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هر تزی دربــاره اینترنــت بدون در نظــر گرفتن 
حقوق و منافع شــهروندان ایرانــی محکوم به 
شکســت و تبدیل شــدن به یک ســوژه خشم 
یا مضحکــه بــرای افــکار عمومــی اســت. این 
چیزی است که از اینترنت طبقاتی تا سامانه 
403 و حــاال »اینترنــت توریســتی« احتمــاالً 
بــرای دســت اندرکاران ایــن ایده هــای غریب و 
سیاســت گذارهایی که آنها را اعالم می کنند، 

مسجل شده است.
شما چه در سمت کسب وکارها 
و صنــوف بایســتید و بخواهیــد 
بــرای آنهــا راهکارهــای ابتــکاری 
دسترســی به اینترنــت »بهتر از 
آنچه مردم دارند« طراحی کنید 
و چــه در ســمت برخــی اقشــار 
خــاص ماننــد برنامه نویس ها یا 
گیمرها و برای آنها ســامانه های 
ویژه بسازید، شانس زیادی برای 
موفقیت نداریــد. چراکه مفهوم 
زیربنایــی اینترنــت و جهــان شبکه ای شــده 
آن کاربــران و به عبارتــی واضح تر و درســت تر، 
مردم هســتند. اینترنتی کــه در مرزهای ایران 
دربــاره آن صحبت می شــود، اینترنتی اســت 
برای مردم. از همین رو است که اینترنت برای 
توریست ها با محدودیت های کمتر این چنین 
در عرض کمتر از چند ساعت چنان به مسلخ 
افکار عمومی برده می شــود کــه همان ها که از 
آن حرف زده اند، بالفاصله مجبور به اصالح و 

باز پس گرفتن حرف خود می شوند.

بــاور کنیــد بــاز کــردن اینترنــت و دسترســی 
آسان و معمولی به یک اینترنت نرمال خیلی 
ســاده تر و کم دردســرتر از تزهایــی اســت کــه 
بســیاری از مشــاوران و طراحان و مهندســان 
اجتماعــی ایــن روزهــا می دهنــد! خودتــان و 
مــا را خــالص کنیــد و نگذاریــد ایــن ایده های 
گمراه کننــده و آســیب زننده بــه اعتمــاد و 
انســجام اجتماعــی )کــه چیــز دندان گیــری 
از آن را ایــن روزهــا نمی تــوان ســراغ گرفــت( 
این گونــه ســوهان روح و روان افــکار عمومــی 
شــود و خــوراک بیگانــه و آشــنا بــرای دســت 
انداختــن نظــام سیاســت گذاری و حکمرانــی 
کشور! آخر این چه بازی ای است که هم شما 
در آن می بازیــد و هــم مــردم و کســب وکارها و 

نخبگان و... .
دربــاره اینترنــت بیاییــد تصمیــم آســان تر 
وضعیــت  کــه  یــد  بپذیر اول  یــد.  بگیر را 
اینترنــت همان گونــه کــه دیگــر در مکاتبات و 
درخواســت های رســمی نمایندگان مجلس و 
نهاد ریاســت جمهوری هم آشــکارا درباره آن 
گفته می شــود، اصــالً خــوب نیســت؛ بعد به 
جای این کله معلق زدن های دشــمن شــادکن، 
تصمیــم راحــت را بگیریــد و دسترســی بــه 
یــک اینترنــت معمولــی و طبیعــی را میســر 
کنید. باقــی همــه بــازی و ســیاه بازی و از همه 
بدتــر خودزنی اســت. نگذارید ایــن وضعیت 
ناامیدکننــده کــه به خصــوص اکوسیســتم 
نوآوری کشور را به گوشه رینگ برده، بیشتر از 

این و بدتر از این تمدید و طوالنی شود.

INTROسرآغاز

 گرفتن یک تصمیم ساده تر 
بهتر از ارائه این راهکارهای محیرالعقول نیست؟

خطاب به کسی که تز اینترنت توریستی را 
داده است

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

پلتفرم های فروش آنالین دارو مجوز ندارند

نیم میلیون کاربر، سرویس دایرکت دبیت بازار را فعال کرده اند

کاربران در جست و جوی سهولت

درخواست رئیس دفتر رئیس  جمهوری از وزیر ارتباطات 

 برداشتن محدودیت های اینترنت
 بررسی شود

رئیــس ســازمان غــذا و دارو اعــالم کــرد پلتفرم هایــی کــه 
به صورت آنالین دارو به فروش می رسانند، مجوز ندارند. 
حیــدر محمــدی بــا اشــاره بــه فعالیــت غیرمجــاز برخــی 
پلتفرم هــای اینترنتی در حــوزه فــروش دارو، تأکید کرد که 
ســازمان غذا و دارو برای پلتفرم های غیرمجاز فروش دارو 
در فضای مجــازی اعالم جــرم و تأکیــد کرده که ایــن اقدام 
غیرقانونــی اســت. او می گویــد حتــی یــک بــار محکــوم و 
جریمه هم شدند که البته این اقدام بازدارنده نبوده است.

موضوع فروش آنالین دارو جدید نیســت و در ســال های 
گذشته به مناقشــه بزرگی بین پلتفرم های آنالین و وزارت 
بهداشت تبدیل شده است. وزارت بهداشت بارها اعالم 
کــرده کــه فــروش اینترنتــی دارو غیرقانونــی اســت و هیچ 
داروخانه ای حق عرضه این محصوالت به صورت آنالین را 

ندارد. با این حال گزارش های مختلف نشــان می دهد که 
داروها نه تنها از سوی برخی اپلیکیشن ها و سایت ها، بلکه 
از سوی داروخانه های رسمی هم در فضای مجازی فروخته 
می شود. حاال هم بار دیگر رئیس سازمان غذا و دارو روی 
این موضوع تأکید کرده و درباره فروش آنالین دارو از سوی 
برخی پلتفرم های اینترنتی گفته اســت: »مــا برای فروش 
آنالین در حوزه مکمل و محصوالت آرایشــی و بهداشتی 
مشــکلی نداریــم. در حــال حاضــر ۵00 داروخانــه مجــوز 
فروش آنالین مکمل را دارند، اما در هیچ کجای دنیا، دارو 
به صورت آنالین فروخته نمی شود. باید توجه کرد مجوزی 
که ما برای فروش آنالین به داروخانه می دهیم، با کاری که 
برخی پلتفرم ها به صورت غیرقانونی در فروش آنالین دارو 

انجام می دهند، کامالً متفاوت است.«

ســرویس پرداخت بــازار که بــا نــام »بازارپی« شــناخته 
می شــود، تاکنــون موفــق بــه کســب بیــش از ۵00 هــزار 
قرارداد فعال دایرکت دبیت شده است. دایرکت دبیت 
که با نام پرداخت مستقیم نیز در برنامه ها و محصوالت 
ایرانی دیده می شود، راهکار پرداختی جدیدی است که 
به کاربران این امــکان را می دهد تا با فعال ســازی آن، در 
پرداخت های خود با یک اشاره یا کلیک در کمتر از چند 

ثانیه، خرید خود را نهایی کنند.
شــبنم بهنام، مدیــر محصــول بازارپی، مزیــت دایرکت 
دبیــت نســبت بــه پرداخــت بــا درگاه هــای اینترنتــی را 
ســهولت کاربــر در فراینــد پرداخــت، افزایــش درصــد 
موفقیت پرداخت هــا و افزایش تعــداد تراکنش کاربران 

پس از فعال سازی می داند.
به گفتــه او، وارد کــردن اطالعــات کارت بانکــی در هر بار 
پرداخت و مهم تر از آن احتمال دریافت نکردن رمز پویا 

در پرداخت با درگاه اینترنتی، شــانس موفقیت کاربر را 
کاهش می دهد.

داده هــای بازارپــی نشــان می دهد کــه درصــد موفقیت 
پرداخــت از طریــق دایرکــت دبیــت ۱۱ درصد بیشــتر از 
این عــدد در درگاه هــای اینترنتی اســت. همچنین زمان 
صرف شــده برای انجام پرداخت توسط کاربران در درگاه 
اینترنتی به صورت میانگین ۸0 ثانیه اســت؛ در صورتی 
که کاربران با اســتفاده از دایرکت دبیت این فرایند را در 

کمتر از دو ثانیه انجام می دهند.
دیگر نکته قابل توجه در رفتار کاربرانی که دایرکت دبیت 
را فعال می کنند، این اســت که تعداد تراکنش های آنها 
نیز در مقایســه با گذشــته به میزان معنــاداری افزایش 
پیدا می کند که دلیلش سهولت این شیوه از پرداخت و 
باال بودن درصد موفقیت آن در قیاس با سایر شیوه های 

پرداخت است.

رئیس دفتر رئیس جمهوری در نامه ای خطاب به عیسی 
زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از او خواسته 
موضوع رفع محدودیت های اینترنتی در کارگروه اقتصاد 

دیجیتال بررسی، پیگیری و اعالم نتیجه شود.
غالمحســین اســماعیلی این نامه را به بهانه نامه اخیر 
منتشرشــده از ســوی مجتبــی توانگــر، رئیــس کمیتــه 
اقتصاد دیجیتال مجلس در مورد »کاهش 40درصدی 
درآمــد اپراتورهــای اینترنتــی به ویــژه اپراتورهــای همــراه 
کشــور بعــد از فیلترینــگ« و همچنیــن گــزارش دفتــر 
رئیس جمهوری در خصوص »لزوم بازگرداندن اینترنت 
بــه شــرایط عــادی و فراهم کــردن دسترســی مــردم بــه 
اینترنت آزاد« و بر اســاس نظــر رئیس جمهوری به وزیر 

ارتباطات ارسال کرده است.
بیــش از پنــج مــاه از شــروع محدودیــت و اختــالل روی 

اینترنــت بــه خاطــر شــروع اعتراضــات در ایــران از 
شهریورماه می گذرد و هر روز این اختالل و محدودیت ها 
شــکل تازه و پیچیده ای به خود می گیرنــد. در این مدت 
نامه هــای مختلــف از ســوی صنف  هــای فعــال در حوزه 
آی تــی و نماینــدگان مجلس بــه رئیس جمهــوری و وزیر 
ارتباطات برای رفع این محدودیت ها منتشــر شــده، اما 
تاکنون برای هیچ کدام از این نامه ها نه پاســخی نوشــته 
شده و نه اینترنت به شرایط عادی خود بازگشته است.

تا جایــی کــه ۲4 بهمن مــاه، 3۶ روز بعد از نامــه مجتبی 
توانگر به ابراهیم رئیسی در مورد اینکه محدودیت های 
شدید اعمال شــده روی اینترنت کمر اقتصاد دیجیتال 
کشــور را شکســته، در توییتی ابزار امیدواری کرد که در 
کنــار عفــو رهبــری، دولــت هــم اختالل هــای اینترنتی و 

محدودیت های فضای مجازی را رفع کند.
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خدمت ویژه آیتول
خدمــات  یکپارچــه  ســامانه 
خودرویی آیتول، خدمت پرداخت متمرکز 
و یکپارچــه عوارض ســالیانه خــودرو را در 
کل کشور از طریق وب سایت و اپلیکیشن 

خود ارائه داده است.

کالدفلر فیلتر نمی شود
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
اعالم کــرد اختــالل کالدفلر برطرف شــده 
و دولــت برنامه ای بــرای فیلتر یــا قطع این 

سرویس ندارد.

دبیر جدید شورای عالی
حکمــی  در  رئیس جمهــوری 
محمدامیــن آقامیــری را کــه پیــش از این 
معاون وزیــر ارتباطات بــود، به عنوان دبیر 
شــورای عالــی و رئیــس مرکز ملــی فضای 

مجازی منصوب کرد.

اینترنت مخصوص توریست ها
یــر ارتباطــات گفتــه بــرای  وز
گردشــگران خارجــی ســیم کارت های 
خاصــی را طراحی می کنند کــه بتوانند 
بــدون محدودیــت از فضــای مجــازی 

استفاده کنند.

اواخــر آذرمــاه اعــالم شــد کــه پلتفرم هــای کســبینو، 
روبیــکا، شــیپور، ایتــا و ســروش پــالس از بیــن ۲4 پلتفــرم 
حمایتــی  بســته  دریافــت  بــرای  درخواســت دهنده 
کســب وکارهای اقتصاد دیجیتــال، مشــمول دریافت این 
بســته شــده اند. حاال با گذشــت بیش دو ماه از ایــن خبر، 
شــیپور اعالم می کند که هنــوز روند دریافت تســهیالت از 
طریق این آیین نامه و اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار دارد 
و این شــرکت موفق نشــده از هیچ یــک از وعده هایــی که از 
طریق این آیین نامه به کسب وکارهای مشــمول داده شده 

استفاده کند.
رویین صمــدزاده، مشــاور مدیرعامل شــیپور در گفت وگو 
بــا کارنــگ اعــالم کــرده کــه هنــوز آیین نامــه حمایــت از 
کســب وکارهای اقتصاد دیجیتال که این شرکت مشمول 

دریافت حمایت های آن شــده، برایشــان به اجرا درنیامده 
است. صمدزاده در این مورد به کارنگ می گوید: »متأسفانه 
با وجود گذشــت حدود دو ماه از شــروع این فرایند تنها دو 
جلسه عمومی دعوت شدیم و در این جلسه ها هم توجه و 
تمرکز اصلی سازمان فناوری به پلتفرم های پیام رسان بومی 
بوده و شــیپور در حاشــیه بوده  اســت و تنها در پنج دقیقه 
انتهای جلســه معرفی پلتفرم های مشــمول این آیین نامه 

فرصتی کوتاه برای صحبت داشتیم.«
او ادامــه می دهــد: »تاکنــون هــم نحــوه حمایــت یــا فرایند 
تســهیالت نامشــخص و مبهــم اســت و حتــی نحــوه 
اجرایی شــدن امکاناتــی کــه در آیین نامــه ذکر شــده مانند 
معافیــت مالیاتــی کســب و کارهایی کــه در پلتفرم هــای 
مشمول فعال اند نیز روشن نیست یا حداقل برای ما روشن 

نشده است.«
صمــدزاده به صــورت ضمنــی تأکید می کنــد که تنهــا برای 
دریافت تسهیالت از سمت دولت وارد این پروژه شده و در 
نهایت نیز تاکنون نتوانسته تسهیالتی را بر مبنای این طرح 

دریافت کند.
او در ایــن زمینــه اعالم می کنــد: »شــیپور در طول ۱0 ســال 
فعالیت خود حتی یک ریال کمک مالی در قالب تسهیالت 
از سمت دولت یا سیستم بانکی نگرفته و همواره با سرمایه 
سهام داران خود رشد کرده و فعالیتش را ادامه داده  است. 
این اولین بار بود که برای توســعه و ســرمایه گذاری بیشــتر 
قصد داشتیم از منابع مالی خارج از سهام داران، چه تأمین 
مالی بانکی یا تسهیالت معاونت اســتفاده کنیم که البته 

تاکنون موفق به آن نشده ایم.«

کدام حمایت؟
شیپور می گوید با وجود اینکه در 
فهرست دریافت بسته حمایتی 

کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال 
هستند، هنوز خبری نیست

نخستین رویداد موبایل و ارتباطات

اولین کنگره موبایل ایران برگزار شد
اولین کنگره موبایل ایران سه شنبه دوم اسفند در مرکز دائمی 
نمایشگاه های بین المللی ایران مال آغاز به کار کرد و تا جمعه، 
پنجم اسفندماه از ساعت ۱۱ تا ۱۹ میزبان بازدید عالقه مندان 

به فناوری های موبایل بود.
این کنگره به عنوان نخســتین و بزرگ ترین رویداد موبایل و 

ارتباطات با محورهای زیست بوم موبایل، نمایشگاه نرم افزار و 
سخت افزار موبایل و ستاره  های موبایل ایران با حضور دو تن 
از معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، میثم عابدی 
معاون فنــاوری و نــوآوری، رئیــس کمیته اقتصــاد دیجیتال 
مجلس و رضا باقری اصل معاون امور مجلس و استان های 

این وزارتخانه افتتاح شــد. همزمــان با برگــزاری اولین کنگره 
موبایل ایران، رقابت استارتاپی نیز با محورهای مرتبط حوزه 
فناوری آغاز شد. در پایان این رقابت استارتاپی که با معرفی 
راهنمایــان رقابت آغاز شــد، تیم هــای برتر پس از چهــار روز 

انتخاب و در مراسم اختتامیه کنگره معرفی شدند. 
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

ماجرا از هفت صبح یکشنبه ای شروع شد که روز قبل از آن 
)شــنبه هشــتم بهمن ۱40۱( زلزله ۵.۹ ریشتری شهرستان 
خوی واقع در آذربایجان شرقی را لرزانده بود و ترس و وحشت 
عمیقی در دل مردم این شهر و روستاهای اطراف ایجاد کرده 
بود. همــان روز ســایت ها و خبرگزاری ها، اخبــاری از ضعف 
کمک رســانی برای زلزله زده هــا مخابره کردند و نشــر همین 

اخبار، دستمایه نگرانی بقیه افراد جامعه شد.
»در حالی که در دلم به نهادهای مســئول غــر می زدم، خود 
را مورد خطاب قرار دادم که چرا خودم کاری برای زلزله زدگان 
انجام نمی دهم؟ به پشوتن  پورپزشک، مدیرعامل »پادرو« 
زنگ زدم و به او گفتم ایــده ای دارم و ایــده ام را به این صورت 
مطرح کــردم که بیاییــم از جانب پــادرو از بقیه شــرکت های 
اســتارتاپی بخواهیــم بــرای کمک بــه مــردم زلزلــه زده خوی 
مشارکت کنند. پشوتن بسیار استقبال کرد و برای هر نوع 
همراهــی، دل من را گــرم کرد. دســت بــه کار شــدم. از طرف 
پادرو با یک توئیت اعالم آمادگی کردم که می توانیم کمک 
شرکت های داوطلب را به دست مردم خوی برسانیم. در زیر 
توئیت نیز شرکت هایی را که می دانســتیم همراه هستند، 
منشن کردیم و منتظر کامنت بقیه دوستان ماندیم.  ظرف 
مدت زمانی کوتاه تعداد زیــادی کامنت برای همراهی آمد و 
خیلی زود استارتاپ های زیادی، برای اینکه این ایده به ثمر 

بنشیند، در کنار ما بودند.«
این صحبت ها را ســحر افاضلی، مدیر روابط عمومی پادرو 
)پلتفرم هوشمند پرداخت و ارســال کاال برای فروشگاه های 
آنالین( در جمع مدیران روابط عمومی۱7استارتاپی که برای 
اجرای پویش کمک به مردم زلزله زده خوی همراه شده  بودند، 
مطرح کرد و بــا اظهار قدردانــی از تک تک آنان افــزود: »این 
پویش و هم افزایی در اکوسیستم اتفاق افتاده، اما می تواند 

به نحوهای دیگر نیز ادامه دار باشد.« 
او در توضیــح فراینــد اجــرای ایــن پویــش گفــت: »پــادرو به 

شرکت های استارتاپی اعالم کرد چنانچه تمایل دارند برای 
زلزله زده های خوی کمــک غیرنقدی و اقالم ضروری ارســال 
کنند، پادرو با اســتفاده از زیرســاخت لجستیکی خود این 

کمک ها را به دست مردم می رساند.«
وی افزود: »در این هم افزایی شرکت های دیجی کاال، اسنپ، 
فالیتیو، زیتل، فناپ، زرین پــال، دکترِ تو، فناپ تلکام، فناپ 
تک، پارســا، دیوار، کافه بازار، تکنوالیف، آچاربــاز، تریبون و 
ماهکس مشــارکت و در تأمیــن چند هزار قلــم ازجمله پتو، 

بخاری، خوراکی، شوینده و دارو کمک کردند.«
وی در ادامه افزود: »وقتی اقالم اهدایی از سوی کسب وکارها 
برای ارسال آماده شد، توسط سه کامیونت به سمت خوی 
روانه شد و ما در تیم پادرو برای نظارت بر توزیع اقالم، روانه 
این شهر شدیم و در بازدید میدانی از شهر خوی و روستاهای 
اطراف از میزان آســیب به خانه هــا و نحــوه توزیع کمک ها، 
اطالعاتی را برای ادامه مسیر کمک رسانی به هموطنان مان 

به دست آوردیم.«
افاضلی در این گزارش، به استفاده از کمک نیروهای داوطلب 
محلی، نیروهای هالل احمر و بنیاد خیریه مهرآفرین برای 
توزیع اقالم جمع آوری شــده اشــاره کرد و گفت: »بســیاری 
از مردم در شهر و حتی روســتاها از اقالم اولیه مثل چادر یا 
بخاری برخوردار شده  بودند، اما ما سعی کردیم با استفاده 
از کمک نیروهای بومی، اقالم را به روستاهای کمی دورتر که 

موفق به دریافت اقالم نشده  بودند، برسانیم.«
در ایــن جلســه کــه دوم اســفند ۱40۱ در فضــای جلســات 
اشتراکی کافه فیشرآباد و با حضور تعدادی از مدیران روابط 
عمومــی اســتارتاپ های مشــارکت کننده در ایــن پویــش و 
همچنین با حضور دو مهمان کــه هــر دو از امدادگران زلزله 
خوی بودند برگزار شــد، گــزارش مفصلی همــراه با عکس و 
اسالید از پویش مشارکت استارتاپ ها برای کمک به مردم 

زلزله زده خوی ارائه شد.

ارائه گزارش پویش پادرو به همراه هم فکری مدیران 
استارتاپی در کافه فیشرآباد برای تقویت نقش این 

کسب وکارها در بحران های مختلف

همراهی 17استارتاپ با 
پادرو برای پویش زلزله خوی هیچ ندیده ای هنوز !

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

Way2Pay.press :وب ســایت انتشــارات راه پرداخــت

Way2Pay.shop انتشــارات:  فروشــگاه  وب ســایت 

ت
شارا

انت

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

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

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

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

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

مسائل کلیدی استفاده می کند.

محمدرضاقلعهونی هیرترپی،مارایاسوتاین

مبایناکرربدیعفالیتدردنیایخلقارزشافزودهخلاق

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

ISBN 978-622-7702-68-2
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آیا عاشــق شــغل آزاد هســتید؛ ولی نگران اینکه درآمدتان، تضمین 
نشده باشد؟ آیا شــما یک ارائه دهنده خدمات خوداشتغالی هستید 
و به دنبال ایجاد کسب وکاری که استمرار داشته باشد؟ آیا برای ایجاد 
پایگاهی از مشــتریان تالش می کنید؟ آیا می خواهید حرفه مســتقل 
خود را به سطح باالتری ارتقا دهید، اما نمی دانید چگونه؟ لورا بریگز، 
نویســنده، مربی و ســخنران به هزاران کارآفرین مشــتاق کمک کرده 
که آزادی و انعطاف پذیری رهایی بخش شــیوه جدیــدی از کار کردن را 
بیابند. اکنون، او اینجاســت تا راهنمای تجربه شده خود در همکاری 
با شرکت هایی مانند مایکروســافت و بیزینس اینسایدر را به اشتراک 
بگذارد و به شما کمک کند کســب وکار خود را گسترش دهید و به قله 
مالی جدیدی صعود کنید. کتاب »فریلنسر  شــش رقمی« نقشه راهی 
بــرای موفقیــت در اقتصاد گیگ اســت؛ یــک رویکــرد تاکتیکی برای 
هموارســازی فراز و فرودهــای کار و ارتباط با مشــتریان و رســیدن به 
رشــد قابل توجه. با تکیه بر عمق تجربیات بریگز و ۱۹ فریلنسر دیگر، 
مجموعه ای از تکنیک هــای کاربــردی را فرا خواهید گرفــت که کمک 
می کند مدل ذهنی خود را تغییر دهید و جریان درآمدی پایداری را به 
سمت خود سوق دهید.با مسلح شدن به نکات و ترفندهای حرفه ای 
کتاب، بــا اعتماد بــه نفــس می توانیــد روی خودتان ســرمایه گذاری 
سودآوری انجام دهید. این کتاب تالش می کند روش های فریلنسری 
اثربخش را  به شــما بیاموزد تا این دنیا را به یک ماشــین پول ســازی 

تبدیل کنید.
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لورا بریگز

نقشه راه موفقیت در اقتصاد گیگ

ریحانه پورامین مقدم جورشری  محمدرضا قلعه نوی،

فریلنسر
شش رقمی

با درآمد

ویراستار علمی: علیرضا خداکرمی
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یلنســر  فر کتــاب 
شش رقمی با حمایت 
تجــارت  شــرکت 
الکترونیک پارســیان 
تــــاپ  اپلیکیشن  و 
منتشــر شــده   است
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 »Subscribed« کتاب »آینده در اشــتراک اســت« با عنــوان اصلــی
یکــی از کتاب های پرفروشــی اســت که بــه موضوع مدل کســب وکار 
اشــتراکی پرداخته اســت. در این کتاب مدل کســب وکار شرکت هایی 
مانند نتفلیکس، اسپاتیفای و سلزفورس بررســی شده است. از منظر 
نویسندگان کتاب مدل کسب وکار اشتراکی تحولی واقعی و فرصتی جدید 

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

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

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

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

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

آینده 
در اشتراک است

ISBN ???-???-???-???-5
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نسل زد سازوکار همه چیز را دگرگون کرده است.  با این حال کسب وکارهای 
امروز بر پایه رفتارهای این نسل در خرید و فروش شکل نگرفته اند یا نحوه 
جذب نیرو یا استخدام کسب وکارها با شــیوه  این نسل در یافتن شغل و 
حفظ آن متفاوت است. روز به روز به جمعیت شاغل نسل زد، مهم ترین 
گروهی که در مورد روند تولید محصوالت تصمیم گیری می کنند، افزوده 
می شود و رهبران کسب وکارها باید آشنایی کاملی با آن ها داشته باشند. 
شرکت هایی که به سرعت با طرز فکر نسل زد سازگار می شوند، برنده های 
دنیای کسب وکار در بیست سال آینده خواهند بود. کسانی که این نسل را 

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

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

دوره حساس می کند. 
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مهدی دریایی، عباس خمسه جیسون دورسی، دنیس ویال

ویرایش دوم

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

زیکونومی

ISBN 978-622-7702-67-5
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یکونومــی   ز کتــاب 
بــا حمایت شــرکت 
آدونیس منتشــر شده 
آن  ناشــر اصلــی  و 
ینس  اســت پر بیز هار
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راه دور است و بیابان در پیش
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عارف رومینا، مســئول کمیتــه فناوری های هوشــمند حوزه 
معاونت حمل ونقل ســازمان راهداری، فعالیت اســنپ در 
بخش برون شــهری را غیرقانونی اعالم کرده و گفته اســت: 
»برای حمل مســافر یــا کاال در جاده های کشــور باید ســند 

حمل دریافت شود.«
 عارف رومینا، مســئول کمیته فناوری های هوشــمند حوزه 
معاونت حمل ونقل سازمان راهداری در پاسخ به این پرسش 
که آیا شــرکت اســنپ برای فعالیــت در بخــش حمل ونقل 
برون شهری )بین شهری( از ســازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای مجوزهای الزم را دریافت کرده، اظهار کرد: »اسنپ 
تاکنون برای ایــن کار مجــوزی از ســازمان راهــداری دریافت 
نکرده است. قانون می گوید حمل  مسافر و بار در جاده باید 
توسط سند حمل انجام شود.« به گفته او، برای حمل ونقل 
مسافر صورت وضعیت صادر می شــود که برای این کار نیز 

باید تمبر باطل شود.
وی با بیــان اینکــه وزارت اقتصــاد برای ایــن کار تمبــر صادر 
می کند، تأکید کرد: »بنابراین برای حمل مســافر یــا کاال در 
جاده های کشــور باید سند دریافت شــود که بر این اساس، 
فعالیت اسنپ در بخش حمل ونقل بین شهری غیرقانونی 
اســت.«  اســنپ اخیراً و پــس از وقفــه ای پنج ســاله مجدداً 
امکان سفرهای بین شهری تا مسافت ۵00 کیلومتر را برای 
کاربران خود فراهم کرده و هم اکنون حمل ونقل بین شهری 
برای شــهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشــهد و تبریز در 
اسنپ فعال شده است. برای مثال هزینه سفر از مبدأ تهران 
)خیابان مطهری( تا اصفهان )میدان نقش جهان( در حال 

حاضر یک میلیون و ۵0 هزار تومان است.

 رومینا سامانه راه می اندازد!
اما این همه خبرسازی این مقام مسئول سازمان راهداری 
نیست. او در خبری دیگر اعالم کرده که به زودی از پلتفرم 

سفرهای برون شــهری وزارت رونمایی خواهند کرد! عارف 
رومینا با اشــاره بــه اقــدام غیرقانونی اســنپ در راه اندازی 
سفرهای بین شهری اظهار کرد: »با توجه به نیاز کشور به 
هوشمندسازی حمل ونقل بین شــهری، سازمان راهداری 
و حمل ونقل جــاده ای با شــرکت های دانش بنیــان در این 
بخش وارد مذاکــره شــد.« وی ادامه داد: »بر این اســاس 
تعــدادی از ســامانه های نوین حمل ونقل شناســایی شــد 
و با رویکــرد ارائــه خدمــات همــراه بــا آرامش یــک پلتفرم 
نوین در حال پیاده ســازی اســت.«   رومینا با اعالم اینکه 
پلتفرم مذکور تا پیش از تعطیالت نوروزی نهایی می شود، 
تصریــح کــرد:  »خدمات رســانی در بخــش حمل ونقــل 
درون شهری و برون شهری )بین شهری( دو مقوله متفاوت 
از هم است؛ ســفرهای درون شهری با احتســاب ترافیک 
مثــالً برای شــهر تهــران یــک تــا دو ســاعت زمــان می برد، 
اما ســفرهای بین شــهری حــدود پنج ســاعت.« مســئول 
کمیته فناوری های هوشــمند حــوزه معاونــت حمل ونقل 
ســازمان راهداری بــا تأکید بــر اینکــه در این دو نوع ســفر 
خودرویــی، جــاده و راننــده با همدیگــر متفاوت هســتند، 
افزود: »رانندگان درون شهری فقط یک گواهینامه دارند، 
اما رانندگان بین شــهری دارای کارت هوشــمند هستند و 
برای انجام ســفر بایــد صورت وضعیــت دریافــت کنند.« 
رومینا با اشــاره به اینکه در پلتفرم ســفرهای بین شــهری 
صورت وضعیت به صــورت آنالین صادر می شــود، گفت:  
»بــه  دنبــال انتخــاب یــک نــام بامســمّا بــرای ایــن پلتفرم 
هســتیم؛ نرم افــزاری کــه تمــام شــرکت های حمل ونقــل و 
سواری کرایه ها درگیر آن می شوند.« وی با یادآوری اینکه 
اپ )نرم افزار( سفرهای بین شهری مشابه اپ درون شهری 
اســت، اضافــه کــرد: »در نرم افزار ســفرهای برون شــهری 
امکاناتــی ازجملــه زمــان ســفر، خدمــات ســفر، توقــف، 

پذیرایی، قیمت و… وجود دارد.«

سفر برون شهری با اسنپ ممنوع و هم زمان اعالم شد 
وزارت راه، سامانه حمل مسافر بین شهری راه می اندازد!

 سازمان راهداری
رقیب اسنپ می شود

»شاید موافق نباشید!«

هر شنبه، تحلیل خبرهای 
اکوسیستم با رضا جمیلی

بسنده کردن به سخت خبرها که صرفا تیترها 
را به شما یم دهند چیز زیادی از واقعیت 

ماجراها نصیب تان نیم کند. اگر در دام 
نرم خبرها و داستان هایی که برندها برای 

خودشان یم سازند هم بیفتید که تاکید اول 
و آخرشان این است که »ما خوبیم« یا »همه 

عالم سر ناسازگاری با ما دارند...« یک چاه ویل 
دیگر است. سردبیر کارنگ یم گوید در این 
برنامه تالش دارد تحلیل وقایع و اتفاقات را 
ورای خبرها و اهداف منتشرکنندگان آنها با 

شما در میان بگذارد. 

کنید سکن  ا

 اینترنت طبقاتی 

در برنامه این هفته 
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در نشست ارزش آفرینی دیجیتال در بانکداری، رگوالتوری پرداخت و رویکرد شرکت ها در مسیر 
خلق سرویس های جدید بررسی شد

پــس از ســه ســال وقفــه، یکــم اســفندماه روز اول نهمین 
نمایشــگاه بانکــداری الکترونیــک و نظام هــای پرداخــت 
دیجیتال با حضور و مشــارکت بیش از ۵۰ بانک و شرکت 
فعــال در ایــن حــوزه، بــا شــعار »ارزش آفرینــی دیجیتال« 
برگــزار شــد کــه در حاشــیه آن چندیــن پنــل، ســخنرانی و 
کارگاه آموزشی برگزار شد. این همایش با سخنرانی اصغر 
ابوالحســنی، قائم  مقــام بانک مرکــزی، رئیــس همایش و 
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی افتتاح شد. به عقیده 
ابوالحسنی، این وقفه به جاافتادن بانکداری الکترونیک و 
فناوری های بی حد زمان و مکان کمک کرده است. در ادامه 
مهران محرمیــان، معــاون فناوری های نوین بانــک مرکزی 
گفت: »یکی از اولویت های مهم بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، 
پرداختن به بحث اعتبارســنجی اســت و ما بحث انتقال 
دیتا را در جلسات هفتگی به طور مرتب پیگیری می کنیم.«

عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات در ســخنرانی خود در این 
همایش از بانک ها خواست که به اپراتورها در تأمین اعتبار 
برای توسعه زیرساخت های خود در این زمینه کمک کنند.

