
نماد اعتماد و موارد مربوط بــه پرونده مالیاتی را نیز تکمیل 
کرده و در سریع ترین زمان ممکن سرویس موردنیاز خود را 

دریافت کنند.

قطعــیواختاللهــایاینترنــتچــه
چالشهاییبرایشماواهدافکاریتانایجادکرد؟
فاطمیان:در هفته های اول اختالل و قطعی اینترنت حدود 
55 تــا 6۰ درصــد ریــزش تراکنش هــا را شــاهد بودیــم و ایــن 
اختالالت به مرور کمتر شــد؛ اما امروز یکی از خواسته های 
اساســی و مهم صنف های مختلف این است که وضعیت 
اینترنت به شش ماه گذشته برگردد؛ زیرا همچنان بسیاری از 
کسب وکارها از این نظر دچار مشکل هستند و اختالل های 
اینترنــت بــه ناموفــق شــدن تعــدادی از تراکنش هــا منجــر 

می شود. 
تحت تأثیر اتفاقات شش ماهه اخیر و قطعی اینترنت در این 
مدت، از اهداف خود تقریباً 4۰ درصد عقب ماندیم؛ اما تمام 



تالش خود را کردیم تا با ارائه ســرویس های تکمیلی و توســعه 
محصول در بازار های متفاوت این موضوع را جبران کنیم. 

چراریــزشتراکنــشپرداختیارهــادراوج
قطعیاینترنتدرآمارشاپرکدیدهنشد؟

فاطمیان:حدود ۱۸ تا 2۰ درصد ریزش تراکنش ها تحت تأثیر 
قطعــی اینترنــت در گــزارش شــاپرک دیده شــد و تفــاوت این 
درصدهــا از این جهت اســت کــه بخش عمده گــزارش فعلی 
شــاپرک از تراکنش هــا به ســامانه های کالن تــر و دولتی مانند 
درگاه هــای مالیاتــی و... برمی گــردد که ســرور داخلــی دارند و 
قطعی اینترنت مشــکلی برای آنها ایجاد نکرده اســت. البته 
اکنــون بخشــی از ریــزش تراکنش هــا - از 55 درصــد ریــزش 
تراکنش ها حــدود 4۰ درصد آن - جبران شــده، اما اختالالت 

همچنان پابرجاست. 
زمانزاده:قطعی اینترنتی چالش های بسیاری را برای تیم فنی 
ما ایجاد کــرده، زیرا بســیاری از ابزارهای مورد اســتفاده کامالً 
وابسته به اینترنت هستند؛ ما در این بازه زمانی تالش کردیم 
کیفیت ارائه ســرویس و زیرســاخت های ارائه شده ما کاهش 
پیدا نکند و کاربران تجربه خوبی در استفاده از سرویس های 
مالــی و پرداختــی زیبــال داشــته باشــند، امــا متأســفانه این 
چالش ها روند توسعه سرویس جدید و بهینه سازی ها را کند 

کرده است.

چراسهمپرداختیارهاازکلتراکنشهای
درگاهپرداختالکترونیکینســبتبهسایربازیگران

کمتراست؟افزایشاینسهمچهملزوماتیدارد؟
فاطمیان:رگوالتور صنعت پرداخت یاری به جای بازارسازی و 
هماهنگی و هم فکــری با بخش خصوصی، صورت مســئله را 
پاک می کند و محدودیت ایجاد کرده است. کل تراکنش های 
اینترنتی می توانند به ســمت پرداخت یارها بیایند، به شــرط 
اینکه نظام کارمزد اصالح شــود. همچنین شــاپرک به عنوان 
نهاد ناظر به جای اینکه مســیرهای دیگر چون کارت به کارت، 

پایا و ساتنا را گسترش دهد، مسیر قانونی دریافت سرویس 
از پرداخت یارها را که از مسیر غیرقانونی پیچیده و سخت تر 
شــده، ســهل کند. به عنوان مثــال می تــوان به موضــوع اخذ 
مالیات از حساب های تجاری و تفکیک حساب های شخصی 
اشــاره کرد، در حالی که می توان بــا کارت به کارت ایــن قانون را 

به راحتی دور زد. 
از ســوی دیگــر، بــه لحــاظ کســب وکاری نیــز 
پرداخت یارها با PSP ها تعارض منافع دارند؛ زیرا 
 PSP انجام می شــوند و PSP تراکنش های ما روی
به راحتی می تواند مشتریان بزرگ ما را شناسایی 

و جذب کند. 

یکیازچالشهاییکهازسمت
رگوالتــوربــرایپرداختیارهاایجادشــد،
ممنوعیتانتقالوجهبینپرداختیارها
بــود؛لطفــاًدرایــنبــارهتوضیــحدهیدکه

علتآنچهبود؟
فاطمیــان:ایــن موضــوع بــه ســال های قبــل مربوط می شــود 
و موضــوع جدیــدی نیســت. دو پذیرنــده در یــک سیســتم 
می توانســتند وجــوه حاصــل از تراکنش هایشــان را کــه در 
کیف پول شــان ذخیره می شــد، بیــن کیف پول هــای یکدیگر 
جابه جا کنند و انتقال وجه آســان تری انجام دهند. شــاپرک 
این عمل پرداخت یارها را مصداق پول شویی می داند و از نبود 
شفافیت در این روند انتقاد می کند. دلیل این نگاه شاپرک به 
اطالع نداشتن او از این سیستم و نگرانی شاپرک از خارج شدن 

اتفاقات شبکه پرداخت از نظارت و کنترلش برمی گردد. 
بنابراین پیشنهاد ما این است که رگوالتور بیاید و پیشنهادهای 
مــا را بپذیــرد؛ اما نــگاه رگوالتــور، نــگاه حذفی اســت و به جای 
بررسی دلیل شکل گیری این سرویس و نیازی که در بازار وجود 

دارد، تصمیم به حذف آن گرفته است.

یکیازموضوعاتیکهدربارهپرداختیارها

مطرحمیشــود،ایناســتکهبخــشقابلتوجهیاز
تراکنشهاودرآمدهایآنهاازمحلصرافیهایرمزارز
اســت.دراینبارهتوضیحمیدهید؟چقدراینگفته

درستاست؟

فاطمیان:ممکن است حیات و ممات بخشی از پرداخت یارها 
به رمــزارز وابســته باشــد، امــا تعــداد تراکنش های زیبــال در 
ایــن زمینــه کمتــر از 5۰ درصــد اســت؛ در حــال 
حاضــر بیــش از ۱5۰ کســب وکار رمــزارزی بــا 
زیبــال در حال فعالیــت هســتند. بنابراین اینکه 
بخــش قابل توجهــی از تراکنش هــا و درآمدهــای 
پرداخت یارها از محل صرافی های رمزارز اســت، 
برای برخی از پرداخت یارها ممکن است درست 
باشد؛ اما برای همه پرداخت یارها صدق نمی کند.

عالوه بر این، ما از سال ۱397 به عنوان دوران خوب 
فعالیت پرداخت یارها یاد می کنیم و از سال ۱399 
بود که فعالیت صرافی های رمزارز جدی شد و به 
ســمت پرداخت یارها آمدنــد و نمی توان گفت رشــد فعالیت 

پرداخت یارها فقط به رمزارزها وابسته بوده است. 

انتظاراتشماازرگوالتوربهعنوانیکنهاد
نظارتیوتنظیمگرچیست؟بهنظرشماچهآیندهای
درانتظارکسبوکارهایپرداختیاریخواهدبود؟

شــاهی:هر محدودیتی کــه رگوالتور بــرای مــا و پرداخت یارها 
ایجاد می کند، به بزرگ شــدن یک پرداخت یــار کوچک که در 
چهارچوب ضوابــط پرداخت یاری شــاپرک فعالیت نمی کند 
منجر می شــود، زیرا پرداخت یارهای کوچک و نوپا با دورزدن 
موانع قانونی بزرگ می شــوند. البتــه باید به ایــن موضوع نیز 
توجه شــود که محدودیت هایی که از ســمت شــاپرک اعمال 
می شــود، ضمانت اجرایی ندارد. به عنوان مثال، محدودیت 
25 میلیــون تومانــی بــرای کســب وکارهای رمــزارزی یکــی از 
محدودیت های اعمال شــده بود که برخی از کســب وکارها با 

تغییر ترمینال یا واریز بانکی این محدودیت را دور زدند.

زمانی که این محدودیت با واریز بانکی دور زده می شود، کنترل 
از سمت رگولیشن )شــاپرک( خارج می شود که شاپرک نیز از 
این موضوع استقبال می کند؛ زیرا هدف این نیست که ریشه 
مشکالت حل شــود. بنابراین این قبیل محدودیت ها باعث 
می شــود که بازار با آســیب روبــه رو شــود و کاربرها نیــز به این 
موضوع توجه نمی کنند، بلکه به سمت پرداخت یاری می روند 

که سرویس مدنظرشان را ارائه می دهد. 
موضوع دیگر، اجبار داشتن اینماد است؛ این در حالی  است 
که به طور مثال صرافی های رمزارزی ارتباطی با اینماد ندارند؛ 
بنابراین رگوالتور برای محدودسازی پرداخت یارها خوب عمل 
می کند، اما برای گسترش این حوزه نه. از سوی دیگر، رگوالتور 
نقش نظارتــی خــود را از دســت داده و ایــن نقش را بــه ما هم 

نمی سپارد و نظارت ها را پسینی نمی کند. 
فاطمیــان:از رگوالتــور انتظــار داریــم به جــای رویکردهــای 
محدودکننــده، ایجابــی و ســلبی کــه کســب وکار را هــر روز 
کوچک تــر از دیــروز می کنــد، یکســری آیین نامه بــرای انجام 
اقدامات نوآورانه در حوزه پرداخت یاری با هم فکری فعاالن این 
حوزه آماده کند. عالوه بر این، ترجیح می دهیم تا یک شــبکه 
پرداخت دوم و سوم هم در کشور داشته باشیم و انحصار این 
موضوع در دســت شــاپرک نباشــد، زیرا فضای انحصار ســم 
است و موجب آسیب دیدن کسب وکارهای این حوزه می شود. 
درباره آینده پرداخت یارها نیز، اگر نظام کارمزد و قانون گذاری 
اصالح شود و مشوق های خوبی برای مسیر قانونی کسب وکار 
از ســمت رگوالتــور ایجــاد شــود، ایــن حــوزه قابلیت رشــد و 
پیشــرفت بســیاری دارد. منظورم از اصالح نظام کارمزد این 
است که شاپرک از PSP کارمزد بگیرد و PSP از پرداخت یاری 
کــه بــا آن کار می کنــد. ذی نفــع ایــن ماجــرا PSP  می شــود و 
می تواند درآمد بیشتری دریافت کند. عالوه بر این، بانک ها 
نیــز از ایــن رونــد رضایــت خواهنــد داشــت؛ زیــرا هزینــه ای 
نمی پردازند و کاربر هم از این جهت که با سرویس های متنوع 
و باکیفیت تــری تحت تأثیر این اصــالح قرار می گیــرد، از این 

جریان نفع خواهد برد.  

مهسا طاعتی 

Info@
Karangweekly.ir
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فين تک
F I N T E C H

صحبت های لنا هاکلور، مدیرعامل بریت پیمنتز 
در مورد آینده بانکداری باز و روندهای مورد انتظار 

در ۱2 ماه آینده

بانکداری باز
در سال ۲0۲۳

»فورو« یک استارتاپ فین تکی در ایاالت متحده است که به تسریع
و تسهیل وام های تجاری کمک می کند

جذب سرمایه هشت میلیون دالری فورو

REPORTگزارش

»فــورو« یــک اســتارتاپ فین تکــی در ایــاالت 
متحــده اســت کــه یــک پلتفــرم دیجیتــال 
بــرای کمــک بــه دموکراتیک کــردن دسترســی 
بــه ســرمایه کســب وکار ایجــاد کــرده اســت. 
فــورو پــس از یــک دور ســرمایه گذاری هشــت 
میلیــون دالری، از ســکوت و خفــا بیــرون آمده 
و مــورد توجــه عمــوم قــرار گرفتــه اســت. فــورو 
کســب وکارهای متوســط را با مؤسســات مالی 
مرتبط می سازد تا نیاز آنها به سرمایه را برآورده 
کنــد. ایــن شــرکت کــه مقــر آن در کارولینــای 
شمالی است، می گوید امیدوار است با افزایش 
حجم وام های تجاری، به شــرکت ها کمک کند 
تــا از عــدم اطمینــان اقتصــادی فعلــی خالص 

شوند.
روشــی کــه فــورو بــرای انجــام کارهــا در پیــش 
می گیرد، فرایندها را تسریع می کند. برای مثال 
روند اولیه بررسی تقاضای وام می تواند 3۰ روز 
طول بکشــد و متقاضیان که درخواســت آنها 
پذیرفته می شود، باید ۱۰۰ روز منتظر بمانند تا 
وجه به حساب آنها واریز شود. اما این پلتفرم 
که توسط تیمی با چندین دهه تجربه در زمینه 
فناوری، مالی و وام های تجاری ســاخته شــده، 
تمــام ایــن فرایندهــا را کوتــاه می کند. ایــن دور 
سرمایه گذاری هشــت میلیون دالری که اولین 
دور تأمیــن مالی فــورو محســوب می شــود،  به 
رهبــری تی تــی وی کپیتــال و بــا مشــارکت فین 
کپیتــال، کورولیشــن ونچــرز و ای ام ای کالد 

ونچرز انجام شده است.

 ایــنزمانبندیهــاتصادفــی
نیست

دیــو گادزمــن، مدیرعامــل فــورو می گویــد: 

»حتــی در شــرایط عــدم اطمینــان اقتصــادی، 
ســرمایه همیشــه در دســترس اســت. فقــط 
شــرایط کمی سخت تر می شــود. وام دهندگان 
سخت تر تصمیم می گیرند و انتخاب می کنند. 
کسب وکارها محافظه کارتر می شوند و به دنبال 
راهنمایــی می گردنــد که بــه چه کســی نزدیک 
شوند و چگونه داستان خود را به بهترین نحو 
بگوینــد تــا بودجــه مــورد نیــاز خــود را تضمین 
کنند. فورو کمک می کند تا کسب وکارها بهتر 
و راحت تر سرمایه موردنیاز خود را تأمین کنند. 
وام دهنــدگان هــم می توانند بــه مجموعه ای از 
کسب وکارهای از پیش بررسی شده دسترسی 
داشــته باشــند. وام دهنــدگان می تواننــد 
کســب وکارهایی را کــه بــا پارامترهــای وام دهی 

آنها مطابقت دارند، انتخاب کنند.«
گادزمــن می افزایــد: »واقعیــت ایــن اســت که 
بــازاری غیر قابــل پیش بینــی در حــال ظهــور 
است. فورو فرایند ســاده تر و عینی تری را برای 
وام دهی تجاری ارائه می دهد، آن هم در زمانی 

که بیشترین نیاز به آن وجود دارد.«
هیــو مــک کــول جونیــور، ســرمایه گذار و 
بنیان گــذار فــورو و مدیرعامــل و رئیس ســابق 
بانــک آمریــکا می گویــد: »هــدف افزایــش 
دسترســی به ســرمایه، به ویژه بــرای صاحبان 
مشــاغل در جوامع محــروم، چیزی اســت که 
فــورو را متمایــز می کنــد. بنیان گــذاران فــورو 
پلتفرمی را ایجــاد کرده اند کــه فرایند وام دهی 
را ســاده می کنــد و اســتراتژی های وام دهــی 
را بــرای مؤسســات مالــی افزایــش می دهــد و 
بــرای صاحبــان مشــاغل فرصت هــا، ابزارها و 
اعتمادی را که برای رشــد کسب وکار خود نیاز 

دارند،  فراهم می کند.«

معاون محصول همراه کارت 
اعالم کرد 

رشد ۶۰ درصدی 
کاربران

بــا توجــه بــه اینکــه همــراه کارت رشــد 6۰درصــدی در 
تعــداد کاربــران و افزایــش 3۰درصــدی در تراکنش هــا 
طی یک ســال داشــته، معــاون محصــول همــراه کارت 
در خصوص افزایش ظرفیت این پلتفــرم توضیح داد: 
»موضوع ظرفیت ســازی برای توســعه کاربر و تراکنش 
چندیــن بعــد دارد. یکــی از ابعــاد آن باالبــردن تــوان 
پــردازش و پاســخگویی سیســتم اســت که بیشــترین 
عامــل تأثیرگــذار در آن موضوع معماری اســت. عالوه 
بــر موضــوع مقیاس پذیــری در تــوان پردازشــی، بــه 
مقیاس پذیری در حوزه توســعه قابلیت های سیســتم 
)طراحــی محصــول، فراینــد چرخــه تولیــد و تســت 
محصــول( با هــدف افزایــش کاربــر و تراکنش نیــز نیاز 

است.«
محمدجواد محمــودی، معــاون محصــل همــراه کارت 

I N T E R V I E W
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فين تک
F I N T E C H

لناهاکلور،مدیرعاملوبنیانگذارگروهپرداختبریت
)بریتپیمنتز(یکشبکهپرداختروبهرشداروپایی
است.بریتمشتریانراقادرمیسازدبااستفاده
ازحساببانکیخود،پرداختهاراانجامدهندو
ازپیشرفتهترینفناوریبانکداریبازبرایپردازش

پرداختهایفوریدرسراسراروپابهرهببرند.هاکلوربیش
از10سالدرفضایفینتکتجربهداردوفعالیتخودرااز
کالرناآغازکردهاست.هاکلورهفتسالدرکالرنامشغول
بهکاربودودرآنجاروزبهروزترقیکردودرنهایتبهعنوان
مدیربازاریابیکالرنامنصوبشد.درادامهگفتوگوی

هاکلورراباسایتخبریفینتکمیخوانید.

آیادرســالجاریشــاهدپیشــرفتهای
بزرگیدربانکداریبازخواهیمبود؟اگرچنینباشد،

اینپیشرفتهادقیقاًچهخواهندبود؟
بلــه. پیشــرفت هایی در فضــای بــاز بانکــی شــکل خواهند 
گرفت. ما در حال حاضر شاهد شکل گیری PSD3 در اروپا 
هستیم که اتفاقی مثبت است. اگرچه هنوز اجرایی نشده 
و زمــان می بــرد. PSD3 یــک چهارچــوب پیشــنهادی برای 
تنظیــم پرداخت های الکترونیکــی و اکوسیســتم بانکی در 
منطقه بازار واحد اروپا )EEA( تنظیم اســت. دستورالعمل 
تجدیدنظر شــده می توانــد مزایای بســیاری بــرای این فضا 
داشــته باشــد، به خصــوص اگــر بــه توصیــه اخیر ســازمان 
بانکداری اروپا در مورد نیاز به استانداردسازی API بانکداری 

باز عمل کند.
به عالوه تا برقراری پرداخت های دوره ای حساب به حســاب 
)A2A( کــه یکــی دیگــر از نوآوری هــای بــزرگ بانکــداری بــاز 
محسوب می شود، چیزی نمانده است. اقتصاد اشتراکی به  
جزء جدایی ناپذیر زندگی روزمره تبدیل شده، اما هنوز تا خلق 
تجربه ای بی عیب و نقص برای مشتری فاصله زیادی باقی 
مانده اســت. برای مثال یکــی از این عیب هــا پرداخت های 
ناموفقی است که اغلب به دلیل تغییر جزئیات یا کارت های 

پرداخت منقضی شده پیش می آیند.
پرداخت های دوره ای A2A می توانند این مشکل را تا حدودی 
حل کنند. در نتیجه کسب وکارهایی که به مشتریان اشتراک 
می فروشــند، بــرای کاهــش ریــزش مشــتریان و بــاز کــردن 
فرصت هــای جدیــد، می توانند از این حســاب ها اســتفاده 
کنند. به همین دلیل اســت که فکر می کنم در ســال آینده 

شاهد رشد چشم گیری در این حوزه خواهیم بود.

بهنظرشمارونداصلیدرپرداختهای
فوریچیست؟

 االن بهترین وقت برای این است که یاد بگیریم صرفه جویی 
کنیم. پرداخت های فــوری می تواند موجب صرفه جویی در 
هزینه ها برای بازرگانان شــود. این حــوزه باید به کمک طرح 

پیشنهادی تقنینی اخیر کمیسیون اروپا تقویت شود. این 
طرح پیشنهادی به دنبال آن است تا شهروندان و مشاغل 
دارای حســاب بانکی در یکی از کشــورهای اتحادیــه اروپا را 
قادر ســازد تا در 24 ســاعت از شــبانه روز و در تمــام روزهای 
سال بتوانند پرداخت های فوری یورویی انجام دهند. با توجه 
به اینکه پرداخت های فوری باعث صرفه جویی در هزینه و 
کاهش کالهبرداری می شوند، فراگیر شــدن آنها در سراسر 

اروپا اتفاق بسیار خوبی است.

فکرمیکنیدادامهرکوداقتصادیبرحوزه
فینتکتأثیرمیگذارد؟

فین تک و تمام حوزه فناوری قبالً این رکــود را حس و خود را 
برای مواجهه با آن آماده کرده انــد. در واقع آنها برای حرکت 
در خــالف جهت آب آماده هســتند. بــا این حــال نمی توان 
چشم بر این واقعیت بست که سال های اوج سرمایه گذاری 
خطرپذیــر تمام شــده و شــرکت های نوپــا اکنون در شــرایط 
ســختی قرار دارند و باید برای جذب ســرمایه بجنگنــد و راه 
سختی را بپیمایند. شــرکت های بزرگ تر نیز باید در جهت 
تثبیت موقعیت خود و سهم خود از بازار بکوشند. یک رکود 
اقتصادی گسترده تر می تواند فین تک را از چند جهت تحت 
تأثیر قرار دهــد. کاهش هزینه های مصرف کننــده و کاهش 
حجم پرداخت ها به مصرف کمتر خدمات ارائه شده توسط 
فین تک ها منجر می شــود. برای مثال هر چه خرید کمتری 
انجــام شــود، حجــم تراکنش ها نیــز کمتر می شــود. بــا این 
حال، بنا به دالیلی می توانیم فکر کنیم مردم بیش ازپیش به 
فین تک روی می آورند، زیرا به آنها کمک می کند تا با پول خود 
کارهای بیشــتری انجام دهند یا نرخ هــای مطلوب تری برای 
خدمات مالی ضروری، مانند وام ها دریافت کنند. صرف نظر 
از رکود اقتصادی و عواقب آن، اتفاقات ســال گذشته نشان 
داد فین تک هایی که منضبط هستند و به اصول تجاری قوی، 
پایدار و معقول پایبندند، هنوز هم می توانند پیشرفت کنند.
اگــر بتوانیــد در مــورد هزینه های جــذب مشــتری واقع بین 
باشــید، هزینه ها را با دقت کنترل کنید و توانایی خود را در 
ایجاد درآمدهای قابل توجه نشان دهید، باور داشته باشید 
که می توانید از این مخمصه قوی تر از همیشه بیرون بیایید. 
عالوه بر این، تعداد زیادی از فین تک ها راه حل هایی با مزایای 

ملموس به مشتریان و کسب وکارها ارائه می دهند.

بــهغیــرازپرداختهــا،در12مــاهآینــده
شاهدچهتغییراتدیگریدرصنعتهستیم؟

رشد پرداخت های A2A با روند اصلی دیگری تالقی می کند؛ 
امور مالی نهفته. امور مالی نهفته حوزه ای است که من نیز 
بــه آن عالقه دارم. دیجیتالی شــدن مــداوم خدمــات روزمره 
مــوارد اســتفاده جدیدی ایجــاد می کنــد و تقاضا بــرای این 

محصوالت در حال رشد است. 

همچنیــن گفــت: »یکــی از تأثیرگذارتریــن عوامــل در 
این موضوع، طراحی زیرســاخت های اصلی محصول 
اســت. منظــور از زیرســاخت های اصلــی در واقــع 
اسکلت اصلی محصول اســت که در طی زمان توسط 
توسعه دهنده هایی با سطح دانش متفاوت قرار است 
روی آن اسکلت قابلیت های سیستم توسعه پیدا کند. 
چهارچوب اصلی سیستم در واقع تضمین کننده این 
گزاره اســت که طی زمــان و در اثر افــزودن قابلیت های 
جدید توســط تیم های توســعه دهنده متفاوت برآیند 
کیفیت سیســتم کاهــش پیــدا نمی کند. ایــن کیفیت 
شامل زمان توسعه، زمان تست تغییرات، اثرات جانبی 
و گزارش های اصلی محصول است. عموماً مباحثی که 
در اصول مهندســی نرم افزار مطرح می شود، می تواند 

کمک شایانی در رشد این عامل داشته باشد.«

معــاون محصول همــراه کارت افــزود: »از طرفی شــاید 
نام فراینــد چرخــه تولید ایــن تفکــر را به ذهــن متبادر 
کند که فقــط تولیــد نرم افزار مهم بــوده؛ امــا این عامل 
بســیار فراتــر از تولیــد نرم افــزار اســت. چرخــه ای کــه 
بــا ایــن نــام می شناســیم، در واقــع فراینــد تغییــری 
مشخص از زمان طرح نیازمندی و تکمیل آن، طراحی، 
تست، عملیاتی کردن و پشــتیبانی از آن تغییر است. 
متدولــوژی کــه بــرای ایــن چرخــه اســتفاده می شــود 
می تواند کمک شــایانی به زمان بندی و کیفیت نهایی 
محصــول کنــد. همچنیــن یکــی از مهم تریــن آیتم هــا 
در ایــن عامــل نحــوه اعمــال تغییــرات در محیط هــای 
 CICD متفاوت اســت. امروزه بــرای این موضــع بحث
مطرح است که باعث افزایش سرعت و دقت و کاهش 

اشتباهات به وسیله حذف عوامل انسانی می شود.«

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

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

راه �رداخت قا�ل تهیه است.

رمزارز٤١
منتشر شد
رمزارز٤١
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رمزارز
CRYPTOCURRENCY

در استرالیا، استارتاپ های کریپتویی در حال آماده سازی 
در جهــت رویکــرد چندمرحلــه ای دولــت بــرای تنظیــم 
رمزارزهــا هســتند. ایــن رویکــرد به منظــور محافظت از 
مصرف کنندگان در برابر مدل های تجاری ناپایدار تنظیم 

شده است.
جیم چالمر، وزیــر خزانــه داری اســترالیا روز جمعه دوم 
فوریــه، در بیانیه ای مشــترک اعالم کرد کــه دولت قبلی 
نتوانســت برای چهارچوب هــای نظارتی اثبات شــده در 

آینده وقت بگذارد.
این مســیر بــه قــرار گرفتــن مصرف کننــدگان در معرض 
خطرات اخیر منجر شــد. در مقاله پیوســت ایــن بیانیه 
آمده است: »در حالی که صنعت به توسعه و گسترش 
خــود ادامــه می دهــد، دارایی هــای رمزنــگاری هنــوز هم 
بــا معامــالت ســفته بازی همــراه هســتند و خطــرات 

قابل توجهی را ایجاد می کنند.«

مرحلهاول:توسعهتیمکریپتوییدولت
به عنــوان اولیــن مرحلــه از رویکــرد ســه مرحلــه ای، 
کمیســیون اوراق بهــادار و ســرمایه گذاری اســترالیا، 
تنظیم کننــده اصلــی مالــی کشــور، می خواهــد تیــم 
رمزنگاری خود را بزرگ کند. به عــالوه، تالش و اقداماتی 
علیه پروژه هایی که مجوز ندارند، صورت خواهد گرفت. 
ایــن پروژه هــا برخــالف اینکــه بــرای خدمــات مالی شــان 
مجوزی ندارند، به کاربران اطمینان می دهند که خطری 
برای آنها به وجود نمی آید. افزون بر این،  طبق این بیانیه 
کمیســیون رقابــت و مصرف کننــده اســترالیا اقدامــات 
بیشتری در راستای جلوگیری از کالهبرداری دارایی های 

دیجیتال در پیش خواهد گرفت.

دولت کارگر استرالیا تالش می کند برای تنظیم گری 
رمزارزها رویکرد مناسبی ارائه دهد اما چقدر این رویکردها 

با چالش مواجه هستند؟

تنظیم گری رمزارزها 
در سه مرحله 

در دیدار رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس 
شورای اسالمی با آناتولی آکسانوف، رئیس کمیته بازار مالی دومای 

دولتی روسیه مطرح شد

استیبل کوین تهران - مسکو با پشتوانه طال

REPORTگزارش

مجتبــی توانگــر، رئیــس کمیتــه دانش بنیــان و 
اقتصــاد دیجیتــال مجلــس شــورای اســالمی در 
دیــدار بــا آناتولی آکســانوف، رئیــس کمیتــه بازار 
مالــی دومــای دولتــی روســیه از اعــالم آمادگی به 
منظــور مذاکــره بــرای شــروع همــکاری در زمینــه 
رمزارزها از بانک مرکزی روســیه خبــر داد. رئیس 
کمیتــه بازار های مالــی مجلس دومای روســیه در 
مصاحبه  با روزنامه پارلمانسکایا گازتا گفت: »این 
کشــور در حال بررســی ایجاد یک اســتیبل کوین 
بــا پشــتوانه طالســت کــه می توانــد بــرای انجــام 
تسویه حســاب های بین المللــی از جمله بــا ایران 

استفاده شود.« 
آکســانوف در ادامــه خاطرنشــان کــرد: »ایــران در 
قبال کاالهای عرضه شــده توســط روســیه بدهی 
زیادی دارد. در عین حــال، واحد پول ایــران، ریال 
نوسانات قابل توجهی دارد و دو نرخ برابری با دالر 
آمریــکا دارد؛ نرخ رســمی مصــوب بانــک مرکزی 
ایران و نرخ بازار که از نظر محاسبات برای صادرات 
روســیه نامناســب اســت.« اخبار مبنی بر اینکه 
تهران و مسکو در حال گفت وگو در مورد راه اندازی 
ارز دیجیتالی با پشتوانه طال هستند، اوایل ژانویه 
امســال )دی ماه( منتشــر شــد، زمانی کــه رئیس 
انجمن صنعت کریپتو روســیه به روزنامه تجاری 
ودوموستی اعالم کرد: »بانک مرکزی ایران در حال 
بررسی روی توسعه یک ارز دیجیتال با مشارکت 
روسیه اســت و این توکن برای تسهیل تجارت در 

ایران استفاده خواهد شد.«

 اهمیتاستیبلکوینها
آناتولی آکسانوف، رئیس کمیته بازار مالی 
دومای دولتی روسیه در مالقات با مجتبی توانگر، 
رئیس کمیته اقتصــاد دیجیتال مجلس داشــته 
بیان کــرد: »مــا در مجلس روســیه قانونــی درباره 
استفاده از ارزهای دیجیتال با پشتوانه متصل به 

آن داریم. در سال جاری هم پیش بینی می شود تا 
۱6 میلیارد روبل رمزارز را با پشتوانه ارائه دهیم.«

رئیــس کمیته بــازار مالــی دومــای روســیه اضافه 
کــرد: »برنامه ریــزی مــا در ســال جاری این اســت 
که با کشورهای بیشــتری رمزارزها را ادامه دهیم. 
البتــه همان طور که شــما گفتیــد بایــد بانک های 
مرکزی ارتباطات گسترده تری با هم داشته باشند. 
می توانیــم دربــاره پروســه قانون گذاری هــم با هم 

تبادل نظر داشته باشیم.«

 تمایــلنهادهــایتصمیمگیــر
ایرانیبهتسریعمذاکرات

مجتبی توانگــر، رئیس کمیته اقتصــاد دیجیتال 
مجلــس هــم در ایــن دیــدار گفــت: »راهکارهــای 
متنوعی جهت انجام تبادالت مالی بین المللی از 
جمله شــبکه انتقال پول بین بانکی )سوئیفت(، 
پیمان هــای پولــی دو یــا چندجانبــه و اتاق هــای 
تسویه ی پایاپای وجود دارند. در کنار رویکردهای 
مرسوم یادشــده، امروزه فناوری های نوینی مانند 
بالکچیــن و رمزارزها شــکل گرفتــه اســت. در این 
فناوری های نوین مکانیزم های کارآمدتری در مقابل 
رویکردهای مرســوم قبلی توســعه یافته اســت.«  
او اضافه کــرد: »در حقیقــت کارکرد محــوری این 
فناوری تســهیل انتقال و تســویه دارایی ها اعم از 
مادی و معنوی در سطح جهان و در کسری از ثانیه 
با کمتریــن هزینه کارمــزد تراکنش اســت. در این 
ســازوکار پیشــنهادی طرفین تجاری در کشــورها 
می توانند با این واســط تبادل ارزش که مبتنی بر 
فناوری بالکچین توســعه داده شــده، با سرعت و 
امنیت باالتری و همچنین هزینه کمتری با یکدیگر 
مبادالت مالی انجام دهند. نهادهای تصمیم گیر 
ایرانی، تمایل دارند این مذاکرات سرعت بیشتری 
پیدا کــرده و نهادهای مســئول روســیه و ایــران به 

توافقات اجرایی دست پیدا کنند.«
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مرحله دوم: اصالح مجوزها و طریقه کاستودی کریپتو
حزب راســت میانه فدرال، حــزب ملی لیبــرال که بیش 
از یــک دهــه قــدرت را در اســترالیا در دســت داشــت، 
تالش هایــی را بــرای تقویــت چهارچوب هــای نظارتــی 
ارزهــای دیجیتــال موجــود انجــام داده بــود. یکــی از 
اقدامــات ایــن حــزب »بررســی روشــمند توکن هــا« بود 
کــه تــالش می کــرد دارایی هــای دیجیتــال را بــا نــگاه بــه 
قوانیــن مالی فعلــی تعریــف کنید. »بررســی روشــمند 
توکن ها« به بخشی از گزارش »کمیته منتخب استرالیا 
به عنوان مرکــز فنــاوری و مالــی« در ســال 2۰22 تبدیل 

شد. 
با این حال دولت جدید کارگر سال گذشته اعالم کرد که 
دولت لیبرال قبلی بدون شــناخت کریپتو می خواست 
آن را تنظیم گری کند. به همین دلیــل این دولت جدید 
می خواهــد به عنــوان بخشــی از مرحلــه دوم رویکــرد 
تنظیم گری کریپتو، نحوه ارائه مجوز و کاستودی کریپتو 
را اصالح کند. به عالوه دولــت مجموعه ای از تعهدات و 
اســتانداردهای عملیاتی را برای ارائه دهندگان خدمات 
دارایی هــای کریپتویــی ایجــاد خواهــد کــرد. ایــن دولت 
جدیــد بــه زیرمجموعه هــای دارایی هــای دیجیتالی که 
اکنون مشــمول چهارچوب های نظارتــی خدمات مالی 
نیســتند،  عالقه مند اســت. انتظار می رود رایزنی ها در 
مورد طراحــی چهارچوب های نگهــداری و صدور مجوز 

اواخر امسال آغاز شوند. 

مرحلهسوم:تمرکزبرشکافهاینظارتی
در مرحلــه ســوم رویکــرد، دولــت کارگر بــه دنبــال ایجاد 
چهارچوبی برای اصالحات »بررسی روشمند توکن ها« 
اســت. هدف اصالحات پی بردن به این موضوع اســت 
که کدام دارایی ها به توجه و نظارت بیشتری نیاز دارند. 
بر اساس بیانیه مذکور، این دولت بر شکاف های نظارتی 
تمرکــز خواهــد کــرد تــا از شناســایی و خطــرات نوظهور 

اطمینان حاصل کند. 

NEWSخبر

۸/۵ هزار میلیارد تومان 
گردش مالی در حوزه 

رمزارزها

مجلس عدد داد!
علــی خضریــان، ســخنگوی کمیســیون 
اصــل 9۰ مجلــس شــورای اســالمی در 
تشریح نشست روز سه شنبه ۱۱ بهمن ماه 
این کمیسیون، اظهار کرد: »طبق گزارش 
بانــک مرکــزی در ســه ماهه دوم ســال 
جــاری حــدود ۸/5 هــزار میلیــارد تومان 
)همت( گــردش مالــی در حوزه رمــزارز در 
کشــور انجام شــد که این نشــان می دهد 
در صورت تأخیــر در پرداختن به این بازار 
و غفلت از ســامان دهی آن، شــاهد تکرار 
تجربیات تلــخ اقتصــادی نظیــر موضوع 
مؤسســات مالــی و اعتبــاری خواهیــم 
بود.« علــی خضریــان ادامــه داد: »طبق 
گزارش بانک مرکــزی از ســال 99 این نیاز 
احساس شــده که الزم اســت با توجه به 
حجــم بــاالی تبــادل و تراکنش هــا در این 
بستر، این بخش ســامان دهی شود. این 
مجموعه پیشــنهادهایی بــرای قانونمند 
کردن مطرح کرد، امــا هنوز قانون جامعی 
در این خصــوص وجود نــدارد.« به گفته 
ســخنگوی کمیســیون اصل 9۰ مجلس 
شورای اسالمی، در این جلسه نمایندگان 
ارشــد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
بانک مرکــزی، وزارت اطالعــات، معاونت 
اقتصادی رئیس جمهور، مرکز پژوهش ها 
و کمیتــه اقتصــاد دیجیتــال کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس حضــور داشــتند و 
گزارش هایــی از وضعیت فعلــی تبادالت 
مالــی غیررســمی در بســتر رمــزارز ارائــه 

دادند. 
علــی خضریــان با اشــاره به حساســیت 
بــاال در موضــوع ســامان دهی رمزارزهــا 
گفــت: »بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع 
سامان دهی حوزه رمزارزها در سه بخش 
اســتخراج، نگهداری، تبــادل و پرداخت 
و همچنیــن حساســیت های بــاالی ایــن 
موضــوع از نظــر امنیتــی، کمیســیون 
اصــل 9۰ مجلــس شــورای اســالمی 
بــه طــرز کار دســتگاه های ذی ربــط 
در ایــن خصــوص ورود و جلســات 
مختلفــی در ایــن بــاره برگــزار کــرد. 
موضع کمیســیون و تأکیــد اعضا بر 
این اســت که الزم اســت قانونی جامع 
برای ســامان دهی تبــادالت، نگهــداری، 
اســتخراج  و به طــور کلــی فعالیــت در 
حوزه رمزارز به شکل شــفاف و روشن در 
کشور وجود داشته باشــد و مجلس این 
آمادگی را دارد نظرات مختلف بخش های 
ذی ربط در این خصــوص را جمع بندی و 
دریافت کرده و در جهت تدوین قانون به 

کار گیرد.«

دولت بریتانیا اعــالم کرده برنامه هــای بلندپروازانه ای 
برای حمایت از مصرف کنندگان رمزارز و رشد اقتصاد 
رمزنگاری در نظر گرفته است. این برنامه ها قرار است 
در قالــب پیاده ســازی یک نظــام رمــزارزی قدرتمند در 
بریتانیــا، فعالیت هــای مبتنــی بــر دارایی هــای رمزارز 
را در این کشــور تنظیــم کنــد.  دارایی های رمــزارز، یک 
کالس دارایــی تقریبــاً جدیــد، متنــوع و دائمــاً در حال 
تکامل است که در کنار طیف گسترده ای از مزیت ها، 

ریســک هایی نیــز بــرای مصرف کننده هــا 
در پــی دارد. مانند همه بازارهــای نوظهور 
دیگر، بخش رمزنگاری هم در حال حاضر 
سطح نوسان بسیار باالیی را تجربه می کند 
و زنجیــره ناکامی هــای دومینویــی ســال 
گذشته، آسیب پذیری برخی از مدل های 
تجاری این صنعت را بیش از  پیش هویدا 

کرده است.