 ارزش آفرینی دیجیتال در بانکداری
یکی از پنل های این رویداد، نشست ارزش آفرینی دیجیتال 
در بانکداری بود که با مدیریت علی عبداللهی، مدیرعامل 
شرکت ملی انفورماتیک برگزار شد و سخنرانان چالش ها و 
موانع موجود برای ارزش آفرینی در حوزه اقتصاد دیجیتال 

را مورد بررسی قرار دادند.
در این پنل، شهاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ 
در صحبت خود با تأکید بر اینکه اصل ماجرای بحث تحول 
دیجیتال، مشتری است، گفت: »ما اکثر اوقات در اقدامات 

و برنامه ریزی ها، مشتری را در نظر نمی گیریم و نگاه واقعی 
به مشــتری نداریم. مشــتری نهایی و خــرد بایــد ارزیابی و 
رفتارشناسی شود، اما بســیاری از اوقات از مشتری غافل 
می شویم. باید بررسی کنیم که خواست مشتری چیست 
و از محصول ما رضایت دارد یا خیر. ما در خلوت خودمان 
یا براساس تصورات ذهنی خود، محصولی تولید می کنیم. 
حاال باید به دنبال این باشیم که کدام یک از محصوالت ما 

با اقبال مواجه می شود.«
او ادامه داد: »اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، باید 
نگاهی به صنعت و ذینفعان و باالدستی ها و پایین دستی ها 
داشــته باشــیم. ما هنوز در مورد کالن مســئله های کشور، 
موضــوع تقابــل دولتی ها و خصوصی هــا را داریــم. فاصله 
نامفهــوم و ترجمه نشــده اســناد باالدســتی و برنامه ها به 
قوت خود باقی است. هنوز نمی دانیم کالن انتظار دولت و 
حاکمیت از صنعت مالی چیست و کاری که ما االن انجام 
می دهیم، مورد قبول اســت یا نه؟ آیا کنترل پذیری بیشتر 
را می خواهیم مورد توجه قرار دهیم؟ هنوز من نمی دانم از 
منظر اسناد باالدستی یعنی اسناد باالتر از بانک  مرکزی، 
چــه کاری را انجــام دهیــم یعنــی توســعه اتفــاق می افتد؟ 
بعد مشــخص نیســت بازیگران چه نقشــی دارنــد. هنوز 
نمی دانیم که بخش خصوصی کجا بایســتد و وارد شــود، 

زمین  بازی است و کسی ایرادی نمی گیرد.«
جوانمردی در بخش دیگری از صحبت های خود به حوزه 
رگوالتــوری پرداخــت و گفــت: »آیــا دغدغــه بانــک مرکزی 
امروز نظارت است یا توســعه؟ ما در اخبار در مورد توسعه 
می شــنویم و در عمل، نظــارت و کنترل بیشــتر می بینیم. 
اگر فــارغ از هر انتقادی، دغدغه نظارت بیشــتر اســت، آیا 

اقدامات ما در این راستاست؟ ما منابع محدود داریم. این 
منابع را به کدام هدف اختصاص دهیم؟ اصالً برنامه ریزی 
کجای اقدامات ما قــرار دارد؟ هر کدام از این ســؤال ها را که 
می پرسم در ذهن هر کدام از ما مثال های متعددی می آید 

چون مدام با همه آنها مواجه می شویم.«
جوانمردی در ادامه سخنانش به مسائل موجود در بانک ها 
پرداخت و بیــان کــرد: »در بانک ها ما به دنبــال فرصت ها 
یا رفــع تهدیدها هســتیم؟ مــن در بانک هــا دیــده ام که به 
دیجیتالی شــدن برای رفــع تهدیدها نــگاه می کنند. یعنی 
مدینه فاضله دارند و برای رسیدن به آن، با ابزارهایی سعی 

می کنند از چیزهای دیگر فاصله بگیرند.«
جوانمــردی باقــی صحبت هــای خــود را بــه چالش هــای 
شــرکت ها اختصاص داد و گفت: »در سطح شرکت ها ما 
واقعاً از نگاه مهندس زده جدی رنج می بریم و فکر می کنیم 
بهتر از مشتری می فهمیم. در کشــورهای در حال توسعه 
براســاس فشــار فنــاوری، محصولی تولیــد می کننــد و این 
موضوع هم وارد کشور ما می شود. در صورتی که نمی توانیم 
روی فشــار فناوری برنامه ریزی کنیم و بایــد روی نیاز مردم 

برنامه ریزی شود.«
مدیرعامل هلدینگ فناپ همچنین در ادامــه اظهار کرد: 
»برای بازاری که ظرفیت و منابع و نیــرو ندارد، می خواهیم 
فناوری جدیــد وارد کنیــم. باید این موضــوع را بفهمیم که 
بازار ما با بازارهای توســعه یافته فرق دارد. گاهی در ســطح 
شــرکت ها معتقــد هســتیم کــه محصــول مــال ماســت. 
حواس مــان نیســت ایــن بایــد روی چــه زیرســاختی و بــا 
چه ســرمایه گذاری ای بنشــیند و وقتــی ارزش ایجاد شــد، 
ســهم مان را برداریــم. در صورتــی کــه بایــد حداکثرســازی 

منافع شرکا جایگزین 
منافع شـــرکت ها شود

رئیس کل بانک مرکزی 
مطرح کرد

چالش جهانی 
 تدوین مقررات

حوزه رمزارز
روز دوم و پایانــی نهمیــن دوره همایش 
بانکــداری الکترونیــک و نظام هــای 
پرداخــت بــا پیــام ویدئویــی محمدرضا 
فرزیــن، رئیــس کل بانــک مرکــزی آغاز 

شد.
رئیــس کل بانــک مرکــزی در بخــش 
اول صحبت هــای خــود اظهار داشــت: 
»همان طور کــه مســتحضرید، فناوری 
اطالعــات در ســال های گذشــته تقریباً 
تمامی ابعاد زندگــی بشــر را درنوردیده 
اســت. در حوزه صنعت مالــی، فناوری 
داشــته؛  بیشــتری  توســعه  مالــی 
به طوری که امروزه نمی توان یک خدمت 
مالــی را متصــور شــد کــه از بانکــداری 

الکترونیک استفاده نکرده باشد.«
فرزین در بخش دیگری از صحبت های 
خــود بــا اشــاره بــه امضــای دیجیتــال و 
فناوری دفتر کل توزیع شده و بانکداری 
دیجیتــال گفــت: »امــروزه دیگــر بدون 
استفاده از این ابزارها نمی توان فعالیت 
بانکــی انجــام داد. در کنار ایــن، تدوین 
مقــررات باید توســعه پیدا کنــد و بانک 
مرکزی به عنوان تنظیم گر در این زمینه 

عمل می کند.«
او در بخــش دیگــری از صحبت هــای 
خــود عنوان کــرد: »در زمینــه نوآوری ها 
تدویــن مقــررات کار بســیار ســختی 
اســت و در ایــن زمینــه بانــک مرکــزی 
سندباکسی فراهم کرده و در یک محیط 
آزمایشگاهی به بررسی پرداخته است. 
به نظر مــن این از کارهای بســیار خوبی 
اســت که در بانک مرکزی انجام شده و 
منجر به تدوین مقررات مناسب در این 

حوزه خواهد شد.«
 به گفته فرزیــن، ریال دیجیتــال نیز در 
مرحلــه آزمایشــی اســت و تدویــن ایــن 
موضوع به صورت تدریجی خواهد بود. 
به عقیــده او در تمام بانک هــای مرکزی 
دنیا، چگونگی تدوین مقررات این حوزه 

به یک معضل تبدیل شده است.

MESSAGEپیام
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منافع خودمان به حداکثرســازی منافع شرکایمان و منافع 
اکوسیستم تغییر پیدا کند. خیلی از موضوعات اصالً قابلیت 
ورود جدید را ندارند و اقتصادی نیستند؛ یعنی اگر مسائل 
رگوالتوری حل وفصل شده باشد و پذیرش بازار هم باشد، اما 

بخشی از آن اقتصادی نیست.«

 نمی توان پشت درهای بسته قانون نوشت
مجتبــی توانگــر، رئیس کمیتــه اقتصاد دیجیتــال مجلس 
در این پنل با اشــاره به اینکه اگر برخی جاهــا ارزش آفرینی 
دیجیتالی رخ نداده، شــاید به خاطر قوانین سختگیرانه ای 
بوده که در مجلــس یا در بانــک مرکزی وضع شــده و جلوی 

نــوآوری را گرفتــه اســت، گفــت: »حتــی بانــک 
مرکزی گاهی نقــش رقیب دارد، بــه جای اینکه 

رگوالتور باشد.«
رئیــس کمیتــه اقتصــاد دیجیتــال مجلــس بــا 
اشــاره به این موضوع که برای بهبود وضعیت، 
بایــد در قانون گــذاری تغییراتــی ایجــاد کنیــم، 
گفت: »هم اکنون قانون گذاری با مشارکت خود 
اکوسیســتم ممکن اســت. دورانــی کــه در اتاق 
بســته مقررات نویسی کنند، گذشــته و فقط با 

گفت وگو می توان این کار را انجام داد.«
توانگر در بخــش دیگــری از صحبت های خود، 

به نامه هایی که برای وزیر ارتباطات و رئیس جمهوری ارسال 
کــرده بــود، اشــاره و بیــان کــرد: »در این چنــد وقــت  دو نامه 
منتشر کردم؛ یکی به آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور 
و رئیس شورای عالی فضای مجازی ارســال کردم که جواب 
مختصــری هــم دریافت کــردم. نامــه دیگــر در مــورد میزان 
ترافیــک مصرفــی ایــن فضــا بــه وزارت ارتباطــات بــود. در 
مجلس مسئولیت بحث اقتصاد دیجیتال را دارم و رئیس 
مجلس هم شــخصاً از من پیگیر هســتند. پیــش از اینکه 
از زیرســاخت های بانک مرکزی توقع داشته باشــیم، واقعاً 

اختالالتــی در فضــای اینترنتی 
شکل گرفته و محدودیت هایی 
ایجاد شــده و با وزارت ارتباطات 

در حال صحبت هستیم.«
به گفته توانگر، وزارت ارتباطات 
کــه  پذیرفتــه  در حوزه هایــی 
بایــد اختــالالت را رفــع کننــد و 
نمایندگان هم در مجلس هرچه 

در توان دارند، انجام می دهند.
توانگر در پاسخ به سؤال دیگری 
در مــورد طــرح صیانــت و ایجاد 
مانع بــرای اعضای اکوسیســتم 
گفت: »برخی دوستان به دنبال 
این هســتند که طرح صیانت را 
تصویب کننــد و می خواهند در 

فضای مجازی کاری انجام دهند و ما باید به دنبال این باشیم 
که این طرح ها به نفع مردم تعدیل شود.«

توانگر تأکید کرد که تا زیرساخت فراهم نشود، هیچ اتفاقی 
نمی افتــد و در ایــن مــورد توضیــح داد: »ســال ۱۳۹۰ »اوبر« 
شــکل گرفته بــود. ایــن ایــده در ذهــن اعضای اکوسیســتم 
ایران هم شــکل گرفته بود، اما چون اینترنــت جوابگو نبود، 
نمی توانستیم عملی کنیم. وقتی به سمت افزایش پهنای 
باند و افزایش ســرعت اینترنت رفتیم، ســال ۹۵ به تاکسی 
اینترنتی رسیدیم. ایده در ذهن جوانان مستعد ایرانی بود یا 

در مورد بحث دعوای صداوسیما و VODها.«
توانگر بار دیگر تأکید کرد که بانک مرکزی باید نقش بازیگری 
خــود را کمرنــگ کنــد و نماینــدگان در مجلــس به ایــن باور 

رسیده اند که در اتاق دربسته نمی توان قانون نوشت.

 مدل کسب وکار نظام بانکی ما زیان ده است
عبــاس معمارنــژاد، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه آزاد بــه 
چالش هــای حــوزه ارزش آفرینــی پرداخــت و گفــت: »هــر 
کســب وکاری چند هدف را دنبــال می کند: به دنبــال درآمد 

باالســت، مشــتری داشــته باشــد و هزینــه پاییــن باشــد و 
محصوالت باکیفیت ارائه دهد. در فضای سنتی دستیابی 
به همــه ایــن اهــداف امکان پذیر نیســت. در فضــای تحول 

دیجیتال می توان به این اهداف دست پیدا کرد.«
 در نظام بانکی چهــار راهکار بــرای ارزش آفرینــی دیجیتال 
وجــود دارد: یکــی خــود تحــول دیجیتــال، فراگیــری مالــی، 
نقش بانک هــا در تأمین مالــی زنجیره هــای ارزش و رویکرد 
اکوسیســتمی در نظام بانکی. در حوزه تحول دیجیتال هم 

سندی تنظیم و منتشر شده است.«
معمارنژاد با بیان اینکــه وقتی صحبت از تحــول دیجیتال 
می شود، همه به دنبال فناوری می روند، گفت: »در صورتی 
که فنــاوری بخش کوچکــی از تحــول دیجیتال 
اســت. مطالعات محققان و شــرکت های مهم 
دنیا نشان می دهد اگر ســهم فناوری های نوین 
در کاهــش هزینــه بین پنج تــا ۱۰ درصد باشــد، 
سهم اصالح فرآیندها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است 
و تبییــن اســتراتژی ها بــاالی ۲۵ درصد اســت. 
پس تحــول دیجیتال ســه بــال دارد: بــال مدل 
کسب وکار، بال فرایندهای کســب وکاری  و بال 

فناوری نوین.«
معمارنژاد در ادامه صحبت هــای خود با تأکید 
بر اینکه مــدل کســب وکار نظــام بانکی کشــور 
کالً زیان ساز اســت، گفت: »شــاید به خاطر ارزیابی دارایی 
بانک ها سودآور باشــند، اما واقعیت این است که عملیات 
بانکی زیان ده اســت. این زیان ده بــودن هم دالیل مختلفی 
دارد؛ مانند عدم اعتبارسنجی دقیق، عدم تطبیق استراتژی 

و نظام کارمزدی نظام بانکی و غیره.« 
به گفته معمارنژاد، راهکاری که می تواند مدل کسب وکارهای 
بانکــی را از زیان دهــی نجات دهــد، بحث تحــول دیجیتال 
اســت. او از زیاد شدن شــعب بانکی در کشــور انتقاد کرد و 
گفت: »در نظام بانکی کشــور حدود ۲۲ هزار شــعبه وجود 
دارد. حاال مدیران می خواستند 
فراگیــری مالــی انجــام دهنــد و 
خدمــات خــود را بــه همــه مردم 
در سراســر کشــور ارائــه دهند و 
تصمیم گرفتند شــعبه درست 
کنند. براســاس تراکم جمعیت 
و جغرافیا ۱۲ هزار شــعبه بانکی 
بیشــتر نیــاز نداریــم و ۱۰ هــزار 

شعبه زیادی است.« 
بــه گفتــه معمارنــژاد، براســاس 
گزارش هــا بــاالی ۹۲ درصــد 
تراکنش هــای مالــی در فضــای 
مجــازی و الکترونیکــی انجــام 
می گیرد و تنها هشت درصد در 
شــعبه انجام می شــود و باید به 

این سمت تغییر مسیر دهیم.

 بانک ها با اعضای اکوسیستم همکاری کنند
پیــام حنفــی زاده، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه عالمــه 
طباطبایــی نیــز در صحبت هــای خــود بــا طــرح این ســؤال 
کــه آیــا بانــک می توانــد در تمــام بخش بندی هــای صنعت 
نوآوری فعالیــت کند، گفــت: »اگــر بانک ها بخواهنــد وارد 
حوزه فنــاوری شــوند، از فعالیت اصلی خود دور می شــوند. 
از آنجا کــه پیاده ســازی تمــام نوآوری هــا در صنعــت بانکی 
پیچیده است، تنها ۳۰ درصد نوآوری ها در دنیا موفق بوده 
که حال این ســؤال مطرح می شــود که بانک ها بــرای تحول 
دیجیتال باید چه کار کنند؟« او ادامه داد: »تحقق یک مدل 
کسب وکار بدون مشارکت اعضای اکوسیستم میسر نیست 
و به عبارتــی بخشــی از اعضــای اکوسیســتم در حوزه هــای 
مختلف مشارکت می کنند. پس بانک ها باید شبکه اتحاد 
با بازیگران اکوسیستم تشکیل دهند. گاهی بانک ها در مدل 
کســب وکارهای یک صنعت دیگر مشــارکت می کنند و در 

اکوسیستم های غیربانکی حضور می یابند.«

  براساس تراکم جمعیت 
و جغرافیا ۱۲ هزار شعبه 
بانکی بیشتر نیاز نداریم 
و ۱۰ هزار شعبه زیادی 

است. راهکاری که 
می تواند کسب وکارهای 

بانکی را از زیان دهی 
نجات دهد، تحول 

دیجیتال است

در سال های اخیر فین تک ها سعی کرده اند در 
کنار بانک ها با ارائه خدمات نوین تر، سهمی از 
این بازار را در اختیار بگیرند، حاال کار به جایی 
رسیده که این دو عضو سیستم مالی، یکدیگر 
را رقیب هم نیز می دانند. البته کشمکش بین 
فین تک ها و بانک ها طی سالیان گذشته بارها 
به شکل های مختلف خود را نشان داده است. 
به همین بهانــه در حاشــیه نهمیــن همایش 
بانکــداری الکترونیــک و نظام هــای پرداخت، 
پنلی بــا عنوان »اکوسیســتم فین تک ایــران و 
تعامل اثربخش با نظــام بانکی ایــران« برگزار 
شد. در این پنل مهرک محمودی، دبیر پنل این 
ســؤال را از حاضران پرســید که بعد از سال ها 
کشمکش و رقابت بین فین تک ها و بانک ها، 

حاال مرز بین این  دو کجا قرار دارد؟

مرزها از بین رفته است
رضــا قربانــی، عضــو هیئت مدیــره 
و رئیــس کمیســیون فین تــک ســازمان نظــام 
صنفی رایانه ای تهران در پاســخ به این ســؤال 
چنیــن پاســخ داد کــه بیــن فین تــک و بانک و 
در واقع صنعــت مالی و همه کســب وکارهای 
فعــال در فضــای بانکــی، پرداختــی، بورســی 
و بیمــه ای بــا چیزی کــه بــه آن فین تــک گفته 
می شــود، مانند چند ســال قبل مــرزی وجود 
ندارد. به باور قربانــی، درهم تنیدگی بین آنها 
در سال های اخیر بیشتر شده است. او تأکید 
کرد که گواه ایــن ادعا هم چــرخ زدن در فضای 
نمایشــگاه همین همایــش اســت. قربانی در 
این مورد گفت: »اکوسیستم در این چند سال 
تغییر بسیاری کرده، اما اسم رویداد همچنان 
بانکــداری الکترونیــک و نظام هــای پرداخــت 
اســت. ایــن درحالــی اســت کــه در بخشــی از 
نمایشــگاه همایــش، شــرکت های رمــزارزی 
مشــغول ارائــه و معرفــی محصوالت خــود به 
بازدیدکنندگان هســتند. یک زمانی همایش 
در بانک ها خالصه شده بود، ولی این صنعت 
تغییر کرده است.«  به باور او از منظر مشتری 
نهایی هم خیلی فرق نمی کند که سرویس را از 

فین تک دریافت می کند یا از یک بانک؛ چراکه 
اتفاقی که در عمــل رخ می دهد این اســت که 

او خدمات مالی یکپارچه را استفاده می کند.

فاصله بین بانک ها و 
فین تک ها

حمیدرضا توســلی، عضو هیئت مدیره بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، اما در پاســخ به این 
ســؤال اعالم کرد که هنــوز فاصله زیــادی بین 
بانک هــا و فین تک هــا وجــود دارد. به بــاور او، 
شاید یک مسیر زمانی و مکانی در حال سپری 
شدن است تا نقطه بهینه این پیوست ها پیدا 
شــود.  توســلی در ایــن مــورد گفــت: »ادبیات 
تحول دیجیتــال در حــال  حاضــر در صنعت 
بانکی به صورت جدی دنبال می شود. بانک ها 
بــا آن عظمتــی کــه دارنــد، خدمات خــاص به 
مشتریان ارائه می دهند و فین تک ها قرار است 
این خدمات را تنوع بخشــی کنند و در نهایت 
در این تنوع، رضایت بیشتری برای مشتریان 
ایجاد شود. از سوی دیگر در این حین قرار است 
ارزش پیشــنهادی جدیدی داشــته باشیم که 
در ســاختار قدیمی بانکداری نبوده و نیست؛ 
بنابرایــن فین تک ها قطعــاً می توانند ظرفیت 
جدیــدی ایجــاد کننــد و در انتقــال بانک هــا 
بــه دوره دیجیتالــی شــدن کمــک کننــد.« او 
ادامه داد: »االن در مســیر بــه صورت هم نموا 
تغییرات دیده نمی شود؛ یعنی ابعاد مختلف 
این موضــوع راهبــردی، کســب وکاری، مالی و 
حقوقی اســت و چون این هم نوایی به صورت 
یکسان نیست، طبیعتاً برای فین تک ها که به 
عنوان بازو و عاملی که می توانند در کنار بانک 
قرار بگیرند و محدودیت ها که در ساختار بانک 
است را دور بزنند، صورت نمی گیرد.«  به باور 
توســلی، فین تک ها گزاره ارزشــی که بانک ها 
معموالً نیــاز دارند کــه به مشتریان شــان ارائه 
کننــد را نمی تواننــد بــه دالیــل مختلــف ارائه 
دهند و به همین دلیل رابطه نمی تواند شکل و 

شمایل خودش را بگیرد.
ادامه در صفحه 31

مرز میان بانک ها و فین تک ها
بحث و گفت وگو درباره اکوسیستم فین تک 

ایران و تعامل اثربخش با نظام بانکی 
ایران در حاشیه نهمین همایش بانکداری 

الکترونیک و نظام های پرداخت

بهناز توحیدی  

Info
@karangweekly.ir



شــــــــــــــمــــــــــــاره 88
7 اسفنـــــــــــــــــد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

8

نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در 
دومین روز و ساعت های پایانی خود میزبان پنل »حکمرانی، 
سیاســت گذاری و تنظیم گری در ارزش آفرینــی دیجیتال« 
بــود. در ایــن پنــل مهــرداد ســپه وند، مشــاور پژوهشــکده 
پولــی و بانکــی؛ محمدمهــدی فاطمیــان، رئیــس انجمــن 
فین تک؛ جعفر مرتضویان،  مدیر طرح و نوآوری شرکت ملی 
انفورماتیک؛ محمد فرجــود، مدیرعامل هلدینــگ نوآوری 
بانک تجارت؛ هاشم آقازاده، معاون علمی ریاست جمهوری 
و مهــران محرمیان، معــاون فناوری های نویــن بانک مرکزی 

حضور داشتند.

 بانک مرکزی بایــد روی طراحی ســندباکس 
وقت بیشتری می گذاشت

در ابتدای این پنل مهرداد سپه وند، مشاور پژوهشکده پولی 
و بانکی با بیان اینکه تاکنون بانک مرکزی رویکرد مثبتی به 
فین تک ها داشته، اما الزم است رویکرد مهربان تری داشته 
باشــد، گفت: »فین تک ها آنقدر که ما فکــر می کنیم بزرگ 
نیســتند که بتوانند تهدیدی برای بانک مرکزی باشــند. در 
واقع فین تک ها کسب وکارهای نوپایی هســتند که در ارائه 
خدمات مالی می توانند بســیار مفید باشــند و به آنها نیاز 
داریم. فین تک ها فضای جدیدی ایجاد کرده اند که خدمات و 
مشاوره مالی بهینه فراهم می آورند و در جهت توانمندسازی 

فنی مهم هستند.«
در ادامه این پنل، محمدمهدی فاطمیان با اشــاره به نقش 
تنظیم گر در دنیای فناوری توضیح داد: »آیا نمی  شود نهاد 
ناظر کاری نداشته باشد تا ما کارمان را انجام دهیم؟ ما قبالً 
یک ارتباط سینوسی با بانک مرکزی داشتیم و رویکردمان به 

بانک مرکزی این بوده که این نهاد در مقام پدر و حامی باشد. 
درخصوص اینکه رویکرد چه باید باشد، باید بگویم ای کاش 
بانک مرکزی روی طراحی سندباکس زمان و انرژی بیشتری 
گذاشــته بود. ما برای بســیاری از دغدغه ها قبــل از اینکه از 
ســوی بانک مرکزی به صورت دغدغه مطرح شود به  دنبال 

راهکار بوده ایم. ما باید بتوانیم کنار هم بنشینیم 
و از زاویه دید یکدیگر به مسائل بنگریم. در دوره 
جدید انجمــن در قالب یــک کارگروه مشــترک 
تــالش کردیم تعامــل جدیــدی با بانــک مرکزی 

بسازیم و امیدوار به این تعامل هستیم.«
محرمیان نیز صحبــت فاطمیــان را تأیید کرد و 
گفت: »قبالً هم ما همکاری با انجمن فین تک 
داشــتیم، اما در این دوره این همکاری و تعامل 
تقویت شده است. کنار هم بودن می تواند ارزش 
ایجاد کند و مــا در بانک مرکزی بایــد بتوانیم از 

عینک فین تک ها به مسائل نگاه کنیم.«
فاطمیان در ادامه اظهــار امیدواری کرد که در ســال جدید، 

بانک مرکزی و فعاالن فین تک به تعامل پویاتری برسند.
او ادامه داد: »ما به صورت شفاف از بانک مرکزی درخواست 
ایفــای نقــش بی طرفــی و توســعه کســب وکار را داریــم 
و پیشــنهادمان ایــن اســت کــه کســب وکارها را به صــورت 
مســتقیم به ســمت بانک ها نفرســتید. برخی مواقع آنها 
کاســه داغ تــر از آش می شــوند و برخی مواقع کســب وکار را 
می بلعند. بانک مرکزی باید نقش عادالنه ای داشته باشد 
و این توازن را برقرار کند. گرفتن مجوز و شــرایط کســب وکار 
پرداخت یاری و دیگر حوزه های فین تک بسیار سخت شده 
است. آیا با سندباکس فعلی این مسیر تسهیل می شود؟ 

 نقشه راه
بانک مرکزی چیست؟

در پنل تخصصی حکمرانی در ارزش آفرینی دیجیتال 
با اشاره به بحران تعدد رگوالتور برای کسب وکارهای 

فین تکی مطرح شد

مرضیه امیری

marzamiri3
@gmail.com

چطور می توانیم این را تبدیل به یک رگولیشن موفق کنیم؟ 
اگر بانک مرکزی در حوزه وظایفش رگوله کردن هم هســت، 
باید تمام بازیگران آن حوزه را به عنوان ذی نفع مخاطب قرار 
دهد. بارها ما دربــاره موضوعی در بانــک مرکزی صحبت و 
جمع بندی کردیم و  شش ماه بعد به ما گفته شد نهاد دیگری 
ایراد گرفته و نمی توان براساس تصمیم شش ماه قبل ادامه 

داد. این رویه باید تغییر کند.«

 گزینش دو طرح برای ورود به سندباکس
جعفر مرتضویان نیــز در توضیح ســندباکس بانک مرکزی 
توضیــح داد: »مقــام تنظیم گــر لزومــاً نقشــش ســخت تر 
کردن بازی نیســت. بعد از رونمایی از ســندباکس براساس 
چهارچوب آن، دوره فراخوان های سندباکس را برگزار کردیم 
و در یک مدت مشخص طرح هایی که وارد می شوند و چند 
معیار اصلی مانند نوآوری و ارزش آفرینی را داشــته باشــند 
وارد سندباکس می شوند. دوره اول را در تیرماه برگزار کردیم 
و ۱۱ طرح وارد سندباکس شــدند و دو طرح گزینش شدند و 
اکنون این دو طرح در محیط آزمون در حال ارزیابی عملکرد 
هستند. این دو طرح باید دست کم  شش ماه دوره آزمون را 
بگذرانند و ریسک آفرین برای پول نباشند. دوره دوم را هم در 
مهرماه برگزار کردیم و طرح های جدیدی وارد شدند و اوایل 

سال آینده این ارزیابی ها به پایان خواهد رسید.«

 به  جای تعدد رگوالتور به ســمت رگولیشــن 
چندبعدی برویم

بعــد از معــاون شــرکت ملــی انفورماتیــک، محمــد فرجود 
صحبت کــرد. او در توضیــح انتظار بانک هــا از فین تک ها و 
توسعه هم زمان فین تک ها عنوان کرد: »ابتدا باید بپرسیم 
آیا بانک هــا از رویکرد بانک مرکزی به فین تک ها اســتقبال 
می کنند؟ رگوالتور در ایران کیســت؟ آنچه ما می بینیم این 
است که ما تعدد رگوالتور داریم و فقط بانک مرکزی نیست. 
یکی از چالش های مهم ما این اســت. در برخی از کشــورها 
رگوالتور بخشــی ایجاد شــده، ولی ما چنین چیزی نداریم. 
حاال چــه باید کــرد؟ بســیاری از کارهایــی که مــا در فین تک 
می خواهیم انجام دهیم در بانک امکان آن نیســت. مانند 
تسهیالت خرد و لندتک که برای بانک و مقررات آن دشوار 
اســت. پیشــنهاد من این اســت که اتفاقاً حوزه فین تک به 
رسمیت شناخته شود و رگولیشن چندبعدی برای آن الزم 
است. در خود ساختار بانک مرکزی باید دید چه کار می شود 
کرد. همه ما می توانیم بگوییم رگوالتوری ضروری است، اما 
آیا هدف توســعه کســب وکار اســت یا نظارت بر اینکه آنها 
خطایی نکنند؟ به  نظر بنده گزینه اول باید مورد هدف قرار 

بگیرد.«
او تأکید کــرد: »شــاید مهم ترین موضــوع برای 
ما این است که در مســیر تحول دیجیتال باید 
نقشــه راه داشــت. مــا هنــوز نمی دانیم نقشــه 
راه بانک مرکــزی در این حوزه چیســت. اینها را 
بانک مرکزی باید روشن کند. می دانیم که نهاد 
دولتــی نمی توانــد پابه پــای فین تک هــا حرکت 
کند، اما باید توجه کرد کمیته مشترک و کارگروه 
هم هرچند نشانه خوبی اســت، کافی نیست. 
حوزه اعتبارسنجی ما اصالً کفاف بیزینس های 

فین تک را نمی دهد.«
آقازاده ســخنران بعــدی این پنل تخصصــی بــود. او با بیان 
اینکه در نهاد ریاست جمهوری توجه ویژه ای به موضوعات 
دانش بنیان وجود دارد، عنوان کــرد: »هرچند تدابیر بانک 
مرکزی قابل ســتایش اســت، اما قاعدتــاً مســیر و اقدامات 
باید سرعت و تناسب بیشــتری با خروجی کسب وکارهای 
فین تک داشته باشد. در قانون دانش بنیان هعا موارد خوبی 
هــم درخصــوص توســعه فین تــک و ناظر بــر دســتگاه های 
رگوالتور دیده شــده اســت. نکته دیگر اینکه وزارت اقتصاد 
دبیرخانه حمایت از تولید دانش بنیان را ایجاد کرده که ناظر 
بر بانک مرکزی اســت. تمامی اینها می تواند برای تسهیل 

مسیر بانک مرکزی مفید باشد.«

معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی خبر داد

سهم پنج درصدی 
نئوبانک ها

معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکزی 
گفت: »یکــی از اولویت هــای مهم بانک 
مرکزی در سال ۱۴۰۲، پرداختن به بحث 
اعتبارســنجی اســت و ما بحــث انتقال 
دیتا را در جلسات هفتگی به طور مرتب 

پیگیری می کنیم.«
مهــران محرمیــان در نهمیــن همایــش 
نظام هــای  و  الکترونیــک  بانکــداری 
پرداخــت اظهــار کــرد: »دربــاره اینکــه 
بین توســعه اقتصادی و توســعه یافتگی 
دیجیتالــی رابطه وجــود دارد، بایــد به دو 
نکتــه اشــاره کــرد: یکــی اینکــه بیــن این 
دو متغیــر رابطــه وجــود دارد و با توســعه 
دیجیتالــی می تــوان رشــد اقتصــادی را 
افزایــش داد. نکتــه دیگــر اینکــه تأثیــر 
توســعه یافتگی دیجیتال بــر متغیرهای 
اقتصادی در دنیا در مراحل اولیه است.«

 محرمیان تأکید کرد که حدود ۹۷ درصد 
خدمــات بانکــی به صــورت غیرحضوری 

انجام می شود.
معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکزی 
با بیــان اینکــه در زمینه ســهم BNPL از 
تجارت الکترونیک جزو کشورهای با رتبه 
مناسب هستیم، گفت: »ریال دیجیتال 
در اکثــر کشــورها در مرحلــه آزمایشــی 
اســت و ایران جزو کشــورهای پیشرو در 
این زمینه اســت. فــاز پیش آزمایشــی را 
پشت سر گذاشتیم و فاز آزمایشی آن به 

مبلغ باالتری منتشر شده است.«
او ادامــه داد: »در خصــوص رمزارزهــا 
بعد از حدود ۱۲ سال از طی کردن فضای 
رمزارزها اکنون به جایی رسیده ایم که آن 
را تعادل می گویم. بازیگــران این حوزه در 
حال پیدا کــردن جایــگاه خود هســتند. 
در کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی 
محدودیت هــای حــوزه رمــزارز بــا وضــع 
مالیــات بیــن ســه تــا ۳۶ درصــد اعمــال 

می شود.«
 معــاون فناوری هــای نوین بانــک مرکزی 
همچنین افــزود: »ســهم نئوبانک ها در 
اکوسیســتم نــوآوری حــدود پنــج درصد 

است.«
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دومین روز نهمین همایش و نمایشگاه بانکداری الکترونیک 
و نظام هــای پرداخت بــا ســخنرانی مجتبی توانگــر، رئیس 
کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسالمی آغاز شد. 

بــه گفتــه او، بانکــداری الکترونیــک و نظــام پرداخــت در 
سال های گذشته رشد به نسبت خوبی در کشور داشته؛ به 
طوری که مقایسه شیوه های الکترونیکی ارائه خدمات با ۱۵ 
سال گذشته به خوبی سرعت رشد باالیی را نشان می دهد.

از نگاه او، محور کلیدی که می تواند حل بسیاری از مشکالت 
اقتصــادی کشــور را در پــی داشــته باشــد، توســعه اقتصاد 
دیجیتال اســت. شــاهرگ این اقتصاد دیجیتــال را باید در 
توســعه فناوری های دیجیتــال در عرصه بانک ها دانســت 
که نه تنها خدمات کنونی بانک ها را الکترونیکی و دیجیتال 
می کند که منجر به تحول در خدمات بانک ها و در گام بعدی 

تحول در مفهوم بانک می شود.
توانگر معتقد است با این روش می توان بسیاری از مشکالت 
اقتصادی را رفع کرد؛ مشکالتی که به اعتقاد برخی ناشی از 
تعارض نظام های بانکی، مالی و نظام های قانونی ما در اداره و 
نظارت بر این حوزه است که منجر به مشکالت عدیده برای 
مردم، بانک هــا و فعاالن عرصه های مالی و حاکمیت شــده 
اســت. به گونه ای که نه تنها منافع مردم کــه منافع بانک ها 
و فعــاالن عرصه هــای مالی نیــز تأمیــن شــده و دغدغه های 
حاکمیت در مشکالت اقتصادی نیز برطرف شــود: »اول از 
همه بانک ها هستند که می توانند گره گشای ایجاد تحول 
باشــند. بانک هــا باید جایــگاه خــود در ایــن اکوسیســتم را 
به خوبی شناخته و بر تقویت نقش خود تمرکز کنند تا دیگر 

فعاالن این اکوسیستم، نقش های دیگر را تقبل کنند.«
توانگــر می گویــد بانک هــا بایــد تبدیــل بــه پلتفرم هــای 
زیرساختی ای شوند که با سپرده پذیری و تخصیص اعتبار و 
ارائه سرویس ها و پروتکل هایی بر افتتاح و مدیریت حساب 
مشــتریان یا حتی خلق انواع حســاب های جدید، فرصت 
فعالیت و خلق خدمات جدید، چه در حوزه های مالی و چه 
حتی به کارگیری این زیرساخت های مالی در دیگر حوزه ها، 
به توسعه این اکوسیســتم کمک کنند. الزمه این اتفاق آن 
است که بانک ها اوالً بپذیرند که سرویس های بانکداری خود 
را در اختیار فعاالن اکوسیســتم و دیگر شرکت های نوآوری 

قرار دهند و به بانکداری باز روی بیاورند و ثانیاً بانک ها وارد 
رقابت با شــرکت های اکوسیستم نشــوند و جایگاه و نقش 

زیرساختی و پلتفرمی خود را حفظ کنند.

 ناظران و ارائه خدمت به کاربران نهایی!
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس ادامــه داد: »اخیراً 
حتی شنیده شــده برخی از این مجموعه ها که قرار بوده در 
الیه ارائه خدمات به بانک مرکزی فعالیت کنند یا در نظارت 
فنی بــه این بانک کمــک کنند، وارد حــوزه ارائــه خدمات به 
کاربــران نهایی نیز شــده اند؛ اتفاقی که در برخــی حوزه های 
دیگر نیز در حال شکل گیری بود که با مقاومت اکوسیستم 
و تالش گروه هــای مختلف در مقابــل این تخلــف قانونی از 
آن جلوگیری شــد، ولی همچنان تــا زمانی که ســاختارهای 

زیربنایی این گونه شرکت ها و اقدامات به شکل 
قانونی و بــا رویکرد رفــع تعارض منافــع اصالح 
نشــوند، هرازگاهــی بــا اتفاقــات مشــابه روبه رو 
خواهیم شد. پس اوالً نظام تنظیم گری در کشور 
به ویژه بانک مرکزی باید اقدامات و فعالیت های 
خــود و شــرکت های زیرمجموعــه و پیمانکاران 
خــود را بــرای دوری از مــواردی کــه گفتــه شــد و 
آسیب هایی که خواهند داشت، مدیریت کند 
و رأساً و پیش از ورود نهادهای ناظر از وقوع این 
تخلفات قانونی جلوگیری کنــد تا بانک مرکزی 
و نهادهای مرتبط نیز بر امــور مربوط به جایگاه 

اصلی خــود در تنظیم گــری حوزه هــای پولی و بانکــی تمرکز 
داشته باشند، وزارت اقتصاد و دیگر نهادها و دستگاه های 
دولتی بر تنظیم گری و نقش هــای عمومی خود تمرکز کنند 
و بانک ها و دیگــر فعاالن اکوسیســتم در الیه هــای دیگر به 

توسعه اقتصاد دیجیتال و ایجاد تحول در آن بپردازند.
همچنین مجلس شــورای اســالمی اوالً با تأکید بــر جایگاه 
نظارتی خود و بــا همکاری مراجع تخصصــی و نظارتی باید 
از تخلفات نهادهای دولتی و تنظیم گــر در مداخله و رقابت 
بــا فعــاالن ایــن اکوسیســتم و همچنیــن مقررات گــذاری و 
نظارت های غیراصولی و غیرتخصصی که مانع رشد و حرکت 
اقتصاد دیجیتال می شود، جلوگیری کند و ثانیاً بسترهای 

انتقاد از مدل شاپرک
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با انتقاد از 

متمرکزسازی شبکه پرداخت در شاپرک، خواستار توجه به 
راهکارهای موازی در حوزه خدمات پرداخت کشور شد

توســعه اقتصاد دیجیتال و تســهیل فعالیت هــای فعاالن 
این اکوسیستم را با ایجاد ســاختارها و رویه هایی که امکان 
مدیریت صحیح تعارض منافــع و تنظیم گــری اصولی این 

حوزه را محقق می کند، فراهم آورد.