کاهشخطــراتبــارگوالتوری
نظاممند

وزارت خزانــه داری بریتانیــا معتقــد اســت اتخاذ یک 
رویکرد قوی در پیاده سازی رگوالتوری رمزارز، می تواند 
در کاهش خطــرات صنعت رمــزارز تأثیرگذار باشــد و 
در عین حــال از مزیت های فناوری هــای رمزنگاری نیز 
بهره ببرد. ایجــاد این نظام و تنظیــم این بخش جدید 
و هیجان انگیز، به آن اجازه می دهــد تا با خیال راحت 
شــکوفا شــود، رشــد کُنــدِ موجود را ســرعت ببخشــد 
و مشــاغل و ســرمایه گذاری ها را رونــق دهــد. انــدرو 
گریفیت، وزیر اقتصاد خزانــه داری بریتانیا می گوید: 
»ما بر تعهد خود برای رشد اقتصادی و ایجاد تحول و 
نوآوری  در فناوری ثابت قدم می مانیم که شامل فناوری 
دارایی های رمزنگاری است... اما در عین حال، باید با 

تضمین استانداردهای قوی، شفاف 
و منصفانــه، از مصرف کنندگانی 
که از این فناوری جدید استقبال 

می کنند نیز محافظت کنیم.«
بــر اســاس برنامه ریــزی کــه توســط 

وزارت خزانــه داری ایــن کشــور مطــرح 
شده، دولت بریتانیا سعی دارد مجموعه 
گســترده ای از دارایی هــای رمــزارز را در 
ایــن کشــور تنظیــم کنــد و آنهــا را ماننــد 

رویکرد نظارتی خــود در امور مالی ســنتی، 
زیر ســایه قوانین بیاورد. رویکــردی که مقررات 

مربــوط بــه واســطه های مالــی و متولیــان رمــزارز را نیز 

تقویت می کند؛ صرافی هایی که معامالت و نگهداری 
و ذخیره سازی امن دارایی های رمزارز را بر عهده دارند. 
گام برداشته شده توسط بریتانیا برای تنظیم رمزنگاری، 
به تقویــت جهانــی مقــررات رمزارزها هم کمــک کرده 
و در عیــن حمایــت از مصرف کننــده، باعــث افزایــش 
انعطاف پذیــری عملیاتی شــرکت ها نیز خواهد شــد. 
وزارت خزانه داری بریتانیا می گوید هدف از این رایزنی 
»رسیدن به نقطه نظرات در خصوص تقویت انسجام 
بازار و حمایت از مصرف کننــده، با اتکا به 
تنظیم نظامــی حقوقی بــرای جلوگیری از 

سوءاستفاده در بازار رمزارزهاست«.

چهکســانیمیتواننــدتبلیغ
کنند؟

آن دســته از شــرکت های دارایی هــای 
رمزارز مجاز که از مرجع راهبرد امور مالی 
انگلستان )FCA( مجوز دریافت کرده اند، 
می تواننــد فعالیت هــای تبلیغاتــی خــود 
را تحــت نظــارت وزارت خزانه داری از ســر 
بگیرند. هرچنــد رژیــم نظارتــی گســترده تری در حال 
پیاده ســازی اســت و شــرکت های مختلــف فعــال در 

صنعت رمزنگاری را پوشش خواهد داد.
در نهایت هدف از این رویکرد، ارتقای نوآوری، حمایت 
از مصرف کننــده و همگام ســازی اســتانداردهای امور 
مالی رمزارز با امور مالی سنتی است تا با ریسک های 
احتمالی مقابله شــود و شــرکت ها و مصرف کنندگان 

آنها، نهایت بهره را در عین ایمنی ببرند.

خیز بریتانیا 
برای رمزارزها

دولت بریتانیا اعالم کرده قصد دارد یک نظام 
رمزارزی قدرتمند و جامع را تدوین کند؛ به نظر 

می رسد هم محدودیت های بیشتر در راه است و هم 
گشایش های بیشتر!

 ثریا حقی

Info
@Karangweekly.ir

اســتخراج، نگهداری، تبــادل و پرداخت 
و همچنیــن حساســیت های بــاالی ایــن 
موضــوع از نظــر امنیتــی، کمیســیون 
اصــل 9۰ مجلــس شــورای اســالمی 
بــه طــرز کار دســتگاه های ذی ربــط 
در ایــن خصــوص ورود و جلســات 
مختلفــی در ایــن بــاره برگــزار کــرد. 
موضع کمیســیون و تأکیــد اعضا بر 
این اســت که الزم اســت قانونی جامع 
برای ســامان دهی تبــادالت، نگهــداری، 
اســتخراج  و به طــور کلــی فعالیــت در 
حوزه رمزارز به شکل شــفاف و روشن در 
کشور وجود داشته باشــد و مجلس این 
آمادگی را دارد نظرات مختلف بخش های 
ذی ربط در این خصــوص را جمع بندی و 
دریافت کرده و در جهت تدوین قانون به 

کار گیرد.«

گریفیت، وزیر اقتصاد خزانــه داری بریتانیا می گوید: 
»ما بر تعهد خود برای رشد اقتصادی و ایجاد تحول و 
نوآوری  در فناوری ثابت قدم می مانیم که شامل فناوری 
دارایی های رمزنگاری است... اما در عین حال، باید با 

تضمین استانداردهای قوی، شفاف 
و منصفانــه، از مصرف کنندگانی 
که از این فناوری جدید استقبال 

می کنند نیز محافظت کنیم.«
بــر اســاس برنامه ریــزی کــه توســط 

وزارت خزانــه داری ایــن کشــور مطــرح 
شده، دولت بریتانیا سعی دارد مجموعه 
گســترده ای از دارایی هــای رمــزارز را در 
ایــن کشــور تنظیــم کنــد و آنهــا را ماننــد 

رویکرد نظارتی خــود در امور مالی ســنتی، 
زیر ســایه قوانین بیاورد. رویکــردی که مقررات 

مربــوط بــه واســطه های مالــی و متولیــان رمــزارز را نیز 
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زمین لرزه در بازار 
پردازنده

ریزش هشت 
میلیارد دالری اینتل

 شــرکت اینتــل، بزرگ تریــن 
ســازنده تراشــه نیمه رســانا در 
جهان پس از پیش بینی درآمدش برای 
سه ماه نخست امســال حدود هشت 
میلیــارد دالر از ارزش بــازار خــود را از 
دســت داد و نگرانی ها در مورد رکود در 
بازار رایانه های شخصی را تشدید کرد.

 ارزش ســهام اینتــل بــا 6/4 
درصد کاهش بســته شــد، در 
حالی که ارزش ســهام رقیبانش شامل 
AMD با ۰/3 درصــد افزایش و انویدیا 
با 2/۸ درصد افزایش بسته شد. ارزش 
ســهام شــرکت KLA کــه تأمین کننــده 
اینتــل اســت، پــس از ایــن پیش بینــی 
کم فروغ، بــا 6/9 درصد کاهش بســته 

شد. 

 هانــس موزمــان، از شــرکت 
»روزن بــالت ســکیوریتیز« در 
این باره گفت: »هیــچ واژه ای نمی تواند 
ریــزش تاریخــی اینتــل را توصیــف یــا 
توضیح دهــد.« این دورنمــای ضعیف، 
منعکس کننده چالش هــای پیش روی 
پت گلسینگر، مدیرعامل اینتل است 
که تالش می کند برتــری اینتل در حوزه 
را با توســعه تولیــد قراردادی و ســاخت 
کارخانه های جدید در ایاالت متحده و 

اروپا، دوباره به دست بیاورد.

 ایــن شــرکت مــدام در حــال 
از دســت دادن ســهم بــازار بــه 
AMD بــوده کــه از  رقیبانــی نظیــر 
تراشه ســازان قــراردادی نظیــر شــرکت 
ســاخت  بــرای   TSMC تایوانــی 
تراشه هایی استفاده کرده که از فناوری 
اینتل جلوتر هســتند. می گویند: »این 
مســئله هنگامی که بازار دیتاســنتر در 
نیمه دوم ســال 2۰22 بــه ضعیف ترین 
حد خود رســید، به ضرر بیشــتر اینتل 
تمام شد، زیرا این شــرکت در آن زمان، 

سهم بازار بیشتری از دست داد.«

 اینتل کــه قصــد دارد امســال 
از  دالر  میلیــارد  ســه 
کاهــش دهــد، در  را  هزینه هایــش 
سه ماهه چهارم ســال میالدی گذشته 
از  نقدینگــی  دالر  میلیــارد   7/7
فعالیت هایش تولید کرد و ۱/5 میلیارد 

دالر سود نقدی پرداخت کرد.

INDEXشاخص

مایکروسافت و آمازون به کارمندان خود هشدار می دهند که »اطالعات محرمانه« را با 
چت جی پی تی به اشتراک نگذارند

نگرانی بیگ تک ها
در مورد چت جی پی تی

یکــی از مدیــران ارشــد فنــاوری در مایکروســافت اخیــراً به 
کارمنــدان این شــرکت گفته که اطالعــات محرمانــه خود را 
بــا ابزارهای هــوش مصنوعی به اشــتراک نگذارنــد. در واقع 
کارمندان این شرکت می توانند از چت جی پی تی یا هر ابزار 
دیگری که توســط Open AI ساخته شــود، استفاده کنند؛ 
اما نباید داده های حســاس و اطالعات محرمانه را از طریق 
این ابزارها ارســال کنند. این مدیر ارشد معتقد است که از 
این داده ها برای آموزش مدل های آینده استفاده می شود. 

این در حالی اســت که مایکروســافت یکی ســرمایه گذاران 
بزرگ در Open AI است. Open AI یک شرکت آمریکایی 
هوش مصنوعی و سازنده چت جی پی تی است. قابل توجه 
اســت مدت زیادی از ســرمایه گذاری جدید مایکروســافت 
بر شــرکت Open AI نمی گذرد. عالوه بر این مایکروسافت 
قصد دارد فنــاوری Open AI را در برخــی محصوالت دیگر 
خود مانند موتور جســت و جوی بینگ و برنامه های آفیس 

بگنجاند.
با این وجود نمی توان نگرانی شرکت های بزرگ فناوری را در 
مورد این فناوری جدید نادیده گرفت. عالقه شدید و ناگهانی 
به چت جی پی تی باعث شــده برخی از شرکت های فناوری 
به کارمندان خود در مورد تعامل آزادانه با این فناوری هشدار 
دهند. به گفته وینســنت کانیتزر، اســتاد علــوم کامپیوتر و 
مدیر آزمایشگاه هوش مصنوعی در دانشگاه کارنگی ملون، 
رابطــه نزدیــک Open AI و مایکروســافت ممکن اســت به 

تضاد منافع احتمالی برای مایکروسافت منجر شود. 

نگرانــی مایکروســافت این اســت کــه کارمندان ناخواســته 
اطالعات محرمانه شرکت، مانند کد نرم افزار داخلی را با ربات 
چت به اشــتراک بگذارند. چت جی پی تی می تواند داده ها 
را پــردازش کند تا خــودش را آمــوزش دهد و نســخه هایی از 
اطالعات محرمانه ای را که دریافت کرده، در مبادالت آینده با 
سایر کاربران به اشتراک بگذارد. کانیتزر در این باره می گوید: 
»طرفین، ســرمایه گذار و اســتارتاپ، قراردادهای عدم افشا 
امضا کرده و تالش می کنند در به اشــتراک گذاری اطالعات 
مراقب باشــند. اما مدل هایی چون چت جی پی تی توانایی 

استدالل چنین مسائلی را ندارند.«

آمازوننیزباهمینمشکلدستبهگریبان
است

در ماه دســامبر، چند هفته پس از راه انــدازی عمومی چت 
جی پی تــی، گروهــی از کارمنــدان آمــازون پرســیدند کــه آیا 
می توانند از چت بات برای کار اســتفاده کننــد یا خیر. یکی 
از وکیالن شــرکت آمازون به کارمندان هشدار داد که »هیچ 
اطالعــات محرمانــه ای از آمــازون را بــا چــت جی پی تــی بــه 
اشــتراک نگذارند«. این وکیل می گوید: »ورودی های شــما 
ممکن است به عنوان داده های آموزشی برای چت جی پی تی 
مورد استفاده قرار گیرند. ما نمی خواهیم این چت بات شامل 

اطالعات محرمانه آمازون باشد.«
 

چهکسیمسئولاست؟

درحالــی کــه کارمنــدان بــه دنبــال محافظــت از داده هــای 
محرمانه هســتند، مشخص نیســت که مایکروســافت یا 
Open AI دقیقاً می خواهند چه کاری برای حل این مشکل 
انجــام دهند. کانیتــزر می گویــد: »همه مــا با هم بایــد درک 
کنیــم و بدانیم کــه در ایــن شــرایط بایــد از هم چــه انتظاری 
داشته باشیم. آیا کارمندان باید حواس خود را جمع کنند و 
اطالعات حساس را به اشتراک نگذارند یا Open AI باید در 

استفاده از اطالعات محتاط باشد؟« 
او ادامــه می دهــد: »شــرایط و خدمــات Open AI به نحوی 
است که به شرکت اجازه استفاده از تمام ورودی و خروجی 
تولیدشــده توســط کاربــران و چــت جی پی تــی را می دهــد. 
به عــالوه تمــام اطالعــات شناســایی شــخصی )PII( را از 

داده های قابل استفاده خود شرکت حذف می کند.« 
در همیــن راســتا امیلــی بنــدر کــه در دانشــگاه واشــنگتن 
زبان شناســی محاســباتی تدریس می کنــد، می گویــد: »با 
توجه به رشد سریع چت جی پی تی، برای Open AI تقریباً 
غیرممکن اســت که به طــور کامــل اطالعات شــخصی را از 
آن داده هــا تفکیک و حــذف کند. مالکیت معنوی شــرکت 
احتماالً بخشی از آنچه در PII تعریف شده است، نیست. 
Open AI در مــورد نحــوه اســتفاده از داده ها کامالً شــفاف 
نیســت، اما اگــر ایــن داده هــا در راســتای آمــوزش چت بات 
استفاده شوند، نباید تعجب کرد. پس از چند ماه استفاده 
گسترده از چت جی پی تی، اســتخراج اطالعات خصوصی 

شرکت ها امکان پذیر خواهد بود.«
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آمازون به دنبال 
نیروی کار ارزان!

راهبرد جدید استخدام، آن هم از بین دانشجویان 
بدون سابقه کار

یادداشــتفاششــدهآمــازونازاســتراتژیجدید
اســتخدامدرایــنشــرکتپــردهبرمــیدارد.ایــن
غولتجــارتالکترونیکطبــقیادداشــتداخلی
بررسیشــدهتوســطیکوبســایتخبــریاعالم
کردهفقــطدانشــجویانوفارغالتحصیــالنجدید
رابــرایموقعیتهــاینرمافــزاریســطحابتدایــی
اســتخداممیکند.ایــنتغییــردر25ژانویه2023 

اعمالشدهاست.
افرادیکــهبیشاز12ماهاســتازدانشــگاهخارج
شــدهاند،دیگرواجدشــرایطپایینترینموقعیت
مهندسیتوسعهنرمافزاربهنامSDE-1نخواهند
بود.اینبدانمعناستکهاستخدامازبرنامههای
دانشجوییدرحالحاضریکاولویتحتیباالتر
است.کارشناسانمیگوینداینتغییر»جهانیو
درسراســرآمــازون«رخخواهــددادوشــاملهمه
بخشهامیشودواستثنائاتآنبهتأییدمدیران

ارشدهربخشیاباالترنیازخواهدداشت.
ایناحتمــاالًیکروشکاهشهزینهبرایشــرکت

آمازونخواهدبــودکهایــنروزهــادرزمینهحقوق
کارمندانبدنــامومقتصدلقبگرفتهاســت.این
اســتراتژیجدیــدآمــازونگویــاگروهــیازکارگران
جوانترومقرونبهصرفهترراهدفقرارمیدهدو
درمیانهیکتجدیدساختارعمدهاینشرکترخ
میدهد.آمازوندرایناواخرچندینهزارکارمند
باسابقهخودرابهدلیلرکوداقتصادآمریکااخراج
کــردهواعــالمکــردهسیاســتهایصرفهجویانــه

زیادیرادرپیشخواهدگرفت.
نقدهــایبســیاریبــهیکــیازثروتمندتریــن
درخصــوص دنیــا خردهفروشــی شــرکتهای
سیاســتهایاخــراجواســتخدامشوارداســت
وبســیاریازاتحادیههــایکارگــریمیگوینــدایــن
شــرکتبیشــتررویپــولدرآوردنتمرکــزداردتــا
حقوقمنابعانســانیخود.بهنظرمیرسدبادرج
اینسیاســتجدیدکهتالشداردنیرویکارارزان
بیشــتریراجایگزیــننیروهــایاخراجشــدهکنــد،

سروصدایبسیارزیادیبهپاخواهدکرد.

به نظــر می رســد رمزارزهــا با وجــود ا�نکــه بخــش زیــادی از ارزش 
خــود را از دســت داده انــد، امــا آمده انــد �ــا در ا�ــن د�یــا بما�نــد و 
د�یــای مــدرن را �ســازند. بــه هم�ــن خاطــر مجلــه بلوم�ــرگ 
��ز��س ویــک طرح جلــد شــماره ۳۱  اک��ر خــود را به «دا�ــ�ان 
رمــزارز» اختصــاص داده �ــا بــه خوا�نــدگان و عالقه منــدان ا�ــن 
ً عجیب  حــوزه بگویــد ا�ــن فنــاوری اغلــب د�وانه ک�نــده، اکثــرا
و هم�شــه جــذاب چ�ســت و در آ�نــده بــه کجــا خواهــد ر�ــید.
اگــر رمزارزهــا قــرار ��ســت از ��ــن �رونــد، بهتــر اســت درک 
منا�ــ�ی از آنهــا به دســت آوریــم؛ بــه هم�ن خاطــر ما ��ــز ا�ن 
شــماره از مجلــه بلوم�ــرگ را کامــل ترجمــه کرده ایــم و بــا 
ضمیمــه  عنــوان  بــه  اکســکو�نو  رمــزارز  صرافــی  حمایــت 
عصــر تراک�ــش در روزهــای آ�نــده چــاپ و توز�ــع خواهیــم کرد.

با حمایت صرافی رمزارز اکسکو�نو

 م��شر  می شود

راهنمای اینکه رمزارزها از کجا می آیند، چه معنایی دارند و چرا مهم هستند

با حمایت

ماهنامه عصرتراکنش با افتخار تقدیم می کند

داستانِ  رمزارز

ضمیمه ماهنامه عصرتراکنش در زمینه بالکچین، رمزارز و دارایی دیجیتال| 98 صفحهماهنامه اختصاصی مدیران فناور ی های مالی ایران

دا��ان رمزارز 
به روایت بلوم�رگ

راهنما�ی �رای ا�نکه بدا�ید رمزارزها از کجا آمده اند، 

چه کار�ردی دارند و چرا هنوز اهمیت دارند؟
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شــرکتردهفعالیتخودراتــاچهمدت
فقطدرزمینهسایتادامهداد؟

رده تا سال ۱39۸ در راســتای پربار کردن سایت به فعالیت 
خود در همین قالب ادامه داد. همین سال موفق به جذب 
سرمایه شد و شــرکت گســترش پیدا کرد. آن طوری که من 
شــنیدم، تمرکز آن ســال ها روی محتوا و مقایســه بوده و از 
ابتدای سال ۱399 یکسری خدمات بانکی ارائه شد که این 
موضوع مقارن بود با اوج استقبال مردم از بورس که باعث 
شــد ســرویس های بورســی در رده نیز مورد توجه بیشتری 
قرار بگیــرد. به همیــن خاطــر مقایســه کارگزاری هــا و انواع 

سبدگردان ها هم به سبد محصوالت رده اضافه شد.
بعد از آن ایده استعالم های بانکی و ارائه کاربرپسند آن به 

کاربران مطرح شد تا این نیاز در بین افراد رفع شود.

باکدامشرکتکارراپیشبردید؟
در آن دوره، رده بــا اکثــر شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات 
بانکداری باز وارد مذاکره شــد. البتــه در آن زمان تعداد این 
شرکت ها زیاد نبود. در نهایت با فینوتک و فرابوم همکاری 
را آغــاز کردیــم و ســرویس های تبدیــل شــبا بــا اســتقبال 
پیش بینی نشده ای مواجه شد و رده توانست KPI 5۰ برابری 
نسبت به آنچه به سرمایه گذار وعده داده بود، کسب کند.

مهم ترین دســتاوردی کــه در این مقطع مهــم کاری تجربه 
کردیم، تولد اپلیکیشن »رده« بود. این اپلیکیشن با هدف 

ارائه خدمات استعالمی به مردم شکل گرفت.

درادامــه،همــکاریبــاثــروتســتارگان
چگونهپیشرفت؟

در ابتــدا یــک نســخه اولیــه از اپلیکیشــن ایجــاد شــد و با 
سرویس های کارت به شبا، استعالم شبا، کارت به حساب 

و حساب به شبا گسترش یافت. بعد از مدتی سرویس های 
گزارش سابقه چک برگشتی، استعالم سابقه تسهیالت و 
گزارش اعتبارسنجی نیز به خدمات اپلیکیشن رده اضافه 

شد.