 عامل سردرگمی فعاالن بالکچین
توانگر در ادامه ســخنرانی خود اعالم کرد: »من و بســیاری 
دیگر از نمایندگان معتقدیم قانون گذاری برای حوزه رمزارز 
باید در چهارچوب یک الیحه جامع با رعایت حقوق مردم، 
حاکمیت و فعاالن بخش خصوصی از طریق دولت و مجلس 
ارائه شود و روند متعارف قانون گذاری را طی کند تا تصمیمات 
جزیره ای بیش از این به اکوسیستم بالکچین کشور لطمه 
وارد نکنــد. ما مجدانه پیگیریــم تا در برنامه هفتم توســعه 
نسبت به شناسایی رمزارزش ها اقدام کنیم و دولت را مکلف 
سازیم که در یک بازه مشــخص، الیحه کاملی را برای قانون 

جامع رمزارزها و بالکچین ارائه دهد.«
او در همین راســتا نکاتــی را در خصــوص فناوری های نوین 
مالی مطرح کرد: »از نکات قابل  توجه که بانک مرکزی را به آن 
هشدار می دهم، تمرکز غیرمنطقی در شبکه پرداخت کشور 
اســت. فقط نگاه کنید اگر صرفاً با مســائل و مصائبی مثل 
زلزله، قطعی برق، قطعی شبکه، اختالل در شبکه یا اختالل 
در همین شبکه پرداخت از جنس حمله های سایبری مواجه 
شویم، عمالً اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم در دقایقی 
هرچند کوتاه ضربات ســنگینی را متحمل خواهد شــد. به 
همین دلیل ضروری است مســئوالن بانک مرکزی به چند 
راهکار موازی برای خدمات پرداخت در کشور توجه داشته 
باشــند. به عنوان نمونه در ایــاالت متحده آمریــکا عالوه بر 
مستر و ویزا که دو شبکه مجزا هستند، چندین شبکه دیگر 
محلی و کلــی پرداخــت وجــود دارد و نهاد تنظیم گــر آنها را 
رگوالتوری می کنــد و روش های متنوعی بــرای پرداخت را در 
مقابل مردم قرار می دهنــد. در عین  حال که پــول نقد را نیز 
به عنوان یک آلترناتیو جهت حفظ امنیت روانی جامعه در 

شرایط بحرانی، مورد توجه قرار می دهند.«
به گفته توانگر، رویکرد متمرکزسازی در شبکه پرداخت در 
نقطه ای به نام »شــاپرک«، از اشتباهات استراتژیک بانک 
مرکزی است که به سرعت بایستی در جهت تنوع بخشی و 
رفع انحصار از این بستر مهم اقدام کنند. همچنین در سایر 
حوزه ها از جمله بانکداری باز و خدمات نوین بانکی نیز حفظ 
تنوع و تکثر خدمت دهندگان از اصــول پراهمیت و کلیدی 

هم از نظر امنیت و هم از نظر حفظ رقابت در بازار است.

 خالء راهکار قانونی مبادله رمزارزها
توانگر با اشاره به کسب وکارهای حوزه بالکچین 
و الزامــات تنظیم گــری آ نهــا توضیــح داد: »در 
فضای رشد مباحث فین تک، بالکچین و توسعه 
ابزارهــای پرداخــت هــم بایــد توجــه ویــژه ای به 
متخلفان و مفسدان داشت که بیشتر از همه 
در زمینــه قاچــاق و پول شــویی فعــال هســتند. 
بی توجهی آثــار و تبعــات منفــی فراوانــی دارد؛ 
چراکــه تبعــات شــوم آن نه تنهــا متوجــه مــردم 
می شــود، بلکــه آســیب جدی بــه فضایــی وارد 
می کند که جوانان مســتعد می خواهند در این 
فضا به فعالیت سالم بپردازند و به رشد اقتصاد 
دیجیتال کمک کنند. همچنین رمزارزها و اپلیکیشن های 
مبتنی بــر بالکچیــن واقعیتــی غیرقابل کتمان بــرای امروز و 
آینده هستند. ما باید در کشورمان راهکارهای دقیق قانونی 
برای ســاخت، انتشــار، نگهداری و مبادله رمزارزها تعریف 
کنیم و همچنین فضا را برای تحقیق و توسعه و تجاری سازی 
امکانــات مختلــف مبتنی بــر بالکچین بــا حمایــت قانونی 

فراهم آوریم.«
به اعتقاد او، تصمیمات جزیره ای، کثرت مدعیان و متولیان 
و دستورالعمل ها و بخشــنامه های مختلف، موازی و بعضاً 
متناقض باعث سردرگمی متخصصان و سرمایه گذاران در 

حوزه رمزارز و بالکچین شده است. 

غزل یگانگی 

Ghazal28yeganegi 
@gmail.com
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 سامانه ای برای ارتباط
با پذیرندگان 

 رونمایی از
شاپرک من

شرکت شاپرک، ســامانه »شــاپرک من« 
را با هدف توســعه ارتبــاط بــا پذیرندگان، 
ارائــه اطالعــات پذیرنــدگان و آمــوزش و 

فرهنگ سازی راه اندازی کرد.
 کیومرث خــدادادی، مدیر گــروه نرم افزار 
شرکت شاپرک، در معرفی این محصول 
گفــت: »ایــن ســامانه بــه منظــور نظارت 
بیشــتر شــرکت شــاپرک روی پذیرنده ها 
راه اندازی شــده و یک کانال دوسویه بین  
پذیرنده و شاپرک به عنوان رگوالتور ایجاد 
شده اســت. اولین هدف ما این است که 
به مردم نشــان دهیم پذیرنده هستند یا 
نه. یکی از مشــکالتی که در اکوسیســتم 
پرداخــت داریــم، این اســت که یکســری 
کارت خوان به اسم افراد موجود هست که 
خودشان از این موضوع اطالعی ندارند.«

او ادامــه داد: »ارائه ســرجمع تراکنش ها 
بــه تفکیــک نــوع تراکنــش و مســتقل از 
بانک ها و PSP در بازه های زمانی مختلف 
یکــی از خدمــات ایــن ســامانه اســت. 
خدمت دیگر، ارائه اطالعــات پذیرندگی 
مشــتری بــه خــود مشــتری بــه صــورت 
مستقیم اســت. اگر اطالعات ثبت شده 
بــا اطالعاتــی کــه مشــتری خوداظهــاری 
کرده بود، متفاوت باشــد، خود مشــتری 
می توانــد به ســامانه اعــالم کنــد و پس از 

بررسی اطالعات تصحیح می شود.«
خــدادادی در ادامــه اضافــه کــرد: »در 
ایــن ســامانه، مشــتری می تواند لیســت 
فروشــگاه ها را تماشــا کند. فروشــگاه  هم 
می توانــد مســتقل از PSP، ســرجمع 
تراکنــش روز گذشــته را ببیند و گزارشــی 
که ثبــت شــده، مثل کــد پســتی و آدرس 
و صنــف را بررســی کنــد. فــرد همچنیــن 
می تواند لیست ترمینال فروشگاه یعنی 
شــماره ترمینال و نوع ترمینال و لیســت 
شــبا را بررســی کند و اگر در این قســمت 
هم مغایــرت دیــد، می تواند انتقــاد کند. 
همچنین می تواند بررســی کنــد که روند 
تصحیــح داده هایــش در چــه مرحلــه ای 

قرار دارد.«

رويداد
E V E N T
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E V E N T

چالش هایی که لندتک ها 
با آنها روبه رو هستند

لندتک مستقل 
یا وابسته به بانک؟

فناوری لندتک و چالش های آن در فین تک 
توسط گروه »فن آوران هوشمند بهسازان 
فردا« همزمان با نهمین همایش ســاالنه 
بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 
بررسی شد. وصالی، معاون توسعه بازار و 
فروش شرکت فن آوران هوشمند بهسازان 
فــردا در یــک کارگاه با اشــاره به اینکــه واژه 
لندتک در لغت به معنی فنــاوری اعطای 
تســهیالت اســت، گفت: »قــرار اســت با 
لندتــک اعتبارســنجی بهتــر و راحت تــر 
صورت بگیرد. کســانی کــه در دایره هدف 
 CUSTOMER ًمــا قــرار دارنــد، عمدتــا
LENDING  یــا مشــتریان خرد هســتند 
که باید مقدمــات کاری آنهــا از طریق یک 
پلتفــرم انجــام شــود.« او بــا بیــان اینکــه 
اکوسیستم لندتک ســه ضلع دارد و باید 
نقــش تســهیلگر و مدیریتــی را بین ســه 
ضلــع تأمین کننــده مالــی، اعتبارگیرنــده 
و ارائه کننــده خدمــات ایفــا کنــد، اظهــار 
داشــت: »لندتــک می توانــد بــا نقــش 
مدیریت و تســهیلگری باعث بهره وری و 
خلــق فرصت های جدیــد، افزایش ســهم 
بازار بــا افزایش تراکنش و درآمد بیشــتر و 
توسعه نوآورانه کسب وکار شــود. در واقع 
ایــن لندتــک قــرار اســت محدودیت های 
جغرافیایــی را بــردارد و اگــر کســی صبــح 
اعتبارســنجی الزم را انجــام داد، بتواند تا 
غروب همــان روز تســهیالت مــورد نظر را 
دریافت کند و از سوی دیگر با صرفه جویی 
در زمان منجــر به کاهش هزینــه بانک ها 
شود.« وصالی با طرح سؤالی که چرا بهتر 
است لندتک از بین شرکت های وابسته به 
بانک ها انتخاب شود، اظهار داشت: »این 
شــرکت ها از طرفی دسترســی راحت تری 
بــه اطالعــات مشــتریان دارنــد و در عیــن 
حــال ســرعت عمل بیشــتری نســبت به 
بانک هــا دارنــد. عــالوه بــر ایــن کانال های 
مالــی اســتانداردی بیــن ایــن لندتک ها و 
بانک ها وجود دارد. این عوامل لندتک های 
بــه  را نســبت  بانک هــا  زیرمجموعــه 

لندتک های مستقل برتری می بخشد.«

REPORTگزارش

در نشست تخصصی وضعیت پرداخت دیجیتال ایران، درباره جزئیات اصالح نظام 
کارمزد در شبکه پرداخت بحث شد

درجستوجوی
پرداختآسان!

نشســت تخصصی وضعیت پرداخــت دیجیتال ایــران و 
جایــگاه نــوآوری در اکوسیســتم پرداخت با حضــور کاظم 
دهقــان، مدیرعامــل شــرکت شــاپرک؛ صــادق فرامــرزی، 
سرپرســت دبیرخانــه ســازمان نظــام صنفــی کشــور؛ 
امیرحســین داوودیــان، معــاون بانکداری شــخصی بانک 
تجارت؛ احمد جعفری، مدیرعامل هلدینگ بهسازان فردا 
و مسیح مشــهدی تفرشــی، مدیرعامل شــرکت پرداخت 
الکترونیــک پاســارگاد، با مدیریــت حمیدرضــا احمدیان، 
مدیرعامل هلدینگ داده ورزی سداد در دومین روز نهمین 
همایش بانکداری الکترونیک و نظام هــای پرداخت برگزار 

شد.
در ابتدای این نشســت، حمیدرضا احمدیان، مدیرعامل 
هلدینــگ داده ورزی ســداد یکــی از چالش هــای صنعــت 
پرداخــت را نظــام کارمــزد دانســت و گفــت: »آینــده 
پرداخت هــای لحظــه ای و ســریع در مقابــل پرداخت های 
برداشــت مســتقیم از حســاب در اکوسیســتم داخلــی و 
بین المللی، یکی از دغدغه های من اســت. مســیر نوآوری 
به رگولیشن نزدیک نیست و این موضوع موجب می شود 
کســب وکارهای فین تــک با مشــکل مواجه شــوند. تجربه 

کشــورهای دنیا این اســت که اکوسیســتم  پرداخــت باید 
مشتری محور باشد.«

او در ادامه بیان کرد: »چندین سال است که میزان استفاده 
از گوشی هوشمند در دنیا و کشور ما زیاد شده و قوانین در 
حوزه پرداخت شفاف نشده است و کار رگوالتوری، برخورد 
و ورود در لحظــه اســت که ایــن موضــوع، فضای نــوآوری را 

خسته می کند.«
مدیرعامل هلدینگ داده ورزی ســداد گفت: »اکوسیستم 
نوآوری کشــور ما بی صاحب رها شــده و امــروز حال خوبی 
نــدارد. نظــام پرداخــت مقــداری بســته رفتــار می کنــد و 
مشــکالتی با بخش خصوصی دارد. فضای نــوآوری هم به 
سمت پالستیکی شــدن در حال حرکت اســت و امیدوارم 
روزی بتوانیم مانع این موضوع شــویم. یکی از چالش های 

جدی فین تک ها، تعامل با بانک هاست.«
در ادامــه، امیرحســین داوودیان دربــاره جایگاه نــوآوری در 
اکوسیستم پرداخت و آینده اکوسیستم، اظهار کرد: »وقتی 
درباره نظام پرداخت حــرف می زنیم، بــرای جایگزین کردن 
پول نقد و کوتاه کردن فرایند پرداخت با پول نقد از بانک تا 
نحوه اســتفاده و کنترل های بانکی را در برمی گیرد. چیزی 

که نظــام پرداخت دنبــال کرد این بــود کــه در پرداخت های 
بین اشخاص، حساب را حذف کرد و سپس با نحوه کنترل 
پرداخت هــا مشــکالتی پدید آمــد کــه در نهایت ایــن بازار 
ســرکوب شــد و به ســمت پرداخت های آســان نرفــت. گام 
بعــدی این بــود کــه می توانســت پــول را حــذف کنــد، اما با 
جایگزین کردن دارایی ها می توانستیم پرداخت ها را انجام 

دهیم.«

 نیازمنــد اســتراتژی در صنعــت پرداخــت 
هستیم

داوودیــان تصریــح کــرد: »یک ســمت ماجرا این اســت که 
اساساً مکانیسم پرداخت در دنیا از حالتی که پرداخت از 
طریق شرکت ها دنبال شــده خارج می شــود و شرکت های 
پرداخــت به مدیریت کننــده پرداخت هــا در انتقــال ارزش 
تبدیل شده اند. مانع اساســی در این زمینه، میراث شبکه 
پرداخت است که به کارت و ابزارهای فیزیکی وابسته است 
کــه در طــرف عرضه خدمــت و توســعه ابزارهــا محدودیت 

ایجاد می کند.«
به گفتــه او، در تهدیــد کرونا بیشــتر حذف پول نقــد اتفاق 
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افتــاد و کمــک چندانی بــه شــبکه پرداخــت نشــد. عمده 
ســرمایه گذاری در اکوسیســتم پرداخت در ابزارها متمرکز 
می شــود و نوآوری ها چندان اتفــاق نمی افتد. اساســاً ما از 
اختالط صنایع پرهیز می کنیم، زیرا موانع ورود به صنعت 

باال نگه داشته می شود.«
داوودیان گفت: »در ســال های گذشته تالش هایی صورت  
گرفته، ولی مرزبنــدی در صنایع باعث شــده که سیســتم 

میراثــی شــرکت ها وجــود داشــته باشــد، زیــرا 
توســعه ابزار فیزیکی همچنــان در ایــن زمینه 
مانع ایجاد می کند. داشــتن استراتژی مهم تر 
از رونمایی از محصوالت است و ما برای اینکه 
بتوانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل و برای کل 
شــبکه مزیت ایجاد کنیــم، در الیه اســتراتژی 

داشتن ضعیف عمل کرده ایم.«
به گفته او، بیشتر تمرکز ما در موارد زیادی رفع 
محدودیت هــای رگوالتــوری اســت و خیلی به 

سمت استراتژی حرکت نکرده ایم.

 افزایش تمایل به پرداخت های موبایلی
در ادامه این پنل، کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک 
با اشــاره به اینکه در مجموع پرداخت ها از طریق اینترنت 
افت داشــته ایم، ولی در مجموع تعــداد تراکنش ها در یک 
ســال مالی اخیر حــدود 13.5درصد رشــد داشــته، گفت: 
»ایــن در مقابل ۲۲ درصد رشــدی اســت که در ســال مالی 
قبــل داشــته ایم. دربــاره مبلغ نیــز حــدود ۲5 درصد رشــد 
مبلغی تراکنش ها را داشــتیم و در ایــن زمینه تحلیل هایی 
وجــود دارد. اگرچــه پرداخت های موبایلی داخل کشــور به 
کانال USSD  محدود می شود. آماری که صحبت می کنیم 
بحث های USSD است که به شارژ و قبض و خیریه ها و… 

مربوط است.«
به گفته دهقان، محدودیت ســقف تراکنش ها با هر کارت 
در روز دامنه تراکنش ها را محدود می کند و نرخ تورم باعث 
می شود برخی تراکنش ها از این دامنه فراتر برود و بخشی از 
بازار تراکنش ها به سایر بازارها و نحوه دیگری از پرداخت ها 

منتقل شود.
او ادامه داد: »در سال های ۹1 تا ۹3 با رشد حدود ۴5درصدی 
مواجه بودیم و در سال ۹۹ نرخ کاهشی شد تا زمانی که کرونا 
اقبال به پرداخت های بدون حضور پول نقد را افزایش داد. 
ما نرخ تورمی را در کشــور شاهد هســتیم که طبق آمارهای 

رســمی بیــش 
از ۴۶ درصــد 
اســت. فاصله 
ایــن تــا رشــد 
ی  رصــد ۲د ۴

مبلــغ 
تراکنش ها این 
معنــا را دارد 
بخشــی  کــه 
از تراکنش هــا 
در حوزه هایــی 
بــوده کــه بــه 

کارت به کارت و غیره منتقل شده و بخشی نیز بابت کاهش 
مصرف مردم اســت. می توانیم بگوییم آماری که در شبکه 
پرداخت داریــم، اقبالــی را به ســمت کانال هــای جایگزین 
و خریدهای مبتنــی بــر کارت و اســتفاده از کیــف پول های 
موبایلــی ایجــاد کــرده اســت. در زمینــه اینکــه پلتفرم های 
موجود و مســیرهای پرداخت ایــران با جهان تطابــق دارد، 
تــا حــدود زیــادی وجــود نــدارد؛ چــون بــه ماهیــت خــاص 

شکل گیری این شبکه برمی گردد.«
دهقان تأکید کرد: »در سال های گذشته استفاده از برخی 
روش هــای پرداخت دنبــال شــده و در فرایندها ایــن امکان 
فراهم شــده، ولی برد آن کوتاه اســت و فاصله مــا به دالیلی 
همچون تحریم ها باعث شــده اســتانداردها نیــز به  نوعی 
محدود شود و استفاده از کارت های مغناطیسی با کارت های 

هوشــمند دنیــا نیــز ازجملــه دالیــل عمــده عقب افتادگی 
در ایــن بخــش اســت.« مدیرعامل شــرکت شــاپرک ادامه 
داد: »نقش رگوالتور در بحث توســعه کســب وکار و ایجاد 
امنیت و سالمت شبکه پرداخت بسیار مهم بوده و است 

و مــا گــذار را از تنظیم گری هــای 
جدی و اجباری دنیا داشــتیم و 
مسیری است که اگر بخواهیم 
در ایــران داشــته 
باشــیم باید جدا از 
چرخــه رگولیشــن، 
کــه  کنیــم  توجــه 
ی  یت هــا د و محد
باالســری در ایــن 
حــوزه به نوعــی در 
توســعه  خدمــت 
قــرار  کســب وکار 
مســیر  بگیــرد. 
رگوالتوری در سال های آتی باید 

پذیرای نوآوری در این مسیر باشــد و از روش های نوین دنیا 
استقبال کند.«

 رشد پرداخت های غیردیجیتالی
در ادامــه ایــن نشســت، تفرشــی مدیرعامــل پرداخــت 
الکترونیک پاســارگاد نیــز عنوان کــرد: »توجــه به صنعت 
پرداخت و آمارهای موجود نشــان می دهد که رشــدهای تا 
شــش برابر در ســال های اخیــر اتفاق افتــاده اســت. تعداد 
شرکت های فین تک و فناوری کامالً فزاینده است و سرعت 
اینترنت نیز ساالنه تا ۲۰ درصد افزایش می یابد.« تفرشی 
با اشاره به دسترسی ۹۰درصدی خانوارها به اینترنت، بیان 
کرد: »خریــد دیجیتالی و اســتفاده مــردم از اینترنت قابل  
مقایســه با ســال های قبل نیســت و به صــورت زلزلــه وار با 
حمله کرونا به خریدهای اینترنتی عــادت کردیم. فرهنگ 
خریــد اینترنتی شــکل گرفتــه و بعــد از آن نیز لجســتیک 
شــکل می گیرد. در فرهنگ مصرف، تراســت ایجاد شــد و 
باال رفــت. در ســال های اخیر پرونده هــای زیــادی در زمینه 
پرداخت ها ایجاد شده و استارتاپ های فین تکی نیز شکل  

گرفته است.«
به گفته او، ســرمایه گذارها نیز در این حوزه ها وارد شده اند 
و فاندرهای غیر آی تی به این حوزه ورود کرده اند. سؤال این 
اســت که پرداخت های موبایلی و غیردیجیتالی 
چــه مســیری را طــی کردنــد؟ هزینه هــا در 
ســخت افزارها بــه دالر 5۰ هــزار تومانــی رســید و 
خروجی آن به ســودآوری شــرکت ها و نقدینگی 

برمی گردد و فشار وارد می کند.
تفرشــی اظهار کرد: »در ســال ۹۸ کارت خوان ها 
۸۸ درصد و در ســال ۹۹ نیز ۹۰ درصد و در ســال 
1۴۰1 معــادل ۹1 درصــد کل پرداخت ها را شــکل 
دادند و غیردیجیتالی هــا در پرداخت ها در حال  

رشد هستند.«

 هنــوز پرداخت موبایلــی قابل  رصد 
نداریم

در ادامــه این پنل، صــادق فرامــرزی، سرپرســت دبیرخانه 
سازمان نظام صنفی کشور با تأکید بر اینکه اساساً پرداخت 
موبایلی نداریم و شارژفروشی را نمی توان پرداخت موبایلی 
دانست، گفت: »رشد پرداخت های موبایلی و افت آن قابل  
رصد و بیان نیست؛ چون اساساً شکل نگرفته و در دنیا در 
این زمینه تفاوت وجود دارد. فین تک ها به جایی رسیده اند 
که یک خواســته مشــخص از حاکمیت دارند و آن هم این 
اســت که کاری صــورت نگیرد و خودشــان راه را پیــدا کنند. 
رگوالتور در ایران همیشه عالقه مند به حضور در وسط کار 

است و نوآوری در این فضا شکل نمی گیرد.«
او در ادامه گفت: »مهم ترین شــاخصه اقتصاد دیجیتال، 
عدم ثبات اســت که در کنار نوآوری قرار می گیــرد، ولی این 

استعاره نیز می تواند تغییر کند و بگذاریم رگوالتور به خیال 
خود ریل را بگذارد و گاردریل را نیز قرار دهد. ایده آل ذهنی 
من این اســت کــه شــاید برخــی بخواهنــد از ریــل رگوالتور 
استفاده کنند، ولی نباید مانع از حرکت سایرین شد و باید 
امــکان انجــام کارهــای دیگر نیز 

وجود داشته باشد.«
کــرد:  خاطرنشــان  فرامــرزی 
نحــوی  بــه  بایــد  »رگوالتــور 
برنامه ریــزی کند کــه فین تک ها 
بتوانند حرکت داشــته باشــند. 
در حــال حاضــر ارتبــاط بیــن 
فین تک هــا و رگوالتــور فــراز و 
نشــیب دارد و خــوب نیســت. 
ایــران جــوان  فین تک هــا در 
هســتند و عالقه منــد بــه ایجاد 
فضا برای اتصال به سازمان های 
بزرگ. شــرکت های فین تکی در 
ایران در وضعیت خوبی نیستند 
و به شــدت با خروج مواجه هســتیم. فین تک هــا در حالت 
عادی به یک چهارچوب نیاز دارند و شکل کار را باید بدانند 

تا در مسیر آن حرکت کنند.«

 ثبت دو تریلیون تراکنش موبایلی در دنیا
همچنین در ادامه مدیرعامل شــرکت هلدینگ بهسازان 
فردا با اشــاره به انجام روزانه چند صد میلیون تراکنش در 
شــبکه پرداخت کشــور، گفت: »تا ســال ها کارت خوان ها 
حرف اول و آخر را می زدند و در سال های اخیر پرداخت های 
فین تکــی و موبایلی مطرح شــد و اوج این موضــوع به دوره 
کرونا رســید. در مقطع توســعه پرداخت های الکترونیک 
بــه ایــن مشــکل رســیدیم کــه لجســتیک نداشــتیم و 
نمی توانســتیم ایــن فرهنــگ را جــا بیندازیــم کــه می توان 
خریدهــا را غیرحضوری انجــام داد.« جعفری افــزود: »ما 
در این حوزه بــا وجود بحث هــای موجود، خیلــی خودمان 
را مطــرح نکردیــم. در دنیــا بحــث پرداخت هــای موبایلــی 
در ســال های اخیر مطرح شــده و در ســال ۲۰۲1 حــدود دو 
تریلیون تراکنش موبایلی با رشد 35درصدی در دنیا اتفاق 
افتاد که رشد خوبی در این زمینه بوده اســت.« او با اشاره 
به اینکه در دنیــا به دو میلیارد یوزر موبایلی رســیده ایم که 
این میزان در سال های آینده به چهار میلیارد یوزر خواهد 
رسید، گفت: »بیشتر تراکنش ها در گذشته از طریق نقد، 
کارت و چک بوده که امروز به ســمت کریپتوهــا، اکانت به 
اکانت و… رفته و پرداخت ها به سمت ماشین در ماشین و 

متاورس رفته است.«

 بانک ها به کیف پول اقبال ندارند
مدیرعامل شرکت هلدینگ بهســازان فردا تأکید کرد: »ما 
چند استارتاپ و اپلیکیشن موبایلی در کشور داریم که فعال 
باشند؟ شاید به  اندازه انگشتان دست هم نباشند؛ ولی در 
دنیا بسیار زیاد هســتند و ما فاصله زیادی داریم. ما هنوز 
تراکنش موبایلی را رسماً به رسمیت نشناخته ایم. در حوزه 
فین تک ها عقب هستیم و باید برای افزایش نقش آنها در 
این حوزه برنامه ریــزی کنیم.« در آخر این نشســت، کاظم 
دهقان، مدیرعامل شــاپرک با بیان اینکه بانک ها به کیف 
پول اقبال ندارند و زمین اشتراکی بین راهبر و بانک ها ایجاد 
نشده، گفت: »شاپرک رگوالتور نیست و رگوالتوری نمی کند 
و با بانک مرکزی به دنبال سرویسی هستیم که سالمت آن 

حفظ شود و به رقابت آن کمک کنیم.«
او درباره جزئیات اصالح نظام کارمزد نیز توضیح داد: »نظام 
کارمزد یکی از بزرگ ترین مشکالت صنعت پرداخت است 
و تأمین کننــده هزینه هــای بازیگران این صنعت نیســت. 
با اصالحاتی که در نظــام پرداخت صورت  گرفتــه، تعداد و 
رســوب مبالغ مبنای پرداخت کارمزد خواهد بــود و PSP و 
بانک در یک زمین بــازی می کنند کــه اصالح نظــام کارمزد 

به زودی محقق خواهد شد.«

مهسا طاعتی
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 ما هنوز تراکنش 
موبایلی را به رسمیت 
نشناخته ایم. در حوزه 

فین تک ها عقب 
هستیم و باید برای 

افزایش نقش آنها در 
این حوزه برنامه ریزی 

کنیم

NEWSخبر

جیبیت و آ ی تی ساز 
تفاهمنامه همکاری امضا 

کردند

سرویس های 
استعالمی و 

فین تکی یکپارچه
در حاشــیه نهمیــن همایــش بانکداری 
الکترونیــک و نظام هــای پرداخــت، دو 
شــرکت »جیبیــت« و »آی تی ســاز« در 
زمینــه ارائــه ســرویس های اســتعالمی 
و هــوش مصنوعــی، بــدون درگیرکــردن 
کســب وکار بــا ارگان هــا و ســازمان ها، 

قرارداد همکاری امضا کردند.
محمدمهــدی  گفته هــای  براســاس 
جیبیــت   مدیرعامــل  شــریعتمدار 
پیشبرد ارائه این نوع خدمات به کاربر به  
احراز هویت و انواع استعالم ها نیاز دارد 
و این شرکت با همین نگاه و با هدف ارائه 
ســرویس های باکیفیت، همکاری خود 

با شرکت آتی ساز را توسعه داده است.
رئیــس  متقــی زاده،  محمدحســین 
هیئت مدیره اپراتور آی تی ســاز نیز بیان 
کرد که این اپراتور به عنوان تأمین کننده 
خدمات دولت و قوه قضائیه در سراسر 
پیشــخوان های دولــت، همیشــه بــا 
چالــش تبدیــل ســرویس های گوناگــون 
به محصــول و خدمــت در زمینه هوش 
مصنوعــی، اســتعالمی و بانکــی روبه رو 
بوده و حــاال با ایــن همــکاری، ترکیبی از 
این ســرویس ها را در پلتفرمــی واحد به 
نام »آی تی هــاب« تجمیع کــرده تا تمام 
کســب وکارها بدون  اینکــه بــا ارگان ها و 
ســازمان های متفاوت درگیر شوند، این 
ســرویس ها را از جیبیــت و آی تی ســاز 

دریافت کنند.«
اســتعالم اشــخاص حقیقی و حقوقی، 
ســرویس های مبتنــی بر منطقــه زمانی 
و مکانــی ماننــد آدرس و کــد پســتی، 
تمــام ســرویس های بانکــداری کــه یــک 
مجموعه برای ایجاد فین تک نیاز دارد، 
بیش از ۴5 سرویس هوش مصنوعی در 
زمینــه احــراز هویت، تشــخیص چهره، 
سرویس های مبتنی بر گفتار و شنیدار 

و… نمونه ای از این خدمات هستند.

 پرداخت ها از طریق 
اینترنت افت، ولی 

تعداد تراکنش ها در 
یک سال مالی اخیر 
حدود 13/5درصد 
رشد داشته است
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سالمت
H E A L T H

داستان اورتینو از کجا شروع شد؟
از کودکــی بــه طراحــی و ســاخت قطعــات و تنظیــم 
مکانیزم هــای حرکتــی عالقه مند بــودم. به همیــن خاطر 
در مقطــع کارشناســی بــه حــوزه ارتوپــدی ورود کــردم و 
بنــا بــه دالیلــی به صــورت  جدی تــری ایــن رشــته را بــرای 
تحصیالت تکمیلــی انتخــاب کــردم. زمینه پژوهشــی و 
موضوع پایان نامه من معطوف به طراحی انواع مکانیزم ها 
بود، یعنی مکانیزم های بازشونده و قطعاتی که در کنار هم 
مونتاژ می شوند و کار می کنند. عالقه شخصی و زمینه ای 
که در رشــته مهندســی پزشــکی بــه دســت آورده بودم، 
باعث شد که بعد از تحصیل، تجهیزات ارتوپدی را دنبال 
کنم و نیازی که در بازار اورتز-پروتز وجود داشــت، مرا به 
طراحی و تولید این محصوالت سوق داد. اورتز وسیله ای 
اســت که به انــدام بدن کمــک می کنــد؛ ماننــد مچ بند و 
پروتز جایگزین اندام بدن می شود مانند پای مصنوعی. 
اورتزها به دو دســته تقسیم می شــوند؛ اول محصوالت 
عمومی و جنرال که در داروخانه ها به وفور یافت می شوند 
و دوم، اورتزهای پیشــرفته که در ایران تولید نمی شدند. 
محصوالت پیشرفته برای مشــکالت جدی تر اندام های 
بدن استفاده می شــود، برای مثال اگر کسی شکستگی 
مهره داشته باشد، بعد از عمل جراحی ستون فقرات یا 
پارگی ربات های صلیبــی زانو و آســیب های جدی دیگر، 
مچ بنــد و کمربنــد معمولــی بــرای او کارســاز نیســت. در 

ایران این محصوالت به صورت  دست ساز تولید می شد 
و اکثر ارتوپدی هــای فنی  تخصصی این محصــوالت را با 
هزینه های  زیاد تولید می کردند. مــن با توجه به دانش و 
عالقه ای که در زمینه طراحی در حوزه مهندسی پزشکی 
داشــتم، ایــن خــأ را در بــازار شناســایی و ایــن مســیر را 

انتخاب کردم.

 شــکل گیری تیــم اورتینــو از چــه زمانی 
شروع شــد و مهم ترین اقدامات شــما در ابتدای 

مسیر چه بود؟
هســته اصلی تیم ما به طــور جــدی از اوایل ســال 13۹۹ 
شکل گرفت. در ابتدا تیم تحقیق و توسعه را با همکاری 
دوســتانی از رشــته مهندســی پزشــکی و مهندســی 
مکانیک )دانشگاه امیرکبیر و علوم تحقیقات( تشکیل 
دادیم و تا پایان سال تمرکز تیم معطوف به بحث تحقیق 
و توسعه، بررســی دقیق محصوالت مدنظر و پیش بینی 
فرایند دریافت مجوزها بود و از ابتدای سال 1۴۰۰ وارد فاز 
عملیاتی شــدیم. برای شــروع، مکانی را جهت تأسیس 
کارخانه و راه انــدازی فرایند قالب ســازی در نظــر گرفتیم 
و مواد اولیه مــورد نیاز را تأمیــن کردیم و پــس از دریافت 
مجوزهــا از پاییــز 1۴۰۰ محصــوالت ما به مرحلــه فروش 
و تولیــد انبــوه رســید. محصــوالت مــا شــامل اورتزهــای 
ســتون فقرات، اورتزهــا و زانوبندهای پیشــرفته و مچ بند 

ترموفرم اســت که نســبت به نمونــه خارجی آن، بســیار 
مقرون به صرفه اســت. بــرای مثــال قیمــت زانوبندی که 
مــا تولیــد می کنيــم تقریبــاً ۴۰ دالر اســت، در حالــی که 
در ســایت آمازون همین زانوبنــد 5۰۰ دالر قیمت گذاری 
شــده اســت. من و همکارانم یک دوره کامل یک ساله را 
به تحقیق و توســعه اختصاص دادیم و کیفیت بهترین 
محصوالت دنیا را از زوایای مختلف بررسی کردیم؛ برای 
مثال جست وجو کردیم و بهترین اورتزهای ستون فقرات 
را از کشورهایی مانند آمریکا، آلمان و اسپانیا وارد کردیم 
و با سفرهایی که به این کشــورها داشتیم، به این نتیجه 
رســیدیم که در ایــران چه محصولــی تولید کنیــم که هم 
بازار خوبی داشته باشد و هم برای مردم کشورمان کارایی 
داشته باشد. این دوره یک ساله تحقیق و توسعه سپری 
شد و من به اتفاق چند تن از دوستان از جمله آقای دکتر 
صیفی و آقای مهندس محمدی و دوستان مستعد دیگر 
پای این کار ایستادیم و چند مدلِ حساب شده را طراحی 
کردیم و به پروتزهای اولیه رسیدیم و بعد از ثبت شرکت، 
بــرای دریافــت مجوزهــا و گواهی هــای وزارت بهداشــت 

اقدام کردیم.

 درباره رشته تحصیلی تان به ما بگویید 
و اینکه چقدر این رشته توانسته در مسیر شغلی 
شما مؤثر باشد؟ بازاری را که امروز در آن فعالیت 

گفت وگو با حسین منصوری نژاد، هم بنیان گذار »اورتینو« که می گوید فرصت های 
بسیاری در حوزه فعالیتش وجود دارد

بازار سالمت، بازار بسیار بزرگی است که با توجه به نوع ضرورت ها و اولویت ها در این بازار که مستقیم یا غیرمستقیم بر سالمت افراد تاثیر می گذارد، نیازهای متنوعی را پدیدار می کند که 
برآوردن هر نیاز، خود طیف وسیعی از خدمات و نوآوری ها را ایجاد می کند. این موضوع باعث شده تا کسب وکارهای متنوع بسیاری در حوزه سالمت شکل بگیرند. در این شماره از کارنگ به 
سراغ »اورتینو« رفتیم که در حوزه ارتوپدی محصوالت زیادی تولید کرده است. حسین منصوری نژاد هم بنیان گذار اورتینو، مدرک کارشناسی مهندسی پزشکی )بیومکانیک( را از دانشگاه 

امیرکبیر و کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی مکانیک را از دانشگاه علم و صنعت دریافت کرده و حدود سه سال است که در زمینه تولید تجهیزات پزشکی در حوزه ارتوپدی فعالیت دارد.