ازچــهزمانــیدرزمینــهصندوقهــای
سرمایهگذاریفعالیتخودراآغازکردید؟

مقایســه صندوق هــای ســرمایه گذاری از ســال ۱396 در 
فهرســت محتوایــی رده بــود و اســتقبال خوبــی هــم از آن 
می شــد. از همان زمــان رده عالقه مند بــود بتوانــد صدور و 
ابطــال صندوق هــا را به عنــوان پلتفرم انجــام دهــد. از نظر 
قانونــی این امــکان وجود نداشــت تــا اینکــه ســال ۱4۰۰ با 
اجرایی شــدن دســتور العمل صــدور و ابطــال واحدهــای 
صندوق های ســرمایه گذاری راه باز شد، اما سد مکنا )مرکز 
نظارت بر امنیت اطالعات بازار ســرمایه( باعث شد شروع 
کار زمانبر شــود و دریافت این مجوز نزدیک هشــت ماه به 
طول انجامید. البته این از کم تجربگی - و شاید تابع قوانین 
بودن - تیم رده هم بود، چون برخی پلتفرم های مشابه بدون 
دریافت مجوز کارشان را  آغاز کردند، بدون اینکه با مشکل 
جدی مواجه شوند. اما برای ما تمام این مراحل ظرف هشت 
مــاه انجــام شــد و اســتانداردها و کدهایــی که باید نوشــته 
می شد، آماده ســازی شــد و همچنین طی این مدت مجوز 

افتا را نیز دریافت کردیم.

کدامسرویسبیشترینارجاعرادارد؟
بــه طــور کلــی در اپلیکیشــن رده بیشــترین ارجــاع بــه 
ســرویس های تبدیل شبایی اســت. البته ما ســعی کردیم 
سرویس های مقایسه ای را که در سایت نیز مورد استقبال 
است، به اپلیکیشن اضافه کنیم و هم اکنون مقایسه وام، 

ســپرده ها، صندوق های ســرمایه گذاری و... با یک طراحی 
جدید در اپلیکیشن رده نیز قابل دسترسی است.

مزیترقابتییاتفاوتیکهمجموعهردهبا
بقیهسایتهاواپلیکیشنهادارد،چیست؟

در حال حاضر مجموعه رده در دو بخش سایت و اپلیکیشن 
فعالیــت دارد. تفاوتی کــه رده بــا بقیــه دارد، این اســت که 
در ســایت رده اطالعــات مربوط بــه وام و ســپرده، اطالعات 
دست اولی است که توسط بررســی کنندگان رده با حضور 
در شعبه های بانکی و دریافت روزانه اطالعات به روزرسانی 

می شود.
هدف گــذاری رده این اســت کــه اطالعــات مالــی عمومی را 
بــا هــدف دنبال کــردن مفاهیمی همچــون عقل معــاش به 
کاربــران در ســطوح متوســط ارائه دهد. بــه این معنــا که به 
کاربــران راهنمایــی کنــد چگونــه می توانند ســرمایه گذاری 
بهتری داشته باشند یا چه کنند که در امور مالی ضرر کمتر 

و منفعت بیشتری به دست آورند.
معموالً مطالبی که در سایت رده بررسی و منتشر می شود، 
همسو با سؤاالتی است که عموم جامعه درباره موضوعات 
مالی خود مطرح می کنند و این مطالب می تواند روی روند 
زندگــی مالی افــراد جامعــه تأثیر داشــته باشــد. همچنین 

سایت و اپلیکیشن در واقع مکمل یکدیگر هستند.

درحالحاضراپلیکیشنردهچندکاربر
دارد؟

در حال حاضر اپلیکیشــن »مای رده« )myrade.ir( بیش 
از 2/5 میلیون کاربر ثبت نامی دارد و حدود چهار میلیون 
تراکنش مالی در طول این مدت اتفاق افتاده و اپلیکیشنی 
که همــان کاربــری مــای رده را دارد، بیــش از 5۰  هــزار نصب 

گفت و گو با منصور نورعلی آهاری 
مدیر ارشد فناوری )CTO( شرکت رده 
او می گوید چالش بزرگ اکوسیستم 

فین تکی، مهاجرت متخصصان 
برنامه نویس است

1۶بهمنماه1394بودکهمجموعه»رده«باراهاندازیسایتاینترنتیرده)www.rade.ir(آغازبهکارکرد.ایدهاولیهتأسیسآنبهدغدغهایبرمیگرددکهدرآنزمانیکیازبنیانگذاران
ردهومدیرعاملفعلی،محمدرضانورشیددرخصوصکمبوداطالعاتیکپارچهمالیوبانکیدرفضایاینترنتیاحساسمیکردوهمیندغدغهباعثشدسایتردهراراهاندازیکندو
دردسترسعمومقراردهد.سایتردهاطالعاتجامعیازخدماتعمومیبانکی،شاملتسهیالتبانکها،سپردهها،خدماتاینترنتیوصندوقهایسرمایهگذاریبورسیدراختیار

عمومقراردادهکهافرادمیتوانندبامقایسهشروطارائهواموتسهیالت،مقایسهسودبانکهابایکدیگرومقایسهصندوقهایسرمایهگذاریبابانکهاواطالعاتیازایندست،تصمیمات
مناسبیباتوجهبهشرایطخودبگیرند.ردهازجملهشرکتهاییاستکهبعدازچندسالفعالیت،توسعهسرویسهاوایجاداپلیکیشنرادربرنامهخودقراردادهوتوانستهازطریقجذب
سرمایهبهاهدافشبرسد.درادامه،گفتوگویمارابامنصورنورعلیآهاری،مدیرارشدفناوری)CTO(شرکتردهمیخوانید.آهاریکهششماهیاستاینمسئولیترابرعهدهدارد،
قبلازآنباسابقهبیشاز13سالهدرحوزهتولیدسامانههایبانکیوCore Bankingدرشرکتهایخدماتانفورماتیک،کاسپین)بانکپارسیان(،ناواکو)بانکمسکن(ونوینکیش

خدماتانفورماتیک)بانکمرکزی(باعنوانبرنامهنویسومدیرتولیدسامانههامشغولبهفعالیتبودهاست.
اومزیتسایتردهرادراینویژگیمیداندکهاطالعاتدرجشدهرویسایتبهروزشدهومهمتراینکهبهصورتیکجادراختیارکاربرانقرارمیگیرد.ویمیگویدکهآنهامسئولیت

جستوجووگشتنرابرعهدهگرفتهاند.

بیشتر نگرد! شصت وششمین شماره 
ماهنامه عصر تراکنش 

منتشر شد

ضرورت چابکی 
در جهان بدون 

قطعیت
شصت وششمین شماره ماهنامه عصر 
تراکنــش بــا تصویــری از علی حاجــی زاده 
مقدم منتشر شد. علی  حاجی زاده مقدم 
را می توان یکی از مدیران جوان و حرفه ای 
صنعت بانکی کشور دانست که در طول 
تمــام فعالیت خــود در ایــن صنعت، یک 
شــخصیت آرام، بی حاشــیه و دارای ایده 
بــوده اســت. در گفت وگویــی کــه عصــر 
تراکنش با او داشته، به زندگی شخصی و 
حرفه ای  اش پرداخته است. پرونده اصلی 
شصت وششمین شــماره عصر تراکنش 
دربــاره پدیــده »ایران اکســس« اســت که 
در ایــن پرونده به جنبه هــای مختلف این 
اتفــاق پرداختــه؛ پدیــده ای کــه در چنــد 
ســال اخیــر در موضــوع امنیت ســایبری 
زیرساخت های کشور با آن روبه رو هستیم 
و به معنای محدودکردن ترافیک به سمت 
یــک IP خاص فقــط بــرای کاربــران داخل 
کشور است؛ به گونه ای که سرویس هدف 
تنها قادر باشــد بــه کاربران داخل کشــور 
خدمت رسانی کند. در بخش تنظیم گری 
ایــن شــماره عصــر تراکنــش بــه صــورت 
مفصل به ایــن پدیده و میزان اثربخشــی 
این راهکار پرداخته  شــده اســت. فعاالن 
حوزه امنیت اطالعات و کســب وکارها بر 
ناکارآمدی ایران اکسس به  عنوان راهکاری 
امنیتی اتفاق  نظــر دارنــد و معتقدند این 
راهکار عالوه بر اینکه به خودسانسوری در 
سطح بین الملل و نابودی اقتصاد دیجیتال 
کشور منجر می شود، محرک اصلی برای 

خروج سرمایه از کشور نیز هست. 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ایرانیــان، 
هرچنــد در داخل کشــور ممکن اســت با 
مشــکالت کمتری به خدمات دسترســی 
داشــته باشــند، امــا به  محــض خــروج از 
مرزهــای ســایبری کشــور از بســیاری از 
خدمــات محــروم خواهنــد شــد؛ گویی با 
انجام این محدودیت، شهروندان در یک 
زنــدان بــزرگ داخلــی محبوس شــده اند. 
یادداشت هایی از حامد سنجری، فرشاد 
اسماعیلیان،  پویا پوراعظم،  محمدجعفر 
نعناکار و امیرحسین جاللی فراهانی را در 

این بخش می خوانید.
همچنین شماره شصت و ششم مروری بر 
وضعیت صنعت BNPL  در جهان و ایران 
داشته؛ حوزه ای که با شتاب زیادی در حال 

فراگیرشدن است.
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داشته است.
در مورد ســایت هم می تــوان گفت این ســایت در ســه ماه 
گذشــته کامالً بازطراحی شده و به طور متوســط در روزهای 
غیر تعطیــل 6۰ هــزار نفــر بازدیدکننــده دارد. بــر اســاس 
بازخــوردی کــه از کاربران داشــته ایم، ســعی کردیــم تجربه 
کاربری بهتری را برای این اپلیکیشــن داشــته باشــیم. این 
موضوع برای ما بسیار حائز اهمیت بوده و هست. بنابراین 
سعی کرده ایم روی تجربه کاربری این اپلیکیشن کار کنیم، 
طوری که هر کس با هر سطح سواد بتواند به آن خدمتی که 
نیاز دارد، دست پیدا کند و استعالمی که می خواهد بگیرد 

و کار خود را پیش ببرد.
هدف گذاری مــا در اختیار قــرار دادن اطالعات مناســب در 
حوزه خدمات مالی و سرمایه گذاری برای رفع نیاز عموم افراد 
جامعه و افزایش سطح ســواد مالی آنها، به خصوص قشر 

متوسط جامعه است.

آیــابــرایاســتفادهازایــن
ســرویسها،کاربــرانالزماســتحــق

عضویتپرداختکنند؟
بــرای اینکــه افــراد بتواننــد در مــای رده از برخی 
سرویس ها استفاده کنند، باید عضو اپلیکیشن 
شــوند. بــرای برخــی نیــز ماننــد ســرویس های 
مقایسه ای بدون نیاز به عضویت اطالعات ارائه 
می شــود. حق عضویت یــا اشــتراکی پرداخت 
نمی شود، بلکه بر اساس سرویسی که استفاده 
می کننــد، پرداختی از طریق کیــف پول داخلی 

اپلیکیشن که کاربر باید آن را شارژ کند یا درگاه های پرداخت 
انجام می شود.

برای عضویت نیز فقط کافی اســت شــماره موبایــل و نام و 
نام خانوادگی و رمز عبــوری را که ایجاد کرده انــد، وارد کنند 
و عضو شوند. اپلیکیشن را نیز می توانند به طور مستقیم 
از گوگل پلــی، کافه بــازار و مایکت دانلود کنند. اپلیکیشــن 
رده بر اساسPWA  تولید شده و به راحتی روی مرورگرها باز 
می شود و قابل دسترس است. بنابراین یک ثبت نام ساده 
می تواند کاربران را وارد دنیایی از خدمات، اطالعات مالی و 
سرمایه گذاری کند که با توسعه کار، به تعداد این خدمات 

روز به روز اضافه می شود.

خریــدوفــروشصنــدوقچگونــهانجام
میشود؟

برای خرید و فروش صندوق نیز طبق قوانین فقط از طریق 
درگاه می توان این کار را انجام داد.

مشــتریانشــماکــداماقشــارجامعــه
هستند؟

تالش مــا این اســت که همــه افــراد و اقشــار جامعــه در هر 
سطحی بتوانند از خدمات و اطالعات ما بهره ببرند. در عین 
حال تعدادی از مشــتریان ما افراد حقوقی یا شرکت هایی 
هستند که به سبب تبادالت مالی با افراد مختلف، نیازمند 
گرفتن انواع و اقسام استعالمات هستند. به عنوان مثال، 
شرکتی قصد دارد با فردی کار کند و می خواهد اعتبار آن فرد 
را ارزیابی کند. در این خصوص می تواند از طریق اپلیکیشن 
و با استفاده از سرویس های گزارش سابقه چک برگشتی یا 
استعالم تسهیالت یا اعتبارسنجی، این موضوع را متوجه 
شود و وضعیت اعتباری آن فرد را با شرایط بهتری بسنجد.

نکته مهم دیگر این اســت که پلتفرم رده این ویژگی را دارد 
که اطالعات مقایســه ای بانک ها را به صورت دست اول به 
کاربران ارائــه می دهد و این موضوع بــرای ما اهمیت زیادی 
دارد. زیرا اطالعات مقایسه ای بانک ها و بخش اپلیکیشن 
مکمل یکدیگر هســتند و معمــوالً کاربــران ســایت نیاز به 
دریافت ســرویس های اپلیکیشــن رده را درک می کنند و با 

این خدمات آشنا می شوند.
شــعار مــا در رده این اســت: »بیشــتر نگــرد«. مطابــق این 
شعار، رده به کاربران خود این اطمینان را می دهد که اگر به 

رده مراجعه کردید، دیگر الزم نیســت جای دیگری بروید و 
اطالعاتــی را که در حوزه ســپرده گذاری و بانکی نیــاز دارید، 

می توانید در این سایت پیدا کنید.

چندیپیشدریکیازســایتهانوشته
بودنداستعالمچکبرگشتیتنهاازطریقسامانه
صیادیاپیچکامکانپذیراست،درحالیکهشما
گفتیداینسرویسهادراپلیکیشنمایردهنیزارائه

میشود...
ما در مای رده ســرویس گزارش ســوابق چک برگشتی افراد 
را با اســتفاده از کد ملی افراد ارائه می دهیم و ادعای برخی 
سایت هایی که از ارائه این سرویس در رده اطالعی ندارند، 

صحت ندارد.

روزانهچهتعداداستعالمچکبرگشتی
توسطردهانجاممیشود؟

روزانه به طور متوسط بین 4۰۰ تا 5۰۰ استعالم 
سوابق چک برگشتی با اســتفاده از کد ملی از 

طریق اپلیکیشن رده انجام می پذیرد.

چالشهــاونیازهــایخــودرادرچه
مواردیمیبینید؟

یکی از مهم ترین چالش هایی که داریم، بحث 
تولید محتواست. محتوایی که از ایده تا اجرای 
آن حاصــل زحمات همــکاران ماســت، خیلی 
راحت توسط سایت های دیگر بدون درج منبع 
منتشــر می شــود و متأســفانه قوانیــن و مقرراتی نیــز برای 
رعایت کپی رایت وجود ندارد. حتی جدول های مقایسه ای 
را به راحتی کرال می کنند. متأسفانه برخی از این  سایت ها 

از همکاران همین اکوسیستم فین تک هستند.
چالش بعــدی در حوزه سرویس  هاســت. شــرکت هایی که 
بتواننــد تمــام ایــن ســرویس ها را روی همــه بانک هــا به ما 
ارائه دهند، تعداد کمی هستند و ناچاریم برای اینکه تمام 
بانک ها را پوشــش دهیم، بــا چندیــن ارائه دهنده مختلف 
کار کنیم. مشــکالت چند وقــت اخیر و قطــع و وصلی های 
اینترنت هــم در نظر بگیریــم که بــر فعالیت و حیــات اکثر 
شرکت های فین تکی که ما هم جزئی از آنها هستیم، تأثیر 

بدی بر جای گذاشته است.
ما در یــک ســال گذشــته در حــوزه ســرمایه گذاری و بهبود 
ســرویس ها هزینه زیادی کردیم، اما متأسفانه با اتفاقاتی 
که طی چند ماه گذشــته در سطح کشــور رخ داد و سرعت 
اینترنت و مشکالتی که خودتان بهتر می دانید، با مسائل 
بســیاری مواجه شــدیم. اگر در کشــور شــرایط باثبات تری 
از لحاظ اینترنت داشــته باشیم، بســیاری از سرویس ها با 

کیفیت باالتری قابل ارائه است. 
مسئله دیگری که فضای فین تکی کشور را تهدید می کند 
و ما هم قاعدتــاً از آن اثر می پذیریم، مبحث ایران اکســس 
شدن خدمات اســت. به این معنا که افرادی که در خارج از 
کشــور هســتند، به راحتی نمی توانند از خدمات استفاده 
کنند و هر لحظه این احتمال وجود دارد که این اتصال قطع 
شــود و مشــکالتی از این دســت بســیار آزاردهنده اســت، 
زیرا افراد و شــرکت های بســیاری در خارج از ایــران نیازمند 
این ســرویس ها هســتند. به عنوان مثال، صرافی هایی که 
حواله ارزی می دهند، بسیاری اوقات نیازمند سرویس های 
ســاده ای همچــون تبدیــل شــبا و کارت و انــواع و اقســام 
ســرویس هایی هســتند کــه مــا بــر اپلیکیشــن خــود ارائــه 

می دهیم. 
موضــوع دیگــری کــه در ایــن فضــا چالــش ایجــاد می کند، 
مهاجرت افراد حــوزه فنــاوری، به خصوص برنامه نویســان 
اســت. افرادی کــه به عنوان ســرمایه انســانی یک شــرکت 
آموزش دیده اند و تجربه کسب کرده اند، درست زمانی که 
باید این تجارب را در کشــور خودشــان به کار گیرند، ســر از 
هلند و آلمان و... درمی آورند. البته باید به این افراد نیز حق 

داد، ولی چالش بزرگی است.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

مدیریت جهانی زباله به کمک ربات های هوشمند در یک 
استارتاپ لندنی

 ریسایکالی ۱۷ میلیون دالر سرمایه گرفت

REPORTگزارش

 ما اغلب به این فکر نمی کنیم که وقتی 
زباله های ما به مرکز بازیافت می رسد، 
چه اتفاقی برایشان می افتد. آن هم وقتی بدانیم 
که هر مــاده ای به راحتی بازیافت نمی شــود. در 
بســیاری از موارد، کارخانه ها تصمیم می گیرند 
ضایعات را به مواد کم ارزش تر تجزیه کنند، زیرا 
بازیافت کامل زباله ها در اکثر مواقع بسیار گران 

تمام می شود.

 آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه تنهــا 9 
درصد از زباله های پالستیکی جهان تا 
به امروز بازیافت شــده اند. این در حالی اســت 
دور  پالســتیک های  از  نیمــی  حــدود  کــه 
ریخته شــده بــه محل های دفــن زباله فرســتاده 
می شــوند، یعنــی بیــش از 4۰ درصــد زباله های 
پالســتیکی بــا اینکــه بــه کارخانه هــای بازیافت 
می رســند، ولــی دوبــاره بــه چرخــه مصــرف بــاز 

نمی گردند!

 مدیریت خودکار زباله یک مرز اصلی 
هــوش  نوظهــور  پلتفرم هــای  بــرای 
مصنوعی است. به لطف ربات های هوشمند و 
بینایــی رایانــه ای، اجــازه دادن بــه ربات هــا برای 
مرتب سازی مواد، جمع آوری داده های ارزشمند 
بــرای بهبــود تصمیم گیــری در آینــده، به طــور 

فزاینده ای قابل انجام شده است.

 از جملــه ربات هــای طبقه بنــدی زبالــه 
اســتارتاپی بــه نــام »ریســایکالی« 
)Recycleye( کــه یــک کســب وکار مســتقر در 
پالســتیک،  تشــخیص  بــرای  اســت  لنــدن 
آلومینیــوم و مقــوا طراحــی شــده اند. هــر ربات 
ظرفیت جمع آوری 33 هزار ضایعات را در طول 
یک شــیفت ۱۰ ســاعته دارد و ادعا می شود که 

این پلتفرم ســخت افزاری اشــیا را با سرعت 6۰ 
فریم در ثانیه با نرخ متوسط بازرسی 3۰ بار برای 
هر جسم روی تسمه نقاله زباله اسکن می کند.