کارهوشمندانهجوابمیدهد

 اندازه و آینده بازار 
ارتوپدی

 یک بازار
58 میلیارد دالری

بــازار  انــدازه  می شــود  پیش بینــی 
یــکا بــه  تجهیــزات ارتوپــدی در آمر
5۸ میلیــارد دالر برســد. بــر اســاس 
گزارش هــای ویــژن ریســرچ، انتظــار 
می رود که اندازه بازار جهانی تجهیزات 
ارتوپدی تا سال ۲۰3۰ به حدود 57/7 
میلیــارد دالر از ارزش ۴۶/1 میلیــارد 

دالر آمریکا در سال ۲۰۲۰ برسد .
بــرای  بیشــتر  ارتوپــدی  تجهیــزات 
درمــان  یــا  بــدن  وضعیــت  تثبیــت 
ناهنجاری هــا و بازگردانــدن عملکــرد 
طبیعــی اســکلتی بــا جایگزینــی یــا 
تقویــت قســمت آســیب دیده در نظــر 
گرفته شــده اســت. عــالوه بر ایــن، این 
نوآوری هــا بــا تکنیک های تشــخیصی 
مدرن همــراه شــده و نیاز بــه روش های 
جراحی پیچیده در ارتوپدی را به میزان 
قابل توجهی کاهش داده است. عالوه 
بر ایــن، طبــق گــزارش ســازمان جهانی 
WHO(در ســال ۲۰17،  بهداشــت  )
شــیوع بیماری های اســکلتی عضالنی 
بــا افزایــش ســن بیشــتر شــده اســت. 
همچنیــن الگــو و شــیوع مشــکالت 
ارتوپــدی در مناطــق مختلف، بــه دلیل 
تفــاوت در عوامــل محیطــی، نــژادی و 
جغرافیایــی متفــاوت اســت. به عنــوان 
مثــال، طبــق داده هــای منتشر شــده 
توسط WHO، در سال ۲۰17 وضعیت 
اســکلتی عضالنی در شــرق مدیترانه و 
منطقه آفریقا بیش از حد بحرانی بود.

عوامــل عمــده ای ماننــد افزایــش شــیوع 
آســیب های ارتوپــدی یــا بیماری هایــی 
ماننــد اســتئوآرتریت، پوکــی اســتخوان، 
شکســتگی های ضربــه ای و آرتریــت 
روماتوئید به عنوان محرک هــای این بازار 
در نظــر گرفتــه می شــوند. عــالوه بــر این، 
افزایش ســریع جمعیــت ســالخورده در 
سراســر جهــان از جملــه عواملــی اســت 
کــه بــازار را هدایت می کنــد. با ایــن حال، 
هزینه هــای بــاالی مربــوط بــه روش هــای 
و  ارتوپــدی  ایمپلنت هــای  درمــان 
سیاست های سخت گیرانه دولت ها مانع 
رشــد بازار تجهیــزات ارتوپدی می شــود. 
برعکس، اقتصادهای نوظهور فرصت های 
ســودآوری را بــرای رشــد بــازار تجهیــزات 
ارتوپدی در آینده نزدیک ارائه می دهند. 
بخش تجهیزات ارتوپدی زانو بیشــترین 
سهم بازار را با بیش از ۲۹ درصد در سال 

۲۰۲1 به خود اختصاص داد. 

FUTUREآینده
I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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سالمت
H E A L T H

می کنید، چطور می بینید؟
رشته مهندسی پزشــکی تقریباً ۲۰ ســال پیش در ایران 
راه اندازی شده و میان رشته ای است. مانند بیومکانیک 
که مــا باید در کنــار دروس مهندســی مکانیــک و دروس 
پزشکی مانند فیزیولوژی، آناتومی و... را هم می خواندیم 
و همین موضوع از جذابیت های این رشته بود. بازار کار 
خوب این رشته برای ما خیلی امیدبخش بود. اگر کسی 
با چشــم و گوش بــاز و هوشــمندانه وارد این بازار شــود و 
نیازها را بســنجد و پله پلــه پیشــروی کند، در این رشــته 

موفق خواهد بود.

 ایــده اصلــی کســب وکار شــما از کجــا 
نشئت گرفت؟

ایــده اصلــی بــا وب گــردی و جســت وجو در 
فضــای مجــازی و آشــنایی بــا یــک محصول 
جذاب در ذهن من جرقه خورد. این محصول 
جذاب، یک نوع پلیمر ترموفرم بود که به جای 
گچ ســنتی بــرای شکســتگی های اســتخوان 
اســتفاده می شــد و یــک شــرکت آمریکایــی 
مچ بنــدی را طراحــی کــرده بــود کــه شــخص 
آســیب دیده این مچ بند را مانند دســتکش، 
دست می کرد. از آنجا که پلیمرهای ترموفرم 
با حرارت فرم می گیرد، این مچ بند با استفاده 

از یک سشــوار به فرم دســت مصدوم درمی آمد و بعد از 
سردشدن مانند گچ عمل می کرد و قابل شست و شو هم 
بود و مشکالت گچ را نداشت. آشنایی با این محصول و 
محصوالت مشــابه برای ما جالب بود و تا به حال کسی 
در ایــران در این زمینــه فعالیت نکــرده بــود. در نتیجه با 
یک تیــم متخصص و تحقیقات گســترده، ایــده اورتینو 

کلید خورد.

 چــه زمانــی 
وارد بازار شــدید؟ روند 
انبــوه و  تولیــد  آغــاز 
کسب سهم بازار را هم 
برایمان توضیح دهید.

در ســال 13۹۸ بــا ســرمایه ای 
معادل ۶۰۰ میلیون تومان این 
پلیمر را با انجــام آزمایش های 
مختلف ســنتز و تولیــد کردیم 
و شــرکت ما به دلیل دستیابی 
به تولیــد این پلیمــر، در ردیف 
دانش بنیــان  شــرکت های 
قــرار گرفــت. در حــال حاضــر 
اولین و تنها شــرکتی هســتیم 
کــه در ایــران پلیمــر ترموفــرم و 
مچ بند پلیمری تولید می کنيم 
کــه جایگزیــن مناســبی بــرای 
گچ گرفتــن بــه شــیوه ســنتی 

اســت. عالوه بر این، اورتزهای ســتون فقرات را هم تولید 
کردیم کــه قابلیت هــای جالبــی دارد و عالوه بر ســبکی و 
راحتی، قابل تنظیم اســت و راحتی بیمار را پس از عمل 

جراحی فراهم می کند.

 آیــا محصــول شــما از نظــر قیمــت بــا 
مدل های سنتی متفاوت است؟ 

قیمت این نوع پلیمرهــا تقریباً با هزینــه گچ گرفتن برابر 
اســت، ولی حالت دهی این پلیمر خیلــی راحت تر از گچ 
ســنتی اســت و عوارض کمتری دارد و خوشبختانه برای 

بسیاری از شکستگی ها قابل استفاده است.

 با ایــن تفاســیر فرصت هــای صادراتی 
خوبی هم باید وجود داشــته باشــد! در این حوزه 
فعالیتی داشته اید؟ در کل محصول خودتان را در 

بازار رقابتی چطور ارزیابی می کنید؟
محصوالت ما تاکنون به کشــورهای ترکیه، عراق، عمان 
و افغانســتان صادر شــده و در کشــور عمان با استقبال 
خوبی مواجه شده ایم و فروش بســیار خوبی داشته ایم 
و نماینــده مــا در عمــان ســود قابــل توجهــی از فــروش 
محصــوالت اورتینو به دســت آورده اســت. نکته اصلی 
توفیق اورتینو در بازار، کیفیت مطلوب محصوالت است. 
از بسته بندی، طراحی لوگو و سئوی ســایت و برندینگ 
گرفته تا مــواد اولیه  از قبیل چســب، کــش و پلیمری که 
استفاده می کنيم، همه و همه درجه یک هستند. همین 
امر موجب شــده که مشــتری از اورتینو رضایت داشته 

باشد.

بــا  فعالیت تــان  مــدت  در   
شــتاب دهنده ها و مراکــز نــوآوری همــکاری 
داشــته اید؟ اگــر هــم جــذب ســرمایه ای 

داشته اید برایمان بگویید.
در اواخــر ســال 13۹۸ از طریــق آشــنایی بــا 
یکــی از شــتاب دهنده ها در حــوزه ســالمت 
توانســتیم ســرمایه ای کــه چنــدان زیــاد هم 
نبود، جذب کنیم. شتاب دهنده ای که با آنها 
همکاری داشــتیم، بــا مؤسســه دانش بنیان 
برکــت، زیر نظــر ســتاد اجرایــی مرتبــط بود. 
تنها ســرمایه گذارِ مــا بنیاد برکــت بود و مابقی ســرمایه 
شــخصی. فقط بــرای راه انــدازی اورتینو به ســرمایه نیاز 
داشــتیم و در حال حاضر مخارج شرکت از طریق تولید 

و فروش محصول تأمین می شود.

 شــما بهتــر از مــن می دانیــد کــه رونــد 
دریافت مجوزهای الزم ســخت و زمان بر اســت. 

تجربه شما در این خصوص چه بود؟
کــه  تحقیقاتــی  به واســطه 
پیــش از شــروع فراینــد تولید 
و اخذ مجوزهــا انجــام دادیم، 
بــرای مــا آشــکار شــد کــه چــه 
محصولــی را بــا چــه شــیوه ای 
تولیــد کنیــم کــه فراینــد اخــذ 
مجوز به ســهولت انجام شود. 
برخالف بعضی کســب وکارها 
که در ابتدا محصولی را تولید 
و کارگاهی را راه اندازی می کنند 
و دچار مشکل می شوند، ما با 
مشاوره ها و راهنمایی هایی که 
از افــراد مجرب گرفتــه بودیم، 
از ابتــدا راه انــدازی اورتینــو را 
بــا ســاختاری اصولــی تنظیــم 
یافــت  بــرای در کــه  کردیــم 
اســتانداردهای ایــزو و مجــوز 

راحت تر باشیم.
هرچند در ایــران گرفتن مجــوز همواره با دشــواری هایی 
روبه رو اســت و دیدگاه های ســلیقه هایی کــه وجود دارد 
این فراینــد را کُنــد می کنــد. بــرای مثال قــرار بر ایــن بود 
که مــا از یک دانشــگاه علــوم پزشــکی تأییدیــه عملکرد 
محصــول را بگیریــم، ولــی بعــد گفتنــد از دو دانشــگاه 
باید تأییدیه گرفــت. به نظر می رســد که قانــون تأییدیه 
گرفتن از دو دانشگاه بیشتر سلیقه ای است. متأسفانه 
برخی قوانین سلیقه ای و قائم به فرد است. طبق آماری 
که من گرفتــم، همکاران ما و دوســتانی کــه در این حوزه 
فعالیت داشــتند و برای گرفتن مجوز اقدام کرده بودند، 
بــا کارشناســان باتجربــه و مســلط مواجه شــده بودند و 
زودتر به نتیجه رســیده بودنــد، اما کارشناســان ارزیاب 
ما، به گفته خودشان، تسلط کافی بر این حوزه نداشتند 
و بارها حرف شــان را عوض کردند. نوع پاســخگویی آنها 
به وضوح نشان می داد که تجربه ای در این زمینه ندارند 

و این موضوع برای ما آزاردهنده بود.

 امروز مشخصاً بیشترین چالش های 
کسب وکار شما در چه حوزه ای است؟

در کشور ما کار کردن در حیطه سخت افزاری که فعالیت 
ما را نیز شامل می شود، بسیار دشوار است. برای کسی 
که می خواهــد در این حــوزه فعالیت کنــد، موانع زیادی 
وجود دارد که باید از سر بگذراند. از تأمین سرمایه گرفته 
تا مدیریت آن سرمایه برای رســیدن به موفقیت! هر دو 
مهم است؛ اما مدیریت سرمایه و به ثمر نشستن پروژه 
بسیار مهم تر و دشوارتر از تأمین سرمایه است. در حوزه 
سخت افزاری مشکالتی در مسیر وجود دارد؛ مشکالتی 
برای راه اندازی، تشــکیل تیــم، بازاریابی، فــروش، تأمین 
مواد اولیه، گردش سرمایه و نوسانات قیمت و... . درباره 
هر کدام از این مشکالت می توانیم یک کتاب بنویسیم؛ 
اما اگر کســی هوشــمندانه وارد بازار کار شود و با تسلط 
به چگونگی بازار و ناظر به توانمندی های شخصی اقدام 
کند، موفــق خواهد شــد. ما ایــن توانمنــدی را بــه دور از 
توهمات غیرمعقــول در خودمــان می دیدیم و تشــکیل 
تیم متخصص و کاربلــد یکی از دالیــل موفقیت ما بود. 
در این شرایط دشوار هم اگر کسی با هوشمندی شروع 
به کار کنــد، بی تردید موانع را از ســر راه کنار خواهد زد و 

موفق خواهد شد. 
مهم تریــن چالشــی کــه بــا آن مواجــه هســتیم، بحــث 
نقدینگــی و ســرمایه در گردش اســت. ما فــروش خوبی 
داریم، ولی برای توسعه کار با توجه به وضعیت ناپایدار 
ارزی کشــور، حفظ نقدینگی و ســرمایه در گــردش برای 
تمام کارخانه های کشــور یک معضل اساســی به شمار 
مــی رود. اگــر ایــن نوســانات وجــود نداشــت، مــا خیلی 
راحت تر کار را مدیریت می کردیم و بخشــی از سودمان 
را بــه توســعه محصــوالت و فــاز تحقیقاتــی اختصــاص 
می دادیم؛ ولی این نوســانات دســت مــا را می بنــدد و از 
طرفی با توجــه به شــرایط اقتصــادی مــردم، نمی توانیم 
افزایش قیمت داشته باشیم و بخش زیادی از نقدینگی 
برای ســرمایه در گــردش و چرخه تولید صرف می شــود. 
بزرگ ترین مشــکل به نظــر مــن ناپایــداری قیمت ها در 
ایران است که تأثیر مستقیمی روی نقدینگی و سرمایه 

در گردش شرکت ها می گذارد.

 چــه فرصت هایــی در بــازار ارتوپــدی 
وجــود دارد؟ کســانی کــه بخواهنــد در ایــن بــازار 
فعالیت کننــد، باید چــه مــواردی را مد نظــر قرار 

دهند؟ 
حوزه محصوالت جنرال ارتوپدی بســیار گسترده است 
و رقیبــان بســیاری در ایــن حیطــه فعالیــت می کننــد. 

اصطالحاً اقیانوس قرمز بیزینس به شمار می رود.
 امــا حــوزه پیشــرفته ارتوپــدی جالب و نــادر اســت و ما 
کــه در ایــن زمینــه کار می کنیــم، بــا بــازار محدودتــری 
مواجهیم، چون تعــداد افرادی که عمل جراحی ســتون 
فقرات انجام می دهند، کمتر از کسانی است که کمردرد 
دارند. با توجه به جمعیت کشور این درصدِ کم نیز عدد 
قابل توجهی اســت و هدف اورتینو این است که تا پایان 
ســال 1۴۰3 به عنــوان قطــب تولیدکننــده محصــوالت 
پیشــرفته ارتوپدی در ایران و خاورمیانه شــناخته شــود 
و بــا صــادرات و افزایــش ســبد محصــوالت، بــه برنــدی 
موفــق، پایــدار و شناخته شــده در ایــن زمینــه تبدیــل 
شــود. توصیــه ام بــه دانشــجویان و فارغ التحصیــالن 
رشــته های فنی مهندســی، به ویــژه مهندســی مکانیک 
و مهندسی پزشــکی این اســت که اگر هوشــمندانه کار 
کنند، بخواهند، زحمت بکشــند و جلــو بروند، حتی در 
شرایط بحرانی کشور نیز می توانند کارهای بسیار خوبی 
در زمینــه تجهیــزات ارتوپدی انجــام دهند و بــا توجه به 
پیری جمعیت، نیاز بازار در ســال های آتی پررنگ تر نیز 

خواهد بود. 

REPORTگزارش

 الگو گرفتن
از حس عمقی بدن 

تحول در جراحی
در یک کارخانه ســابق تولیــد بوئینگ در 
نزدیکی ســاحل ســیاتل، یک اســتارتاپ 
شش ساله در حال آماده سازی سیستمی 
اســت کــه می گویــد جراحــی را تغییــر 
می دهد. فناوری »پروپریو« جراحان را قادر 
می سازد ســاختارهای کلیدی بدن را روی 
صفحــه نمایش به صــورت ســه بعدی در 
زمان واقعی مشاهده کنند. این سیستم 
به پزشــکان کمــک می کنــد تــا برش های 
کمتر و دقیق تر ایجاد کنند و ســخت افزار 
را هدایت کننــد، مانند دســتگاه هایی که 
می تواننــد بــه صاف کــردن ســتون فقرات 
کمک کنند. گابریــل جونــز، مدیرعامل و 
یکی از بنیان گذاران، در جریان یک تور از 
دفتر مرکزی شرکت گفت که نام »پروپریو« 
بازی با کلمه »حس عمقی« است، یعنی 
توانایی بدن برای احساس موقعیت خود 
در فضا. او می گوید: »بــرای جراحان، این 
فوق العاده مهم است. آنها باید بدانند که 
آناتومی و زیست شناسی چگونه واکنش 
نشــان می دهنــد و چگونــه می تواننــد بــا 
آن رفتــار کننــد.« پروپریــو درخواســت 
بازاریابــی خود را به ســازمان غــذا و داروی 
ایاالت متحده ارســال کرده و انتظــار دارد 
سیســتمی به نام پارادایم در اوایل ســال 
۲۰۲3 تأییــد شــود. ایــن سیســتم عمدتاً 
بــرای جراحــی ســتون فقــرات و جمجمــه 
آزمایش شــده اســت. پارادایــم تصاویر با 
وضوح باال از میدان عمل را از باال می گیرد 
و آنها را با تصاویر اســکن ســه بعدی قبل 
از عمل ترکیــب می کند. این سیســتم بر 
پیشــرفت هایی در زمینــه تصویربــرداری 
میدان نــور، بینایی کامپیوتــری، یادگیری 
ماشــین، رباتیک و واقعیت افزوده متکی 
اســت. جراح می تواند آناتومی مربوطه را 
به صــورت ســه بعدی بر صفحــه نمایش 
ببینــد، از جمله قســمت هایی کــه دیدن 
آنها به تنهایی با چشم دشوار یا غیرممکن 
اســت. تصاویــر تولیدشــده همچنیــن 
می توانند با تغییــر موقعیــت در آناتومی 
سازگار شوند و در زمان واقعی تغییر کنند. 
این شــرکت اطالعات فنی خود را منتشر 
نکرده اســت، بنابرایــن ارزیابی محصول 

برای محققان خارجی دشوار است.

عباس عین علی 

abbas.einali 
@gmail.com

اگر کسی هوشمندانه 
وارد بازار کار شود و با 

تسلط به چگونگی بازار 
و ناظر به توانمندی های 

شخصی اقدام کند، 
موفق خواهد شد؛ ما 

این توانمندی را به دور 
از توهمات غیرمعقول 

در خودمان می دیدیم و 
تشکیل تیم متخصص 
و کاربلد یکی از دالیل 

موفقیت ما بود
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غذا همچنان در سفارش های 
آنالین پرطرفدار است

آینده تحویل غذا
شــاهد  کرونــا،  همه گیــری  آغــاز  از 
تقاضــای بی ســابقه ای بــرای تحویــل غــذا 
از ســوپرمارکت ها، رســتوران ها و حتــی 
فســت فودها بوده ایــم. طبق یــک مطالعه 
جدید از  PYMENTS، سفارش آنالین در 
مورد همه چیز در حال حاضر امری عادی 
است. سؤال بی پاسخ این است که آیا این 
در مورد راحتی ســفارش اســت یــا راحتی 
در تحویــل؟ بــه نظر می رســد ســفارش ها 
به راحتــی انجــام می شــود؛ در حالــی کــه 
مشــکالت زیادی در خصــوص تحویل آن 

وجود دارد.
»جتــی تــردو« یک پلتفــرم خرده فروشــی 
تلفن همراه است که به تازگی در نظرسنجی 
تجربه مشــتری دریافتــه کــه 38 درصد از 
پاسخ دهندگان، سوپرمارکت ها را به عنوان 
»احتمــاالً خرده فروشــی بــرای ارائــه یــک 
تجربه خریــد لذت بخش« 
رتبه بنــدی کرده انــد؛ بیــش 
کــه  کســانی  دوبرابــر  از 
خرده فروشــان خــودرو را 
به عنــوان لذت بخش تریــن 
رتبه بنــدی کرده انــد؛ 38 
درصد در مقابــل 18درصد. 
پس جــای تعجب نیســت 
که این پلتفرم در ژانویه سال 
2023، در کارت امتیــازی 
عملکــرد خوار بار که 1.7 میلیون ســفارش 
را تجزیه و تحلیل و 25 هــزار و 641 خریدار 
را در دوره 12ماهه بررســی کرد، دریافت که 
خوار  بارفروشــی ها 85.3 درصــد از فروش 

ایاالت متحده را تشکیل می دهند.
در حالــی کــه فــروش مــواد غذایــی آنالین 
در ســال 2019 بــه 14.7 درصــد رســید و  
3.4 درصد خوار بــار تحویل داده  شــد، در 
ســال 2020 بــه دلیــل همه گیرشــدن کرونا 
10.2 درصد تحویل انجام شــد. کورسایت 
ریسرچ گزارش می دهد تعداد خریدارانی 
که مواد غذایی را تحویل گرفته اند، در سال 
2022  از 55.5 درصد به 49  درصد در سال 

2021 کاهش یافته  است.
 در حالــی کــه »جتــی«، ســفارش آنالیــن 
رســتوران در حال حاضر حدود 40 درصد 
فروش کل رســتوران؛ یعنی بیــش از 22.4 
میلیــارد دالر در ســال 2021 را بــه خــود 
اختصاص می دهد، طبق گفته بلومبرگ، 
از سال 2014 تاکنون، 300 درصد سریع تر از 

فروش غذاخوری رشد کرده  است.
ســی بی  اینســایتس پیش بینــی می کنــد 
اندازه بازار تحویل غذا تا سال 2029 به 320 
میلیارد دالر برسد؛ هرچند چیزی که مورد 
توجه قرار نمی گیرد، مشکل تحویل است.

REVIEWبررسی

گفت و گو با حسین عالئی، مدیرعامل چیتاپست؛ او می گوید در ابتدا با ارسال روزانه 
800 مرسوله آغاز کرده اند، اما هدف گذاری شان رسیدن به 20 درصد از سهم بازار کوریر 

سرویس است
رضا، عباس و حسین عالئی، سه برادر، سه هم بنیان گذار و البته سه دوست  و همکار هستند که در روزهای بد اینترنت، مقدمات ایجاد دو کار نرم افزاری و لجستیکی را در دست گرفتند. از آن 
زمان و سال 1388 که با تأسیس شرکت دانش بنیان »فروتل« )مخفف فروشگاه تلفنی( به حوزه ابزارهای تجارت الکترونیک وارد شدند، تا اواخر مرداد 1401 که با راه اندازی برند »چیتاپست«، 
وارد کار لجستیکی و عملیاتی با استفاده از ابزارهای هوشمند شدند، دو اتفاق در کشور سبب شد حاکمیت تصمیم به محدودیت اینترنت و محدودسازی شبکه های فعال اجتماعی بگیرد 

و عمالً در کار آنان اختالل ایجاد شود.  حسین عالئیمی گوید این روزها به اکثر مشترکین ما که در فضای شبکه های اجتماعی کار می کردند، صدمه زیادی وارد شده و بالطبع، آن ها نیز از 
برنامه هایی که برای ورود کسب  وکارهای اینترنتی بیشتر بر بستر اینستاگرام داشتند، دورتر شده اند. گفت وگو با حسین عالئی، مدیرعامل و هم بنیان گذار چیتاپست پیش روی شماست.

در صورت تداوم وضعیت 
اینترنت عقب گرد می کنیم

 از چه ســالی فعالیت کاری خــود را آغاز 
کردید؟

ســال 1388 به همراه برادرانم رضا و عباس بــا برند فروتل 
)مخفــف فروشــگاه تلفنــی( بــه حــوزه ابزارهــای تجــارت 
الکترونیک وارد شدیم. فروتل در حوزه سامانه های تجارت 
الکترونیــک بازاریابــی، تبلیغــات، فــروش، لجســتیک و 
حمل ونقل در سراسر ایران فعال است و انواع سرویس ها 
و راهکارهــای تحــت وب را در ایــن حوزه ها ارائــه می دهد. 
این حوزه شامل ســامانه مدیریت فروش برای مشترکین 
آنالین از طریق ابزارهای مختلف می شد و سفارش گیری 
ابزارهای مختلف را در اختیار کســب وکارهای آنالین قرار 
می داد. با گسترش سامانه بازاریابی، سیستم شبکه های 
اجتماعی، ســایت، وبــالگ و ســایر ابزارهای همــکاری در 
فروش، سیستم افلیت مارکتینگ در این شرکت گسترش 
داده شــد. حوالی سال 1390 بود که ســامانه لجستیک را 
رونمایی کردیم و در این سامانه کار انبارداری، بسته بندی 
و تحویل بسته به پست انجام می شد. در بازه سال 1388 
ما واســط پســت هــم بودیــم. به ایــن نحو کــه ســفارش از 
مسیرهای مختلف دریافت می شد و در اختیار مشترکین 

قرار می گرفت تا به واسطه ابزارهای فروش آنالین سفارش 
بگیرند و ســامانه و ســرویس حمل کننده آن شرکت ملی 
پســت بود. از ســه ســال گذشــته، مقدمات توســعه یک 
زیرســاخت جدید را فراهم کردیم؛ با این هدف که بتوانیم 
تبدیــل بــه ســومین اپراتور پســتی کشــور بعد از پســت و 
تیپاکس شــویم. شــروع به توســعه نرم افزارهای مرتبط با 
این حوزه در قالب نرم افزارهای هوشمند کردیم و ابزارهای 
هوشمند و فناوری روز دنیا را به کار گرفتیم و به مشتریان 
خود کمــک کردیم بــا اســتفاده از این ســامانه، ســرویس 

»درب به درب« را راه اندازی کنند.

 مشتریان خود را بیشــتر از کدام بخش 
در نظر گرفته اید؟

مشــتریان ما بیشتر مشــترکان کســب و کاری هستند که 
هم از سفارش گیری آنالین و هم سنتی استفاده می کنند، 
اما به مشترکان خرد که حتی یک سفارش داشته  باشند 
نیز خدمات می دهیم. چیتاپست بر اساس انتخاب نوع 
مشــترکان خود، برنامه هــای خود را توســعه داده اســت. 
در حــال حاضر مجــوز پیک پســتی را دریافــت کرده ایم و 

از اواسط امســال )1401( از این برند رونمایی کردیم. پیک 
پستی یکی از سرویس های جانبی ماست و امسال تمرکز 
کرده ایم کــه این ســرویس را فراهــم کنیم تا مشــترکین ما 
بتوانند توســط ایــن ســرویس، هوشــمند بودن در بســتر 
لجســتیکی را تجربــه کننــد و مشــکالت حــوزه ســرعت 
تسویه حساب برگشتی و معضالت این صنعت را نداشته 

 باشند.

 دفتر مرکزی چیتاپســت در کدام شــهر 
مستقر است و آیا برای ارائه خدمات، محدودیتی 

دارید؟
دفتــر مرکــزی چیتاپســت هــم در تهــران و هم در مشــهد 
مســتقر اســت و ارائه خدمات نیــز به هیچ وجه بــه این دو 
شــهر محدود نیســت. در حال حاضر با 30 مرکز اســتان 
شــروع کرده ایم، امــا هدف گذاری مان این اســت کــه تمام 
شــهرهای بــاالی 20 هــزار نفــر را پوشــش دهیــم. االن بــا 
مراکز اســتان و شــهرهای بزرگی که ترافیک پستی باالیی 
دارند، شروع کرده ایم. تا پایان امسال 70 شهر از خدمات 
چیتاپســت برخــوردار می شــوند و بــه مــرور بــا افزایــش 
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ثبت ســرویس ها و توسعه شــبکه توزیع و شــبکه، تعداد 
نمایندگی های چیتاپست تا پایان سال 1402 به 150 شهر 
می رســد و طی یک برنامه چهار یا پنج ســاله 400 شــهر را 

پوشش خواهیم داد.

 اســتارت کار چیتاپســت از چــه زمانــی 
بوده  است؟

اواخر مرداد ســال جــاری، اولین تســت برنامــه نرم افزاری 
چیتاپســت را انجــام دادیم تــا بتوانیم در شــرایط نســبتاً 
پایدار قرار بگیریم. از سال آینده، پروسه توسعه برندینگ 
را شــکل خواهیم داد. اما چون فرایند از چند مســیر، هم 
از بعد نرم افزاری، هم شبکه ســازی و هم از بعد مجوز باید 
توســعه می یافــت تا این ســه نقطــه در یــک جا بــه تالقی 
رســند، ما این ســه بعــد را بــا هم پیــش بردیــم تــا بتوانیم 

سرویس پایدار و مناسبی به مشتری ارائه دهیم.

 ســرویس هایی کــه ارائــه می دهیــد، 
چیست؟

سرویس تحویل در همان روز شاما سفارش هایی می شود 
که طی بازه زمانــی خاصی دریافت می شــوند و در نهایت 
ظرف همــان روز به مشــتریان تحویــل داده می شــوند. در 
این ســرویس از زمــان تحویل تا زمــان توزیــع از درب مبدأ 

تا درب مقصد، حداکثر هشــت ساعت طول 
می کشــد. در ســرویس تحویــل در روز بعــد، 
نهایتاً ظرف 24 ســاعت ســفارش به مشــتری 
تحویــل داده می شــود.  در کوریرســرویس، 
سفارش هایی که در مبدأ جمع آوری می شوند، 
نهایتاً ظرف یک تا چهار روز، بسته به فاصله و 
مبدأ و مقصدی که مشتری انتخاب می کند، 
کار توزیع انجام می شــود. به طور متوســط در 
شهرهای پرجمعیت کشــور توزیع مرسوالت 
ســه روزه و در کالن شــهرها دوروزه انجــام 

می شود. 

 ایــن ســرویس ها از طریــق چــه ناوگانــی 
انجام می شوند؟

در حال حاضر با تأسیس دو هاب لجســتیکی در تهران و 
مشهد این سرویس ها را انجام می دهیم.

 وســعت عملیــات شــما در هاب هــای 
لجستیکی در این شهرها چگونه است؟ 

هاب های لجستیکی در سرویس های کوریرسرویس تقریباً 
یک ویژگــی دارنــد و آن هــم نقطه تالقی شــهرها و شــبکه 
ارتباطی ناوگان بین شــهری و محلی اســت که ســفارش ها 
توســط شــبکه جمع آوری یــا توزیع تحویــل داده یــا گرفته 
می شود. هاب ها معموالً در مناطقی تأسیس می شوند که 
محل تمرکز شرکت های باربری است تا بتوان سرویس های 
بین شــهری را ســاپورت کرد.  در چیتاپســت ایــن عملیات 
به این صورت است که این شــرکت در هر شهر که هاب یا 
نماینده دارد به طــور روزانه ســفارش ها از طریــق ابزارهای 
مختلــف ســفارش گیری نظیــر اپلیکیشــن چیتاپســت یا 
ســایت چیتاآنالین یا نماینده ها و مشــترکین سازمانی ای 
که ابزارهای ســفارش گیری دیگری دارند، انجام می شود و 
توسط شبکه جمع آوری از محل مشترکین جمع آوری و به 
هاب تحویل داده می شــود. مشــترکین ناوگان بین شهری 
نیز سفارش ها را از شــهر مبدأ به شهر مقصد یا به واسطه 
چند هاب و نقاط اتصــال منتقل می کننــد و در نهایت در 
شهر مقصد و نماینده هاب مقصد، فرایند لیست توزیع 

به درب منزل انجام می شود.

 شبکه ارسال بین شهری و درون شهری 
چیتاپست به چه نحوی فعالیت می کند؟

شــبکه ارســال بین شــهری در چیتاپســت در فــاز اول )فاز 
فعلی( به صورت استیجاری است و در فازهای بعدی برنامه 

ما این است که ناوگان ملکی در اختیار داشته  باشیم.

 ناوگان درون شهری نیز توسط پیک های 
درون شهری از جمله موتور و وانت انجام می شود؟ 
با تأسیس هاب در تهران و مشهد، سرویس های درون شهری 
در این دو کالنشهر توسط ناوگان چیتاپست انجام می شود و 
متناسب با ترافیک و فشردگی آدرس ها منطقه بندی انجام 
می شــود و به راننــده تخصیص پیــدا می کند. ایــن احتمال 
وجود دارد در یک روز ترافیک ارسال مرسوله برای یک پیک 
50 عدد مرســوله باشــد و ممکن اســت کمتر یا بیشــتر هم 
باشد. غیر از تهران و مشهد، در حال حاضر در 41 شهر ایران 
پوشش شهری توسط نمایندگی های چیتاپست انجام شده 
و فرایند پیکاپ و تحویل مرسوله در هر شهر توسط نماینده 
همــان شــهر انجــام می شــود. ناوگانی کــه تخصیــص پیدا 
می کند توسط نمایندگان هماهنگ شده و کنترل و هدایت 
آن توســط چیتاپســت صورت می گیــرد. این اســتانداردی 
است که همه مجموعه های کوریرسرویس ازجمله تیپاکس، 
چاپار و ماهکس و بقیه شرکت های کوریرسرویس دارند. اما 

چیتاپست تفاوت های بارزی با آنها دارد.

 چه تفاوتی؟
تفاوت بارزی که وجــود دارد، اســتفاده از زیرســاخت های 
هوشــمندتر در مجموعــه چیتاپســت اســت. 
بســتر آی تــی یعنــی بســتری کــه بــه مشــتری 
کمک می کنــد فرایند رهگیری، رصــد و کنترل 
و ســفارش گیری و فرایندهــای مالــی را بــه 
راحتــی کنتــرل کنــد و دسترســی راحت تــری 
داشــته  باشــد و مرســوالت خــود را رهگیــری 
کند. در نهایت تالش می کنیم طبق ســرویس 
انتخاب شــده و بــازه زمانی متعهدشــده عمل 
کنیــم. در چیتاپســت مطابــق برنامه ریــزی و 
برنامه چندساله، حدود 50 مدل سرویس روی 
این بستر تعریف شده؛ هرچند در حال حاضر حدود سه 
یا چهار ســرویس ارائه شده و این ســرویس ها نیز در حال 

حاضر در تهران و مشهد فعال است.

 بــا ســرویس های فعالی کــه داریــد، چرا 
تاکنون روی تبلیغات و برندینگ خــود کاری انجام 

نداده اید؟
یکــی از مــواردی که منتظــر تکمیــل آن بودیم، اخــذ مجوز 
از ســازمان تنظیم مقــررات در زمینه اپراتور پســتی بود که 
در حــال دریافت مجوز مربوطــه هســتیم؛ بنابراین فرایند 

تبلیغات و توسعه را به زودی آغاز خواهیم کرد.
 

 در حــال حاضــر بــا چــه تعــداد نیــروی 
انسانی ستادی کار را پیش می برید؟

در حــال حاضــر 90 پرســنل در شــهرهای تهران و مشــهد 
داریم که در دفاتر مرکزی و هاب لجســتیکی این دو شــهر 
متمرکز هســتند و کار را پیش می برند. این تعداد پرسنل، 
به جز نمایندگی های فعال ما در مراکز استانی و شهرهای 

بزرگ است.

 ارسال ها در روز چه تعداد است؟
در شروع کار، با ارسال روزانه 800 مرسوله آغاز کردیم، اما 
هدف گذاری ما در افق پنج ساله آتی، رسیدن به 20 درصد 
از ســهم بازار کوریر سرویس اســت. در حال حاضر روزانه 
بیــن دو تا ســه میلیون بســته در کل بــازار کوریر ســرویس 
انجام می شــود و هدف گذاری ما رســیدن بــه 20 درصد از 

سهم این بازار است.
 

آیا برای انجام گســترده کار، توانسته اید 
سرمایه گذار جذب کنید؟

یــم. »گــروه صنعتــی گلرنــگ«  بلــه. ســرمایه گذار دار
سرمایه گذار این مجموعه است.

حمل ونقل بین المللی کره با ابزار نرم افزاری پورت  لوجیکس برای 
بازرگانان آسان تر می شود

حمل و نقل کامال هوشمند

REPORTگزارش

اکثــر بازرگانــان در کــره  جنوبــی از طریــق ایمیــل، 
محموله های بین المللی خود را رهگیری می کنند 
تا زمانی که محموله آنان با خیال راحت به مقصد 
برسد. این رهگیری شامل تمام فرایندهای اداری، 
از فرســتنده تــا گیرنــده می شــود و لجســتیک 
می توانــد گمــرک، هزینه هــا و رزرو حمل ونقــل را 

پوشش دهد.
»پورت  لوجیکس« یــک حمل ونقل دیجیتال در 
کره  جنوبی اســت کــه بــا ارائه سیســتم مدیریت 
حمل ونقــل مبتنــی بــر اتوماســیون رباتیــک بــه 
بازرگانــان کمــک می کند لجســتیک حمل ونقل 
بین المللی را ردیابی کننــد و وضعیت محموله ها 
را به روزرسانی  شده دریافت کرده و این فرایند را با 

ابزار نرم افزار خود دیجیتالی کنند.
»هیونگ چول چوی«، مدیرعامل پورت  لوجیکس 
یــک کارآفرین ســریالی اســت که بــرای اولیــن بار 
متوجــه راه ناکارآمــد بــرای ردیابــی لجســتیک 
 ،YLP ،بین المللــی شــد و اولیــن اســتارتاپ خــود
یک استارتاپ لجستیکی میدل مایل )مبتنی بر 
رهســپاری( را کــه زیرمجموعه شــرکت مخابراتی 
SKT کــره جنوبــی )T-Map( بــود، راه انــدازی کرد. 
موبایلیتی در ســال 2021 به دســت آمــد. در طول 
همه گیــری کرونــا، قیمــت حمل ونقــل دائــم در 
نوسان بود؛ بنابراین حمل کنندگان نمی توانستند 
هزینه هــای بــار را پیش بینــی کننــد. چوی و ســه 
بنیان گذار دیگر با درک اینکه صنعت حمل ونقل 
کاال چقدر به تغییر دیجیتالی فوری نیاز دارد، پورت 

 لوجیکس را در همان سال راه اندازی کردند.
هم بنیان گذاران بــا راه اندازی پــورت لوجیکس در 
همان سال، یک سیستم مدیریت سفارش های 
تجاری و مدیریت حمل ونقل مبتنی بر وب را برای 
بازرگانان توســعه دادند که اکنــون می توانند از آن 
استفاده کنند، چه کاالهایشان در یک قایق حمل 

شود، چه از طریق جاده یا راه آهن.
چوی گفــت: »اکنــون بیــش از 26 شــرکت از ابزار 
نرم افزار پورت لوجیکس اســتفاده می کنند و این 
شرکت ها شامل شــرکت های لجســتیکی بزرگ 
 GS Global و شــرکت های حمل ونقــل ماننــد
و Hyundai Bioland هســتند کــه مــواد مــورد 
استفاده در لوازم آرایشی و مکمل های بهداشتی 

را تولید می کنند.«

این اســتقبال بــه اســتارتاپ کــره ای این امــکان را 
می دهد تا 1.6 میلیون دالر )دو میلیارد وون( بودجه 
قبل از سری A از سرمایه گذاران، ازجمله صندوق 
K2G و سرمایه گذار اســتراتژیک  GS Globalکه 
شــرکت کــره ای GS Holdings مالــک آن اســت، 

دریافت کند.
پورت لوجیکس در حال حاضر 19 کارمنــد دارد و 
شــش نفر از آنان در بخش تحقیق و توســعه کار 
می کنند و از ســرمایه جدید برای توســعه بیشتر 
پلتفــرم و همچنین اســتخدام کارمنــدان اضافی 

استفاده خواهند کرد.
چــوی توضیــح داد که ایــن اســتارتاپ قصــد دارد 
هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی را معرفی 
کند که می تواند داده هایی را که لباس جمع آوری 
می کنند، معنا کند و آن را برای تخمین هزینه های 

رزرو الکترونیکــی و حمل ونقــل 
بهتــر توانمنــد ســازد. عــالوه بــر 
ایــن، پــورت لوجیکــس در حــال 
مذاکــره بــا شــرکت های امنیتــی 
B2B SaaS اســت تا بــه آنان کمک 
کند بــا اســتفاده از نرم افزار خــود از 
مشتریان شــان محافظــت کــرده و 
اقدامات امنیتــی داده هــای خود را 

تقویت کنند.
چوی گفــت: »پــورت لوجیکس در 

حال حاضر بر صنعت حمل ونقل بار کره جنوبی 
متمرکز اســت، اما با توجه به اینکه ســهم زیادی 
از بازار باقی مانده، قصــد دارد پس از ســال 2024 
دفاتری را در آسیای جنوب شرقی و ایاالت متحده 

افتتاح کند.«
بر اســاس یک تخمین توسط شرکت تحقیقاتی 
»آلیــد«، پیش بینــی می شــود بــازار حمل ونقــل 
دیجیتال جهانی در ســال 2030 به 22.9 میلیارد 
دالر افزایش یابد که از 2.92 میلیارد دالر در سال 

2020 افزایش یافته است.
 K2G Fund Archi KyoungRok شــریک مدیــر
Kong گفــت: »مدیریــت زنجیــره تأمین جهانی 
و لجســتیک )به دلیل افزایش تنش بیــن ایاالت 
متحده و چین( تغییر یافته  و شرکت های بیشتری 
بــا ســاخت کارخانه هــای تراشــه و باتــری، ایاالت 

متحده را بازسازی می کنند.«
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گفت و گو با احمد افتخاری 
مدیرعامل آپسان؛ او می گوید 
انرژی ای که باید صرف توسعه 

کار لندتک ها شود، در مسیر 
مانع زدایی ها خرج می شود و 

این کار را سخت می کند

اگر تا چندی پیش افراد درک درستی از ماهیت و کارکرد لندتک ها نداشتند، امروز وضعیت اقتصادی به گونه ای پیش رفته که حتی اگر مردم با ظرفیت های لندتک ها آشنایی نداشته باشند، 
ضرورت استفاده از آن را در زندگی روزمره خود احساس می کنند. تورمی که با سرعت افزایش می یابد و سبد خریدی که روز به روز کوچک تر می شود، باعث شده مردم برای رفع نیازهای 

معمول خود نیز به دنبال اعتباری اضافی باشند. اما کاهش قدرت خرید، تنها مشکل مردم نیست. با حذف شدن مصرف کننده، ارائه دهندگان خدمات و کاالها نیز با وضعیت رکود مواجه 
شده اند. لتدتک ها از یکسو با تحریک تقاضا می توانند رونقی به بازار کسب و کارهای گوناگون دهند و از سویی دیگر برخی لندتک ها اساساً تأمین اعتبار کسب و کارها را نیز انجام می دهند 
و در این بخش نیز کمک حال آنها خواهند بود.  آپسان یکی از مجموعه های لندتکی است که با تمرکز بر BNPL در تالش است نیاز بخشی از مردم را برطرف کند و برای این منظور دو مدل 

اعتباری دارد؛ پرداخت آخر ماه و پرداخت اقساطی چندماهه.  اما مسئله اینجاست که با وجود نیاز شدیدی که مردم و مدل های مختلف کسب و کاری به خدمات لندتک ها احساس 
می کنند، هنوز رگوالتور نتوانسته موضع درستی در قبال آنها اتخاذ کند؛ رگوالتور بالتکلیف است و این بالتکلیفی را به کسب و کارهای این حوزه نیز منتقل می کند. مسائلی چون مجوزهای 

روشن و تأمین اعتبار لندتک ها هنوز روی میز رگوالتور باقی مانده اند و باعث افزایش ریسک کسب و کارهای لندتکی می شوند.  آنچه در پی می آید، گفت و گو با احمد افتخاری، مدیرعامل 
آپسان درباره این وضعیت نامشخص و سایر مسائل و مشکالت لندتک هاست. 

ماندن در 
وضعیت تعلیق درباره یک وضعیت 

نامشخص

لندتک ها مهم اند 
اما...

یکی از بزرگ ترین مشکالت لندتک ها 
مشــخص نبــودن موضــع رگوالتــور در 
قبــال آنهــا و فقــدان مجوزهــای روشــن 
است که ریســک آنها را افزایش داده و 
تأمین اعتبار را برایشان دشوار می کند. 
اما چــرا رگوالتور موضــع خــود را در این 
خصــوص مشــخص نمی کنــد؟ پاســخ 

دقیقی وجود ندارد.
تنظیم گــری کــه قــرار بــوده در کنــار 
مصرف کننــده بایســتد و از حقــوق او 
دفــاع کنــد، حــاال کــه مصرف کننــده به 
خدمــات لندتک هــا نیــاز مبــرم دارد، 
نمی توانــد موضــع خــود را مشــخص 
کند. نباید از نظر دور داشت که نه فقط 
تنظیم گــری نادرســت کــه گاهــی تعلل 
در تنظیم گــری هــم می توانــد ضربــه 
اول را بــه مصرف کننــده و بعــد هــم بــه 
کســب و کارها وارد کنــد. بر این اســاس 
ایــن رویکــرد نامشــخص در تضــاد بــا 

روحیه تنظیم گری قرار می گیرد.
در شرایطی که مردم روز به روز به معنای 
واقعــی کلمــه فقیرتــر می شــوند، هــر 
کســب و کاری کــه بتواند گرهــی هرچند 
کوچــک از مشــکالت مــردم را بــاز کند، 
باید از آن اســتقبال شــود. البته این به 
معنــای نادیده گرفتــن قوانیــن و انجــام 
اقدامات غیرکارشناسی نیست. ولی در 
حوزه ای چــون لندتک که سال هاســت 
کسب و کارها در آن فعالیت دارند، ابعاد 
گوناگون آن مشخص شــده، فرصت ها 
و تهدیدهــا هــم اظهــر مــن الشــمس 
هســتند، تعلــل و این پــا و آن پــا کــردن، 
جز عدم درک صحیــح نیازهای جامعه 

نمی تواند معنایی در بر داشته باشد.
در تنظیم گــری نــه قــرار اســت امتیــاز 
اضافی و نادرست به کسب و کارها داده 
شــود و حقــوق مصرف کننــده زیــر پا له 
شــود، نه بــا بگیر و ببندهــای غیرضرور، 
ســرمایه گذاران و بنیان گــذاران از راهــی 
کــه آمده انــد پشــیمان شــوند. لندتــک 
حــوزه ای نامکشــوف و غیرقابــل درک 
نیست و می توان با بهره گیری از تجارب 
کشورهایی که توانسته اند در این حوزه 
فعالیت های مؤثری انجام دهند، اقدام 
به تنظیم گری کرد. کافی است رگوالتور 
عینــک بدبینــی را از روی چشــم بردارد 
و قــدری از شــیوه های بوروکراتیــک 
خــود کوتــاه بیایــد تــا هــم مــردم و هــم 

کسب و کارها منتفع شوند. 
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در حــال حاضر وضعیــت آپســان به چه 
صــورت اســت؟ از تیرمــاه کــه شــما مدیرعامــل این 

مجموعه شدید، چه اتفاقاتی رخ داده است؟
من از ابتدای شکل گیری آپسان در این مجموعه بودم و بعد 
از اینکه مدیرعامل شــدم، در راســتای ارتقای تــوان اجرایی 
مجموعــه کوشــیدم؛ تعــداد کاربــران مــا از 100 هــزار به یک  
میلیون رسید که رشد خوبی در حوزه دارندگان اعتبار بود و 
امیدواریم تا پایان سال به بیش از یک  میلیون و 500 هزار نفر 
نیز برسد، زیرا افزایش تعداد دارندگان اعتبار برای لندتک ها 
بسیار مهم است. ما در گذشته 1200 پذیرنده داشتیم که در 
سال 1401 توانستیم 55 هزار پذیرنده دیگر به شبکه اضافه 

کنیم که عدد بسیار قابل توجهی است.

 برنامه تــان بــرای ســال 1402 چیســت؟ 
هدفی برای خود تعیین کرده اید؟

آپســان قرار اســت با یک فاصله معنادار از ســایر بازیگران 
این حوزه به بزرگ ترین مرکز ارائه سرویس اعتباری در ایران 
تبدیل شود؛ به همین منظور در تالشیم تعداد کاربران خود را 
در سال 1402 به دو  میلیون و 500 هزار نفر برسانیم تا مصرف 
اعتبار در اکوسیســتم اقتصاد دیجیتال ایران بیشتر شود. 
این را هــم اضافه کنم کــه تمرکز آپســان در ســال 1400 روی 
 B2C بود و در سال 1401 به سمت B2B حوزه اعتبار در بخش
شــدن حرکت کرده ایم. ارائه خدمات در حوزه B2B ریسک 
کمتــری دارد ولی صنعــت لندتــک، صنعتی مالی اســت و 

راهی جز پذیرش ریسک ندارد. در نتیجه برای رشد و توسعه 
خود باید B2C شدن را در دستور کار خود قرار می دادیم. 80 
درصد کاربران کنونی آپسان در بخش B2C هستند و سهم 
کاربران واقعی در اکوسیستم اعتباری ما افزایش پیدا کرده 
اســت. در تالشــیم مصرف اعتبار آپســان را به ســقف 600 
میلیارد تومان برســانیم. همچنین ســعی داریم با افزایش 
تعداد پذیرنده های خرد به 100 هزار پذیرنده در ســال 1402 
- پذیرنده هــای آنالیــن بــه 500 و پذیرنده های زنجیــره ای به 

50 - به توسعه آپسان کمک کنیم.
چشم انداز ما برای آینده آپسان، تبدیل کردن آن به مرکز ارائه 
اعتبار به تمام مردم ایران و اصالح مدل رتبه اعتباری کنونی 
اســت. در تمام دنیا ســهم اعتبار را در GDP وارد می کنند و 
این اتفاق باید در کشــور ما نیــز بیفتد. در همین راســتا اگر 
بتوانیم چهار همــت اعتبار کنونــی را به 32 همــت افزایش 
دهیم، هم رده کشــورهای توســعه یافته در بخــش اعتباری 

خواهیم شد.

 در حال حاضر سیستم اعتباردهی شما 
به چه شکل است؟

کیف پول اعتباری آپســان که به چیزی مانند »ویزا« شبیه 
است، این امکان را به افراد می دهد که طی دوره ای یک ماهه 
و بدون کارمزد، بدهی خود را تسویه کنند. کیف پول دیگری 
نیز در آپسان وجود دارد که امکان پرداخت اقساطی بدهی 
افــراد دارای اعتبــار را فراهــم می کنــد. این کیف پــول جدید 

آپسان که »تادانو« نام دارد، یک کیف پول قسطی است که 
امکان بازپرداخت 12 تا 18 ماهه بدهــی را به افراد می دهد و 

تمرکز اصلی ما در سال 1402 روی آن خواهد بود.

 در سالی که گذشت، چه مقدار اعتبار به 
کاربران اعطا شد؟

ما در ســالی که گذشــت، 300 میلیارد تومان مصرف اعتبار 
داشتیم که در صنعت لندتک عدد قابل توجهی است. ما در 
حوزه اعتبار با چند بانک بزرگ مثل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران و همچنین چند شرکت لیزینگی مانند رایا و گردشگری 
قرارداد بستیم و با پذیرنده های آنالینی مانند دیجی لند، چرم 

مشهد، شهر کتاب، کیاگالری و... نیز کار می کنیم.

 گفتــه می شــود در آینــده نزدیــک هــر 
کسب وکاری در تجارت الکترونیک، یک کسب وکار 
فین تکی هم خواهد بود. تکیه این گزاره روی مفهوم 
امبــدد فایننــس و راهکارهــای فین تکــی بــرای 
کســب وکارهای مختلــف غیرفین تکــی اســت. 
اکوسیستم فعلی فین تک کشور چقدر ظرفیت دارد 
که چنین مسیری را برای تجارت الکترونیک کشور 

باز کند؟
پاســخ به این پرســش بســتگی به این موضــوع دارد که چه 
ظرفیتی مد نظر شــما باشــد؛ امــا به طــور کلی بایــد در نظر 
داشت زیست بوم فعلی فین تک کشــور از زوایای گوناگون، 

   عکس:  نسیم اعتمادی



باالخــص به لحــاظ وجــود نیروهــای فنــی و متخصــص دارای 
ظرفیت باال در این خصوص است، به نحوی که ما اگر بتوانیم 
نخبــگان حوزه هــای گوناگــون را در صنعت حفــظ و همچنین 
نیروهای متخصص دیگری را نیز به طــرف این صنعت جلب 

کنیم، روزبه روز بر ظرفیت موجود نیز افزوده خواهد شد. 
همچنیــن مــا نیازمنــد نگاهــی جامع تــر و کاربردی تــر در ایــن 
زمینه هســتیم؛ یعنی باید چنین هدفی را در اجزای مختلف 
اکوسیســتم در نظــر داشــته باشــیم تــا در نهایــت بتوانیــم با 
همکاری کلیه دست اندرکاران اقتصاد دیجیتال کشور به چنین 
مهمی دســت یابیم. می تــوان گفت چنین ظرفیتی به شــکل 
کلی در این زیست بوم وجود دارد. البته باید در نظر داشت که 
بالفعل کردن ظرفیت ها نیز از اهمیت باالیی برخوردار است، 
چراکه ظرفیت های نهفته تا زمانی که بالفعل و اجرایی نشوند، 
ماننــد این می ماننــد کــه ارزش آنهــا درک نشــده و بی اهمیت 
انگاشــته شــده اند؛ بنابرایــن بالفعل کــردن ظرفیت هــا از اهم 
موضوعاتی اســت که می بایســت همواره مورد تأکیــد و توجه 

باشد.

 رگوالتوری رســیدن به این مقصد چقدر در 
حال حاضر تســهیل کننده اســت و چه گره ها و موانع 
دیگری باید باز و مترفع شوند؟ گلوگاه اصلی و بازدارنده 
فعلی برای تعبیه راهکارهای فین تکی روی پذیرندگان 
حوزه های مختلف تجارت الکترونیک به ویژه B2C ها را 

چه می دانید؟
همان طور که طی سال ها مشخص شــده، فناوری مسیر خود 
را مــی رود و نیازهای موجود در هــر زمان، بهره گیــری از فناوری 
را اجتناب ناپذیــر می کند؛ رگوالتوری پس از طی شــدن مســیر 
توسط فناوری های نوین با همراهی کردن مثبت خود می تواند 
نقش بسیار سازنده ای در حمایت و توسعه یک فناوری داشته 
باشــد؛ البته نباید فرامــوش کرد فین تــک شــامل فناوری های 
مختلفی اســت و حمایت یا عــدم حمایت رگوالتــوری در یک 
رشته را نباید به رشته های دیگر تعمیم داد. به عنوان مثال در 
حوزه لندتک یا BNPL متأســفانه حمایت هایــی که می تواند 
مسیر را برای دست اندرکاران این بخش هموار سازد، بسیار کم 
اســت و در بعضی موارد نیز اصالً صورت نگرفته است؛ حتی 
می توان گفت موانعی هم به وجود آمــده که رفع همین موانع 
باعث صرف انرژی زیاد از ســوی فعاالن این حوزه شده است. 
این همان انرژی است که می توانســت صرف کارهای مؤثرتر و 
کاراتری در مجموعه های فین تکی شود و نتایج شگفت انگیزی 
را رقم می زد که متأسفانه صرف مانع زدایی ها شده است. اما با 
وجود تمامی این دشواری ها، افراد فعال در اکوسیستم فین تکی 
کشور در تالش هســتند تا ابهامات موجود را برطرف سازند و 
این امید را دارند که از طریق گفت و گو و ایجاد و حفظ تعاملی 

سازنده با رگوالتور موانع موجود برطرف شود.

 در مــورد این موانع که ســرعت گیر فعالیت 
لندتک هاســت، بیشــتر توضیح می دهیــد؟ مثالً چه 

موردی ذهن آپسان را درگیر خود کرده است؟
همان طور که می دانید آپســان یک شبکه اعتبار بسته است 
و عضو شاپرک نیست؛ ما و دیگر همکاران در صورت بزرگ تر 
شدن و ایجاد سهم بیشتری از GDP کشور نیازمند مجوزهای 
الزم هستیم که با خیال راحت به نوآوری بپردازیم، اما متأسفانه 
رگوالتور ما و دیگر لندتک ها را به رسمیت نمی شناسد و همواره 
این نوع کســب وکارها در یک وضعیت تعلیق قرار گرفته اند و 
هر لحظه منتظر هســتند با ایجــاد تصمیمی جدید از ســوی 
رگوالتور و اعالم ضرب االجل هایی که تاکنون نیز شاهد بعضی 
از آنها بوده ایم، با وضعیت پیش بینی نشــده ای روبه رو شوند؛ 
لذا الزم اســت در ایــن خصوص با مشــارکت خــود لندتک ها 
تصمیمات تسهیلگرانه ای اخذ شود. تاکنون جلساتی در این 
حوزه شکل گرفته، اما ما نیازمند خروجی های راهگشا هستیم 
تا از یک وضعیت شــبه مبهم رهایی و به ســمت به رســمیت 
شناخته شدن کسب وکارهای لندتکی حرکت کنیم. اکنون ما در 
مواجهه با هر نهادی می بایست شرح کاملی از روندهای خود 

را ارائه دهیم که این خود بر نگرانی های اکوسیستم می افزاید.

یکی دیگر از چالش های مهم، نبود سازوکار مشخص و دقیق 
رتبه اعتباری در زیست بوم مالی کشــور است که این موضوع 
لندتک ها را با دشــواری هایی مواجه می کند. ایــن فقدان رتبه 
اعتباری، ما را در آپسان بر آن داشته است که با اصالح نگاه به 
اعتبار افراد و بدون کنکاش در تاریخچه مالــی آنها، این اجازه 
را به ایشان دهیم تا رتبه ای را به وجود آورند و در طول زمان آن 
را ارتقا دهند؛ بنابراین اگر یک شــخص در آپســان رتبه خوب 
مالی به دســت آورد، این به رتبه مبنای او تبدیل شــود. در این 
زمینه هم نیازمند همکاری و همراهی همه فعاالن اکوسیستم 

هستیم.

 چالش های رسیدن به چنین چشم اندازی 
در سوی مقابل، یعنی تجارت الکترونیک کشور )فارغ 
از چالش های رگوالتوری( چیست؟ تجارت الکترونیک 
کشــور در چه جاهایی خود را برای به کارگیری ظرفیت 

فین تــک بیشــتر آمــاده کــرده و در کجــا 
نیازمند تغییــر و تحول و همراهی بیشــتر 

است؟
در این خصــوص ما باید بــه دنبال فهم مشــترک 
باشــیم  طرفیــن  موجــود  نیازمندی هــای  از 
تــا از طریــق ایــن درک و فهــم متقابــل بتوانیــم در 
جهــت اهــداف مشــترک گام برداریم؛ تــا اینجای 
کار فرازونشــیب های زیــادی وجــود داشــته و 
دستاوردهایی نیز به دست آمده، اما مسیر طوالنی 
است و نیازمند تعامل و همکاری های بیشتری در 

ایــن زمینــه هســتیم تــا بتوانیم به 
چنین هدفی دست یابیم.

عدم تفاهمات در این راه، موضوعی 
طبیعی است. به هرحال وقتی دو 
فرد، گــروه یــا ســازمان می خواهند 
در یــک مســیر هم قدم شــوند و به 
ســمت هدفــی مشــترک حرکــت 
کنند، به لحــاظ بهره گیــری از ابزار 
و فناوری هــا دچــار اختالفاتــی 
می شوند که نباید چنین اختالفاتی 
به رهاسازی فعالیت ها منجر شود. 
در عــوض بــا ایجــاد راهکارهایــی 
جدیــد و خالقانه هر دو طــرف قادر 
خواهنــد بــود مســیری هموارتــر و 

هدفمندتر را طی کنند.
همچنیــن در ایــن موضــوع خاص 

بایــد فرهنــگ همــکاری و فعالیت هــای بین شــرکتی توســعه 
بیشــتری پیــدا کنــد؛ بســیاری از شــرکت ها هنــوز بــه مزایــای 
فوق العاده این نوع همکاری پی نبرده اند و همین مسئله باعث 

می شود که عدم درک صحیح به وجود بیاید. 
در این رابطه می توان به فعالیت هــای مثبت انجمن ها و نظام 
صنفی رایانــه ای کشــور امیــدوار بود، چراکــه اینهــا می توانند 
بستر مناسب را جهت گفت و گو و همکاری های مشترک برای 
رســیدن به چنین هدفی فراهم کنند؛ چنان که تاکنون در این 
راه گام های ســازنده ای برداشته اند. نشســت های هم افزایی و 
همکاری هایی اجرایی نیز در نهایت نتایج ارزنده ای رقم خواهد 
زد. راهی طوالنی در پیش است، اما دستاوردهای فعلی نیز کم 
نیستند؛ بیش از هر چیز همان طور که اشاره کردم باید فرهنگ 
همکاری های مشترک و فهم ســودمندی این همکاری ها برای 

طرفین آشکار و مشخص شود. 

 مثالی از کارهای انجام شده یا فعالیت هایی 
که به دلیل نبود درک درست معطل مانده اند، می زنید؟
به عنــوان مثــال در امــر پرداخــت موضــوع کامــالً از طــرف 
اکوسیستم تجارت الکترونیک کشور درک و به طور کامل مورد 
استفاده قرار گرفته اســت؛ خود این مسئله نشان دهنده این 
است که نیاز به صورت شفاف و دقیق هضم شده است. اما در 
موضوعی مانند لندتک هنوز کار زیادی باید انجام داده شــود 
و اهمیــت و کاربرد این حوزه در بســیاری از مواقع درک نشــده 

است. البته ما در مثال هایی می بینیم که بعضی از شرکت های 
فعــال در حــوزه تجــارت الکترونیک خود دســت به تأســیس 
شرکت های لندتکی زده اند و موفقیت هایی داشته اند، اما بدون 
شک همه  اکوسیستم تجارت الکترونیک کشور دارای چنین 
ظرفیتی نیست که شروع به راه اندازی کسب وکار لندتکی کند.

بنابراین باز هم به موضوع فرهنگ سازی و تشریح نقش سازنده 
فناوری های نوین مالی اشــاره می کنم، چراکه باید اهمیت این 
موضوع بــرای زیســت  بوم تجــارت الکترونیک کشــور روشــن 
شــود و ارزیابی های الزم نیز توســط ایشــان به درستی صورت 
بگیرد. بخش فعال در تجــارت الکترونیک کشــور می تواند از 
ظرفیت های ارزشمند اکوسیستم فین تک کشور استفاده کند. 
خود این موضوع به همکاری ها و هم افزایی ها منجر می شــود 

و در نتیجه هر دو طرف و در نهایت کاربران سود خواهند برد.

 کسب وکارهایی چون آپسان چقدر در آینده 
حوزه های بزرگی چون لجســتیک و خرده فروشی 
نقش ایفا خواهند کرد؟ تغییراتی که در این صنایع 
تحت تأثیر BNPL، کیف پول های اعتباری و... در 
ســال های اخیــر شــاهد بوده ایــم، چــه ترندهایــی 
داشته و می توانیم منتظر کدام یک از آنها در این 

دو بخش از تجارت الکترونیک کشور باشیم؟
آپسان دستاوردهای بسیاری در این خصوص به 
دســت آورده اســت. به عنــوان مثال ما در آپســان 
توانسته ایم شبکه بزرگی از پذیرندگان را تشکیل 
دهیم که کاربــران مــا بتواننــد از این شــبکه بزرگ 
بهره منــد شــوند. همان طــور کــه 
پیش تر نیز گفتم، 55 هزار پذیرنده 
خــرد و 250 فروشــگاه آنالیــن بــا 
نزدیک به یک میلیــون و 500 هزار 
کاربر ما ارتباط داشته و دارند. باید 
در نظــر داشــت کســب و کارهایی 
مانند آپسان می توانند باعث شوند 
نقدینگــی در مســیر درســتی قرار 
گیرد و باعث رکودزدایی در بسیاری 
از بخش های اقتصادی کشور  شود. 
چراکه یکی از عوامل رکود در کشور 
کمبود نقدینگــی و تأمین نشــدن 
منابع مالی در بخش های مختلف 
اســت؛ کمبود نقدینگی یا مصرف 
نقدینگــی در مســیری نادرســت 
باعــث می شــود تقاضــا در برخــی 
صنایع کاهش یافته و این کاهش به رکود منجر شود. بنابراین 
کسب وکارهایی مانند آپسان می توانند با دادن اعتبار مناسب 
به کاربران بر اساس رتبه های اعتباری و... و هدایت آن به سمت 
کاالهای درست، باعث گردش چرخه اقتصادی کشور شوند. 
بــر همین اســاس بایــد کارکــرد ارزشــمند لندتک ها در کشــور 
بیشــتر درک شــود تا در نهایــت آنچه بــه نفع اقتصاد کشــور 

است، رخ دهد.
تمرکز ما بر اساس نیازهای کاربر است و در آینده نیز بر همین 
رویه تأکید خواهیم داشت؛ اما آنچه مشخص است کاالهای 
اساسی و FMCG )کاالهای تندمصرف( از اولویت های آپسان 
است. چه خرده فروشانی که می خواهند از تولیدکننده خرید 
کنند و کمبود نقدینگی دارند، چه کاربرانی که هنگام خرید از 
فروشگاه های زنجیره ای خواهان استفاده از امکانات آپسان در 
خرید خود هســتند، می توانند از خدمات ما بهره مند شوند. 
البته همان طور که اشــاره کردم، کسب وکارهایی مانند آپسان 
می توانند در رفع رکود اقتصادی نقش داشــته باشــند و هرجا 
که نیاز بــه نقدینگی اســت، اهمیت کســب وکارهای لندتکی 
به صورت مضاعف درک می شــود. لوازم خانگی، محصوالت 
فرهنگــی، خدمــات بهداشــتی، تجهیــزات الکترونیکــی و 
دیجیتالی، رستوران ها و... همه اینها چنان که اکنون مورد توجه 
آپسان است، در آینده نیز خواهد بود. قطعاً سهم چهار همتی 
لندتک کشور از GDP نشان دهنده تأثیرگذاری در بخش های 

مختلف اقتصادی از جمله خرده فروشی هاست.

 کشــوری چون ســوئد 24 درصد و کشــوری 
چون بریتانیا کمتر از ۵ درصد تجارت الکترونیک خود 
را بــا BNPL انجام می دهــد... این فاصله هــا معموالً از 
کجــا نشــئت می گیرنــد و چــه درایورهایی اساســی بر 

افزایش این سهم تأثیرگذارند؟ 
همواره فاکتورهــای گوناگونی بر ایــن نوع تفاوت هــا تأثیرگذار 
اســت؛ می توان ریشــه چنیــن تفاوت هایــی را در ســابقه یک 
فناوری در یک کشــور، قوانیــن موجود، فرهنــگ خرید مردم، 
پذیــرش فناوری های گوناگــون و... دانســت. پــس از آگاهی از 
تمامی این تفاوت هاست که می توان چرایی نزدیک به واقعیت 
را بیــان کــرد. امــا فاکتورهایــی ماننــد فرهنگ ســازی، قوانیــن 
حمایت کننده از فنــاوری و درک ارزش فناوری می تواند نقش 

بسزایی در افزایش چنین سهمی داشته باشد.

 مهم تریــن بازیگــران تجــارت الکترونیــک 
کشــور که در امبــدد فایننس تــا همین جــا بهتر عمل 
کرده اند، کدام بازیگران می دانید؟ دیجی کاال، اسنپ 

و... و چرا؟
هر کدام از بازیگــران توانســته اند عملکردهای خوبی داشــته 
باشــند و به نظرم نباید آنها را به صورت مجــزا در نظر گرفت؛ 
درحــال حاضــر بــا توجــه بــه اهمیــت اقتصــاد دیجیتــال در 
کشــور باید اندکی از نگاه رقابتی فاصله گرفت و بر تعامالت و 
همکاری ها متمرکز شد. مهم این است که برآیند فعالیت های 
ایــن بازیگــران بــه ســود تجــارت الکترونیک کشــور باشــد که 
هست. درست است که در بعضی مواقع ما باید مقایسه هایی 
را جهت ارزیابی ها انجام دهیم، اما اکنون زمان سنجش کلی 
فعالیت هاست که ببینیم مجموعه کارها چه نتایجی داشته و 
اگر کم و کاستی نیز وجود دارد، درصدد برطرف کردن آن باشیم. 
اقتصاد دیجیتال در کشور راه دشواری را طی می کند و این راه 
دشوار پشت سر گذاشــته نخواهد شــد مگر با همکاری های 

جامع و کامل در مسیر دستیابی به اهداف.

 بســیاری از شــرکت های بــزرگ و بازیگــران 
ســنتی اقتصاد ایران این روزها به فکر تحول دیجیتال 
افتاده اند. اما آنها اغلب چنین تحولــی را در راه اندازی 
شــرکت های اســپیناف آنالیــن یــا ســرمایه گذاری روی 
اســتارتاپ های مرتبط با حوزه خودشــان جســت و جو 
می کنند. چقدر در تحول دیجیتال شرکت های بزرگ و 
 بازیگــران مهــم اقتصــاد کشــور در بخــش خصوصــی

)Big Enterpriseها( باید راهکارهای فین تکی به ویژه 
در حوزه لندتک مورد توجه قرار بگیرند؟

حضور تمامــی شــرکت های بــزرگ و بازیگران ســنتی اقتصاد 
ایران در بخش اقتصاد دیجتالی کشور یا اندیشیدن به تحول 
دیجیتال از سوی ایشان نشان دهنده اهمیت باالی این بخش 
اســت؛ بنابراین پیش از پرداختن به هر بحثی باید این مهم را 
درک کرد که اکنون اهمیت اقتصاد دیجیتال و دیجیتالی شدن 
حوزه های مختلف نشان دهنده درک اهمیت و باید این عرصه 

است.
حضــور هــر کســب وکار بزرگــی در ایــن حــوزه جــدای از قدرت 
ســرمایه ای، نیازمنــد شــناخت کامــل ایشــان از فناوری هــای 
مرتبط است. این شناخت به واسطه دست اندرکاران و فعاالن 
زیست بوم فین تکی کشــور حاصل می شــود، یعنی بازیگران 
سنتی اقتصاد ایران باید قبل از حضور و سرمایه گذاری در این 
بخش از چالش ها و دشواری های این بخش آگاهی پیدا کنند و 
بدون شک از مشورت مستقیم متخصصان این حوزه بهره مند 
شوند. چراکه آنچه مسلم است فرازونشیب ها و سختی های 
بســیاری از دید تازه واردان به این بخش پنهان می ماند و تنها 
افرادی از این ســختی ها و دشــواری ها آگاه هســتند که در این 
صنعــت فعالیــت  داشــته اند؛ لــذا ورود شــرکت های بــزرگ و 
بازیگران ســنتی اقتصاد ایران زمانی برای ایــن صنعت و خود 
آنها مفید خواهد بود که با شناخت جامع و بررسی چالش های 
پیش رو باشد و همچنین همراهی فعاالن حوزه لندتک را بتواند 
جلب کند تا با ایجــاد یک هم افزایی تحوالت مثبتــی را در این 

عرصه رقم زنند.