 ریســایکالی اخیراً یک جذب سرمایه 
۱7 میلیــون دالری در ســری A خــود 
داشته است؛ آن هم به رهبری یک سرمایه گذار 

. DCVC فناوری عمیق به نام

 ایــن اســتارتاپ اعــالم کــرده ایــن دور 
تأمیــن مالــی بــه اصــالح فرایندهــای 
دســته بندی ربات هایش کمک می کند و دقت 
را در هنگام غربالگــری ضایعــات غیرعادی که 
ممکن اســت داده های آموزشــی برای آنها کم 
باشــد، بهبــود می بخشــد. در ســال 2۰2۱، 
ریســایکالی در یک دور جــذب ســرمایه اولیه 
موفق شــده بود چیزی حدود پنج میلیون دالر 
جمع آوری کنــد. این تیم با اســتخدام 33 نفر 
رشــد کــرده و محصــول آن بــه مشــتریان در 
بریتانیا، ایرلند، آلمان، استرالیا، ایاالت متحده 

و فرانسه معرفی شده است.

 پیتر هدلی، CTO ریسایکالی در این 
رابطه گفته است: »ما معتقدیم زباله 
وجود ندارد، فقط مواد در مکان نامناسبی قرار 
می گیرند! مأموریت ما ارائه فناوری طبقه بندی 
هوشمند است که بازده مالی و زیست محیطی 
چشــم گیری را به مدیریــت جهانی زبالــه ارائه 
می دهد. این سرمایه گذاری جدید به ما کمک 
می کند تا راه حل های پیشرو جهانی خود را که 
زیربنای شبکه تعمیر و نگهداری مواد جامدی 
اســت کــه مشــتریان مــا بــرای تولیــد ارزش 
خروجی بیشــتر بــه آنهــا نیــاز دارنــد، دقیق تر 

تنظیم کنیم.«
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اقتصاد
E C O N O M Y

آیا روند تعدیل نیرو ادامه 
می یابد؟

هزینه سنگین 
اخراج ها برای متا 

اخراج هــای دســته جمعی متــا کــه در 
مــاه نوامبــر اعــالم شــد، بــرای شــرکت 
هزینه زیادی داشت. چهارشنبه هفته 
گذشــته، مایلز اودلند که اکنون رئیس 
اخبار یاهــو فایننــس و خبرنگار ســابق 
اینســایدر اســت، بخشــی از ترازنامــه 
متــا را در توییتــی منتشــر کــرد. اودلند 
تخمیــن زد که متــا در مــاه نوامبــر برای 
اخــراج بیــش از ۱۱ هــزار کارمنــد خــود 
تقریبــاً ۸۸ هــزار دالر بــه ازای هــر نفــر 
هزینه کرده اســت. این رقم از تقســیم 
975 میلیــون دالری کــه این شــرکت در 
هزینه های »اصالح کار و پرسنل« ذکر 
کرده، بر ۱۱ هزار نفر از کارکنانش که در 
ماه نوامبر اخراج کرد، به دست می آید. 
ایــن محاســبه متعاقبــاً توســط دانیــل 
آیوز، مدیرعامل و تحلیلگر ارشد سهام 
در شــرکت ســرمایه گذاری »ودبــوش 

سکیوریتیز« تأیید شد.
در میــان نگرانی هــای فزاینــده مبنی بر 
اینکه متا در حال آماده شدن برای دور 
جدیــدی از تعدیل نیرو در ســال جاری 
اســت، هزینــه برکنــاری ایــن کارمندان 
نیــز بســیار مهــم اســت. در انتشــار 
درآمــد ســه ماهه چهــارم ایــن شــرکت 
که روز چهارشــنبه منتشر شــد، مارک 
زاکربــرگ، مدیرعامل شــرکت هشــدار 
داد که نام گذاری تیم مدیریت متا برای 

سال 2۰23، سال بهره وری است.
زاکربرگ گفت: »موضــوع مدیریتی ما 
برای ســال 2۰23 بهره وری است و ما بر 
تبدیل شــدن به یــک ســازمان قوی تر و 

زیرک تر تمرکز کرده ایم.«
اخــراج هــای مــاه نوامبــر ایــن شــرکت 
فنــاوری، بزرگ تریــن رقــم اخــراج در 
تاریخ این شــرکت بود. زاکربرگ در یک 
یادداشــت درون ســازمانی در آن زمــان 
گفت که اخــراج کارکنان آخرین راه حل 
است. اما انتشار درآمد اخیر متا نشان 
می دهــد کــه ممکــن اســت اخراج های 

بیشتری در پیش باشد.
متــا گفته که ممکن اســت با پیشــروی 
بیشــتر در تــالش  بــرای کارآمــدی، 
را  بیشــتری  بازســازی  هزینه هــای 
متحمل شود. این شــرکت خاطرنشان 
کــرده کــه انتظــار دارد در ســال 2۰23 
بــه دلیــل تالش هایــش در راســتای 
قدرت بخشیدن به فضای دفتری خود، 
حدود یک میلیارد دالر هزینه بازسازی 

داشته باشد.
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در حالی که سیاست های اقتصادی چین در راستای دستیابی 
به قدرت اول اقتصادی جهان است، تهدیدی به نام کاهش 
جمعیت و در نتیجه کاهش نیروی کار، اهداف آنها را تهدید 

می کند

نیروی کار
ثروت از دست رفته

جمعیت چین در حال کاهش است. در حالی که این کشور 
عظیم هنوز خانه ۱/4 میلیارد نفر است )تقریباً یک نفر از 
هر پنج نفر روی زمیــن(، اداره ملــی آمار چین اعــالم کرد که 
جمعیــت آن در ســال 2۰22 به انــدازه تقریبــاً ۸5۰ هزار نفر 

کاهش یافته است.
ایــن آمار تکان دهنده نشــان از شــروع کاهــش جمعیت در 
چین دارد. قرار است امسال جمعیت هند از جمعیت چین 
پیشــی بگیرد و تا چند ســال دیگر جمعیت افراد در دسته 
سن کار )2۰ تا 69 سال( هند از جمعیت مشابه در چین جلو 
خواهد افتاد. ســازمان ملل تخمین زده که اگر نرخ زاد و ولد 
چین در ســطح بســیار پایین خود بماند و این کشور نتواند 
به عنوان مقصــدی جــذاب برای مهاجران شــناخته شــود، 
تقریباً نیمی از جمعیت خود، یعنی حدود 7۰۰ میلیون نفر 

را تا پایان این قرن از دست خواهد داد.
رشــد شــدید جمعیت در بــازه ســنی مناســب کار در چند 
دهه گذشــته به چین اجازه داد تا بــه کارخانه جهان تبدیل 
شــود. بیش از 7۰ درصــد پنل هــای خورشــیدی، 6۰ درصد 
ماشــین های کشــاورزی و 25 درصــد ربات هــا بــا قطعــات 
تأمین کنندگان چینی ســاخته می شــوند. به دلیل مهارت 
تولید و اهمیت آن برای زنجیره تأمین، کاهش جمعیت در 
سن کار چین، اثرات مستقیم و عظیمی بر اقتصاد جهانی 
دارد. این هشــدار برای ایاالت متحده و اروپا نیز وجود دارد. 
اگر نرخ زاد و ولد کاهش یافته خود را تغییر ندهند، آنها نیز با 

سرنوشت اقتصادی مشابهی روبه رو خواهند شد.

رسیدنچینبهپایینتریننرخزادوولد
چندین دهه اخیر نرخ باروری در چین، یعنی تعداد متولدین 
زنده به ازای هر زن کاهش یافته و به کاهش رشــد جمعیت 
ایــن کشــور منجــر شــده اســت. در ســال 2۰22 این نــرخ به 
پایین ترین ســطح ثبت شــده، یعنی ۱/۱ فرزند بــرای هر زن 
رسید. در مراکز اصلی جمعیت پکن و شانگهای نرخ باروری 

به ۰/7 فرزند برای هر زن رسید. 
سیاست تک فرزندی چین که زوج ها را به داشتن فقط یک 
فرزند محدود می کرد، تنها عامل تأثیرگذار نیست؛ زمانی که 
سیاست تک فرزندی در سراسر کشور اجرا شد، نرخ باروری 
از بیــش از 6 فرزند بــه ازای هر زن در ســال ۱97۰ بــه 2/6 در 
ســال ۱9۸۰ کاهش یافته بــود. در ســال ۱99۱، ایــن میزان به 
کمتر از 2/۱ فرزند به ازای هر زن که سطح مورد نیاز برای ثابت 
نگه داشــتن جمعیت بــود، کاهــش یافــت. در آن زمان یک 
تایمر جمعیتی تنظیم شد و اکنون زنگ هشدار آن به صدا 
درآمده است. برخالف بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته 
در غرب، چین و دیگــر قدرت های بزرگ اقتصادی در آســیا 
از مهاجرت برای جبران کاهش باروری استفاده نمی کنند. 
نسبت مهاجران به عنوان درصدی از کل جمعیت ژاپن در 
ســال 2۰2۰ تنهــا 2 درصد بود. ایــن جمعیــت در هند ۰/3 
درصد بود و در چین به ۰/۱ درصد رسید. اخذ تابعیت چین 
برای خارجی ها عمالً غیرممکن است. در مقابل ۱7 درصد 
از افرادی کــه در ســال 2۰2۱ در آلمــان زندگــی می کردند، در 
خارج از کشور متولد شده و یک ســوم آنها تابعیت آلمان را 

رویکرد اینتل در روزهای سخت

کاهش دستمزد 
مدیران

رویترز گزارش داد مدیرعامل اینتل و تیم رهبری اجرایی 
آن در حــال کاهــش دســتمزدها تــا 25 درصــد هســتند، 
زیرا این شرکت در تالش است تا در این اقتصاد متزلزل 
به جلو حرکــت کنــد و از اخراج های بیشــتر جلوگیری به 

عمل آورد.
یکی از ســخنگویان اینتل گفته که این شــرکت تغییرات 
متعــددی را در برنامه پــاداش کارکنــان برای ســال 2۰23 
انجام داده و این بخشی از تالشی وسیع تر برای پیمایش 
مشــکالت اقتصادی کالن و تالش برای کاهش هزینه ها 
در سراســر شــرکت اســت. ایــن ســخنگو افزوده اســت: 

»این تغییرات به گونه ای طراحی شــده اند که تأثیر قابل 
توجهی بر جمعیت اجرایی ما داشته باشد و به حمایت 
از ســرمایه گذاری  و نیروی کار کلی مورد نیاز برای تسریع 
تحول و دستیابی به استراتژی بلندمدت کمک می کند.«

به گفتــه رویتــرز، مدیــر اجرایی اینتــل، پت گلســینگر با 
25 درصــد بیشــترین کاهــش درآمــد را داشــته و حقوق 
سایر مدیران ارشد نیز 5، ۱۰ یا ۱5 درصد کاهش می یابد. 
بلومبــرگ گــزارش داد کــه ایــن حرکــت در حالــی انجــام 
می شود که ســهام اینتل پس از نصف شدن ارزشش در 
سال گذشته، همچنان در حال سقوط است. سهام این 
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دریافت کرده بودند.
کودکان کمتــر و مهاجــران کمتر به معنــای نیــروی کمتر در 
درازمدت است. پیش بینی های سازمان ملل نشان می دهد 
که نیروی کار در چین در سال های آینده بیشتر از هر کشور 
دیگری کاهش می یابد و کاهش ســریع جمعیــت، زمینه را 
برای واژگونی دهه ها رشد اقتصادی قوی آن فراهم می کند. 
به این معنی که اســتانداردهای زندگــی نمی تواند به همان 
سرعت بهبود یابد. این یک چالش بزرگ برای اقتصاد چین و 
برنامه های جاه طلبانه شی جین پینگ در جهت تبدیل چین 

به بزرگ ترین اقتصاد و ابرقدرت جهان است.
کاهش نیروی کار باعث شده که دولت تمرکز اقتصادی خود 
را تغییر دهد. پس از دهه ها رشــد تولید مبتنی بر صادرات 
و نیــروی کار، آخریــن مجموعــه اهــداف رشــد و اصالحــات 
اقتصادی که توســط حزب کمونیست چین در ســال 2۰2۱ 
تعیین شــد، بر جهت دهی اقتصاد به ســمت بــازار داخلی 
و ســرمایه گذاری در محصوالت با ارزش افزوده باالتر تمرکز 

داشت. پکن به جای اینکه گامی میانی )واردات 
کاالها و قطعات خام، استفاده از نیروی کار ارزان 
برای تولید محصوالت نهایی و سپس ارسال آن 
کاال به خارج از کشور( در زنجیره تأمین جهانی 
باشد، از کارگران خود می خواهد که آن کاالهای 
نهایی را تولید کنند و آنها را به خریداران کشور 

خود بفروشند.
این تغییــری اجتناب ناپذیر اســت، زیرا بخش 
بزرگی از اقتصاد چین به جمعیت روزافزون آن 
وابسته است. تقاضا برای امالک و مستغالت را 

در نظر بگیرید؛ در دو دهه گذشته، مردم چین 7۰ درصد از 
ثروت خود را در امالک و مستغالت سرمایه گذاری کرده اند. 
در ایاالت متحده، این ســهم تنها 35 درصد اســت. بخش 
ساخت و ســاز و امالک و مســتغالت تقریبــاً یک چهارم کل 
تولید اقتصادی چین را تشــکیل می دهد. ساخت و ساز در 
چین مانند هیچ کشور دیگری نیست. آنها کل شهرها را از 
صفر ساخته اند و نیمی از بتن تولیدشده در سراسر جهان را 
مصرف می کنند. ظاهراً چین در حال برنامه ریزی برای رشد 
بیشتر است. در ســال 2۰۱7، 65 میلیون آپارتمان خالی که 
برای اسکان کل جمعیت فرانسه یا کالیفرنیا کافی است، در 

انتظار خانواده های جوان بود.

اثراتبالقوهکاهشجمعیت
اما تقاضــا بــرای امالک و مســتغالت چقــدر ادامــه خواهد 
داشت؟ با کاهش جمعیت چه کسی به آپارتمان های خالی 
نقل مــکان می کنــد؟ وقتی تعــداد مصرف کننــدگان چینی 
کاهش می یابد و افراد کمتری برای ادامه سرمایه گذاری وجود 
دارند، چــه اتفاقی برای ایــن صنعت عظیم می افتــد؟ و چه 
اتفاقی برای مردم سالخورده چینی خواهد افتاد که بسیاری 

از ثروت شان را خرج خانه های خود کرده اند؟
کاهش نیروی کار نه تنها به اقتصاد چین لطمه می زند، بلکه 
اثــرات خارجی برای ایــاالت متحــده و اروپا خواهد داشــت. 
برای مثال احتماالً بخش تولید چین برای حفظ روند رشد 

اخیر خود با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین در دهه های 
آینده اقتصاد چین مانند گذشته نرخ رشد جهانی را افزایش 
نخواهد داد. رشد بهره وری در کشور نیز ممکن است دچار 
رکود شــود. اقتصاددانان مدت هاســت که همبستگی بین 
تراکم جمعیت و نوآوری را دنبال کرده اند؛ جمعیت بیشتر 
به معنای جمع بزرگ تری از کارآفرینان بالقوه است، بنابراین 
کاهش جمعیت به این معنی اســت کــه توانایی چین برای 
ایجاد اختــالل در بازارها نیز می تواند کاهــش یابد. روی هم 
رفته کندی اقتصاد چین می تواند تأثیرات منفی شــدیدی 
برای بقیه جهان داشته باشــد. کاهش جمعیت چین برای 
کشورهایی مانند ایاالت متحده و بســیاری از نقاط اروپا که 
نرخ زاد و ولد در سطح جایگزینی یا کمتر از آن است، به فال 
نیک گرفته می شــود. اروپا با نقطه عطف جمعیتی مشابه 
چیــن مواجه اســت. پیش بینی می شــود کــه جمعیت این 
قاره تا پایان قرن، 2۱ درصد یا ۱57 میلیون نفر کاهش داشته 
باشد. نیجریه قرار اســت در اواخر این قرن از اروپا به عنوان 

سومین نیروی بزرگ کاری پیشی بگیرد.

آمریکاومهاجراننجاتدهنده
در میــان بزرگ ترین اقتصادهای امــروزی، تنها 
ایاالت متحده پیش بینی رشد مثبت جمعیت 
هرچند در سطوح بسیار پایین را دارد. اما رشد 
پیش بینی شده به دلیل افزایش باروری نیست، 
بلکه به دلیل مهاجرت اســت. مرکز تحقیقات 
پیو تخمیــن زده که در نیمه دوم قرن، یک ســوم 
از جمعیت ایــاالت متحده، یعنی بیــش از ۱۰۰ 
میلیون نفر از مهاجران و فرزندان آنها که در ایاالت متحده 
متولد شــده اند، تشــکیل خواهد شــد. مهاجران به ایاالت 
متحده بهره اقتصادی بیشتری نسبت به میزان هزینه های 
خــود می رســانند. بیــش از 4۰ درصــد از 5۰۰ شــرکت بزرگ 
ایاالت متحده توســط مهاجــران یــا فرزندان آنها تأســیس 
شده است؛ از غول های فناوری مانند گوگل گرفته تا زنجیره 
عمده فروشــی کوســتکو و برنــد شــلوار جیــن لیوایــز. تأثیــر 
مهاجــران بــر رفــاه آمریکا به صحنــه اســتارتاپ تنــزل داده 
نمی شود. داستان رؤیای آمریکایی یا حداقل موفقیت طبقه 

متوسط مکرراً اتفاق می افتد. 
مطالعات اخیــر به طــرز چشــم گیری میلیون هــا خانــواده و 
فرزندان شــان را دنبــال کردنــد و نشــان دادنــد کــه فرزنــدان 
مهاجران تقریباً از هر ملیتی حداقل به اندازه هم ساالن خود 
از خانواده هــای غیرمهاجــر به پیشــرفت اجتماعی دســت 
یافته اند. پیش بینی مهاجرت بسیار دشــوار است و به طور 
فزاینده ای سیاسی شده، اما بدون ورود مهاجران، جمعیت 
حاضر در سن کار در ایاالت متحده احتماالً کاهش می یابد و 
به اقتصاد این کشور آسیب می رساند. اگر سیاست گذاران 
آمریکایی بتوانند درها را به روی ساکنان جدید باز نگه دارند، 
ایاالت متحده یکی از معدود کشورهای صنعتی خواهد بود 
که مجبور به مقابله با کاهش جمعیت نخواهد شد. این امر 
می توانــد عامل تعیین کننــده ای در رقابــت آن با چیــن برای 

تسلط بر اقتصاد جهانی باشد.

هرچند اپل تنها بیگ تکی است که دست به اخراج های گسترده 
نزده، ولی با مشکالت ناشی از رکود درگیر است

وزش باد مخالف ادامه دارد
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اپل تنها غول فنــاوری ایاالت متحده اســت که از 
اخراج های قابل توجه در ایــن روزها اجتناب کرده 
اســت. این در حالی اســت که در کمتر از سه ماه، 
چهار شرکت از پنج شــرکت بزرگ فناوری ایاالت 
متحده، در مجموع ده ها هزار کارمند خود را اخراج 
کرده اند و افسانه ها در مورد رشد به ظاهر غیرقابل 
توقف این صنعت در هم شکسته است. اما یک 
استثنای قابل توجه وجود دارد؛ اپل. اپل تا به امروز 
هیچ تعدیل نیــروی قابل توجهــی را اعــالم نکرده 
اســت. بخشــی از آن به دلیل رشــد کندتر تعداد 
کارکنان آن نسبت به برخی از همتایانش در طول 
همه گیری و تداوم تقاضا برای محصوالت اصلی 
این شرکت است. سازنده آیفون قرار است نتایج 
درآمد سه ماهه پایانی سال 2۰22 را در روزهای آتی 
اعالم کند. انتظار می رود کاهش نــادری در درآمد 
سال به ســال خود داشته باشــد. در حالی که این 
انتظارات نشــان دهنده فشــار بر کســب وکار اپل 
اســت، دن آیوز از شــرکت اوراق بهادار »ودبوش« 
در یادداشتی در هفته گذشته گفت که تقاضای 
سرکوب شده برای آیفون های ارتقایافته همچنان 
پررنگ اســت. آیوز نوشــته اســت: »احتماالً اپل 
برخی از هزینه ها را کاهش خواهد داد، اما ما انتظار 
اخراج دسته جمعی را نداریم.« تام فورت، تحلیلگر 
ارشد تحقیقاتی در »دی ای دیویدسون« اعالم کرد 
که کاهش در تعداد کارکنان وجود خواهد داشت، 
اما احتماالً به اندازه سایر شرکت های بزرگ فناوری 
نیســت. او در مصاحبــه اخیــر با بلومبــرگ گفته 
اســت: »هرچند آنها هنوز کاری انجــام نداده اند، 
اما اپل نیز مانند سایرین تعداد کارمندان خود را 
کاهش خواهد داد. آنها تعداد کارمندان خود را با 

سطح فعلی تقاضا تنظیم می کنند.«
بیگ تک هــا بــا افزایش تقاضــا بــرای محصوالت 
دیجیتــال در اوایــل بیمــاری همه گیــر، شــروع به 
استخدام گسترده کردند. بر اســاس داده های به 
اشتراک گذاشته شده در پرونده های اوراق بهادار 
این شرکت ها، آمازون و متا هر کدام بین سه ماهه 
ســوم ســال 2۰۱9 تــا ســه ماهه ســوم 2۰22 تعداد 
کارکنان خود را دو برابر کردند. در آن زمان آلفابت 
تعــداد کارکنــان خــود را 64 درصــد افزایــش داد و 
مایکروسافت نیز تقریباً در همین مدت بیش از 5۰ 
درصد به تعداد کارکنان خود افزود. در مقایســه، 
اپل تعداد کارمندان خود را 2۰ درصد افزایش داد. 