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

 تمرکز ما بر اساس 
نیازهای کاربر است 

و در آینده نیز بر 
همین رویه تأکید 
خواهیم داشت؛ اما 
آنچه مشخص است 
کاالهای اساسی و 

کاالهای تندمصرف 
از اولویت های آپسان 

است
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بيلبورد
B I L L B O A R D

درباره بیلبوردهای جدید علی بابا که احساسات 
مخاطب را درگیر می کند اما ممکن است مخاطب 

در سطح همان درگیری احساسی بماند و به 
مشتری تبدیل نشود

اســفند فصــل رقابــت آژانس هــای مســافرتی اســت، 
به خصوص که امسال از میانه تعطیالت عید، ماه رمضان 
هم شروع می شود. علی بابا یکی از آژانس های مسافرتی 
اســت. ایــن آژانــس کــه بــه دلیــل شــرایط جامعــه مدتی 
تبلیغات شــهری خــود را متوقــف کرده بــود، حــاال به این 
عرصه بازگشــته اســت. علی بابا در تبلیغات جدید خود 
همچنان به حال و هوای مخاطب خود فکر کرده و ســعی 
داشــته بــدون جلوه گــری خاصــی کارش را انجــام دهــد. 
بیلبوردهای جدید علی بابا به جای اســتفاده از تصویر از 
کلمات بهره برده اند و از ما می خواهند تصویر را بسازیم. 
تفاوت تبلیغــات علی بابــا با ســایر تبلیغاتی که در شــهر 
می بینیم، مانند تفاوتی اســت که خواندن رمــان و دیدن 
فیلم با هــم دارند. فیلــم از ما می خواهد تماشــاگر تخیل 
کارگــردان باشــیم و دنیــای داســتان را آن طــور ببینیــم که 

کارگردان دوســت دارد، اما داســتان به ما می گوید تخیل 
کن و همه چیــز را همان طور ببیــن که دوســت داری. برای 
همین هم هســت کــه گاهی وقتــی فیلــم داســتانی را که 
قبالً خوانده ایم، می بینیم فکر می کنیم به خوبی کتابش 

نیست، چون تخیل ما و کارگردان مثل هم نبوده است.
علی بابــا خــودش را وارد بــازی فیلمــش خــوب اســت اما 
هنوز بــه خوبی کتابش نیســت، نمی کند؛ چنــد کلمه در 
مقابل چشــمان ما می گذارد و بعد از مــا می خواهد آن را 
در ذهن مان کارگردانی کنیــم. تصویری که کلمات »کویر، 
ســتاره، چادر« در ذهــن هرکدام مــا از ما می ســازد، با هم 
فرق می کند. هر کــدام از ما شــاید فکر کنیم کــه تصور ما 
آن حالــت آرمانــی اســت. علی بابــا کاری می کنــد تا همه 
مخاطبانش دقیقــاً آن چیــزی را از تبلیغــش بفهمند که 

دوست دارند.

درباره کتاب »منحنی خالقیت«

چگونه ایده درست را در زمان درست 
پرورش دهیم؟

INTRODUCTIONمعرفی

بــه همــه مــا دربــاره ماهیــت خالقیــت دروغ 
گفته انــد. از قدیــم گفته انــد کــه موفقیــِت 
خالقانه نتیجه اتفاقی ناگهانی است. نوشتن 
پرفروش تریــن رمان هــا، کشــیدن نقاشــی های 
محبوب یا ساختن اپلیکیشن های وایرال شده 
کیفیتــی جادویــی و بی ارتبــاط با منطــق دارند 
کــه مختــص نابغه هاســت، نــه مــا مردنی هــا. 
کتاب »منحنی خالقیت« حقیقت را در مورد 

موفقیِت خالقانه برمال می کند.
آیــا موفقیــِت خالقانــه الگــوی خاصــی دارد؟ 
داســتان های مربوط بــه خالقیت افســانه اند. 
الزم نیست با نوعی قدرت ماورایی شبیه مردان 
ایکس به دنیا بیایید تا به قله های 
رفیــعِ هنــر و کارآفرینــی برســید. 
درواقع الگویی وجود دارد که افراد 
خالق با اهرم قراردادنِ آن به هدف 
خــود می رســند؛ الگویــی کــه در 
دســترس همه و شــهودی است،  
امــا قابل یادگیــری هــم هســت. 
می توانیــد از آنچــه نوابــغِ خــالقِ 
دنیا انجام می دهند تبعیت کنید 
و بــه ســاخت و اجــرای ایده هــای 

بزرِگ خود نزدیک تر شوید.
کتــاب منحنی خالقیــت از دو بخش تشــکیل 

شده:
بخش اول: واژگونی افسانه خالقیت

بخش دوم: چهــار قانون منحنــی خالقیت که 
عبارت اند از:

۱: جمع کردن اطالعات
۲: تقلید

۳: هم نشینان خالق
۴: تکرار

بــرای آنکــه خالقیــت را بهتــر درک کنیــم، یک 
مثال را بررسی می کنیم. ســال ۱۹۹۰ جی. کی. 

رولینگ منتظــر قطار منچســتر به لنــدن بود. 
قطار تأخیر داشت.  ذهنش آشفته بود.

ناگهــان ایــده شــخصیت هایی کــه در دنیایــی 
جادویــی زندگــی می کردنــد، مغزش را پــر کرد؛ 
اول از همــه هــری پاتــر. خــودش می گویــد: 
»می تونســتم هــری، ایــن پســر کوچولــوی 
الغرمردنــی رو به وضــوح ببینــم و هجــومِ 
بیشترینِ هیجان ممکن رو توی جسمم حس 

کردم.«
افســانه های مربــوط بــه خلــق هــری پاتــر 
می خواهند ما باور کنیم به رولینگ الهام شده 
اســت. بااینکه ایــن تصویــر از رولینــگ او را به 
نمونــه ای بــرای نظریــه الهــام خالقیــت تبدیل 
می کند، درحقیقت رولینگ مثالی بی نقص از 
کسی است که چهار قانونِ منحنی خالقیت را 

دنبال کرده است.
رولینــگ  تقلیــد:  و  اطالعــات  جمــع آوری 
کتاب خوانی افراطی بود که رمان ها را یکی پس 
از دیگری مطالعــه می کرد. این مــوادِ خام همه 

در هری پاتر جمع شدند. 
تکرار کردن: اگر رولینگ نظریه الهام خالقیت 
را باور داشــت، ممکن بود به خانه برود، پشت 
میزش بنشیند و منتظر کشف وشهود بیشتر 
باشــد. در عــوض بــا توجــه بــه تصویــری کــه از 
قبل در ذهنش ایجاد شــده بود، شروع کرد به 
چیدن طرحی منظم برای کتاب هایش. رولینگ 
چیزی بیش از یک رؤیاپرداز بود. او برنامه ریزی 

سیری ناپذیر بود که بی نهایت تالش می کرد.
هم نشــینان: حضــور هم نشــینان خــالق برای 
هدایت کــردن افــراد مبتکــر در مســیر ســخِت 
موفقیــت ضــروری اســت. رولینگ هــم از این 
قاعده مســتثنا نبود. بدون حمایــت خانواده و 
کمِک درمانگر و مشاور و ویراستار کتابش، آیا 

ممکن بود هری پاتر به نتیجه برسد؟

افسانه دهکامه 

taaghche.
afsanedehkame

@gmail.com

 تصویر این بیلبورد
مدام تغییر می کند!

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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مارکتينگ
M A R K E T I N G

اما نظر فعــاالن حوزه بازاریابی دربــاره محتوای این تبلیغ 
چیست؟

نشانگانیکسفرایدهآل
ساســان فقیه، مدیر بازاریابی شــرکت توســن در این باره 
می گوید: »شما سفر را با چه نشانه هایی به یاد می آورید؟ 
نشــانه ها المان هــای حســی تأثیرگــذاری در به یــادآوری 
خاطرات هستند. هر کسی ایده آل های خودش را از سفر 
دارد و بــا نشــانگان اختصاصــی خود ســفر رؤیایــی را در 
ذهن شکل می دهد. نشانگان شما از یک سفر ایده آل و 
رؤیایی چیســت؟ کلبه و جنگل و شومینه؟ بازار، گردش، 
ســوغاتی؟ کویر، ســتاره، چادر؟ علی بابا، همســفر ســفر 
شماست. کافی است نشانه های رؤیایی سفر دلخواه خود 
را در ذهن بسازید تا علی بابا شما را به تجربه دلخواه سفر 
برســاند. با ســاخت چنین بافت معنایی در این کمپین، 
مجموعه علی بابا دســت روی تجربیات حسی مخاطب 
گذاشته و ادراک حسی مخاطبان را برمی انگیزد. علی بابا 
عالوه بر تبلیغات شــهری، در ســایت خود نیــز از کاربران 
می خواهد نشــانه ها و واژه هایــی که ســفر را در ذهن آنها 
تداعی می کنند، بگویند و تجربه حســی دلخــواه خود از 
یک سفر دلچســب را با دیگران به اشتراک بگذارند. این 
کار هم باعث می شــود کاربــران در این پویش بــه علی بابا 
بیایند و مروج سفری باشند که ممکن است برای دیگران 

هم جــذاب باشــد و هــم بــا بررســی داده های 
به دســت آمده، بــرای پویش هــای بعــدی نیــز 

ایده بگیرند.« 
بــه عقیــده فقیــه، علی بابــا در ایــن کمپیــن با 
برقــراری ارتبــاط حســی ســعی دارد تــا بــا 
مخاطبــان ارتبــاط برقــرار کنــد و همچنیــن با 
ایجاد جایگشــت های متفاوت از تجربه های 
حســی گوناگــون، حــس گســتردگی خــود در 
ایجاد هم حســی با مخاطبــان را منتقل کند. 
وی می افزایــد: »بــا وجــود تعــدد بیلبوردهای 
متفاوت در سطح شــهر، در یک سفر شهری 

مخاطــب کامــالً حــس مناســبی در مواجهــه با نــام برند 
علی بابــا پیــدا می کنــد و حتی ممکــن اســت بــا بازتولید 
نشــانه های اختصاصی خــود از ســفر رؤیایــی اش نیز به 
استفاده از خدمات علی بابا ترغیب شود. چراکه علی بابا 
باعث شــده تا او به ســراغ بانک احساســی خود از ســفر 

دلخواهش برود.«
فقیه تأکیــد می کند که بــا وجود تمــام ویژگی هایــی که به 
ایجاد حس مطلوب در مخاطب منجر می شود، علی بابا 
به هیچ عنوان به سمت بقیه المان های الزم برای یک سفر 
نمی رود. او در این باره توضیح می دهد: »درست همان طور 
که همه ما نســبت به آن آگاه هســتیم، در شــرایط فعلی 
مســائل اقتصادی یکی از مهم ترین نگرانی هــای کاربران 
بــرای تکــرار تجربیــات دل انگیز خود اســت. عــدم تمرکز 
علی بابا روی این مسئله می تواند این کمپین تبلیغاتی را 
در سطح ایجاد تجربه حســی محدود کند و مانع تبدیل 
مخاطبان به خریداران از این برند شود. شاید بتوان گفت 
که علی بابا ســراغ مزیت هــای رقابتی با ســایر رقبــا نرفته 
است و در حوزه خلق ارزش نیز تنها محدود به یک جنس 

از ارزش شده است.«
او در پایــان می افزایــد: »در مجمــوع می تــوان این کمپین 
تبلیغاتی را در ســطح خلق ارزش در حوزه برقراری حسی 
با مخاطبان موفق دانست، اما با عدم تمرکز روی مسائل 
اقتصادی، می توان در ســطح تبدیل مخاطب به خریدار 

ناکام دانست.«

درگیریحسیمخاطب
ابریشم شکرالهی، نویسنده تبلیغات »نیلگام سفر« نیز 
درباره بیلبوردهای جدید علی بابا می گوید: »»احساس« 
عصاره ای اســت از آنچــه تمام صنعــت میلیــارد دالری 
تبلیغــات در جهان بر آن اســتوار اســت. آدم ها منطقی 

خریــد نمی کننــد، بلکــه احساســی خریــد می کننــد! 
علی بابا در ایــن کمپین هــم ماننــد تبلیغــات دیگر خود 
نشــان می دهــد کــه دوســت دارد ســاده و به گوش آشــنا 
باشــد و حس های مختلف را با هم ترکیب کند؛ درست 
مثل کاری که در کمپین »صدای سفر« کرد. از کنار یک 
بیلبورد عبور می کنید، سه واژه را می خوانید و تصویری 
لذتبخش مقابل چشمان تان شکل می گیرد که شاید تا 

چندین دقیقه ذهن تان را درگیر خود کند.«
شــکرالهی درباره نکته ای که در این کمپیــن توجهش را 
به عنوان یک کپی رایتر جلب کرده، می گوید: »گاهی یک 
کپی خــوب به هیــچ تصویری نیــاز ندارد و گاهــی تصویر 
به حدی گویاســت که به کپی نیازی ندارد؛ گرچه در اکثر 
موارد ایــن دو مکمل یکدیگرنــد. در ایــن کمپین، همین 
ســه واژه کافی اســت و تصویر قرار اســت به جای سطح 
بیلبورد، در ذهن مخاطب شکل بگیرد. اگرچه من همین 
ظاهر ساده و مینیمال بیلبوردها را می پسندم، اما شاید 
بتوان گفت وقتــی تبلیغ متکی به چند واژه اســت، باید 

کاری کنیم این واژه ها به بهترین شکل دیده شوند.«
او معتقد است استفاده از شعارهای سه کلمه ای رسالت 
خود را به خوبی انجام داده و از ایــن بیلبوردها تبلیغاتی 
ساده و تأثیرگذار ساخته است. وی می افزاید: »در کنار 
همه اینها، این کمپین ساختارشکنی جذابی در چشم 
من دارد. بــرای ما کپی رایترها، به یادماندنی بودن شــعار 
یکــی از نــکات مهــم هنــگام نوشــتن اســت. 
بــه نظــر می رســد در ایــن کمپیــن بــر خــالف 
بیشتر اوقات، به خاطر سپردن شعار توسط 
مخاطب اهمیــت زیــادی نــدارد؛ آنچه مهم 
است به خاطر سپردن حس وحالی است که 

به شما می دهد!«
شــکرالهی می گویــد: »علی بابــا شــعارهای 
متنوعی -مناســب هــر ســلیقه!- پیش روی 
شما گذاشته، شما را به ساخت ترکیب های 
جدیــد ترغیــب می کنــد و ســطح تــازه ای از 
تعامــل را بــرای تبلیغــات محیطی بــه وجود 
مــی آورد؛ تعاملی کــه می توانید در بخــش دیجیتال این 
کمپیــن، شانســی بــرای برنده شــدن در قرعه کشــی هــم 

برایش در نظر بگیرید.«
به عقیده این کپی رایتر، بخش دیجیتال کمپین را می توان 
همزمان نقطــه ضعــف و نقطه قــوت آن دانســت؛ »ایده 
و کانســپت کمپیــن عالی اســت و تا آنجــا که مــن از افراد 
متخصص و غیرمتخصص پرس وجو کرده ام، به خوبی در 
ذهن مخاطب جای می گیرد. تبدیل کردن ایده به یک بازی 
ساده و کوتاه هم فکر جذابی است که می تواند مخاطب 
را با برند درگیــر کند. حیف کــه هیچ کجا از اطالع رســانی 
و پروموشــن درباره بخش دیجیتال کمپیــن و تالش برای 
کشــاندن مخاطب به صفحه ســایت که می توانــد فایده 
تبلیــغ را دوچنــدان کنــد، خبری نیســت. اگر هــم خبری 
هست، من در جست وجوهایم چیزی نیافتم. در نهایت، 
با وجود کاســتی های کوچکی کــه وجود دارد، در ســلیقه 
شخصی من این کمپین یکی از پنج کمپین خوبی است 

که تا به حال در تبلیغات آفالین ایرانی دیده ام.«
از نظر متخصصان حوزه نشر نیز علی بابا در این تبلیغات 
نمــره خالقیــت و برانگیختــن احساســات مخاطــب را 
می گیــرد. اما در بخــش تبلغــات دیجیتال یا نــرخ تبدیل 
مخاطب به خریدار ضعف هایی وجود دارد. این ضعف ها 
ممکن است در طول این پویش شناخته و برطرف شوند 
یا با توجه به هدف علی بابا از این تبلیغات تغییری در آنها 
ایجاد نشــود. اما مهم ترین نکته این تبلیغــات که همان 
خالقیت در عین ســادگی اســت، نکته ای اســت که باید 
سایر برندها نیز آن را تمرین کنند. اینکه الزاماً قرار نیست 
ما به مخاطب دیکته کنیم که تصویری که از متن تبلیغاتی 
ما به ذهنت می رسد باید این باشد. بلکه می توان در سطح 
تبلیغات شهری نیز شخصی سازی کرد و به هر مخاطبی 

همان چیزی را نشان داد که خودش دوست دارد.

مقایسه عملکرد مایکت و کافه بازار در جذب مخاطب

رقابت نفس گیر

COMMENTنظر

 »کافه بازار« با داشــتن جایــگاه اول بازار 
طبق آمار ســال ۱۴۰۰، ۶۰ میلیون کاربر و 
»مایکت« دومین بازیگر این بازار در همان سال ۲۰ 
میلیون کاربر داشته است. این در حالی است که 
با نگاه به تعداد کاربران فعال و تعداد نصب این دو 
اپلیکیشن در سال های گذشته، متوجه می شویم 
که شیب رشد مایکت به شدت افزایش پیدا کرده 
اســت. اما چطور رقیب بــی آزاری مثل مایکت که 
سال ها با اختالف زیاد سرگرم همان کاربران اندک 
خود بود، به سهم بازار نفر اول حمله کرده است؟ 

 برای شروع بهتر است برگردیم به زمانی که 
هنوز تنها مرکز خرید موبایــل عالءالدین 
بــود، سامســونگ و ســونی دفترچــه  فارســی و 
نمایندگــی اصلــی در ایــران داشــتند، تقریبــاً از 
گوگل پلی چیزی نمی شــد دانلود کــرد، فیلترینگ 
فقط برای دسته ای از سایت های مستهجن معنی 
داشــت، اندروید به تازگی آمــده بود و بایــد ۷۰ هزار 
تومان برای نصب فله ای برنامه ها بعــد از خرید به 
فروشنده پرداخت می کردی و التماس می کردی که 
بازار هم بریزد و او نیز با اکراه بازار را نصب می کرد. در 
آن زمان کافه بــازار قراردادی با برخــی واردکنندگان 
قانونی برندهای مطرح بسته بود تا به عنوان نرم افزار 
پیش فــرض روی گوشــی نصــب باشــد؛ زمانــی که 
 GSM کم وبیش نشان های بازار و آن زمان وب سایت
را در جای جای پاساژ می دیدی. در آن زمان کافه بازار 
به خوبی با نسل اول اندرویدداران ارتباط برقرار کرد. 
کم کم ســروکله  مایکت هم در تبلیغات پیدا شد و 
کاربر به دلیل نبود برخی برنامه ها در بــازار و وجود 
برخی نرم افزارها در مایکت، هر دو را نصب می کرد. 

 برای مثال من هم هر دو را نصب داشتم، 
اما به دلیل تجربه  بد کاربری و رسیدن به 
صفحــه  اپلیکیشــن در مایکــت و فهمیــدن ایــن 
موضوع که آنچه مقابلم قرار دارد، صفحه است، 
اما هنوز اپلیکیشن مورد نظر در دسترس نیست و 
بایــد درخواســت بدهــم کــه چیــزی شــبیه بــه 
اضافه شــدن مالیــات یا هزینــه  پســت در انتهای 
تجربــه  خریــد اســت، مایکــت را پــاک کــردم. در 
ســال های بعــد بــازار به درســتی تمرکــز خــود را بر 
توسعه بازار اپلیکیشــن ها گذاشت و به تشویق و 

حمایت از توسعه دهندگان پرداخت. 

 در آن زمان جنگی تمام عیار نیز در جریان 
بود و آن هم بستن قراردادهای انحصاری 
انتشار اپلیکیشن بود که در نهایت به محو شدن 
تدریجی ایران اپس و سایر بازیگران منجر شد. در 
کنــار این اســتراتژی درســت کافه بــازار، جــای یک 
موضوع به شدت خالی ماند و آن هم ارتباط برقرار 
کردن با نسل بعدی گیمرها و کاربران اندروید بود. 
نســلی که در تمــام مهمانی هــای خانوادگــی برای 
ساکت کردنش یا گوشی والدین را به دست داشت 
یا تبلت؛ نســلی که طبــق مشــاهدات بنــده، روی 

تبلت های ارزان قیمت شان بیشتر مایکت نصب 
بود تا کافه بازار. 

 از آن روزهــا که بگذریم، می رســیم به دو 
ســال اخیــر کــه مایکــت بــا تبلیغــات 
محیطی، تلویزیونی و کمپین هــای ۳۶۰ مختلف، 
عزم خود را جزم کرد تا در کنار هزینه  زیاد خود را به 
رقیب دیرینه، اما دوردســت خود نزدیک تر کند. 
کمپین هایی که هرچنــد گهگدار یــادآوری امکان 
دانلود برنامه های مختلــف از مایکــت را یادآوری 
می کــرد،  امــا در بهتریــن عملکردهایــش تنها به 
دانلود ســریع بازی و آخرین نســخه بودن اشــاره 
داشت؛ مزیتی که در نهایت در اوایل امسال باعث 
اجرای کمپینی شد که در آن کاربران با کلیک روی 
به روزرســانی اپلیکیشــن و دانلــود دوبــاره  برنامــه 
می توانســتند پرداخــت درون برنامــه ای کمتــری 
نســبت به قبــل داشــته باشــند و در اصطــالح از 

تخفیف برخوردار شوند. اقدامی که 
بــه دلیل گنــگ بــودن بــرای کاربران 
)کاربــران تصــور می کردنــد واقعــاً 
نســخه  جدیــدی از اپلیکیشــن را 
دریافــت کرده انــد، در صورتــی کــه 
این طور نبوده و تنها سهم مایکت از 
پرداخت کمتر شده است( واکنش 
بازار را در پی داشت که شبیه دیس 
دادن رپرها، در نهایت به معروفیت 
بیشــتر مایکت کمک کرد. اقدامی 
 Art که درست چندی بعد از جنگ

Directorهــا در لینکدیــن و ســاخت بیلبوردهــا 
مکاپ شده و بدون سفارش دهنده با جمله هایی 
مانند »هرچیزی رو از بازارش بگیر« یا »کوچه بازار 
جای دانلود اپ نیست« اتفاق افتاده بود. جریانی 
که بریف کافه بازار برای اطالع رسانی غیرحرفه ای 
این تخلف مایکت به والگرها نیز در خود داشت 

که با واکنش والگرها روبه رو شد.

 از روزهــای نفس گیر رقابت این دو ســال 
هم کــه بگذریم، حاال در ســطح شــهر بر 
اســترابرد های مرکز شــهر تهران، در مسیر همان 
پاســاژ عالءالدین که حــاال همراهی چارســو، بازار 
موبایل و... را با خود دارد، برای اولین بار تبلیغات 
هر دو بازیگر را به طور هم زمان مشاهده می کنیم. 
یکی با تأکید مجدد بر به روز بازی کردن و دیگری با 
اسلوگان »روز بازی، شب برنامه!« که الحق به جز 
بامزگــی چیــزی در پــی اش نــدارد در حــال اکــران 
هســتند. در آگهی بــازار، تمرکز اصلــی تصویر بر 
اسلوگان و آیکون برنامه های آشنا برای نسل قبل 
و جدید کاربران اندروید است و در آگهی مایکت، 
تمرکز اصلی بر کلمات اسلوگان و ایموجی عینک 
آفتابــی زده اســت. بــه طــور خالصــه دربــاره  ایــن 
آگهی ها می توان گفت تیم کافه بازار در استراتژی 
ضعیف تــر، ولــی در طراحــی و خالقیــت قوی تر از 

مایکت ظاهر شده است.
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 کمتــر از یــک ســال پیــش بــود کــه طی یکــی از 
بزرگ ترین حمله های سایبری که به حمله  »پل 
کرم چاله ای« معروف شــد، بیــش از ۱۲۵ هــزار اتریوم به 
سرقت رفت. مقداری که در آن زمان ارزشی بالغ بر ۳۲۵ 
میلیون دالر داشــت. حاال اما به نظر می رسد که در طی 
شــرکت  برنامه ریزی شــده،  حملــه   ضــد  یــک 
»جامپ کریپتو« که قربانی اصلی این حمله بود، موفق 
شــده با همکاری شــرکت امنیــت ســایبری و بالکچینی 
اوسیس بخش اعظم مبلغ ربوده شده را بازپس بگیرد و 

سر کالهبردار را کاله  بگذارد. 

 خبر این حملــه در زمان خــود موجــی منفی از 
حاشــیه ها را بــه همــراه داشــت و بســیاری از 
خبرگزاری هــا بــا مواضــع ضــد رمــزارزی خــود نهایــت 
اســتفاده را کردند تــا غیرقابل برگشــت بــودن زیان های 
رمزارزی را با استفاده از این خبر تبدیل به محور ضعف 

صنعت کنند. 

و  اوســیس  مشــترک  بیانیــه  اســاس  بــر   
جامپ کریپتو، این عملیات نتیجه نزدیک به یک 

سال تالش و برنامه ریزی مستمر بود که از لحظه سرقت 
کلید خورد. در این بیانیه آمده: »هدف ما از این عملیات 
پیچیده نه تنها بازپس گیری ســرمایه های شــرکت، بلکه 
تجدید اطمینانی بود که در اثر این حمله از ما سلب شد. 
بازپس گیری موفقیت آمیز ســرمایه دزدی روی بالکچین 
تقریباً غیرممکن است. اما ما نشان دادیم که برای شرکای 
خود،  تا زمانی که اندک امکانی برای جبران وجود دارد، به 

سهم خود پا پس نخواهیم کشید.« 

 بر اساس گزارش ها، روند بازپس گیری سرمایه 
با پیچیدگی فراوان و همــکاری نهادهای فدرال 
آمریــکا و چندیــن شــرکت امنیت ســایبری همــراه بوده 
اســت. در نهایت والت های رمزارزی فرد ســارق که حاال 
مشــخص شــده ســاکن ولــز بــوده، ردیابــی شــده و 
سرمایه های ســرقتی در چندین وهله و از طرق مختلف 
بازیابــی شــدند. با ایــن وجــود، رد بیــش از پنج هــزار اتر 

کماکان روی بالکچین عظیم اتریوم گم است.

 با وجود اینکه پلیس ولز و شهر کاردیف از اطالعات 
مربوطــه باخبــر شــده و درصــدد تحقیقــات بــرای 

بازداشت این مجرم برآمده، کماکان هویت این سارق رمزارزی 
ناشــناس باقــی مانده اســت. گمــان می شــود فرد مجــرم به 
احتمال زیاد مدت طوالنی است که دیگر ساکن ولز نیست و 

هیچ اطالعاتی، حتی در خصوص ملیت وی وجود ندارد.

 شفافیت عمومی بالکچین برای اولین بار در زمینه 
عملیاتــی موفق شــده تــا خــود را بــه عنــوان عامل 
ثبات بخش در برابر برگشــت ناپذیر بــودن بالکچین ثابت 
کند. با وجود اینکه شفافیت بالکچین بار دیگر قدرت باالی 
خود در جلوگیری از فساد و دزدی در فضای رمزارزی را نشان 
داده، برخــی از حاال در حال خاطرنشــان کردن شــیوه  مورد 
استفاده شرکت اوسیس برای بازپس گیری سرمایه سرقتی 
هستند. این افراد اشاره به اســتفاده از یک تبصره قرارداد 
هوشمند به طور غیراخالقی دارند و زمینه ای را که استفاده 
این تبصره برای اهداف شــوم تثبیت می کند، خاطرنشــان 
می شوند. با این حال در عمل، اتفاقی که افتاده، صرفاً اثبات 
قدرت بالکچین در امنیت این فناوری است. جامپ کریپتو 
با موفقیت ســرمایه خود را بازپس گرفته و امــروز ۱۲۰ هزار 
اتــری که تــا هفته پیــش در دســتان ســارقان بــود، حــاال در 

دستان مالک بحق آن است. 

شرکت تجارت رمزارزی واقع در شیکاگو بیش ۱۲۰ هزار اتر سرقتی خود را از کالهبردار 
پس گرفت

 جامپ کریپتو
سر کالهــــبردار  کاله گذاشت!

در حاشیه نهمین همایش 
بانکداری الکترونیک انجام 

شد

معرفی ریال دیجیتال 
ایران کیش

 در جریــان برگــزاری اولیــن روز از 
بانکــداری  همایــش  نهمیــن 
الکترونیک و نظام های پرداخت، شرکت 
کارت اعتبــاری ایران کیش در یــک کارگاه، 

محصول جدید خود را معرفی کرد.

 ایران کیــش و بانــک تجــارت در 
اپلیکیشــن »زمــرد«، امــکان 
و  دیجیتــال  ریــال  از  اســتفاده 
نقل وانتقال های ریال دیجیتــال را فراهم 
کردنــد. نیمــا رشــادی، مدیــر پــروژه ریــال 
دیجیتــال بانــک تجــارت بــا مــروری بــر 
فرایندهــای ایــن پــروژه توضیــح داد: »در 
اپلیکیشــن ما یک کیف پول وجود دارد و 
یــک کیــوآر تولیــد می کنــد. در واقــع بین 
فروشنده و خریدار، معامله توسط همین 

کیوآر انجام می  شود.«

 رشــادی ادامه داد: »ما در بحث 
بالکچیــن پرایــوت یکســری نود 
داریم که تأییدکننده تراکنش هســتند و 
یکسری نود هم مشاهده گر تراکنش اند. 
بانــک تجارت همیــن نــود را فعال کــرده و 
توانستیم ریال دیجیتال را پرزنت کنیم. ما 
چند کاربرد داریم؛ کیف پول که متصل به 
کد ملی اســتٰ، امکان انتقال وجود دارد، 
خریــد شــارژ موبایــل، بســته اینترنــت و 
پرداخت قبوض. کیف پول ها در این فرایند 
تجمیع می شوند و همچنین با استفاده از 
آن می توان خرید انجام داد. اما مهم ترین 
ویژگی ریال دیجیتال به قرارداد هوشمند 
بازمی گــردد کــه بــا آن می تــوان به صــورت 
خودکار برخی از پرداخت ها را انجام داد.«

 ریال دیجیتال نقل و انتقال ها را 
روی یک شــبکه نامتمرکز انجام 
می دهد که نام این شبکه غیرمتمرکز بانک 
مرکــزی، »برنــا« اســت. ایــن شــبکه 
غیرمتمرکز در حال حاضر سه نود اصلی 
)که ســرورهای تأییدکننــده تراکنش ها از 
طریــق ریــال دیجیتــال هســتند( دارد که 
عبارت اند از:بانــک تجارت، بانــک ملی و 
بانک ملت. وقتی ریال دیجیتال از طریق 
کیف پول الکترونیکی اپلیکیشن انتقال 
داده می شــود، تراکنش هــا از طریــق ایــن 
بانک ها تأیید می شود. یکی از این نودها 
بــر  مبتنــی  و  ایران کیــش  شــرکت 

Hyperledger Fabric است.

NEWSخبر

رمزارز
CRYPTOCURRENCY



شــــــــــــــمــــــــــــاره 88
7 اسفنـــــــــــــــــد 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

21

رمزارز
CRYPTOCURRENCY

رگوالتورهــای مالی ایاالت متحــده این هفته بــار دیگر گرد 
هم آمدند تــا پیامــی روشــن را بــرای بانک های این کشــور 
بفرستند؛ ریسک های مربوط به رمزارزها باید جدی گرفته 
شــوند. با وجود جدیت و قاطعیت بیانیه ها، هنوز تالشی 

برای قانون محور کردن این هشدار صورت نگرفته است.
فدرال رزرو آمریکا، شرکت بیمه ســپرده فدرال )FDIC( و 
دفتر کنترل ارز )OCC( طی بیانیه ای اعالم کردند به تمام 
بانک ها و شــرکت های مالی هشــدار داده تــا ارزیابی های 
دقیق ریسک شناسی در خصوص رمزارزها باید در سطح 
مســتقل انجام شــود تا از خســارات و ضرباتی که توسط 
این نهادها قابل پیگیری نیســت، جلوگیری شود. با این 
حال این نهادهای شــاخص مالی همچنین تأکید کردند 
که بیانیه به هیچ وجه در مقطع فعلی سرآغار سیاست های 
جدید رگوالتوری نیســت. در عوض، این بیانیه جدید که 
روز پنجشنبه گذشته منتشر شد، به منظور یادآوری به 
ســازمان های مالی و نهادهــای بانکی برای اعمــال اصول 
مدیریت ریســک موجود در مورد فعالیت های مرتبط با 

رمزارزی است.
بر اســاس این بیانیــه، بانک هــا باید »تمرکز و پیوســتگی 
همــواری« را در خصــوص نقــش رمزارزهــا در ســپرده ها 

و ریســک های نقدینگــی بالقــوه آن در نظــر 
بگیرنــد. بیانیــه روز پنجشــنبه در واقــع 
به روزرســانی هشــداری اســت که همین سه 
نهاد در مــاه ژانویه نیز صــادر کــرده بودند. در 
ایــن بیانیه جدیــد امــا همچنیــن بخش های 
جدیــدی اضافــه شــده کــه قویــاً بــه نهادهای 
مالــی توصیه می کنــد تــا در درجــه اول نگران 
ریسک های نوســانی رمزارزها و در درجه دوم 
نگران نقش این نوسانات در نقدینگی و تأثیر 
آن بر مبادالت و ذخایر استیبل کوینی باشند. 

با وجود اینکه این بیانیه هنوز سرمشق قوانین رگوالتوری 
جدید نخواهد بود،  دنبال نکردن آن توسط نهادهای مالی 
می تواند در صورتی که در آینده قوانین جدیدی تصویب 
شــود، این نهادهــا را بر اســاس فعالیت  های فعلــی دچار 

دردســر کند. هر چه باشــد، قانون جدیــد یا بــدون قانون 
جدید، وزن بیانیه ای که توســط چنیــن  نهادهایی به طور 

مشترک منتشر می شود، بر کسی پوشیده نیست.
این سه نهاد و رگوالتورها می گویند که بانک ها نباید تحت 
هیچ شرایطی به سپرده های مشتریان بر اساس دارایی های 
رمزارزی آنان وام دهند. بخش دیگری که بر آن تأکید زیادی 
شــده، الزام نگه داشــتن پول نقد به عنــوان پشــتوانه تمام 

سپرده های مالی در سیستم بانکداری است.
یکی از موارد این بیانیه که ماهیتی پیگیرانه دارد این است 
از سوی رگوالتورها شفاف ســازی دقیقی صورت بگیرد تا 
این اطمینان به نهادهای مالی داده شــود با وجود نیاز به 
احتیاط، ممنوعیت رمزارزها از سیستم بانکی در دستور 

کار نیست.
از ســوی دیگر، این بیانیه به ســادگی می توانــد مقدمه ای 
برای قوانین و سیاست های آینده باشد. بر کسی پوشیده 
نیست که کنگره و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا 
نگاهی ســخت گیرانه به صنعت رمــزارزی دارند و شــاید 
تصویب قوانین فراگیر و ســخت گیرانه دیر و زود داشــته 

باشد،  اما سوخت و سوز نه.
با وجود اینکه این رگوالتورها می گویند هنوز تدوین قوانین 
جدیــد در دســتور کار نیســت، بخش هــای 
دیگر دولت نشــانه های مبنی بر میل به قدم 
گذاشتن در این مسیر از خود بروز می دهند. 
در یکــی از جلســات اخیــر ســنا در اوایــل ماه 
جاری برای بحث در مورد آشفتگی های اخیر 
در بازارهــا، لــی راینــرز، مدیــر سیاســت مرکز 
اقتصاد مالــی دوک از قانون گذاران خواســت 
کــه دارایی هــای دیجیتــال و رمزارزهــا را را از 
مؤسسات مالی جدا کنند. راینرز در شهادت 
خود گفت: »مــا باید هــر کاری کــه می توانیم 
انجــام دهیــم تــا رمزارزهــا را در ورود بــه سیســتم بانکــی 
محدود کنیم.« جلسه و بیانیه ای که کافی است تا فضای 
رمزارزها را در خصوص تنگ تر شدن قریب الوقوع حلقه 

رگوالتوری نگران کند.

بانک های آمریکایی باید تمام سپرده ها را باپول فیات 
پشتیبانی کنند!

پیام روشن 
رگوالتورهای آمریکایی

»کوهورت« که راهکارهای مبتنی بر ان اف تی به برندها می دهد، موفق شده 
3/۲ میلیون یورو سرمایه بگیرد

وفاداری بیشتر مشتری با ان اف تی

REPORTگزارش

 برندهــا وفــاداری مشــتریان خــود را 
می خواهند و در مقابل نیز مشــتریان 
مزیت هایــی را بــرای اعــالم وفــاداری خــود نیاز 
دارند. جامعه طرفداران برندهــا حاال به دنبال 
اســتفاده از مکانیســمی در بســتر ان اف تــی 

هستند تا بتوانند این حوزه را دگرگون کنند.

 کارت هــای وفــاداری کــه برندهــا بــه 
مشــتریان خود ارائه می دهند، بسیار 
تکــراری و کلیشــه ای شــده و بــه همیــن دلیــل 
ان اف تــی وارد ایــن حــوزه شــده تــا تغییــرات 
دلچســب و خوبی بــرای مشــتریان بــه ارمغان 

بیاورد.

 )Cohort( »حاال استارتاپ »کوهورت 
مستقر در پاریس، پلتفرمی برای این 
منظور راه اندازی کرده است؛ پلتفرمی که اخیراً 
موفق شده سرمایه اولیه ۳.۲ میلیون یورویی را 

از چند سرمایه گذار جذب کند. 

 بــا اســتفاده از کوهــورت، شــرکت ها 
می تواننــد کمپین هــای مبتنــی بــر 
ان اف تــی را تنهــا در چند ســاعت بــا ترکیبی از 
تبلیغــات در پلتفرم هــای متفــاوت؛ ازجملــه 
ســلزفورس و شــاپیفای راه انــدازی کننــد. ایــن 
موضــوع برندهــا را قــادر می ســازد کمپین های 
خود را از طریق کانال های فــروش موجود خود 

ارائه دهند.

 بــرای برندهایــی کــه می خواهنــد 
تغییراتــی در برنامه هــای وفــاداری 
مشتریان شــان اتخاذ کنند، اما نمی دانند چه 
مــواردی را باید در این برنامه هــا دخیل کنند تا 
برنامه خــود را به بهترین نحو ممکــن به انجام 
برســانند، ایــن موضــوع بســیار تعیین کننــده 

خواهد بود.

 یکی از مشتریان کوهورت، بنیانگذار 
 ،Socque Paris  برند کفش های زنانه
تجربــه خــود را در اســتفاده از ایــن محصــول 

این گونه بیان می کند: »در پایان سال ۲۰۲۲، ما 
اولین جفت کفش را با ضمانت مادام العمر با 
همکاری کوهــورت عرضــه کردیم. ایــن ابتکار، 
براساس گواهی گارانتی در قالب ان اف تی ارائه 
شــد. بخشــی از عالقه منــدی مــا بــرای ارائــه 
تجربیات نوآورانه به مشتریان خود در مورد مد 
بود. مشــتری ما فقط بــا نشــان دادن ان اف تی 
برند مــا،  حــق تعمیــر مادام العمر را بــه صورت 
رایگان دریافت می کند. همــان ان اف تی دارای 
مزیت های فراوانی نیز در فروشــگاه های ما هم 
خواهد بود. این موضوع سبب شد بتوانیم به 
راحتــی مشــتری های وفــادار را به ســمت خود 

جذب کنیم.«

 قیمت هــای مرتبــط بــا هنــر ان اف تــی 
نوسان های زیادی داشته و مفهوم این 

فنــاوری بــه طــور قابــل  توجهــی 
تحــت تأثیــر بــازار ایــن هنــر، 
نادرســت معرفــی شــده و همین 
موضوع بر درک کلــی از ان اف تی 
در میــان عمــوم تأثیــر گذاشــته 

است. 

 »فلورنــت کوئینتــی«، 
بنیان گذار »فاندرز تری« 
ســرمایه گذاران  از  یکــی  کــه 
کوهورت اســت، می گویــد: »یک 

ســال پیش بود که بســیاری از برندهــای بزرگ 
اعالم کردنــد کمپین های ان اف تــی را راه اندازی 
خواهند کرد، اما تعداد کمی از آنها توانســتند 
به چیزی که می خواســتند دســت  یابند. اما از 
همــان ابتــدا، تیــم کوهــورت مصمــم بــه ایجاد 
محصولــی بــود کــه بــه ایــن مشــکل واقعــی 
رســیدگی کرده و چشــم انداز جدیدی بــه بازار 
معرفی کند. کار آنها منجر به نتایج چشمگیر 
شــده و در مدت زمــان کوتاهی به رشــد زیادی 
دست یافته است. این رویکرد منحصر به فرد، 
کوهورت را در خط مقدم این موج جدید تعامل 
دیجیتــال بــا مشــتریان کــه توســط ان اف تــی 

ممکن می شود، قرار داده است.«

پارسا خاک نژاد
 

Parsa.khaknezhad
@gmail.com

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com
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چهرهها
F I G U R E S

سلزفورس ۵ درصد از 
کارکنان خود را اخراج 

می کند

مارک بنیوف 
می خواهد کارکنان 
خود را رتبه بندی کند

مدیرعامــل  گزارش هــا،  اســاس  بــر 
»ســلزفورس«، مــارک بنیــوف تصمیــم 
گرفته کارکنان خــود را رتبه بندی کند. او 
معتقد اســت که باید به کارکنــان خوب 
پــاداش داد و کارکنــان بــد را اخــراج کرد. 
بنیوف می گوید: »کارکنانــی که عملکرد 
ضعیفی دارنــد، باید از شــرکت بروند.« 
بــا اینکــه ایــده او به شــدت مــورد انتقاد 
قرار گرفته، امــا او نه تنها از حرفش کوتاه 
نیامــده بلکــه سیاســت های بازگشــت 
اجبــاری بــه محیــط کار را نیــز در پیــش 
گرفته اســت. به نظر می رســد بنیوف در 
پــی اصالحــات عمــده در شــرکت خــود 
است. رتبه بندی کارکنان، اخراج، پاداش 
و بازگشــت اجباری بــه محیــط کار همه 
خبــر از تغییــرات عمــده در ســلزفورس 

می دهند. 
البتــه تمــام ایــن ایده هــا فعــالً به صــورت 
طرح اســت و با توجه به بازخــورد کارکنان 
ممکــن اســت تغییراتــی در پیش نویــس 
این طرح اعمال شــود. با این حال یکی از 
کارکنان می گوید: »مهم نیست لحن این 
پیش نویس چقــدر مالیم اســت یا اینکه 
بنیــوف گفته بســته بــه بازخــورد کارکنان 
ممکن اســت تغییراتی در آن ایجاد کند. 
واقعیت این اســت که محیط سلزفورس 
از این به بعد خشک تر و خشن تر خواهد 
شــد.« طبــق نســخه ای کــه از ایــن طــرح 
منتشــر شــده، یکــی از اهــداف آن حذف 
۵ درصــد از کارکنــان اســت. در ایــن طرح 
قید شده است: »مدیران، کارکنان خود را 
رتبه بندی می کنند، به عملکرد آنها پاداش 
می دهند و برای اطمینان از آینده کارکنان و 
شرکت افرادی را که عملکرد خوبی ندارند، 
کنار می گذارنــد.« بنیــوف همچنین یک 
سیاســت اجباری برای بازگشت به محل 
کار را با کارکنان خود به اشتراک گذاشت.
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داستان زندگی مکس لوچین، مدیرعامل و بنیان گذار پرتالش »افرم« که هم بنیان گذار 
پی پال هم بوده است

ساختن؛ همیشه ساختن...
مکــس لوچین یــک کارآفریــن ســریالی، بنیانگذار ســابق 
پی پال، مدیرعامل و یکی از بنیانگــذاران  Affirm؛ یکی از 
موفق ترین شرکت های فین تک در حوزه BNPL در جهان 
است. او یک چهره آشــنا در میان نخبگان مالی و فناوری 

شناخته می شــود و البته نمونه بارز این موضوع است که 
چگونه کار سخت و توانایی منجر به موفقیت می شود.

لوچیــن کــه در ســال ۱۹۷۵ در کی یــف اوکرایــن بــه دنیــا 
آمد، کودکی بیمار بود که در دوران کودکی از مشــکالت 

تنفسی شدید رنج می برد. پدر و مادر و مادربزرگش از او 
خواستند که ساز کالرینت را به عنوان راهی برای درمان 
و تقویت ظرفیت ریه اش به کار بگیرد. همچنین خانواده 
نگران بودند که او به دلیل مشکالت سالمتی اش نتواند 

برای تصاحب سهم 
کسی نیامده ایم

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

بیمه و روند استفاده آنها از داده پاسخ می دهد

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

شرکت آیتول در گفت وگویی صریح 

به همه نقدهای موجود به فعالیت 

استارتاپ های فروش بیمه و روند 

استفاده آنها از داده پاسخ می دهد

برایتصاحبسهمکسینیامدهایم برایتصاحبسهمکسینیامدهایم

برایتصاحبسهمکسینیامدهایم برایتصاحبسهمکسینیامدهایم

برای تصاحب سهم 
کسی نیامده ایم

سعید دولتی، قائم مقام مدیرعامل شرکت 

آیتول در گفت وگویی صریح به همه نقدهای 

موجود به فعالیت استارتاپ های فروش بیمه 

و روند استفاده آنها از داده پاسخ می دهد

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

آیتول در گفت وگویی صریح به همه نقدهای 

موجود به فعالیت استارتاپ های فروش 

بیمه و روند استفاده آنها از داده پاسخ 

می دهد

ماهنامه تخصصـــی صنعت 
بیمــــــــه و اینشورتک ایـــــــران

شماره هفتـــــــم |  بهمــن 1401 
68 صفحـــــــه| 98000 تومـــــان

ضمیمه  ماهنامه عصرتراکنش

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

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

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

مجموعه راه کار شروع کنیم و نگاهی عمیق تر و تخصصی تر به این بخش داشته باشیم.
b i m e y e d i g i t a l . i r
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زیاد عمر کند.
با این حال و بــا وجود چالش هــا، او دانش آمــوزی باهوش 
و پرتالش بــود. در ســال ۱۹۹۱، هنگامی که خانــواده اش به 
ایــاالت متحده مهاجــرت کردند، بــا پول نقد بســیار کمی 
برای شــروع یــک زندگی جدیــد در خانــه ای مســتقل، در 

شیکاگو زندگی اش را آغاز کرد.

 اشتیاق به علم کامپیوتر و نوآوری
در ســال ۱۹۹۷، لوچیــن از دانشــگاه ایلینویــز در رشــته 
علــوم کامپیوتــر فارغ التحصیــل شــد. وی در دوران 
دانشجویی، اســتعداد خود را برای کارآفرینی نشان داده 
بود و در کنار تحصیل، نه تنها یک، بلکه چهار اســتارتاپ 
را تأســیس کرد. تمامی آنها شــرکت های فنــاوری با تمرکز 

بر تبلیغــات آنالیــن و تبلیغات 
طبقه بندی شــده، شــبکه های 
بازاریابی و ســایت های روزنامه 

بودند.
در حالــی کــه ســه تــالش اولیه 
کاری اش  راه  اوایــل  در  او 
از  یکــی  خــورد،  شکســت 
و  شــد  موفــق  اســتارتاپ ها 
توسط شرکت تبلیغات آنالین 
لینک اکســچنج در اواخــر دهه 
۹۰ خریداری شد. فروش اولین 
اســتار تاپ، بــه لوچیــن امــکان 
نقل مکان بــه کالیفرنیــا را داد؛ 

جایی که در آن زمان به عنوان مرکز نوآوری و فناوری ایاالت 
متحده در حال رشــد بود. لوچیــن با وجود خلــق و فروش 

یک شرکت، هنوز از نظر مالی ضعیف بود.
لوچین تحصیل دانش نخبه گرایانه را بســیار جذاب دید 
و زمان زیادی را صرف گوش دادن به سخنرانی کارآفرینان 
کرد. یک روز  در سخنرانی یک کارآفرین جوان به نام »پیتر 
تیل« شرکت کرد و متوجه شد که هر دو دیدگاه مشترکی 
بــا هــم دارنــد. در ســال ۱۹۹۸، لوچیــن و تیــل توانســتند 
شــراکت خود را شــروع کرده و یک شــرکت امنیتــی به نام 
»فیلدلینک« ایجــاد کنند. این اســتارتاپ یک ســرویس 
رمزگذاری داده ها را برای دستگاه های PDA و دستگاه های 
پایلوت ارائه می کــرد و آنها را قادر می ســاخت مانند کیف 
پول دیجیتال عمل کنند. این استارتاپ یک ایده عالی بود 
و به زودی توجه جامعه گســترده فین تک را به خود جلب 
کرد. لوچین و تیل بعداً نام شرکت را به Confinity تغییر 
داده و محصــول آن را با نــام Paypal توســعه دادند که در 
همان روزهای اولیه امکان انتقال دیجیتالی وجوه از طریق 

PDA  را فراهم می کرد.
کانفیدتی در ســال ۲۰۰۰ با X.com ادغام شد، یک بانک 
آنالین که توسط ایالن ماسک، هریس فریکر، کریستوفر 
پین و اد هو تأسیس شده بود و در سال ۲۰۰۱ دوباره به نام 
محصول برتر خــود، پی پال تغییــر نام داد. پی پــال اندکی 

پــس از آن وارد بــورس شــد و بعــداً توســط eBay در ژوئیه 
۲۰۰۲ خریداری شــد. لوچین با ۲.۳ درصد از ســهام خود 
در تجارت، ثروتی معــادل ۳۴ میلیون دالر آمریکا در زمان 

فروش آن به دست آورد.
 

 کشف نوآوری های جدید
لوچین نه تنها آینده مالی خــود را تضمین کرده بود، بلکه 
نوآوری و درخشــش او اکنــون مــورد توجــه تأثیرگذارترین 
چهره های مالی قرار گرفته بــود. لوچین با ثروتی که تازه به 
دست آورده بود، توانست عشقش به کارآفرینی را تجربه 
کند و حتی توسط مجله فناوری MIT به عنوان مبتکر سال 

و یکی از ۱۰۰ مبتکر برتر زیر ۳۵ سال جهان معرفی شود.
در ســال ۲۰۰۴، او استارتاپ اســالید را راه اندازی کرد. یک 
برنامــه پیش فــرض بــرای رونــق 
پلتفــرم رســانه های اجتماعــی 
که کاربران را قادر می سازد وارد 
سیســتم شــوند و به صــورت 
شــبکه های  در  هم زمــان 
مختلــف الگین کنند. در ســال 
۲۰۱۰ ایــن کســب وکار توســط 
گــوگل بــه مبلــغ ۱۸۲ میلیــون 
دالر خریــداری شــد و بــه مدت 
یــک ســال، لوچیــن به عنــوان 
معاون مهندسی آن در شرکت 
باقی ماند. در ســال ۲۰۱۲، یک 
ســال پــس از تــرک اســالید، او 
اســتارتاپ بعدی خود را راه اندازی کرد. یک شرکت تأمین 
مالی فناوری به نــام HVF. ایده این بود کــه HVF به دنبال 
اســتارتاپ های نوآورانــه ای باشــد کــه از داده هــا اســتفاده 
می کننــد. امــا طبق معمــول، ایــن ایــده تکامل یافــت و در 
عرض چند ماه، لوچیــن بار دیگر روی فین تــک تمرکز کرد 
و افرم را تأســیس کرد؛ شــرکتی که به نظــر او می تواند یک 

شبکه اعتباری نسل بعدی برای کاربران ایجاد کند.
لوچیــن بــه مانــدن در مرزهــای فین تــک راضــی نبــود، او 
می توانست ببیند که چگونه از فناوری ها و تجزیه وتحلیل 
داده هــا برای کمــک به مــردم نه تنهــا در تراکنش هــا، بلکه 
حتی در زندگی شخصی شان اســتفاده می شود. در سال 
۲۰۱۳، او Glow را راه انــدازی کــرد کــه یــک برنامــه ردیابــی 
باروری و سالمت زنان مبتنی بر داده است. او هنوز یکی از 

چهره های تأثیرگذار سیلیکون ولی است.
در سالروز حمله روسیه به اوکراین بســیاری از سایت ها و 
خبرگزاری های مرتبط با حوزه فناوری تالش کردند با توجه 
به کارآفرینان و تیم های استارتاپی این کشور که در جریان 
این حمله آسیب  دیده اند این پیام را مخابره کنند که چطور 
اکوسیســتم های نوآوری از جنگ ها آســیب می بینند. در 
این میان بود که نــام لوچین دوبــاره برای رســانه ها جذاب 
شد و بر سر زبان ها افتاد. کسی که سال ها پیش به دالیلی 

دیگر اوکراین را ترک کرده بود.

آیا تقلیدهای اخیر متا از توییتر ایالن ماسک، نشان از بت بودن او 
برای زاکربرگ دارد؟

مارک زاکربرگ می خواهد ایالن ماسک باشد

REVIEWبررسی

مالکیت نوبنیاد ایالن ماسک بر توییتر وی را وارد 
بخشــی جدیــد از حواشــی ســیلیکون ولی کــرده 
اســت. تســلط ماســک بر توییترحــاال همچنین 
می توانــد زمینه ســاز تغییر نــوع رابطه او بــا مارک 
زاکربــرگ، مدیرعامل متا باشــد. مــارک زاکربرگ، 
مدیرعامل متا روز یکشنبه گذشته اعالم کرد که 
سرویس اشتراکی تأیید هویتی جدید متا با عنوان 
»Meta Verified« بــه زودی بــرای فیس بــوک و 
اینســتاگرام راه اندازی خواهد شــد. سرویسی که 
به طرز مشــکوکی شــبیه بــه ســرویس توییتر بلو 
یا همــان دریافت تیک آبــی تأیید هویــت در ازای 
پرداخــت اشــتراک ماهانه اســت. ایالن ماســک 
قبل تر بــا معرفی این ســرویس جنجالــی، توفانی 
رسانه ای را در خصوص احراز هویت در شبکه های 
اجتماعی به پا کرده بود. اما ظاهراً این جنجال ها 

مانعی برای زاکربرگ و متا نبوده اند.
مــارک شیلســکی، متخصــص فنــاوری شــرکت 
نوآوری فنی »بارنستین« نیز به تازگی مهر تاییدی 
بر این شباهت مشکوک زد:»متا وریفاید، مطلقاً 
کپی توییتر بلو اســت. من فکر می کنــم باید برای 
همه واضح باشد که  مارک زاکربرگ ایالن ماسک 

را بت خود می داند.«
با این وجود،  شیلسکی همچنین فکر می کند که 
اقدام متا حرکتی هوشمندانه است. او انتظار دارد 
که متا بتواند با این تقلید هوشمندانه ساالنه ۳۶۰ 
میلیون دالر درآمد خالص از طریق خدمات تأیید 
هویت جدید خود ایجــاد کند. قابل توجه اســت 
که بدانیم، تخمین شیلسکی محافظه کارانه نیز 
تلقی می شود. تخمین های خوش بینانه تر از سوی 
تحلیلگران دیگر مانند مجله  اینسایدر، این سود 

ساالنه را بالغ بر دو میلیارد دالر می دانند.
با این حال، نظر شیلســکی با توجــه به تاریخچه 
بین این دو میلیاردر فناوری بســیار جالب است. 
ایالن ماسک و مارک زاکربرگ سال هاست که علناً 
از یکدیگر انتقاد می کنند. انتقادهایی که ریشــه 
آنهــا بــه ســال ۲۰۱۶ و زمانــی کــه انفجار موشــک 
اسپیس به نابودی ماهواره فیس بوک منجر شد، 

بازمی گردد. 

 رقابــت پرســابقه ماســک و 
زاکربرگ

زاکربــرگ و ماســک بارهــا از دیــدگاه یکدیگــر در 
مورد هــوش مصنوعــی انتقــاد کرده اند. در ســال 
۲۰۱۸، پس از افشای رســوایی کمبریج آنالیتیکا، 
پروفایل های ماســک، تســال و اســپیس ایکس از 
فیس بوک حذف شــدند. پس از این اتفاق بود که 
ماســک در توییتی نوشــت: »فیس بــوک بی خود 

است. فیس بوک را پاک کنید!« 
نبرد بین ایــن دو به همین جا ختم نشــد. در طول 
جنجال هــای پــس از انتخابــات ۲۰۲۰ آمریــکا، 
هر دو طــرف در شــبکه های اجتماعی بــار دیگر با 
بیانیه های مختلف به نظرهای سیاســی یکدیگر 

حمله کردنــد.  با این حال نظر شیلســکی ممکن 
اســت دور از واقعیت هم نباشــد. الگویی روشــن 
از تقلیــد رفتارهــای ماســک توســط زاکربــرگ 
وجود دارد. برای مثــال، اولین اقدام ماســک پس 
از خریــداری توییتــر در مــاه نوامبــر ۲۰۲۲، اخــراج 
دسته جمعی بخش بزرگی از کارمندان توییتر بود. 
تنها چند روز بعد، متا اخراج دسته جمعی خود را 
اعالم کرد؛ اقدامی که در تاریخ متا بی ســابقه بود. 
در حالــی کــه در طــول تابســتان ۲۰۲۲ اخراج های 
کوچک تــری در سراســر صنعــت فنــاوری وجــود 
داشــت، اخراج هــای توییتــر و متــا حــاال به عنوان 
ســرآغازی بر فصلی نو و بی رحمانه از اخراج ها در 

سراسر صنعت شناخته می شوند.
وقتی معرفی متا وریفایــد را در کنار این تاریخچه 
مشــترک می بینیم، ســناریوی بت بودن ماسک 
بــرای زاکربرگ دیگر چنــدان دور از ذهن نیســت. 
اما اینکه آیا با توجه به آمار رو به افول فیس بوک و 
اینستاگرام در سال گذشته، سود تخمینی متا این 

تقلید را توجیه خواهد کرد یا نه، در ابهام است.
ماسک به نوبه خود، هنوز در اداره یک امپراتوری 
رســانه اجتماعــی ماننــد توییتــر تــازه کار اســت و 
در اعترافــی، برنامــه ای را بــرای ســپردن فرمــان به 
جانشینی که هنوز نامش ذکر نشــده، بیان کرده 
اســت. باید دید حاال ماســک تا چه اندازه حاضر 
است از زاکربرگ و پیشــینه درخشان او در زمینه 
شــبکه های اجتماعــی یــاد بگیــرد. در قــدم اول، 
مالــک توییتر بــا گروه هــای فعــال حقــوق مدنی و 
مدیران تبلیغاتی مالقات کرده تا درباره نگرانی های 
مربوط به پلتفرم توییتر صحبت کند؛ کاری که  در 
گذشته  توسط زاکربرگ و دیگر مدیران رسانه های 
اجتماعی برای بازگردانــدن اعتماد به پلتفرم های 
خــود نیــز انجــام داده بودنــد. پــس شــاید تقلیــد 

معکوس ماسک از زاکربرگ هم در راه باشد.

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

 لوچین به ماندن در 
مرزهای فین تک راضی 

نبود، او می دید که 
چگونه از فناوری ها و 
تجزیه وتحلیل داده ها 
برای کمک به مردم  

استفاده می شود
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ماه نوامبر گذشته بود که ایالن ماسک پس از جنجال های 
بســیار باالخره توییتر را خریــداری کرد. اما امضــای قرارداد 
خرید قطعاً بــه معنای پایــان جنجال های مرد همیشــه در 
صحنه  صنعت فناوری نبود. ماســک در اولیــن اقدام خود 
به عتوان مالک جدید توییتر دست به اخراج دسته جمعی 
بخــش بزرگــی از کارکنــان توییتــر زد تــا بــه قــول خــودش 
»خانه تکانــی« کــرده باشــد. حــاال اما بخــش بزرگــی از این 
کارمنــدان اخراجی که معتقدند حقوق مالی پــس از اخراج 
آنها به درســتی مدیریت نشــده، دســت به ثبت شــکایات 
جمعــی از توییتــر و ماســک زده انــد. توییتــر کــه بر اســاس 
گزارش هــای ضــد و نقیــض مدت هاســت از زمــان مالکیت 
ماسک ســودآور نبوده، حاال ممکن اســت با یک ضرر ۱۳۰ 

میلیون دالری یک قدم به لبه پرتگاه نزدیک تر شود.
کابوس ماسک توســط شــانون لیس ریوردن، وکیل کارگری 
رهبری می شود. ریوردن تا این لحظه بیش از ۱۳۰۰ شکایت 
جداگانه را به نمایندگی از کارمندان اخراج شــده ثبت کرده 
اســت. دو دلیل اصلی شــکایت تأخیــر در پرداخت حقوق 
پس از اخراج و کمتر بودن مبلغ پرداختی در وهله پرداخت 

اســت. در صورت مجرم شناخته شــدن در تخطــی از مفاد 
قراردادی،  توییتر و به طبع آن ماســک ممکن است به ده ها 
میلیون دالر خسارت محکوم شوند. در حال حاضر قوانین 
فــدرال مربــوط بــه مدیریت حقــوق فــرد اخراجــی می تواند 
هر کدام از این کارمندان را تا ۱۰۰ هزار دالر مشمول دریافت 
خســارت از توییتر کند. در صورتی که ماســک در تمام این 
پرونده ها محکوم شــود،  بیــش از ۱۳۰ میلیــون دالر حداقل 
خسارتی است که وی متحمل خواهد شد. به نظر می رسد 
که این پایان سختی ماسک نباشد. ثبت یکباره این حجم 
از شکایات، کارمندان ســابق دیگر توییتر را که تا این لحظه 
دســت به شــکایت نزده بودند نیز راغب به ملحق شدن به 

موج شکایات کرده است. 
این رقم ۱۳۰ میلیون دالری اما تنها مشکل ماسک نیست. 
بخش بزرگی از خسارات متوجه ماسک از همین حاال قطعی 
اســت. رســیدگی به این تعداد پرونده قضایی بــه طور قطع 
میلیون ها دالر هزینه حقوقی و پیشــگیرانه را در بر خواهد 
داشت. امری که ممکن است ماســک را ترغیب به مذاکره 
با وکیل افراد اخراجی  و پرداخت مبلغی کمتر به هر فرد در 

غالب یک توافق خارج از دادگاه کند. 
شــانون لیس ریــوردن نیــز در ایــن خصوص ســکوت نکرده 
است. وی به تازگی چنین گفته است: »در مفاد قرارداد این 
کارمندان رســیدگی جداگانه هــر پرونده به دقت ذکر شــده 
است. دلیلی هم که آقای ماسک حاال بیش از ۱۳۰۰ پرونده 
دادگاهی دارد، همین اســت. امیدوارم روزی برسد که ایالن 
ماســک عقل ســلیم خــود را بازیابــد و دریابد کــه پرداخت 
حقوق کارمندی به افرادی که نســبت به آن محق هستند، 

ارزان تر تمام می شود.«
در صورت دادگاهی شدن توییتر و ماسک، امید اصلی آنها 
برای اثبــات بی گناهــی، از طریق خاطرنشــان کــردن انعقاد 
شــرایط قــراردادی در طــول مدیریــت مالــکان قبلــی توییتر 
خواهد بــود. در غیر این صورت اگر ماســک اقــدام به توافق 
خارج از دادگاه نکند، وضعیت ســوددهی توییتــر به قدری 
وخیم خواهد شــد کــه نیازمند تزریق مســتقیم ســرمایه از 
ســوی ماســک باشــد. ماســک پیش تــر در توییت هایی به 
وضع وخیــم توییتر و شــباهت آن به »شــرکتی در آســتانه 

ورشکستگی« اشاره کرده بود.

آیا حقوق پس از اخراج کارمندان سابق، توییتر را نابود خواهد کرد؟

اخراج ۱۳۰ میلیون  دالری!

بریل برای راه اندازی پروژه 
جدید خود دو میلیون 

پوند جمع آوری کرد

 دوچرخه های 
محیط زیستی

شــرکت »بریــل« )Beryl( بــا دو میلیــون 
پوند که تــازه جمع آوری کــرده، قصد دارد 
عملیات تولید خود را در بریتانیا گسترش 

دهد.
بریل کــه کمپانی مســتقر در انگلســتان 
اســت، دو میلیــون پونــد ســرمایه جدید 
 Frontier Development را بــا کمــک
Capital بــه دســت آورده اســت. ایــن 
ســرمایه گذاری بــرای حمایــت از توســعه 
یک کارخانه جدید در نظر گرفته شــده و 
با احتساب این ســرمایه گذاری، از اواخر 
ســال ۲۰۱۲، بریــل تقریبــاً ۲۳.۳ میلیــون 

پوند جمع آوری کرده است.
بریــل کــه یــک شــرکت ثبت شــده در 
ارائه دهنــده  تنهــا  اســت،   B-Corp
خدمات »میکروموبیلیتی« مســتقر در 
بریتانیاست که فناوری و محصوالت خود 

را طراحی، توسعه و تولید می کند.
شــرکت بریــل بــا ایــن محصــول خــود 
بســیاری از تولیدات مضر برای سیستم 
محیط زیست را کاهش می دهد و همین 
موضوع نیز کار این کمپانی را بسیار حائز 

اهمیت کرده است.
بریــل اظهار داشــته اســت: »مــا در حال 
حاضر بــه دلیــل رعایــت اســتانداردهای 
اجتماعــی  عملکــرد  منحصربه فــرد 
و زیســت محیطی، مســئولیت پذیری 
می شــویم.  شــناخته  شــفافیت  و 
سرمایه گذاری به ما این امکان را می دهد 
تا بــا افزایــش ظرفیــت تولیــد و کمــک به 
صنعــت بریتانیــا، محصــوالت خــود را 

گسترش دهیم.«
 یکــی از طراحــان شــرکت بریــل امیلــی 
بــروک، دوچرخه ســوار و طــراح اســت که 
اولین محصول شرکت، Laserlight را با 

نام تجاری Blaze تولید کرد.
تحقیقات نشــان داده دوچرخه سوارانی 
که از نور لیزر استفاده می کنند، ۳۲ درصد 
بیشتر در معرض دید رانندگان هستند، 
به همین دلیل این فناوری توسط ناوگان 
کرایــه دوچرخــه در نیویــورک، مونتــرال و 

لندن مورد استفاده قرار می گیرد.
بریــل اکنــون خدمــات کرایــه دوچرخه و 
همچنیــن خدماتــی از قبیــل دوچرخــه 
محمولــه  دوچرخــه  الکترونیکــی، 
الکترونیکــی و اســکوتر الکترونیکــی 
را در نقــاط مختلــف بریتانیــا ازجملــه 
نورویچ، واتفورد، هرفورد و بورنموث ارائه 

می دهد.

NEWSخبر

کسبوکار
B U S I N E S S
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کسبوکار
B U S I N E S S مارک زاکربرگ اعالم کرده امسال سال »افزایش بهره وری« 

در متــا اســت و ایــن را ســیگنالی از نقشــه های نوآورانه این 
شــرکت دانســته اســت. او در ادامه بیان کــرده کــه در حوزه 
فنــاوری دوران پــول درآوردن و بهره وری نامناســب بــه پایان 
رســیده و بــه اعتقــاد او بایــد هزینه هــای زیــادی را قربانــی 
فناوری هــای نوآورانــه کــرد. زمانــی که گــوگل به وجــود آمد، 
یاهــو و مایکروســافت نیــز وجــود داشــتند، امــا گــوگل بــه 
دلیل پشــتیبانی کــردن از نیازهای مــردم توانســت جایگاه 
باالتری نســبت به دو رقیب خود به دست آورد که این خود 
نشان دهنده این موضوع اســت که اگر می خواهیم فناوری 
پیشرویی را به دســت مردم برسانیم، باید هزینه های گزاف 

پرداخت کنیم و تمام نیازهای آنها را پوشش دهیم.

 الگوی گوگل چطور رواج پیدا کرد؟
گوگل بــرای دســت اول نگه داشــتن کمپانی اش بــه کارمندان 
درجه یک خود مزیت هایی ارائه داد که تبدیل به افسانه شد. 
مزیت هایی از قبیــل غذای رایــگان، ماســاژ، میز پینگ پنگ، 
قهوه ســاز، ۲۰ درصد زمان آزاد از کل زمان کاری برای رسیدگی 
به کارهای شــخصی و... و اینها در زمانی اتفاق افتاد که گوگل 
هنوز به یک کمپانی درجه یک تبدیل نشده بود. موفقیت برای 
گوگل یک شــبه اتفاق نیفتاد، اما با روشــی که در پیش گرفته 
بود بســیار به آن نزدیک بود. با این مزیت ها گوگل توانســت 
نیروهای مستعد زیادی را جذب کند و به ابرغول امروزی تبدیل 
شود. این موضوع نظر شرکت های دیگر را به خود را جلب کرد. 
شرکت ها رسیدگی به کارمندهای خود را بیشتر کردند و صرفاً 
روی نوآوری و خالقیت های آنها تمرکز کردند. خیلی ها می گویند 
همین فرهنگ بود که مسبب به وجود آمدن ایده های عالی و 
دیوانه واری مانند ماشــین ها و هواپیماهای بدون سرنشــین، 

بالون های هوای گرم که اینترنت ارائه می دهند و... شد.

 اوضاع عوض شده است
این روش بســیار کارآمد بود، اما فقط تا زمانی که شرکت ها 

بــرای کاهش هزینه های خود دســت بــه تعدیل نیــرو زدند. 
دنیای در حال رکود اقتصادی باعث متالطم شدن شرکت ها 

شد و حاال به نظر می رسد در نتیجه آن فناوری ضرر کرد.
زاکربرگ، مدیرعامل شرکت متا اخیراً در مصاحبه ای اعالم 
کرده سال ۲۰۲۳ ســال افزایش بهره وری در دنیای فناوری 
خواهد بود و فنــاوری شــرکت های بزرگی همچــون گوگل، 
آمازون، اپل و همچنین درآمدهای آنها تغییر خواهد کرد. 
او گفته است: »ما نمی توانیم یک قدم به عقب برداریم و 
بگوییم رشد بیش از حد فناوری تا همین حد خوب بوده؛ 
در صورتی که تمامی فناوری  هــا مصرف کننده های خود را 
دارند.« مــارک زاکربرگ به تازگــی ســودآوری و کارایی را بر 
مزیت ها و فرهنگ شــرکت و جامعه برتر دانســته و گفته 
شرکت ها باید به این ســمت بروند. زاکربرگ همچنین به 
۱۱ هزار نفر نیروی تعدیلی خود اشاره کرده و ادامه داده این 
موضوع صرفاً موضوعی است که از بیرون دیده می شود، 
زیرا آنها در حال سروسامان دادن به نیروها و مدیران خود 
هســتند. زاکربــرگ اذعــان داشــته هزینه هــای خــود را در 
ســه ماهه آینده به چهار میلیارد دالر کاهش خواهند داد 
که این موضوع به لطف طراحی و ســازمان دهی  کارآمدتر 

کمپانی آنها محقق خواهد شد.

 تعادل میان نوآوری و کاهش هزینه ها
با این حــال، این رویکــرد جدیــد و عمل گرایانه تر، ممکن 
اســت بــرای مدتــی تأثیرخــود را نشــان ندهــد. زاکربرگ 
می گویــد: »مــا قبالً شــاهد هزینه های ســنگین انســانی 
بوده ایم کــه ده ها هــزار نفــر از مردم معیشــت خــود را از 
دســت داده انــد و احتمــاالً کاهش هــای بیشــتری نیز در 
پی باشــد. با این حــال بــه ســرمایه گذاری در بخش های 
مختلــف متــا ازجملــه واقعیــت مجــازی کــه هزینه های 
زیادی بــرای آن شــده ادامــه خواهیــم داد.«  پــس از این 
اظهار نظــر زاکربرگ، ســهام متا حــدود ۲۶ درصد در روز 

افزایش یافت و به ۱۹۳ دالر در هر سهم رسید.

مدیرعامل متا می گوید زمانه بریزوبپاش به سر 
رسیده و باید بین نوآوری و کارایی با هزینه ها تعادل 

برقرار کرد

دفاع زاکربرگ
از تعدیل نیرو

نشریه رمزارز از رســانه های زیرمجموعه کارخانه نوآوری 
رســانه راه کار شــماره جدید خود را منتشــر کرد. شــماره 
جدیــد رمــزارز  پرونــده ویــژه ای بــرای موضــوع ان اف تی و 
کسب وکارهای مرتبط با آن در ایران و جهان دارد. رمزارز 
42 در گفت وگو با مدیران و کارشناسان صرافی های 
رمــزارزی داخلــی بــه مهم تریــن مســائل و چالش هــای 
ایــن اکوسیســتم کســب وکاری پرداختــه اســت.

رمـــــــزارز شـــــــماره 42 در 68 صفحـــــــه 
 منتشــــــــر شـــده و از طریـــــــق ســـایت
 r a m z a r z . k a r a n a g w e e k l y . i r
یـــا فروشـــگاه راه پرداخت قابـــل تهیه 

. ست ا

رمزارز42
منتشر شد
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توصیههای
یکمدیرنسلملنیال

نسل زد؛ نسل 
الهام بخش

 متن پیش رو، بر اساس گفت و گو 
با یک مدیر ملنیال تنظیم شده 
که به شرط ناشناس ماندن برای محافظت 
از حرفه خود صحبت کرده است. ببینید 

این مدیران چگونه فکر می کنند...