اپل در ســپتامبر 2۰22 اعــالم کرد که حــدوداً ۱64 
هزار کارمند تمام وقت دارد.

بســیاری از مدیران عامل حوزه فناوری با ســطوح 
مختلف ندامت، استخدام بیش از حد در روزهای 
اولیه همه گیــری را عامــل اخراج های گســترده در 
حال حاضر می دانند. بــا کاهش محدودیت های 
همه گیری در سال گذشــته، تقاضا برای خدمات 
دیجیتال بــه ســطح قبــل از همه گیری برگشــت. 
تورم مخــارج مصرف کننده و کســب وکار را تحت 
فشــار قرار داد و افزایش نرخ های بهره، پولی را که 
شرکت های فناوری آســان به دست می آوردند، از 
بین برد. یکی پــس از دیگری، نام هــای معروف در 
سیلیکون ولی شروع به اعالم اخراج گسترده برای 
سازگاری با شــرایط جدید کردند. در حالی که اپل 
اخراج کارکنان خود را اعالم نکرده، کسب و کارش 
از راه هــای دیگری تحت فشــار بوده اســت. مانند 
دیگــر شــرکت های بــزرگ فنــاوری، این شــرکت با 
تهدیدهــای ضــد انحصــار در ایــاالت متحــده و 
اتحادیه اروپا مواجه شده است. اوایل این ماه، اپل 
همچنین گفت تیم کوک، مدیرعامل این شرکت 
پــس از کاهش حــدوداً 27درصــدی ســهام آن در 
سال 2۰22 و بر اســاس رأی سهام داران، با کاهش 
گسترده حقوق در سال جاری موافقت کرده است. 
به گفته شــرکت تحقیقات بــازار »کانالیس«، به 
دنبال کاهش هزینه کرد مصرف کنندگان، فروش 
جهانی گوشی های هوشمند در سه ماهه چهارم 
ســال 2۰22، ۱۸ درصد کاهش یافت. کســب وکار 
اپل با موانع زنجیره تأمین مرتبط با قرنطینه های 

کووید در چین و ناآرامی هایی مواجه شد.
بــا ایــن حــال اپــل رکــود را بهتــر از برخــی دیگــر از 
غول های فناوری پشت سر می گذارد. این شرکت 
در جدیدترین گزارش درآمــدی خود اعالم کرد که 
فروش ساالنه اش ۸ درصد رشد داشته است و به 
رکورد درآمد سه ماهه سپتامبر برای آیفون دست 
یافته است. نتایج درآمد روزهای آتی نشان خواهد 
داد که آیا اپل می توانــد به این رونــد ادامه دهد یا 
خیر. تحلیلگران »موننس«، »کرسپی« و »هارد« 
در یادداشتی برای سرمایه گذاران نوشته اند: »اپل 
به مسیر خود در نوآوری با محصوالت با کیفیت 
بــاال و پیشــرو در صنعت که توســط یــک پلتفرم 
دیجیتــال قدرتمنــد پشــتیبانی می شــود، ادامــه 

می دهد. شــرکت در هفته های اخیــر و پس از بهبودی نســبت به 
پایین ترین سطح پاییز گذشته، نوسان داشته است.

ســایر شــرکت ها در تــالش بــرای جلوگیــری از اخــراج 
گســترده کارکنان، کاهــش دســتمزد مدیــران را انتخاب 
می کنند. در میــان آنها تیم کوک، مدیرعامل اپل اســت 
که طبق اســنادی کــه در اوایل مــاه جاری در کمیســیون 
بورس و اوراق بهادار ثبت شــد، حقوق خود را 4۰ درصد 

کاهش داد.
با این حــال اینتــل در برابر اخراج هــا کامالً مقــاوم نبوده 
اســت. این غول فنــاوری در اوایل این هفته بــه مقامات 

کالیفرنیا هشدار داد که قصد دارد بیش از 34۰ کارمند 
خود را از پردیس فولسوم خود اخراج کند و اظهار داشت 
که در حال شناسایی کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری 

به ازای هر شعبه محلی است.
هدف کاهش دســتمزدها، آزادســازی پول نقد در داخل 
شــرکت بــرای ســرمایه گذاری در جاهــای دیگــر بــا هدف 
صرفه جویــی ۱۰ میلیــارد دالری در ســال تــا ســال 2۰25 
اســت. اینتــل بــه دنبــال برپایــی کارخانه هــای تولیــدی 
جدیــد در ایــاالت متحــده و اروپــا و بــه دنبــال رقابــت با 

تولیدکنندگان تراشه است.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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ســال 2۰22 ســال دوگانگــی بــرای صنعــت تجــارت 
الکترونیک بود. این بخش با گســترش ســریع برندهای 
D2C و قراردادهــای الزم االجــرای مشــتریان در کنــار 
افزایش تمرکز بر تجارت اومنی چنل و تجارت اجتماعی، 
از ســرگیری خرید در فروشــگاه را متعادل کرده است. به 
نظر می رســد داده ها از ادامه رشــد خرده فروشی تجارت 
الکترونیک حمایت می کنند و پیش بینی می شود فروش 

جهانی در سال 2۰24 به مرز شش تریلیون دالر برسد.
ایــن پیشــرفت در پس زمینــه جنــگ روســیه و اوکرایــن 
صورت می گیرد. با افزایش تورم، صندوق بین المللی پول 
در مــاه اکتبر نرخ کاهــش رشــد 2/7 درصد را برای ســال 
2۰23 بــرآورد کــرد. کاهــش ســرمایه گذاری های دولــت و 
ســرمایه گذاران خطرپذیر همراه با کاهش ارزش  درآمد ۸ 

تا ۱۰ برابری ســال 2۰2۱ به 3 تا 5 برابری در سال 2۰22، بر 
رشــد تجارت تأثیر گذاشته اســت. عالوه بر این، افزایش 
شــدید هزینه جذب مشــتری، برندها را به ســمت حفظ 

مشتری و برندسازی هدفمند سوق داده است.
بنابراین سال 2۰22 سال پراکندگی تغییر رفتار مشتری، 
اســتراتژی های کنتــرل تــورم، انعطاف پذیــری و همــکاری 
منابــع بــود. بیایید ببینیــم در ســال آینده چــه چیزی در 

انتظار صنعت است.

حفظمشتریدراولویتقرارمیگیرد
اولیــن رونــد کلیــدی کــه بــر سرنوشــت برندهــای تجارت 
الکترونیــک تأثیــر می گــذارد، توانایــی آنهــا در حفــظ 
مشتریان است. با حضور 24 میلیون کسب و کار تجارت 

الکترونیک هفت نفر از هر ۱۰ مشتری، از آزادی انتخاب 
خود در جست و جوی رقبا استفاده می کنند.

بازدهی ناامیدکننــده هزینه تبلیغات، جذب مشــتری را 
در سال 2۰22 بسیار پرهزینه تر کرده است. در سال های 
آینده با معرفی تبلیغات بدون کوکی و تغییر سیاست های 
گوگل و اپل، ایــن هزینه افزایــش خواهد یافــت. بنابراین 

حفظ مشتری به یک اولویت تبدیل می شود.
بــرای تبدیل شــدن بــه یــک شــرکت تجــارت الکترونیک 
انعطاف پذیــر، صاحبان برنــد باید حلقه وفــاداری خود را 
با تمرکز بیشــتر بــر شخصی ســازی، تعامل با مشــتری و 
معرفــی برند بنــا کنند. انتخــاب ارتباطات شــخصی و در 
عین حال احترام به حریم خصوصی مشتری، راه حل های 
مرجوعــی شخصی سازی شــده و به اشــتراک گذاری 

چه روندهایی کمک می کنند تا خرده فروشان در بحران 2023 روند رشد 
خود را طی کنند؟

قصه جدید  خرده فروشی

چه اتفاقی برای 
خرده فروشان خواهد 

افتاد؟

تالش برای بقا
»تعویض کاال یا خدمــات با جایگزینی 
ارزان تــر« مشــخصه امســال خواهــد 
بــود. در حالی که احتمــاالً لوکس بودن 
چندان بد نیســت، امــا بهترین بخش 
ســال جــاری متعلق بــه خرده فروشــان 
ارزان فروش مانند فروشگاه های دالری، 
ارزان قیمــت، عرضــه انبوه بــا تخفیف، 
فروش مجــدد و مــوارد مشــابه خواهد 
بــود. مصرف کنندگانــی کــه از نظــر 
اقتصــادی دچــار چالــش هســتند، از 
گزینه هــای گران قیمــت فــرار می کنند. 
عالوه بر این در برخی قالب های خاص، 
برندهــای خصوصــی ســهمی از بــازار 
برندهــای ملــی تثبیت شــده می دزدند 
و از آن بهره مند می شــوند. مشــکالتی 
در بازار اعتبــار مصرف کنندگان پدیدار 
می شــود. ممکــن اســت گزینــه »االن 
بخر، بعــداً پرداخت کــن« به طور کامل 
بــه »االن بخــر، هرگــز پرداخــت نکــن« 
تبدیــل نشــود، امــا حداقــل یکــی از 
بازیکنان پیشرو در این حوزه با مشکل 
جدی مواجه خواهد شد. در عین حال 
ارائه دهندگان ســنتی خدمات مالی به 
مصرف کننــدگان به طــور قابــل توجهی 
شــرایط زیان خود را افزایــش می دهند 
و بــر خطــوط اعتبــاری ســخت گیری 
بیشــتری می کننــد، زیــرا در حالــی کــه 
بــه ســمت نیمــه دوم ســال می رویــم، 
بدهــی مصرف کننــدگان نیــز به طــور 
قابــل توجهــی رشــد می کنــد. ترازنامــه 
قوی مشــخصه برترین شرکت هاست. 
قوی ها همچنان قدرتمندتر می شــوند، 
در حالــی کــه ضعیف هــا می جنگنــد 
تــا سرشــان را بــاالی آب نگــه دارنــد. 
خرده فروشــان با مدل های تجاری قابل 
توجه و ترازنامــه قوی، از امــکان افتتاح 
مکان هــای جدیــد، ســرمایه گذاری در 
فروشــگاه هایی کــه در حــال حاضــر 
دارنــد، آزمایــش ابتــکارات جدیــد و 
به کارگیــری فنــاوری بــرای ربودن ســهم 
بــازار از بازیگــران متوســطی اســتفاده 
می کننــد کــه بیــش از حــد بــر کاهــش 
هزینه، بسته شــدن فروشگاه ها و دفاع 
از وضعیت موجود متمرکز شده اند و به 
این ترتیب مزیت های خود را دوچندان 
خواهند کرد. همچنیــن انتظار می رود 
بعضی از رهبــران صنعــت از فروش به 
قیمتــی پایین تــر از بــازار بــرای تحکیــم 
موقعیت هــای رقابتــی خــود از طریــق 

مالکیت بازار بهره ببرند.

REVIEWبررسی

خرده فروشی
R E T A I L

موفقیت راه حل جدید 
هوش مصنوعی گوگل برای 

فروشگاه های خرده فروشی 

شناسایی قفسه های 
خالی

هوش مصنوعــی متمرکــز بــر خرده فروشــی از پایــگاه داده 
غول پیکر گوگل برای شناسایی محصوالت و فضای قفسه 
اســتفاده می کند و به خرده فروشــان دید همزمــان در مورد 
قفســه هایی کــه بــه تکمیــل موجــودی نیــاز دارنــد و ظاهر 
قفسه ها می دهد. گوگل می گوید پیاده سازی آسان است، 
زیرا خرده فروشان می توانند از ورودی های بصری دوربین های 
موجود در سقف مانند دوربین های امنیتی، از تلفن همراه 
یا از یــک ربــات رومینگ فروشــگاه اســتفاده کننــد. هوش 
مصنوعی در بررسی قفسه از دو مدل یادگیری ماشین، یک 

شناساگر محصول و یک شناسه برچسب برای شناسایی 
محصوالت و خالی کردن فضای قفسه از زوایای مختلف و 
نقاط برتر استفاده می کند. هوش مصنوعی در حال حاضر 
چیزی شبیه به یک مد است، اما امی اشلیمن، مدیرعامل 
راه حل هــای صنعــت خرده فروشــی در گــوگل می گویــد 
هوش مصنوعی در بررســی قفســه چیــزی را دارد که دیگر 
فناوری ها ندارند؛ تأثیر فوری بر نتیجه. اشــلیمن می گوید: 
»خرده فروشی از بسیاری جهات در نقطه عطف استفاده از 
هوش مصنوعی قرار دارد. ما شاهد هستیم که خرده فروشان 
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خرده فروشی
R E T A I L

ماجرای یک کالهبرداری که به تازگی به نتیجه رسیده است

ویز دوباره به جمع میلیاردرها پیوست

REPORTگزارش

یک رسوایی حسابداری در گروه مبلمان مستقر 
در آفریقای جنوبی »اشــتاینهاف اینترنشــنال« 
ثروت میلیاردی سرمایه دارش، »کریستوفل ویز« 

را از بین برد.
در دســامبر 2۰۱7، میلیــاردر 76ســاله آفریقــای 
جنوبی از یک کالهبرداری جدی حســابداری در 
خرده فروشــی اشــتاینهاف اینترنشــنال، جایــی 
که رئیــس و بزرگ ترین ســهام دارش بــود، مطلع 
شد. تحقیقات نشــان داد که این ناهمخوانی ها 
در مجمــوع شــامل 7/4 میلیــارد دالر تراکنــش  
جعلی در بازه زمانی 9 ساله از سال 2۰۰9 تا 2۰۱7 

بوده است.
اشتاینهاف اینترنشنال در سال 2۰۱5 »پپکور«، 
خرده فروش لباس های تخفیفــی ویز را به قیمت 
5/7 میلیارد دالر به صورت سهام و نقد خریداری 
کرد. او یک سال بعد در می  2۰۱6 رئیس آن شد. 
ویــز در اواســط دســامبر 2۰۱7، بالفاصلــه پس از 
علنی شدن کالهبرداری حسابداری از سمت خود 
کناره گیری کرد. با اینکه در نهایت ثابت شــد ویز 
هیچ نقشــی در این کالهبرداری نداشته، کاهش 
9۰درصدی قیمت سهام اشتاینهاف - با اختالف 
بســیار ارزشــمندترین دارایی ویــز - ثــروت او را از 
5/6 میلیارد دالر در مــارس 2۰۱7 به ۱/۱ میلیارد 
دالر در ســال 2۰۱۸ کاهــش داد. او از فهرســت 
فوربس میلیاردرهای آفریقا و سپس به طور کلی 

از رتبه بندی ها خارج شد.
اکنون، پــس از یــک نبــرد حقوقی چند ســاله که 
بــه تسویه حســاب 5۰۰ میلیــون دالری شــامل 
پول نقد و ســهام ختم شــد، ویز به فهرســت تازه 
منتشر شده ســال 2۰23 فوربس از میلیاردرهای 
آفریقا بازگشته است و با ثروت خالص حدود ۱/۱ 

میلیارد دالر در رتبه ۱۸ قرار دارد.
ویز برای تبدیل شــدن بــه بزرگ ترین ســرمایه دار 
خرده فروشــی آفریقا مســیر پرپیچ و خمی را طی 
کرد. پــس از تحصیل در دانشــگاه اســتلنبوش، 
در ســال ۱97۰ در پــپ )PEP(، شــرکت همیشــه 
تخفیــف شــوهرعمه اش شــروع بــه کار کــرد. 
چهار ســال بعد به این نتیجه رســید که شــغلی 
می خواهــد که به ســاعات کمتری نیــاز دارد، زیرا 
می خواهــد تشــکیل خانــواده دهد. پــس از طی 
تجربه شــغلی کــه شــامل خریــد، اجرا و ســپس 
فــروش یــک معــدن المــاس می شــد، ویــز نــزد 
شوهرعمه خود که با افزودن »شاپ رایت« - یک 
فروشگاه زنجیره ای مواد غذایی - پپ را گسترش 

داده بود، بازگشت و کل دارایی او را خرید.
او بــر حفــظ قیمت هــای پاییــن و خدمــت بــه 

مشــتریان فقیــر از همــه نژادهــا در زمــان 
آپارتایــد تمرکــز کــرد. در ســال ۱9۸6، ویــز 
شاپ رایت و پپ )که اکنون پپکور نامیده 
می شــود( را بــه شــرکت های عمومــی 
جداگانــه ای تبدیــل کــرد. ویــز می گوید 
تا ســال 2۰۱4 کــه دو کســب وکار بزرگ 
خرده فروشــی در آفریقــای جنوبــی را 

کنترل می کرد، به دلیل نگرانی های امنیتی راهی 
برای رشد بیشتر در داخل وجود نداشت.

در آن زمــان بود کــه او به اشــتاینهاف کــه در اروپا 
و آفریقــای جنوبــی تجــارت می کــرد، روی آورد. 
ویــز می گویــد: »من بــه این نتیجــه رســیده بودم 
که اینجــا یــک تجــارت بــا ترازنامــه بســیار قوی، 
جریان هــای نقــدی قــوی، مدیریــت باتجربــه و 

عملیات بین المللی است، اما این طور نبود.«
در واقع ویز به اشــتاینهاف به عنوان یک تجارت 
درست کامالً اعتماد کرده بود. در سپتامبر 2۰۱6، 
او ۱/۸ میلیارد دالر از بانک ها برای تأمین مالی در 
خرید سهام بیشتر اشتاینهاف وام گرفت و سهام 
مالکیت خود را از 2۰ درصد به 25 درصد رساند. 
برای تضمین وام ها، ویــز اکثریت قریب به اتفاق 
ســهام اشــتاینهاف خود را به عنوان وثیقه تعهد 
کرد. هنگامی که سهام اشتاینهاف کاهش یافت، 

بانک ها کنترل سهام او را به دست گرفتند.
او عالوه بر ســهام اشــتاینهاف، مالک بیش از ۱۰ 
درصد از سوپرمارکت های زنجیره ای شاپ رایت 
هولدینگز، بزرگ ترین خرده فروش آفریقا - نوعی 
والمارِت آفریقای جنوبی بــا تمرکز بر قیمت های 
پایین - بــود. ایــن شــرکت در آخرین ســال مالی 
۱۰/7 میلیــارد دالر درآمــد، ۱45 هــزار کارمنــد و 
نزدیک به سه هزار فروشگاه در سراسر آفریقای 
جنوبی داشــت. ویــز در پــی کابوس حســابداری 
اشــتاینهاف، صدها میلیون دالر از ســهام شاپ 

رایت خود را فروخت.
ویز در ســال 2۰۱۸ ادعا کــرد که از او پنــج میلیارد 
دالر کالهبرداری شــده و از اشــتاینهاف به خاطر 
این مبلغ شکایت کرد. تا اواخر ژانویه 2۰22 طول 
کشــید تــا اشــتاینهاف از دادگاه هــای آفریقــای 
جنوبی و هلند درخواست کند تا تسویه حساب 
ســهام داران و طلبــکاران را امضــا کننــد. تســویه 
تقریبــی 5۰۰ میلیــون دالری ویــز به صــورت 
نقدی به عالوه 5 درصد ســهام در خرده فروشــی 
فهرست شده پپکور هولدینگ که اکنون 5۱ درصد 
آن متعلــق بــه اشــتاینهاف اینترنشــنال اســت، 

به تازگی انجام شد.

ارزش های برند برای جذب مشــتریان هم فکــر، راه خوبی 
برای شروع ســفر اســت؛ همان طور که »پوما«، »نیکا« و 

»یونایتد کالرز آو بنتون« در این مسیر پیش رفتند.

همراهــیبــاتجــارتاجتماعــیوخریــد
تعاملی

چین و ایــاالت متحده نشــان داده انــد که خرده فروشــان 
تجــارت الکترونیــک چگونــه می تواننــد بــا موفقیــت از 
رسانه های اجتماعی برای هدایت و رشد فروش استفاده 
کننــد. پاســخ تجــارت اجتماعی و خریــد تعاملی اســت. 
برندهایی مانند »اچ اند ام«، »شــوگر« و »میشو« عمیقاً 
در تعامل بــا مصرف کنندگان هســتند، بازاریابــی برند را 
پیش می برند و محصوالت خود را مستقیماً روی پلتفرم 

می فروشند.
روند الیو استریمینگ توسط اینفلوئنسرها برای نمایش 
محصوالت، پاسخ به سؤاالت مشتریان و ترغیب کاربران 

به خرید در خریدهای تعاملی در حال افزایش 
است. با پیوستن بازیکنانی مانند والمارت و 
آمازون به این گروه، کسب و کارهای کوچک و 
متوسط در حال آزمایش رسانه های اجتماعی 
مانند تیک تاک و اینستاگرام به عنوان منابع 

درآمد اضافی هستند.

خردهفروشیاومنیچنلبهروند
مثبتخودادامهمیدهد

دوران وابســتگی کامــل بــه خریــد آنالیــن بــا 
پیش بینی هایــی که رشــد خرده فروشــی تا ســال 2۰25 را 
۱5/2۱ تریلیــون دالر نشــان می دهــد، گذشــته اســت. با 
افزایش رقابت از سوی فروشگاه های فیزیکی، روند کلیدی 

در آینده خرده فروشی اومنی چنل است.
تکرار تجربــه خرید در فروشــگاه و ترکیب آن با ســهولت 
خرید و پرداخت آنالین؛ اومنی چنل همــه نقاط مهم در 

جریان خرید مشتری را در بر می گیرد.
این روند فرصت هــای جدیدی را برای فــروش به ویژه برای 
برندهــای D2C ایجــاد می کنــد. »کارات لین« بــا تقویت 
تجربه مشــتری خــود بــه روش اومنی چنل، یعنــی ادغام 
خریدهای فروشــگاه فیزیکی با ابتکار عمــل در خانه، به 

محبوبیت رسید.

محبوبیــتمتــداومتحویلهــایمحلهای
)هایپرلوکال(

مصرف کننــدگان هنــدی بــرای خواربــار، داروهــا و ســایر 
محصوالت، تحویل محله ای از برندهای محلی را ترجیح 
می دهند. این امر روی انتظارات مشــتریان برای رضایت 
فوری سرمایه گذاری می کند و از فناوری های نوآورانه مانند 

بالکچین برای ساده سازی لجستیک بهره می برد.
پیک هایی مانند »دونزو« و »شدوفکس« محدودیت های 
انبارداری و مرجوعی را با مکانیسم تحویل محله ای خود 
برطــرف کرده اند. آینــده هایپرلوکال روشــن تر می شــود و 
انتظار مــی رود بازار آن تا ســال 2۰25 از پنــج میلیارد دالر 

فراتر رود.

استفادهازفناوریبرایتقویتلجستیک
وعملیات

رونــد بعدی بــه اختــالل عملیــات لجســتیک ســنتی در 
مقایسه با پیشرفت های فناوری مانند بالکچین، واقعیت 
افزوده، هــوش مصنوعی و یادگیری ماشــین اشــاره دارد. 
35 درصــد از مصرف کننــدگان جهانــی از دســتگاه های 
تشــخیص صدا مانند الکســای آمازون و دســتیار گوگل 
برای خرید آنالین اســتفاده می کنند. طبق یک مطالعه، 
هوش مصنوعی با نوآوری هایی مانند آریما )یک الگوریتم 
پیش بینی( می تواند بهره وری لجستیک را تا سال 2۰35 

تا 4۰ درصد افزایش دهد.
کالن داده هــا و هــوش مصنوعــی بــه کســب و کارها و 
تأمین کنندگان این امکان را می دهد تا اختالالت زنجیره 
تأمیــن را پیش بینــی، آمــاده و حــل کننــد. شــرکت های 
SaaS ماننــد IBM، اوراکل و SAP کــه از 
تجزیه و تحلیل داده هــا، داده کاوی، بالکچین 
و APIهــا اســتفاده می کننــد، اهمیــت ایــن 
فناوری هــا را در بهینه ســازی فرایندهــای 
لجســتیکی ماننــد ردیابــی، پیش بینی هــای 
EDD، بهینه سازی مسیر، ساخت محصول 

و... نشان می دهند.

درراستایآگاهیازشرایطجوی
پیشبروید

با اهــداف توســعه پایــدار در راســتای مبــارزه بــا تغییرات 
اقلیمــی، آگاهــی جهانــی بــرای پایــداری و کاهــش ردپای 
کربــن در بیــن مصرف کننــدگان افزایــش یافتــه اســت. 
مصرف کنندگان برندهایی را می پذیرند و از آنها حمایت 
می کنند که آگاه به بحران هــای آب و هوایی و حامی کربن 
صفر هستند. از هر دو خریدار آنالین، یک نفر می گوید 
که حاضر است برای راه حل های پایدار زیست محیطی، 

هزینه اضافی بپردازد.
برندهایــی مانند اپل قبالً متعهد شــده اند تا ســال 2۰3۰ 
کربن صفر باشــند. کســب و کارهای کوچک و متوســط و 
D2C مانند »نیمانــز« و »ماماارث« با بســته بندی بدون 
زبالــه و خریــد اخالقی مــواد بــه ســمت پایــداری حرکت 

می کنند.
روندهایــی کــه از آنهــا گفتیــم، به مرحلــه بعــدی تجارت 
الکترونیــک اشــاره دارنــد؛ مرحلــه ای کــه همــگام بــا نرخ 
پذیرش دیجیتــال، نوســانات قیمــت، پیشــرفت فناوری 
و فشــار رقابتــی اســت. آینــده بــه اشــباع بــازار از جملــه 
افزایــش مصرف کننــدگان نســل زد اشــاره می کنــد کــه 
پرداخت سریع، سهولت پرداخت و تجارت اجتماعی را 
در اولویت قرار می دهند. برای نبــرد با تورم فزاینده و ارائه 
ارزش مشــتری، شــرکت های تجــارت الکترونیــک باید از 
حفظ مشــتری، خرید تعاملی و ســازگاری با فناوری برای 
ســودآوری بلندمدت نســبت به رشــد درآمــد کوتاه مدت 

آگاه باشند.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

به طور فزاینده ای به این فکــر می کنند که چگونه می توانم 
به صورت زودبازده از هوش مصنوعی استفاده کنم؟ واقعاً 
چگونــه می توانــم تجربــه مشــتری را بهبود ببخشــم یا به 
شیوه ای متفاوت در مورد فعالیت هایم فکر کنم تا بتوانم بر 
این سال مالی تأثیر بگذارم؟« اشــلیمن به داده های فوریه 
2۰22 از شــرکت تحلیلی »نیلســن آی کیو« اشاره می کند 
که نشــان می دهد قفســه های خالی بــرای خرده فروشــان 
در ســال 2۰2۱ به قیمت ۸2 میلیارد دالر تمام شده و ثابت 
می کند ابزار جدید گوگل می تواند به شرکت ها کمک کند 

کارآمدتر فعالیت کنند. او می گوید: »خرده فروشان به این 
فکر می کنند که چگونه کار را برای کارکنان شان آسان کنند، 
به عالوه اینکه بهــره وری آنها را نیــز افزایش دهنــد. به طور 
ســنتی، بررســی قفســه یک فرایند دســتی اســت و حتی 
برای فروشــگاه هایی کــه آن را خــودکار کرده انــد، آن قدر که 
می خواهند به روزرسانی های مکرر وجود ندارد. اینجاست 
کــه فنــاوری بررســی قفســه گــوگل وارد می شــود. چگونــه 
می توانید به همکاران کمک کنید تا بفهمند روی چه چیزی 

باید کار کنند و کدام مشکل را حل کنند؟«

چهار ســال بعد به این نتیجه رســید که شــغلی 
می خواهــد که به ســاعات کمتری نیــاز دارد، زیرا 
می خواهــد تشــکیل خانــواده دهد. پــس از طی 
تجربه شــغلی کــه شــامل خریــد، اجرا و ســپس 
فــروش یــک معــدن المــاس می شــد، ویــز نــزد 
شوهرعمه خود که با افزودن »شاپ رایت« - یک 
فروشگاه زنجیره ای مواد غذایی - پپ را گسترش 

داده بود، بازگشت و کل دارایی او را خرید.
او بــر حفــظ قیمت هــای پاییــن و خدمــت بــه 

مشــتریان فقیــر از همــه نژادهــا در زمــان 
۱9۸6آپارتایــد تمرکــز کــرد. در ســال ۱9۸6آپارتایــد تمرکــز کــرد. در ســال ۱9۸6، ویــز 
شاپ رایت و پپ )که اکنون پپکور نامیده 
می شــود( را بــه شــرکت های عمومــی 
جداگانــه ای تبدیــل کــرد. ویــز می گوید 
2۰۱4تا ســال 2۰۱4تا ســال 2۰۱4 کــه دو کســب وکار بزرگ 
خرده فروشــی در آفریقــای جنوبــی را 

به تازگی انجام 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

پیدایش سینما در بیشتر کشورهای غربی، مانند دیگر 
نوآوری های بزرگ از جمله خودرو، برق، مواد شیمیایی و 
هواپیما همزمان رخ داد و در جایگاه نخستین سرگرمی 
صنعتی شده به شــکلی فراگیر درآمد. پس از دهه ۱9۱۰ 
ســاالنه میلیاردها بلیت ســینما فروخته شــد و کسانی 
کــه بــه شــکل منظــم بــه ســینما نمی رفتنــد، در اقلیــت 
قرار می گرفتند. در ایتالیــا که امروز جایــگاه چندانی در 
ســرگرمی های جهانــی نــدارد، صنعــت فیلــم چهارمین 
صنعت بزرگ صادراتی پیــش از جنگ جهانی اول بود. 
در ایــاالت متحــده ای که دچــار رکود شــده بود نیــز فیلم 
دهمین صنعت ســودآور بود. در دهه ۱93۰ در فرانســه 
ســینما شــتابان ترین صنعت در حال رشــد بود که پس 
از آن کاغــذ و بــرق قــرار داشــت. در همیــن حــال تعــداد 
بلیت های فروخته شده سینما در بریتانیا نزدیک به یک 

میلیارد در سال بود. 

پیشازسینما
ســرگرمی بــرای بیشــتر مصرف کننــدگان در اواخــر قرن 
هجدهم به شــکل غیررســمی، تصادفــی و کمتر تجاری 
در دسترس بود. سرگرم کنندگان کنار جاده و دلقک ها از 
روستاها بازدید می کردند. نمایشگاه های فصلی تعداد 
زیادی از نوازندگان، شعبده بازها، رقصندگان، فالگیرها 
و شمشیرخورها را به خود جذب می کرد. تنها چند شهر 
بزرگ دارای تئاترهای قانونی بودند که زیر نظارت شدید 
حاکمان محلی و ملــی قرار داشــتند، اما ایــن دنیا در دو 

گام از هم پاشید. 
نخست بیشتر کشورهای غربی مقررات زدایی از صنایع 
ســرگرمی خود را آغــاز و کارآفرینان بیشــتری را قــادر به 
ورود به این تجارت و ســرمایه گذاری های بسیار بزرگ تر 
کردنــد. در پایان قــرن نوزدهم در عصــر انقالب صنعتی 

دوم بــا کاهــش ســاعات کار، افزایــش درآمــد، افزایــش 
شهرنشــینی، گســترش شــبکه های حمل ونقل و رشــد 
شــتابان جمعیت، تقاضا برای ســرگرمی افزایش یافت. 
این رونق موجب رشــد ســرگرمی های زنده با نــوآوری در 
فرایندها شد. با آغاز قرن امکانات ایجاد بستر صنعت 
ســرگرمی فراهــم شــد و نوآوری هــای بیشــتر در صنعت 
ســرگرمی زنــده موجــب افزایــش بهــره وری شــد. در این 
زمان و در گام دوم سینما ظهور کرد که با صنعتی کردن و 
تبدیل آن به صنعت مدرن سرگرمی های انبوه خودکار، 
اســتاندارد، تجــاری و درآمیختــن بازارهای ملــی در یک 

بازار جهانی، دنیای پیشین سرگرمی را ویران ساخت. 

خاستگاههایفناوری
ســینماتوگراف در اوایــل دهه ۱۸9۰ به وســیله ادیســون 
معرفــی شــد کــه فیلم بــرداری و پخــش آنهــا را در 
دستگاه های سکه ای ممکن می کرد. در میانه دهه ۱۸9۰ 
برادران لومیــر دســتگاه بزرگ نمایی را اختــراع و نمایش 
فیلم در محیط هایی شــبیه به تئاتر را آغــاز کردند. همه 
فناوری هایی کــه از اواخر دهه ۱۸۸۰ در دســترس بودند، 
به وسیله سینما دوباره پیکربندی شدند؛ عکاسی )دهه 
۱۸3۰(، گرفتن عکس و چاپ آن )دهه ۱۸۸۰(، حلقه فیلم 
)دهه ۱۸5۰(، ســلولوئید )۱۸6۸(، امولســیون عکاســی با 
حساســیت باال )اواخــر دهــه ۱۸۸۰(، پروژکتــور )۱645(، 
برش حرکت/ تداوم بینایی )۱۸72(. فناوری سینما پس 
از آماده شــدن این زمینه هــا اختراع شــد. گرچه پیش تر 
و در ســال های ۱۸6۰ و ۱۸6۱ میــالدی حــق ثبــت اختراع 
مشــاهده و نمایش تصاویر متحرک ثبت شــده بود، اما 
شــامل گرفتن عکس نبود. دانشــمندی به نام ژان ماری 
نخســتین الگوی کاربردی دوربین فیلم را در سال ۱۸۸۸ 
در پاریــس تکمیــل کــرد. ادیســون در ســال ۱۸۸۸ جرج 

تاریخ اقتصادی صنعت بین المللی فیلم

 اقتصاد سینما 
چگونه متولد شد؟

چگونه فناوری صنعت سرگرمی را تغییر داده است؟

فراگیر، در دسترس، فردگرایانه

REVIEWبررسی

صنعت سرگرمی جهانی در چند سال گذشته 
ناگهــان دگرگــون شــده؛ برخــی از ســرگرمی ها 
ناپدیــد و بــا شــکل های جدیــدی از ســرگرمی 
جایگزیــن شــده اند. دو دهه پیــش در صنعت 
فیلــم کــه تقریبــاً بر هــر نــوع ســرگرمی دیگری 
چیره شــده بود، برای اســتراحت بعد از کار در 
یک شــب آخر هفتــه، گزینه غالــب کرایه یک 
فیلم از شــعبه محلــی Blockbuster بود. اما 
امروز و 2۰ ســال پــس از آن، چشــم انداز دچار 
تغییر بنیادی شده و غول های خدمات پخش 
مانند نتفلیکس تجارت فیلم را برای همیشــه 
تغییر داده اند. گرچه وضعیت کمی پیچیده تر 

از این است. 
در واقع در حالی که خدمات پخش بر اســاس 
تقاضا در حال چیره شدن بر فرهنگ همگانی 
اســت )نگاهــی بــه نامزدهــای اخیــر جوایــز 
بیندازیــد...(، امــا فنــاوری از راه هــای دیگــری 
نیــز ســرگرمی را دگرگــون کــرده اســت. امــروز 
جایگزین هایــی ماننــد بــازی و رســانه های 
اجتماعــی در مقــام پاســخ گویی بــه نیازهــای 
بخش بزرگی از مردم برآمده اند و به خودی خود 
چشم انداز میدان سرگرمی را دگرگون کرده اند. 
همــه ایــن دگرگونی هــای مبتنی بــر فنــاوری بر 
چگونگــی مصــرف ســرگرمی ها و عادت هــای 

رفتاری پس از آن نیز اثر گذاشته است. 
فناوری بدین گونه سرگرمی را تغییر داده: 

1-تجربهایفراگیرترخلقمیکند: با بهره گیری 
از پیشــرفت های چشــم گیر فنــاوری، اکنــون 
ســرگرمی ها فراگیرتــر از همیشــه هســتند. 
گرافیک، خطــوط داســتانی و کیفیــت کلی در 
بازی هــای مــدرن موجــب تغییــر نــگاه جهــان 
بــه بازی هــای ویدئویــی شــده اســت. دوران 
بازی هــای کمــی ســرگرم  کننده گذشــته و آنهــا 
اکنــون به انــدازه بهتریــن فیلم هــای هالیوودی 
هیجان انگیــز هســتند. فراگیــری را بــا فنــاوری 
نوآورانــه بــازی شــامل هدســت های واقعیــت 
مجازی و شبیه ســازهای با انــدازه کامل )مانند 

شبیه سازهای رانندگی( می توان سنجید. 

2-سرگرمیهایامروزیبرپایهدرخواستدر
دســترسهســتند: ســرگرمی های درخواستی 
پیشــرفت های  باورنکردنی تریــن  از  یکــی 
فنــاوری اخیــر اســت. همه چیــز از نتفلیکــس 
گرفتــه تــا اســپاتیفای و یوتیــوب، تقریبــاً همه 
شــاخه های صنعــت ســرگرمی، اکنــون بــرای 
پخش در دســترس هســتند. گرچــه این روش 
روی الگــوی کســب وکارها نیز اثر گذاشــته، اما 
چشــم گیرترین تغییــر مربــوط بــه چگونگــی 
مصرف محتوا از ســوی کاربران است. آلبوم ها 
جای خود را به فهرســت های پخــش پربازدید 
موســیقی داده انــد؛ مجموعه هــای تلویزیونــی 
به گونــه ای طراحــی شــده اند تا در یک جلســه 
»قابل مصرف« باشند؛ یوتیوب حجم بی پایانی 
از محتــوای تولیدشــده بــه وســیله کاربــران را 
عرضــه می کنــد. دســتگاه های مشــاهده ایــن 
محتــوا نیــز تجربــه کاربــری را بهبــود داده و 
پیشــرفت های بســیاری در کیفیت بلندگوها، 
نمایشــگرها و همچنین اندازه صفحه نمایش 
گوشی های هوشمند انجام شده که به سادگی 
در مصــرف محتــوا در حــال حرکــت منجــر 

می شود. 
3-ســرگرمیدرحالحاضــرکمتــراجتماعی
است:سادگی روزافزون دسترسی به سرگرمی 
بــا کیفیت بــاال کارکــرد اجتماعــی آن را کاهش 
داده است. در گذشته های نه چندان دور مردم 
با هم بــه ســینما می رفتنــد. امــروز هــم درباره 
رویدادهای جهانی یا ملــی در تلویزیون چنین 
اســت. یک دهه پیش گفت وگو بــا یک همکار 
یا دوســت درباره برنامه ورزشــی آخــر هفته یا 
فیلمــی کــه از تلویزیــون پخــش می شــد، کاری 
معمــول بود. امــروزه دامنــه انتخاب ســرگرمی 
آن چنان گســترده شــده که بعید اســت شما و 
همکارتان از محتوای یکسان استفاده کنید. 

فناوری شکل های سنتی سرگرمی ها را دگرگون 
کرده و آن را در اوقات بیشتری در دسترس افراد 
بیشتری قرار می دهد تا هر زمان که می خواهند 

از محتوای محبوب خود لذت ببرند.
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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

دمنــی و فیلم هایــش را دیــد و در ســال ۱۸9۱ حــق ثبــت 
اختراع آمریکایــی را برای دوربین فیلم بــرداری ثبت کرد 
که نســبت به دوربین ماری شــیوه کار متفاوتی داشت. 
در سال ۱۸9۰ فریز گرین انگلیسی یک دوربین کاربردی 
ارائــه داد و دمنــی فرانســوی نیــز در ســال ۱۸93 حــق 
اختراعی برای دوربین ثبت کرد. سرانجام برادران لومیر 
در فوریه ۱۸95 گواهی اختراع دوربین و پروژکتور خود را 
به ثبت رســاندند. کار آنها را یک انگلیسی به نام رابرت 
دبلیو. پل دنبال و بخشی موسوم به Maltese Cross را 
اختراع کرد که در پیچیدن یک دست فیلم و در تصحیح 
لنز برای فضای بین نوردهی ها مؤثر است و امروزه هنوز 

در دوربین های فیلم برداری از آن استفاده می شود. 
در این فرایند نوآوری ســه ویژگی برجســته وجــود دارد. 
نخســت آنکــه یــک فراینــد بین المللــی اختراع بــود که 

همزمــان در چنــد کشــور انجــام می شــد و 
مخترعــان بــر اســاس اختراعــات یکدیگــر 
نســبت بــه بهبــود ســاخته خــود اقــدام 
می کردنــد؛ در قــرن نوزدهــم ارتباطــات برای 
نوآوری هــا اهمیــت فزاینــده ای پیــدا کــرد و 
بسیاری از نوآوری ها به ارتباطات بین المللی 
بیــن مخترعان بســتگی داشــت. نکته دیگر 
ترکیب هوشــمندانه بســیاری از فناوری های 
موجود بــرای امکان پذیر ســاختن نوآوری در 
سینما بود و نکته سوم آنکه ســینما نوآوری 

بزرگی بود که با شــتابی بســیار بیشتر از ماشــین بخار، 
راه آهــن یــا کشــتی بخــار در سراســر جهــان غــرب مورد 

استفاده قرار گرفت. 

پیدایشسینما
ســینما در ایــاالت متحــده و جاهــای دیگــر در ۱۰ 
ســال نخســت زندگــی خــود بیشــتر یــک ابــزار بــود. 
ســینماتوگراف که با ســکه کار می کرد، تا پیش از ۱۸96 
در نمایشــگاه ها و مکان های تفریحی حضور داشــت. 

لومیــر گروهــی کارگزار داشــت که بــا ســینماتوگراف به 
سراسر جهان ســفر می کردند و تصاویر را در سینماها 
نمایش می دادند. در همان زمان سینمای سیار پدیدار 
شــد؛ ســینماهایی که با چادر یــا تئاتر ســیار رفت و آمد 
می کردند، با کارگزاران لومیر از این بابت تفاوت داشتند 
که فیلم هــا را برای مخاطبــان عمومی تهیــه می کردند، 
در حالــی کــه مخاطبــان لومیــر بخش هــای مجلل تــر 
برنامه هــای تئاتــر یــا برنامه های ویــژه برای طبقــه مرفه 
بود. در سراســر این دوره که در ایاالت متحده تا حدود 
سال ۱9۰5 ادامه داشت، سینما تنها یکی از شیوه های 
جدیدی بود که روشن نبود به زودی فراموش شود یا به 
حاشــیه برود؛ تا آن زمان که ســالن های ثابت سینما با 
چند صــد صندلی موســوم بــه Nickelodeons ظهور 
کرد و وضع را تغییر داد. این نوع سالن ها بین سال های 
۱9۰5 و ۱9۰7 بــا شــتاب در سراســر آمریــکا 
گسترش یافت و از آن پس سینما به تنهایی 
تبدیل به صنعتی جدا از ســایر سرگرمی ها 
شد. پیدایش ســینما با رشد عظیم تجارت 
همراه بود. تولید فیلم بسیار افزایش یافت و 
پخش آن نیز به فعالیتی ویژه تبدیل شد که 
اغلب به وســیله تهیه کنندگان بــزرگ فیلم 

اداره می شد.
با ایــن حــال در برخــی از ســالن های نمایش 
رقــص و آواز )موســوم بــه Vaudeville( تــا 
حــدود ســال ۱9۱4 فیلم هــا نیــز بــا ســرگرمی های زنــده 
ترکیــب می شــدند. قیمــت نمایــش فیلم در ســالن های 
Nickelodeons پنــج تــا ۱۰ ســنت بــود و تماشــاگران 
می توانســتند تا زمانی که دوست داشــتند در آن سالن 
بمانند. بــا پیدایــش ســینماهای بزرگ تــر در مکان های 
پررفت وآمد شهر، قیمت ها افزایش یافت؛ قیمت بلیت 
ســینماهای نمایش نخســت بین ۱ تــا ۱/5 دالر بود، در 
حالی که سینماهای نمایش ششم، بابت هر بلیت پنج 

سنت دریافت می کردند. 

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

سهم صنعت فیلم در رشد اقتصادی و رفاه نیمه نخست قرن بیستم

سرگرمی دوران ساز

HISTORYتاریخچه

 بررســی میزان فیلم خام مصرف شده 
از ۱۸93 تا ۱922 در بریتانیا، فرانســه و 
ایاالت متحده نشــان می دهد، طــول کل فیلم 
خام منتشر شده از 3۸ هزار فوت در سال ۱۸97 
به دو میلیون فوت در سال ۱9۱۰ رسید و تا سال 
۱92۰، ۱۰ برابــر شــده و بــه 2۰ میلیــون فــوت 
افزایــش یافــت. در آن دوران طــول یــک حلقه 
فیلم حدود ۱5۰۰ فوت بود کــه در زمان نزدیک 

به ۱5 دقیقه نمایش داده می شد. 

 بیــن نیمــه دهــه ۱9۰۰ و ســال ۱9۱4 
بازارهــای بریتانیــا و فرانســه بــا نرخی 
مشابه بازار ایاالت متحده در حال رشد بودند. 
جنگ جهانی اول موجب بروز یک ناپیوستگی 
شد و پس از ســال ۱9۱4 نرخ رشــد اروپا بسیار 
کمتــر از ایــاالت متحــده؛ بدین ســان در اواخر 
دهــه ۱93۰ ســینما بــه یــک صنعت ســرگرمی 
مهم تبدیل شده و در بیشتر بخش های جهان 
غــرب بســیاری از افــراد دســت کم یــک بــار در 

هفته به سینما می رفتند. 

 بــا امکان پذیــر شــدن رشــد بــزرگ 
بهــره وری صنعــت ســرگرمی، دیدگاه 
برخــی از اقتصاددانــان دربــاره ناممکــن بودن 
رشــد بهــره وری در برخــی صنایــع خدماتی رد 
شد. بین سال های ۱9۰۰ و ۱93۸ تولید صنعت 
تماشــاگر  ســاعت  پایــه  بــر  کــه  ســرگرمی 
اندازه گیــری می شــود، در ایــاالت متحــده، 
بریتانیا و فرانســه به شــکل چشــم گیری رشد 
کرد. تولید به ازای هر فرد شاغل در صنعت از 
2453 ســاعت تماشــاگر در ایــاالت متحده در 
ســال ۱9۰۰ به 34 هزار و ۸79 ســاعت در سال 
۱93۸ افزایــش یافــت. در بریتانیــا از ۱6 هزار و 
4۰4 بــه 37 هزار و 537 ســاعت تماشــاگر و در 
فرانسه از ۱575 به ۸۱75 ساعت افزایش یافت. 

 روشــی دیگر بــرای اندازه گیری ســهم 
فناوری فیلم در اقتصاد در اواخر دهه 
۱93۰ اســتفاده از روش پس انــداز اجتماعــی 

)Social Saving( است. اگر فرض کنیم سینما 
وجود نداشــت، تمام تقاضا برای ســرگرمی )بر 
حسب ساعت تماشاگر( باید با سرگرمی زنده 
تأمین می شد. بر این پایه می توانیم هزینه های 
اضافی جامعه و در نتیجــه میزان صرفه جویی 
ناشــی از فنــاوری فیلــم را محاســبه کنیــم. این 
پس اندازهای اجتماعــی در ایــاالت متحده به 
2/5 میلیــارد دالر( از تولیــد  2/2 درصــد )
ناخالص داخلی، در فرانسه به تنها ۱/4 درصد 
)۰/۱6 میلیــارد دالر( و در بریتانیــا تنهــا ۰/3 
درصد )۰/۰7 میلیــارد دالر( از تولید ناخالص 

داخلی رسید. 

 راه دیگر و متفاوت بــرای نگاه کردن به 
سهم فناوری فیلم در اقتصاد، نگاه به 
 Consumers’( بهــره اضافــی مصرف کننــده
Surplus( است که توسط سینما تولید شده. 
 Total Factorروش هــای برخــالف 
Productivity و پس انداز اجتماعی که سینما 
را در جایــگاه جایگزیــن ســرگرمی های زنــده 
می گذارد، این رویکرد سینما را کاالیی جدید در 
نظر می گیرد که همه بهره اضافی مصرف کننده 
که تولید می کند »جدید« است و بدون سینما 
وجود نخواهد داشــت. بهره اضافــی برای یک 
مصرف کننــده منفــرد عبــارت اســت از مــازاد 
حاصــل از تفــاوت بیــن قیمتــی کــه حاضــر به 
پرداخت آن بــود و قیمتی که واقعــاً برای بلیت 

پرداخت کرده است.

 گرچه این مقدار برای هر فرد متفاوت 
است، اما با روش های اقتصادسنجی 
می توان مجمــوع آن را برای کل کشــور تخمین 
زد. بهــره اضافــی مصرف کننــده ملــی بــرای 
ســرگرمی از حدود 2۰ درصد از کل هزینه های 
ســرگرمی در ایاالت متحده تا حدود 5۰ درصد 
در بریتانیا و 75 درصد در فرانســه متغیر بود. 
تمام معیارها نشــان می دهد که در اواخر دهه 
۱93۰ سینما سهم بنیادین در افزایش رفاه کل 

و بهره وری صنعت سرگرمی داشت.
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طنز و حکمت
H U M O R

&
W I S D O M

دنیای اطالعات دارد به کجا می رود؟ این سؤالی است که آدم های اندیشمند که توی خانه با 
روبدوشامبر راه می روند، هر شب قبل از خواب از هم می پرسند و بدون اینکه به جواب خاصی 

برسند، آهی اتوکشیده می کشند و به خواب می روند

نصایح عرفی درباره ارزش 
سخن

دیر نشین زود َمخیز 
از کمین

 جمال الدین شیرازی متخلص به عرفی 
از مشاهیر و شعرای شیراز در قرن دهم 
هجــری اســت کــه در ســال 963 ه. ق. 
به دنیــا آمد و در موســیقی و خط نســخ 
مهارت بــه دســت آورد. در آغــاز جوانی 
به هندوستان مهاجرت کرد و در سلک 
مداحان ویژه اکبرشــاه در الهــور درآمد. 
شــهرت او در قصیده ســازی بــه ســبک 
هندی است. از وی دو مثنوی به نام های 
»مجمع االبــکار« و »فرهاد و شــیرین« 
و رســاله ای بــه نثر دربــاره تصــوف به نام 
»نفســیه« باقی مانده اســت. عرفی در 

سال 999 ه. ق. در الهور درگذشت.
وی دربــاره ارزش ســخن، دشــواری های 
ایــن راه و پایمردی برای چیــدن میوه باغ 

سخن می گوید:

نیش قلم چون ره کاوش گرفت
چشمه آثار تراوش گرفت

برگ به برگ و ثمر اندر ثمر
از نَم این چشمه بود بهره ور

مرغ سخن گر نه خوش آهنگ بود
سینه الهام بسی تنگ بود

طوبی و خاشاک در این باغ هست
نغمه بلبل، نفس زاغ هست

هر چمنی آب و هواییش هست
مرغ ازو برگ و نواییش هست
هست در این باغ مالمت ثمر

بی نمکی ها ز نمک شورتر
آنکه چشیدن نتوانسته است

لذت ناموس ندانسته است
عرفی اگر نیست شکارت به کام

طایر ارزنده کم افتد به دام
دام مروّت ز چمن بَرمَچین

دیر نشین زود مَخیز از کمین
دام فرو گستر و شو پای بست

صید هما هست و زَغَن نیز هست

HINT نکته

بنازم آن چت جی پی تی ات را

١
- ای چت جی پی تی جادویی! به من بگو چه کسی در این 
دنیا از همه خوشگل تر و دل رباتر و مهربان تر و دل رحم تر 

و با درجات باالیی از استاندارهای انسانی است؟ 
- ای انســان کج و کولــه و درب و داغــان! اگــر 
همیــن االن در کل کــره زمیــن رتبه بنــدی 
بهتریــن خوشــگل و مهربان و دل رحــم و »با 
درجات باالیــی از اســتانداردهای انســانی« 
اعالم شــود، تو یکــی اگر آخــر نشــوی، قطعاً 

یکی مانده به آخر می شوی.
- عه! این طوری هاست؟ پس بگیر... بوم!

٢
بله، خــب همه چیز بــا مذاکــره و گفت و گو حل نمی شــود 
که اگر می شــد خدا برای آدم دســت و پــا نمی آفرید و اگر 
هــم می آفریــد، تیــک قابلیــت مشــت و لگــد شدن شــان 
را برمی داشــت. بــه نظر مــن یکــی، برنامــه ای کــه احترام 
بزرگ ترش را نگــه ندارد، باید فلفل تــوی دهانش ریخت. 

باید پشت دستش را داغ کرد.
باید گوشش را کشید تا همان اول کار ماست ها را کیسه 
کنــد و بفهمد با کی طرف اســت. کمــی قصور کنیــم، یابو 
برش مــی دارد و فردا ممکن اســت جلومان خــدای نکرده 

سیگار هم بکشد.

٣
یعنی از وقتی کاربرهای دنیا با موجود مجازی ای به نام چت 
جی پی تی آشنا شده اند، در هر زمینه ای نیازمند باشند، از 
فقره ازاله موهای زائد بی نیاز شده اند. باورنکردنی است، اما 
این موجود عجیب و غریب با آدم حرف می زند 
و جواب همه سؤال های ما را می داند. این چیز! 
جدید را حتی نمی شود ایستگاه گرفت و بهش 
خندید، چراکه ممکن است او زودتر این کار را 

شروع کرده باشد.

۴
دنیــای اطالعــات دارد بــه کجــا مــی رود؟ ایــن 
ســؤالی اســت کــه آدم هــای اندیشــمند و 
دانشمند و باکالس جهان که توی خانه با روبدوشامبر راه 
می روند، هر شــب قبل از خواب از هم می پرسند و بدون 
اینکه به جواب خاصی برسند، آهی اتوکشیده می کشند 
و به خــواب می رونــد. اما اینهــا مال ما نیســت. مــا که نه 

روبدوشامبر داریم و نه اینترنت بدون فیلتر.

۵
من همین االن نمی دانم قصه ننه ناتنی سفیدبرفی و آینه 
جادو برایم افسانه ای تر است یا اینترنت بدون فیلتری که 

جواب سؤال هایم را هم بدهد و کارهایم را بکند. راستش 
همیــن کــه بتوانــم روزی ۱۰ دقیقــه بــه واتــس اپ و تلگرام 

وصل باشم و ایمیل هایم هم برسد، برایم کافی است.

۶
به هر حــال هر چقــدر فکر می کنــم می بینم ماجــرای چت 
جی پی تیبــه هر کــس تــوی این دنیــا مربــوط باشــد، به من 
یکی مربوط نیســت و کاری با من ندارد. حــاال خدای نکرده 
فکر نکنید این نامربوطی به خاطر این اســت که مسئوالن 
زحمــت کشــیده اند و اینترنت مان را به بــاد فنــا داده اند ها! 
نخیر! دلیل اصلی این بی ربطی به بی جنبگی خودم ربط دارد 
که نمی توانم از یک فناوری جدید استفاده درست و درمان 
بکنم. مثالً در همین فقره من یکی از خودم مطمئنم که با دو 
تا ســؤال می توانم این هوش مصنوعی بدبخت را بی هوش 
مصنوعی کنم. اول می پرسم »چه خبر؟« و وقتی که برنامه 
همه خبرهای عالم را به من داد؛ دوباره می پرسم: »دیگه چه 

خبر؟« شک نکنید سرور اصلی در همان لحظه می پکد.

٧
رفیق من! رفیق جیبی ات را

همان یار حکیم و عالی ات را 
بگوید رازها را عینهو بنز

بنازم آن چت جی پی تی ات  را

شب نوشته های یک بچه نوآور! )۷3(

ای گوگولی پدرسوخته 
گاهی فکر می کنم اگــر برخی از ایــن اصطالحات نبود، 
شاید تصویر ذهنی دیگرگونه ای از برخی بچه ها داشتم. 
ســامان را اگر بــا کلمه »گیــگ« به یــاد نیــاوری، چگونه 
می توان همه ویژگی هایش را یک جا جمع کرد و حسی 

را که درونت ایجاد می کند، انتقال داد؟ واقعاً چطور؟
بــه همیــن روش و بــه قــول کامیــار، ســمیرا 
تمام قــد »مدیــر محصــول« اســت. گرچــه 
بی درنگ ایــن را هــم اضافه می کنــد: »البته 
به قدبلندی من نیســت!« حتی یک روز که 
برنامــه دورهمــی گذاشــته بودیم و قرار شــد 
بچه ها اگر خواســتند از خانواده هم مهمان 
بیاورنــد، خواهــر یکــی از همــکاران از خــود 
ســمیرا پرســیده بــود: »اینکــه گفتــی مدیــر 
محصول یعنی چه؟ الکی گفتن مدیر تا دلت 
خوش باشــه؟« و بــه ایــن ترتیب بخشــی از 
وقت سمیرا در آن دورهمی صرف تشریح فشرده عنوان 
و مسئولیت های مدیر محصول شــده بود؛ شک ندارم 

از آن پس برای او کلمه مدیر محصول با چهره سمیرا به 
هم منگنه شده است. 

یا همین محمد، روزی که سامان برای همکاری در گروه 
معرفــی اش کــرد، می گفــت: »خــدای روابــط عمومــی، 
انــد شبکه ســازی!« پــس از آن هم وقتــی با دهــان باز و 
شگفت زده ما روبه رو شد، ادامه داد: »منظورم اینه که 
همه جــوره می تونه بــه گروه مــون کمک کنه بــا آدم های 
دیگــه ارتباط برقــرار کنیــم و افــرادی رو که به شــکلی به 
کار ما مربوط هســتند، بهمــون وصل کنــه. کارش برای 
شــبکه های اجتماعی هم توپ، بیســت.« من تا کسی 
از شبکه و شبکه سازی می گوید، چهره محمد و نشان 
نرم افزارهای شبکه اجتماعی جلوی چشمم رژه می رود. 
در واقع وقت و بی وقت و به بهانه هــای گوناگون تصویر 
بچه هــای گــروه بــه خاطــر کارهــا و مسئولیت هایشــان 
جلوی چشــمم اســت؛ بگذریم از اینکه کامیــار و فریبا 
از این بابت جایگاه ویــژه  ای دارند. باید بگویم هر پدیده 
آزاردهنــده ای کــه نتــوان مدیریــت کــرد، نتــوان بهبــود 
بخشــید، نتوان حــذف کــرد و نتوان دوســت نداشــت، 
مــن را بــه یــاد کامیــار می انــدازد. فریبــا هــم بــرای من و 
بچه های گروه همین نقش را پیدا کرده. تا حرفی از نظم 
و برنامه ریزی و گزارش دادن و ارزیابی می شود، بی درنگ 
چهــره فریبــا جلوی چشــمم می آیــد؛ البتــه بــا آن نگاه 

پرسشگرانه که خجالت زده ات می کند. 
یکــی از ایــن بچه های همســایه هــم تازگی بــرای من در 
چنین جایگاهی قرار گرفته اســت. کوچولوی شیرین و 
خوش خنده ای است. چند وقت پیش که در بغل پدرش 
بود و توی آسانسور همراه شده بودیم، با لبخندی روی 
لب به او اشــاره کــردم و به روش شــوخی های خودمانی 
به پدرش گفتم: »چه پســر گوگولی ای داری.« و پدرش 
در پاسخ گفت: »بله، از وقتی همین گوگولی راه افتاده، 
همه چیز داریــم و نداریم. تلویزیون داریــم، ولی نداریم 
چون تنها در خدمت پخش برنامه های محبوب ایشونه؛ 
کتاب داریــم، ولی نداریــم چون شــده محل خط خطی 
کردن ایشــون؛ گوشــی داریــم، ولــی نداریم چون شــده 
اســباب بازی دوست  داشتنی ایشــون؛ صاحب زندگی 
هستیم، ولی نیستیم چون شدیم گرفتار برآورده کردن 
خواسته های ایشون؛ پول داریم، ولی نداریم چون باید 
بریزیم به حساب هزینه های روبه رشد ایشون. خالصه 
انگار همه چیز داریم، ولی نداریم.« و من بی اختیار رو به 

»ایشون!« گفتم: »ای گوگولی پدرسوخته.« 
و بــا آنکــه چنــد وقتــی از ایــن ماجــرا می گــذرد، گاهــی 
بی اختیــار چهــره آن پســربچه تــازه راه افتــاده جلــوی 
چشــم هایم می آیــد و ایــن جملــه تــوی ســرم بازخوانی 

می شود که: »ای گوگولی پدرسوخته.«
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