 »وقتی به گذشــته نگاه می کنم، 
متوجه می شوم چیزهای زیادی 
در مورد محل کار وجود دارد که من فقط با 
نگاه کــردن بــه دیگــران یــاد گرفتــم. بــرای 
بســیاری از نســل زدی ها ایــن امکان پذیر 
نیست. بسیاری از آنها حرفه خود را با کار 
از راه دور در طول همه گیری شروع کردند و 
اکنــون بخشــی از نیــروی کار ترکیبــی 
هســتند. بنابراین مشــاهده نشــانه های 
محیطی سخت تر شــده است. به همین 
دلیل است که به عنوان مدیر نسل ملنیال 
که یک تیم روابط عمومــی را اداره می کند 
که شــامل چندین فرد از نســل زد است، 
متوجه می شوم نکته هایی برای طرح کردن 
وجود دارد. اول و مهم تر از همه این است 
که با اولین نشانه های ظهور مشکل برای 
شــکایت نــزد رئیــس خــود نرویــد. مدیــر 
حضور دارد تا به شــما کمک کنــد از پس 
مشــکالت برآیید، اما پــس از اینکه چند 

روش را به تنهایی امتحان کردید.

 بزرگ ترین چالش مدیریتی برای 
من این اســت کــه نســل زدی ها 
مطمئن نیســتند چگونــه بــا چالش های 
روزمــره ماننــد ضرب االجل هــای رقابتی، 
مسائل بین فردی و دریافت بازخورد کنار 
بیایند. البته باید بگویم که من نیز از نسل 
زد یاد می گیرم. روشی که آنها حدود کار را 

با آن تعیین می کنند، الهام بخش است.

 ارائــه بازخــورد بــا حساســیت 
بیشتر موضوع دیگری است که 
از آنها آموخته ام. نسل زدی های تیم من 
نمی خواهند به آنها گفته شود که چه کاری 
انجــام دهنــد امــا تفــاوت زیــادی بیــن 
چک کــردن و مدیریت خــرد وجــود دارد. 
برای مثال، اگر یکــی از افراد تیــم من روی 
یک برنامه استراتژیک کار می کند، من در 
مــورد ســاختار و آنچــه کــه بایــد در حیــن 
نوشــتن بــه آن فکــر کننــد، توصیه هایــی 
می کنم و پس از اتمام به آنها ویرایش هایی 
می دهم؛ اما اغلب بازخورد به عنوان انتقاد 

تلقی می شود. 

ADVICEتوصیه

مدیــران ملنیــال آمریکایی تنها کســانی نیســتند که از 
زیردستان نســل زد خود وحشــت دارند، بلکه همتایان 
چینی آنها نیز در جنگ قدرت با نسل جدید نیروی کار 
هســتند. شــکایات نســل زد چیــن تحت یک هشــتگ 
در شــبکه اجتماعــی »ویبــو« متبلور شــده کــه وقتی به 
انگلیســی ترجمه می شــود، به این معنی است: »نسل 

سال ۲۰۰۰ به بعد، در حال اصالح محل کار است.«
این هشتگ تا ۲۲ فوریه بیش از 14/8 میلیون بار دیده 

شده است. این هشــتگ شکافی بین دو نســل از مردم 
چین را توصیف می کند؛ نسل ملنیالی که تسلیم زندگی 
کاری طوالنی مدت و دســتمزد ناکافی شــد و نســل زدی 
که می خواهد این سیســتم را بــه آتش بکشــد. مدیران 
از کارکنانی شــکایت دارند کــه از یک دقیقه بیشــتر کار 
کردن از آنچه به صورت رســمی از آنها خواســته شــده، 
امتناع می کنند. از طرف دیگر نســل زد از هشتگ برای 
مستندســازی مکالمــات پرتنشــی کــه بــا مدیــران خود 

داشته اند، استفاده می کنند که در آن به انتظارات پاسخ 
منفی داده اند.

 خشم نسل زد 
دقیقاً مشــخص نیســت کــه هشــتگ چگونــه و از کجا 
شروع شده است. یک روزنامه سنگاپوری به نام »لیانهه 
زائوبائو« گزارش داد که ممکن است این جریان از ژوئن 
۲۰۲۲ از یک پست وایرال در ویبو شروع شده باشد. در 

باوجوداینکهرعایتادب،احترامبهبزرگتر،فرمانپذیریوکارزیاد
درفرهنگچینتقدیسمیشوند،بهنظرمیرسدنسلزداینکشور

عالقهایبهاینفرهنگنداشتهباشد

نسل زد علیه فرهنگ کار چینی

اوبرمیگویداخراجهاربطیبه
تعدیلنیروندارد

بررسی مداوم 
عملکرد

اوبر طی یک جریان سخت گیرانه تر در بررسی های مداوم 
عملکــرد، برخــی از کارمنــدان خــود را اخراج می کنــد. این 
شــرکت روز سه شــنبه هفتــه گذشــته گفــت قصــد دارد 
کارمنــدان جدیــدی را بــرای تکمیــل نقش هــای تأثیرگذار 
اســتخدام کند. به گفته ســایت »لی آفز« و اســناد اخراج 
فنی، ایــن اقــدام در زمانی صــورت می گیرد کــه اخراج ها و 
کاهــش مشــاغل در شــرکت های فنــاوری بــزرگ از جمله 
مایکروسافت، گوگل و متا در سرفصل  خبرها قرار گرفته، 
به طوری که امسال بیش از 1۰8 هزار کارمند از شرکت های 

فناوری اخراج شده اند.
دارا خسروشــاهی، مدیــر اجرایــی اوبر در مجمــع جهانی 

اقتصــاد داووس در ژانویــه گفــت کــه این شــرکت در حال 
برنامه ریــزی بــرای اخراج نیســت. ســخنگوی اوبــر هم به 
اینســایدر گفتــه هنوز هــم هم چنین قصــدی ندارنــد. در 
عــوض، اخراج هــای اخیــر در اوبــر را تابعی از بررســی های 
دقیق تــر عملکــرد می دانــد. یکــی از نماینــدگان اوبــر در 
بیانیــه ای گفــت: »مــا امســال رویکــرد دقیق تــری را بــرای 
فرایند بررســی عملکرد خــود اتخــاذ کرده ایم تــا اطمینان 
حاصل کنیم که سطح اســتعداد در مجموعه ما باال باقی 
می ماند. ما قصد داریم ایــن موقعیت ها را تکمیل کنیم و 
به سرمایه گذاری برای جذب و حفظ استعدادهای برتر در 
اوبر ادامه خواهیم داد.« برای شرکت ها غیرعادی نیست 
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استرسوفرسودگیشغلیکمترمیشود؟

تب داغ »چهار روز کار در هفته«

REPORTگزارش

 نتایــج حاصل از یــک کارآزمایــی بزرگ 
هفتــه کاری چهــار روزه در در بریتانیا و 
پاسخ های کارمندانی که شرکت کرده اند، چندین 
دلیل مطرح می شــود کــه چرا هفتــه کاری چهار 
روزه می توانــد جایگزینــی ارجــح بــر وضعیــت 

موجود باشد.

 بر اســاس یافته های این کارآزمایی، 4۰ 
درصــد از حــدود ۲۹۰۰ کارمنــدی که در 
این آزمایش شرکت کرده اند، گفته اند مشکالت 
خواب یا بی خوابی کمتری دارند. 45 درصد هیچ 
تغییری در خواب خود مشــاهده نکرده اند و 15 
درصــد افزایــش مشــکالت خــواب را گــزارش 
داده اند. این آزمایش که یکی از بزرگ ترین ها در 
جهان نیز هست، شــاهد مشــارکت ۶1 شرکت 
بود. در مجموع 5۶ شــرکت یا ۹۲ درصــد از آنها 
گفتند اکنون که روند آزمایشی به پایان رسیده، 
به روند هفته کاری چهار روزه ادامه خواهند داد. 
18 شرکت تأیید کردند که هفته کاری چهار روزه 
یک سیاســت دائمی خواهد بود. ایــن آزمایش 
توســط »فــور دی ویــک گلوبــال« و بــا همــکاری 
تیم های تحقیقاتی در کالج بوســتون، دانشگاه 
کمبریج و اتونومی سازماندهی شــد و از ژوئن تا 

دسامبر سال گذشته در جریان بود.

 آژانــس هنــگام انتشــار ایــن گــزارش 
می تواننــد  »کارفرمایــان  نوشــت: 
برنامه های کاری را تنظیم کنند تا به کارکنان شان 
فرصتی برای خــواب کافی بدهند.« بســیاری از 
تحقیقــات خــواب-کار دولت ایــاالت متحده بر 
شــیفت های طوالنــی شــبانه کــه اغلــب بــرای 
پرستاران یا رانندگان کامیون نیاز است، متمرکز 
اســت. اما حتی با یــک هفتــه کاری اســتاندارد 
4۰ساعته، استرس در محل کار می تواند به زمان 

خواب نیز منتقل شود.

 خــواب ناکافی خطــری برای ســالمتی 
نیروی کار است، اما با کاهش عملکرد 

شغلی می تواند بر کارفرمایان نیز تأثیر بگذارد. 
یک مطالعه در سال ۲۰1۰ برآورد کرد که کاهش 
بهره وری ناشــی از خستگی ســاالنه 1۹۶۷ دالر 
بــرای هــر کارمنــد در چهــار شــرکت آمریکایــی 
هزینه دارد. مطالعه ای در سال ۲۰۰۷ نشان داد 
کــه تقریبــاً ۳8 درصــد از کارمنــدان در ایــاالت 
متحده درگیر خســتگی در محل کار هســتند. 
این در حالی اســت که در آزمایــش هفته کاری 
چهار روزه، 4۶ درصد از کارمندان گزارش کردند 
کــه خســتگی را کمتــر از حــد معمــول تجربــه 
کرده انــد و 14 درصــد گفته انــد که آن را بیشــتر 
تجربــه کرده انــد. شــرکت هایی کــه مشــارکت 
داشــتند گفته اند به طور متوســط 1/4 درصد 
افزایش درآمــد در طول آزمایش در مقایســه با 
زمان مشابه در طول یک هفته کاری عادی پنج 
و  کرده انــد  مشــاهده  گذشــته  در  روزه 
شــرکت کننده ها طبق نتایــج آزمایشــی به طور 

متوسط ۳5 درصد افزایش درآمد داشته اند.

 بــر اســاس نتایــج، تعــداد کمتــری از 
کارمندان گفته اند که احســاس اجبار 
در ترک شغل خود در طول دوره آزمایشی دارند 
و بــا توجه به نتایــج تعداد کارمندانی که شــغل 
خــود را رهــا می کننــد، 5۷ درصد کاهــش یافته 
اســت. طبق یافته ها 15 درصد از کارمندانی که 
در کارآزمایــی شــرکت کرده انــد، گفته انــد هیچ 
مبلغی آنهــا را وادار بــه پذیرش برنامــه پنج روز 
کاری نمی کنــد. نتایــج ایــن نظرســنجی گویــای 
حال و هوای فعلی محل کار نه تنها در بریتانیا، 
بلکــه در ایــاالت متحــده و در سراســر جهــان 
است. بر اســاس نظرســنجی گروه آدکو، چهار 
نفر از هر 1۰ کارمند گفته اند که در سال گذشته 

با فرسودگی شغلی مواجه بوده اند.

 ۳۹ درصــد از کارمندان گــزارش دادند 
که استرس کمتری داشتند و ۷1 درصد 
در پایان کارآزمایی احســاس خســتگی کمتری 

تجربه می کردند.

این پســت یکــی از اعضــای خودخوانده نســل زد گفته 
است: »نسل پس از دهه 8۰ مطیع است، نسل پس از 
دهه ۹۰ وانمود می کند که سخت کار می کند. فقط نسل 

پس از دهه ۲۰۰۰ محل کار را اصالح می کند.«
چیــن جوانــان خــود را کمــی متفــاوت از جوانــان غربــی 
تعریــف می کنــد. آنهــا به عنــوان »نســل پــس از ســال 
۲۰۰۰« شناخته می شــوند. این گروه در سال ۲۰۲۲ پس 
از فارغ التحصیلــی از کالج بــه نیروی کار پیوســت. همرا 
با حضــور آنهــا در محیــط کار، هجمه ای از شــکایات در 
رسانه های اجتماعی در مورد رؤسای ملنیال که معموالً 
نسل پس از دهه ۹۰ نامیده می شــوند، به وجود آمد. از 
آن زمان یک هشتگ به نقطه تجمع نیروی کار ناراضی 

نسل زد تبدیل شده است.
در ۲1 فوریه، یکی از کاربــران ویبو تصاویری از یک بحث 
طوالنی را در پســتی تحت همان هشــتگ منتشــر کرد. 

مکالمه به طرز متمدنانــه ای بین مرد جوانی 
بــه نــام لیــن و یــک ســوپروایزر زن ناشــناس 
شــروع شــده که بــه او می گویــد ســندی را از 
طریــق وی چــت برایــش بفرســتد. پــس از 
اینکــه لیــن موافقــت کــرد پرونــده را ارســال 
کند، ســوپروایزر در پیامکی نوشــت: »وقتی 
سرپرســتان صحبــت می کنند، فقــط گوش 
دهید. اگــر نیــروی کار جوانی هســتید، باید 
نگرش مثبت تــری داشــته باشــید.« لین در 
جواب بــه سرپرســتش گفــت: »مــن از روی 
احترام تــو را خواهر بزرگ صــدا می کنم، زیرا 

قبل از من در شرکت شروع به کار کردی. ولی نمی توانی 
به دلیل داشــتن ســن باالتر به مــن زور بگویــی. رئیس و 
مدیر فنــی می گویند کــه می توانند تا پایان مــاه برای این 
گزارش صبر کنند. مشکل شما چیست؟ آیا قرار است 

قبل از پایان ماه بمیرید؟«
ســایر نیــروی کار نســل زد از ایــن هشــتگ بــرای بیــان 
مشــکالت خــود در کار مخصوصــاً بــا رؤســای مســن تر 
اســتفاده کرده انــد. گاهــی اوقــات نیــروی کار نســل زد 
فحش هایــی دربــاره رؤســای ملنیــال شــیطان صفت 
می ســازند. برخــی از رؤســای نیــروی کار نســل زد نیز از 
این هشتگ برای طرح شکایات خود استفاده می کنند. 
برای مثال این مکالمه بین نیروی کار نسل زد و مدیرش 

را بخوانید:
- من فقط پنج بســته از شــما دریافت کردم. پنج بسته 
دیگــر کجــا هســتند؟ آیــا قــرار نبــود 1۰ بســته بــرای من 

فرستاده شوند؟
پاســخ مرئوس از نســل زد که نامش فاش نشــده است: 
»بررســی می کنــم. حــاال تــو بــه مشــکالت مــن اضافــه 

کردی.«

 روش نادرست است
یون ژیــر، یــک مدیــر منابع انســانی در شــهر ژنگــژو، به 

رســانه چینــی »ســیکس تــون« گفــت کــه او تالش های 
نســل زد برای اصالح محــل کار را تجربه کــرده و طرفدار 
تاکتیک های آنها نیست. یون می گوید: »آنها اغلب به 
همکاران و مدیران بی احترامی می کنند. ما نمی توانیم از 
تصحیح به عنوان بهانه ای برای بی ادبی استفاده کنیم. 
ممکــن اســت در حــال حاضــر نســل زد احســاس کند 
درســت رفتار می کند، اما به تجربه من، آنهــا می توانند 

این کار را به روشی بهتر انجام دهند.«
یک چیز از این پست ها مشخص است؛ نسل زد چین 
نمی خواهــد ماننــد مافوق هــای ملنیــال ســر و صدا کند، 
بــدون اجبــار افراطــی اضافــه کار نمی کند و بــا مالحظه 
حرف  نمی زند. نسل زد حدود 15 درصد از جمعیت 1/4 
میلیاردی چین را تشکیل می دهد، بنابراین مدیران از هر 
نســلی و با هر رویکردی، با تعداد زیادی از آنها ســروکار 
دارند. یک نیروی کار متعلق به نسل زد، جوان ۲۲ ساله 
به نــام اریــکا از اســتان جنوبــی گوانگدونگ 
چین، به سیکس تون درباره کارش برای غول 
فناوری چینی »علی بابا« و نحوه اعتراضش 
بــه فرهنــگ کار در آنجا گفــت: »آنهــا از من 
می خواستند تا دیروقت کار کنم، فقط به این 
دلیل که به نظر می رســد برای شــرکت خوب 
اســت. این فرهنگ رایج که اگــر رئیس هنوز 
بــه خانه نرفته شــما هــم نباید برویــد، وجود 
داشــت.« او گفت کــه اعتــراض بی ادبانه ای 
نداشته، اما حاضر به اضافه کاری هم نشده 
اســت. اریــکا اضافه کــرد: »ما در حــال بیان 
ایده هــا و مفاهیم خــود در مــورد چگونگــی زندگی کاری 
هســتیم. اگر شــرایط نامطلــوب باشــد، به پذیــرش آنها 
نیازی نداریم.« با این حال زمزمه های نسل زد در تضاد 
کامل با روایت های مربوط به ملنیال چینی اســت که بر 

فرهنگ عامه چیره شده اند.
برای مثال، بیشتر نسل ملنیال چینی می داند که زندگی 
شرکتی اغلب مســتلزم رعایت فرهنگ کاری »۶-۹-۹« 
اســت که افراد را تشــویق می کند تا 1۲ ســاعت در روز از 
ساعت ۹ صبح تا ۹ شب و شــش روز در هفته کار کنند. 
عبــارت »۹-۹-۶« فرهنــگ زور و فشــار چیــن را تعریف 
می کند و جک ما، بنیان گذار علی بابا که در ســال ۲۰1۹ 
هفته کاری ۷۲ســاعته را ســعادت نامید، به شدت از آن 

حمایت می کرد.
بــا وجــود سیاســت کاری چیــن کــه کارمنــدان را مجبور 
می کنــد بیــش از هشــت ســاعت در روز کار نکننــد، 
شــیفت های طوالنــی در حــال حاضــر نه تنهــا متــداول 
اســت، بلکــه مــورد انتظــار کارکنــان اســت. امــا نســل 
ملنیــال نیــز به هیچ وجــه یکپارچــه نیســت؛ برخــی از 
آنها ترجیــح می دهند به جای ســخت کار کــردن، ثابت 
بماننــد. ثابت مانــدن شــامل انتخابــی آگاهانــه بــرای 
انجام ندادن اضافه کاری و مشاغل معمولی پشت میزی 

یا انتخاب نکردن ازدواج و تشکیل خانواده است.

ترانهاحمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

که برخی از مشــاغل را به عنوان بخشــی از فرایند بررسی 
عملکرد حذف کنند و از تعداد کل نقش های تأثیرگذار در 
اوبر نمی توان آگاه شد. اوبر برنامه هایی برای حفظ تعداد 
مشــاغل دارد و به نظر می رسد بخشی از فشــار ناشی از 
جریان اعمــال اســتانداردهای باالتر شــرکت های فناوری 
باشد. به عنوان مثال متا رویکرد سخت گیرانه تری را برای 
بررسی عملکرد خود در ژانویه اتخاذ خواهد کرد. اینسایدر 
گزارش داد متا قصد دارد تا بدترین برچسب عملکرد خود 
با عنوان »کمترین حد از انتظارات و نیازمند حمایت« را 
به حدود دو برابــر دیگر از کارمندان نیز بدهــد. متا در ماه 
نوامبــر حــدود 11 هزار کارمنــد را اخــراج کــرد، در حالی که 

مایکروســافت در ژانویه اعالم کرد که قصد دارد حدود 1۰ 
هزار کارمنــد را اخراج کند و گوگل نیز گفت که قرار اســت 
1۲ هزار کارمند خــود را اخراج کند. اوبــر در 8 فوریه درآمد 
سه ماهه چهارم را 8/۶ میلیارد دالر گزارش کرد که نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبــل 4۹ درصــد افزایش داشــت. 
خسروشــاهی در بیانیــه ای در آن زمــان گفت: »ما ســال 
۲۰۲۲ را با تقاضای قوی و حاشــیه های بی سابقه به پایان 
رساندیم.« این شرکت که در سه ماهه چهارم شاهد رشد 
1۹درصدی درآمد ناخالص ساالنه نسبت به سال گذشته 
بود، ادامه رشد درآمد ناخالص را برای سه ماهه اول ۲۰۲۳ 

نیز پیش بینی کرده است.
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خرده فروشی
R E T A I L

مدیــر بیومتریــک در شــرکت »هیــوز آیدنتیفیکیشــن 
دیوایســز« )HID( می گوید: »فناوری های تشخیص چهره 
ساده ترین راه برای کاهش چشم گیر زمان انتظار هستند.« او 
معتقد است مشکالت نکات منفی تشخیص چهره تا حد 
زیادی حل شده است و این فناوری اکنون می تواند تجربیات 
خریداران و کارکنان را بهبود بخشد، اما موارد استفاده از آن 

در استرالیا همچنان مشکل ساز هستند.

 بیومتریک چهره در خرده فروشی ها
ویتو فابریزیو، مدیرعامل بیومتریک HID در مقاله ای نوشته 
که فناوری  دسترسی گسترده تشــخیص چهره می تواند با 
ارائه یک تجربه خرید بی نظیر و ایمن که تسویه حســاب را 
تســریع می کند و زمان انتظار را کاهش می دهد، به تقویت 
مجدد خرده فروشی کمک کند. بدون شک HID نیز از تأمین 

سخت افزارهای الزم آن خوشحال خواهد شد.

استفادهازفناوریتشخیصچهره،بهخصوص
درخردهفروشیهاموافقانومخالفانبسیاری

دارد؛موافقانبهصرفهجوییدروقتو
هزینهاشارهدارندومخالفانرویحفظحریم

خصوصیمشتریتأکیددارند

مشتری محترم 
تحت نظر است

زیانها،فشاررابرایاصالحنرخهایتجاریافزایشمیدهند

جدال مالیاتی در بریتانیا

REPORTگزارش

 بحــران خرده فروشــی کــه خیابان هــای 
بریتانیا را فراگرفته، تقریباً 15 هزار شغل 
را در سال جاری حذف کرده است؛ چیزی که یکی 
از کارشناســان برجســته خرده فروشــی آن را 
»شروعی بی رحمانه برای سال جدید« می نامد. بر 
اساس ارقام گردآوری شده توسط مرکز تحقیقات 
خرده فروشــی )CRR( از اطالعیه های شــرکت ها، 
148۷4 شــغل توســط چندیــن خرده فــروش بــا 
حداقــل 1۰ فروشــگاه در خیابان هــای مرکــزی و 
مقاصد اصلی خرید در طول ژانویه و فوریه از بین 
رفته است. بیشــتر مشــاغلی که از بین می روند، 
یعنی حدود 11۶8۹ شغل، نتیجه رویکرد منطقی 
خرده فروشان بزرگ برای کاهش هزینه هاست؛ در 
حالی که ۳185 شغل در اثر ورشکستگی ها از بین 

می روند.

 احتمــاالً ایــن ارقــام فشــار بــرای اصــالح 
نرخ های تجاری در بودجه ماه آینده را بر 
صدراعظم جرمی هانت افزایش می دهد. یک گروه 
عمــده کارفرمایــی بــه صدراعظــم نامــه نوشــت و 
خواستار تغییرات ساختاری در مالیات بر دارایی 
تجاری شد و آن را زیان ده نامید. پروفسور جاشوا 
بامفیلــد، مدیــر مرکــز تحقیقــات خرده فروشــی 
می گویــد پــس از تعــداد زیــادی تلفــات در میــان 
اپراتورهای فقیرتر در سال های اخیر، بعید است 
در سال ۲۰۲۳ با آن شروع بی رحمانه سال و تعداد 
معدودی از حوادث بزرگ، مهلتی بــرای توقف در 

جریان کاهش شغل ها مشاهده کنیم.

 در میان خرده فروشانی که رکود داشتند، 
»ام اند کو« فروشگاه زنجیره ای پوشاک که 
قبــالً بــه نــام »مک کیــز« شــناخته می شــد، بــا 
از دســت دادن تقریبــاً ۲۰۰۰ شــغل، تمــام 1۷۰ 
فروشگاه خود را تا آوریل تعطیل می کند. نام های 
معــروف دیگــری کــه در واکنش بــه تــورم و جریان 
معکــوس اقتصــادی مــورد اصــالح منطقــی قــرار 
می گیرنــد، عبارت انــد از »ویلکــو«، »نیــو لــوک«، 
»آســدا« و »لیولــدز فارمســی«. ویلکــو، تجــارت 

کاالهای خانگی با 4۰1 فروشگاه، 4۰۰ شغل و آسدا 
۳۰۰ شــغل را از دســت می دهنــد و حقــوق 4۳۰۰ 

کارمند را کاهش خواهند داد.

 پــس از ســال های اخیــر کــه بــه دلیــل 
کووید-1۹، هزینه های نیروی کار و انرژی و 
بحــران هزینه های زندگــی افزایش یافتــه، یکی از 
بخــش  عملیاتــی  هزینه هــای  بزرگ تریــن 
خرده فروشــی، نرخ هــای کســب وکار بــوده و 
درخواســت ها بــرای اصالحــات قبــل از بودجــه 

شدیدتر شده است. 

 تصحیــح مالیــات در راســتای ارزیابــی 
۷5درصــدی  کاهــش  بــا  مجــدد 
صورت حساب های جدید تا سقف نقدی 11۰ هزار 
پونــدی بــرای هــر کســب وکار نرخ هــا را کاهــش 
می دهــد. وزارت خزانــه داری گفته اســت کــه این 
می توانــد بــه معنــای کاهــش ۲۰درصــدی کل 
صورت حساب ها در بخش خرده فروشی باشد. در 
حالی که فشار بر هانت برای اصالح نرخ ها تشدید 
می شود، کسب وکارهای بزرگ و کوچک در مقابل 
یکدیگر قرار گرفته اند و خواسته های متفاوتی را از 
مالیات بر دارایی تجاری که هر ساله میلیاردها دالر 
برای خزانــه به ارمغان مــی آورد، مطالبه می کنند. 
بنابراین راه حل آســانی وجود نــدارد. در حالی که 
کســب وکارهای کوچــک می خواهند بــار مالیات 
بیشــتر به دوش شــرکت های بزرگ منتقل شود، 
کســب وکارهای بــزرگ اســتدالل می کننــد کــه 

نرخ هایشان تغییر چندانی نخواهد کرد.

 فدراســیون کســب وکارهای کوچــک، 
بزرگ ترین گروه کارفرمایــان بریتانیا در 
نامه ای بــه صدراعظم گفته نقطه آســتانه ای که 
کســب وکارهای کوچــک شــروع بــه پرداخــت 
نرخ هــای مالیاتی می کننــد، باید افزایــش یابد و 
یــق اخــذ هزینــه بیشــتر از  هزینــه آن از طر
کســب وکارهای بــزرگ کــه صاحــب بیشــترین 

دارایی ها هستند، پرداخت شود.

مصرفکنندگانمشتاقخریداز
فروشگاههاهستند

رونق خرید 
کامال حضوری!

به نظر می رسد که مصرف کنندگان مشتاق به خرید حضوری 
هستند.

بر اســاس آخرین داده هــای »ســی بی آر ای رالی ریســرچ«، با 
وجود جریان های منفی اقتصادی و چالش های مداوم نیروی 
کار و زنجیــره تأمیــن، فروشــگاه های فیزیکــی در »تراینگل«، 
منطقه ای تجاری در کارولینای شمالی ایاالت متحده در حال 

رونق گرفتن هستند.
تحلیلگــران می گوینــد در حالی کــه هرگــز چشــم انداز ثابت 
نمی مانــد، مانند بسته شــدن فروشــگاه ها در هفته گذشــته 
در تراینگل و جاهــای دیگر، به طور کلی بخش خرده فروشــی 
منطقه با شــتاب قابل توجهی از این همه گیری بیــرون آمده 
اســت. نرخ فرصت هــای خالی شــغلی بــا 5/۶ درصــد، ۰/۷ 
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خرده فروشی
R E T A I L

خردهفروشانبهدنبالکاهشهزینههایخود
درسالجاریهستند

مواجهه خرده فروش ها با واقعیت

REVIEWبررسی

پــس از بهره منــدی کســب و کارها از رونــق خریــد 
در دوران همه گیــری، خرده فروشــان خــود را بــرای 
بررســی واقعیــت آمــاده می کننــد. »والمــارت« و 
»هوم دیپات« نتایج درآمدی ســه ماهه تعطیالت 
خود را به اشتراک گذاشتند. سایر خرده فروشان 
بزرگ مانند »تارگت«، »بست بای«، »میسیز« و 

»گپ« نیز دنباله رو آنها خواهند بود.
گزارش های این شرکت ها در حالی منتشر می شود 
که ترس از رکود در ســال آینده مطرح شده است.  
مردم ترجیح می دهند برای صرف غذا، مسافرت و 
سایر خدمات بیشــتر هزینه کنند و در عین حال 
هزینه کاالها را کاهش دهند. افزایش نرخ ســود، 

بازار مسکن را نیز تهدید می کند.
بــرای  خرده فروشــی  شــیرین  دوره  پایــان 
ســرمایه گذاران تصویری متفاوت به همــراه دارد. 
ممکــن اســت شــرکت ها چشــم انداز فــروش در 
سطحی متوسط را تصور کنند. با این حال حاشیه 
سود سالم  می تواند مانعی برای کاهش هزینه ها 
باشد، زیرا هزینه های حمل و نقل کاهش می یابد و 
خرده فروشان کاالهای اضافی کمتری برای عرضه 
دارند. به عالوه شرکت ها ممکن است برنامه های 
محتاطانه تری مانند سفارش های موجودی کمتر 
و کاهش ســرعت اســتخدام داشــته باشــند. این 
می تواند حاشــیه ســود را افزایش دهد، حتی اگر 

مصرف کنندگان آزادانه هزینه نکنند.
دیوید سیلورمن، تحلیلگر خرده فروشی در »فیچ 
ریتینگز« می گوید: »جهان روی جنبش و حرکت 
برتر متمرکز شده است. بسیاری از فعاالن بازار بر 
این موضوع متمرکز هســتند که درآمد چیست. 
این سود عملیاتی است که می تواند از پس سال 

سخت ۲۰۲۳ به خوبی برآید.«
ســیلورمن می گوید اســتراتژی های خرده فروشان 
نسبت به یک سال قبل تغییر کرده است. احتماالً 
فروش فوق العاده به یک امر عــادی جدید تبدیل 
می شود و خرده فروشان رفتارهای پرمخاطره تری 
مثل ثبت سفارش های بزرگ تر یا پرداخت هزینه 
اضافی برای تسریع در ارسال انجام می دهند. در 
حال حاضر خرده فروشــان بخشــی از واقعیت را 
درک کرده اند. والمارت، تارگت و میســیز از جمله 
شــرکت هایی هســتند که در مــورد مصرف کننده 

دقیق تر صحبت کرده اند.
چندین خرده فروش قبالً نتایــج فروش تعطیالت 
را پیش بینــی کرده انــد. میســیز گفتــه فــروش در 
سه ماهه تعطیالت از انتظاراتش کمتر خواهد بود. 
نوردســتروم نیز گفته فروش ضعیف تــر و کاهش 
قیمت بیشــتر به نتایــج نوامبــر و دســامبر لطمه 
می زند. لولولمون گفته که حاشــیه سودش کمتر 
از حد انتظار خواهد بود، زیرا خرده فروش پوشاک 

ورزشی هنوز در انبارهایش موجودی مازاد دارد.
طبــق اعــالم فدراســیون ملــی خرده فروشــی، 
فروش تعطیــالت در کل صنعت نیــز کمتر از حد 
انتظار بــود. فــروش در ماه هــای نوامبر و دســامبر 
5/۳ درصد نســبت به ســال قبل رشــد کــرد و به 
۹۳۶/۳ میلیارد دالر رسید که کمتر از پیش بینی 
گــروه تجاری برای رشــد بیــن ۶ تا 8 درصد اســت. 
فدراســیون ملــی خرده فروشــی در اوایــل نوامبــر 
فروشــی بیــن ۹4۲/۶ تــا ۹۶۰/4 میلیــارد دالر را 

پیش بینی کرده بود.
جف جنت، مدیرعامل میسیز ماه گذشته گفت 
که اپراتورهای فروشــگاه متوجه شــده اند که افراد 
کمتــری هنــگام خریــد هدایــا در تعطیــالت برای 
خود نیز خرید می کننــد. داده های کارت اعتباری 
این شــرکت نیز عالیم هشــداردهنده ای را نشان 
دادنــد. او افــزود: »موجودی هــای مشــتریان در 
کارت هــای اعتبــاری میســیز، بلومینــگ دیــل و 
امریکن اکسپرس در حال افزایش است و تعداد 
بیشتری از آنها تسویه نشده و اعتبار آنها به ماه 

آینده منتقل می شود.«
او گفــت: »وقتــی بــه ســبد اعتبــاری خــود نــگاه 
می کنیــم، متوجه می شــویم که مشــتریان تحت 
فشــار بیشــتری قرار گرفته انــد.« در حــال حاضر 
برخــی خرده فروشــان اقدامــات دشــواری را در 
راســتای آماده شــدن بــرای ســال ســخت پیــش 
رو انجــام داده انــد. خرده فــروش لوکــس »نیمــان 
مارکــوس« نیــز درگیــر تعدیــل نیــرو بــوده اســت. 
»اســتیچ فیکس« ۲۰ درصد از نیروی کار شرکت 
خود را اخراج کرد. »ویفــر« 1۰ درصد از نیروی کار 
جهانی خــود را اخــراج کرد. آمــازون نیز بــه اخراج 
بیش از 18 هزار کارمند خود که بسیاری در بخش 

خرده فروشی حضور داشتند، پرداخت.

فابریزیــو نوشــته اســت: »شناســایی خــودکار مشــتریان، 
پرداخــت را تســریع می کنــد و همچنیــن به خرده فروشــان 
کمــک می کنــد تــا تجربــه خریــد خــود را شخصی ســازی 
کننــد. ایــن فرصتــی بــرای تبلیــغ محصــوالت مرتبــط بــه 
مشــتریان مناســب، افزایــش فــروش و ایجــاد تجربه هــای 
منحصربه فرد ویژه اســت.« شناســایی مشــتریان به جای 
تنهــا دریافت پرداخت ها، بــه کاهش کالهبــرداری از طریق 
کارت هــای اعتبــاری نیز کمــک می کنــد. تشــخیص چهره 
همچنین می توانــد امــکان ورود و خروج ســریع تر و ایمن تر 
از سیســتم های POS را برای کارمندان فراهم کنــد؛ از اعالم 
حضور توسط دوستان برای حضور و غیاب جلوگیری کند و 
دسترسی به مناطق مختص کارکنان را کنترل کند. فابریزیو 
استدالل می کند که تصمیم گمرک و حفاظت مرزی ایاالت 
متحده برای اســتفاده از تشــخیص چهــره در برنامــه ورود 
ساده شــده خــود، بــرای ســرعت و ســادگی بــوده اســت. او 

می نویسد که CBP متعهد شــده تا پایان سال 
جاری این سرویس را گســترش دهد تا حداقل 
۹۷ درصــد از مســافران بین المللی را بــا فناوری 

تشخیص چهره تأیید کند.
»پاپ پــی« سیســتم تأییــد چهــره شــرکت 
فین تــک بیومتریــک »پــاپ آیــدی«، در حال 
ادغام با کیوسک های تایم برای تسویه حساب 
خــودکار در رســتوران ها و ســفارش غــذا در 
ماشــین اســت. ایــن سیســتم چیــزی فراتر از 
پرداخــت را ارائــه می دهــد، زیــرا تأییــد چهره 
برای اعالم حضور در کیوســک به رستوران ها 

اجــازه می دهــد تــا توصیه هــای شخصی شــده ماننــد 
ســفارش ها یا تغییرات دلخواه را ارائه دهند. کیوســک ها 
همچنان فرم هــای پرداخــت ســنتی را نیــز می پذیرند. در 
فروشــگاه هایی از جمله »ســام ایتس«، »واهــل برگرز« و 

»گمبینو« از آنها استفاده می شود.
اومــر بوکوتایــا، یکــی از بنیان گــذاران و مدیــر اجرایــی تایــم 
می گویــد: »مــا می توانیــم این تجربــه یکپارچه شــخصی و 
انقالبــی را از طریق یــک به روز رســانی نرم افزاری ســاده ارائه 
دهیم. ویژگی های ورود بیومتریک، تسویه حساب و خروج 
بیومتریک می تواند اندازه بلیت، سرعت و تعامل وفادارانه 
اپراتورهای رســتوران را افزایش دهد و با هم جریان سفارش 
مشتری را به سطح جدیدی برسانیم.« جان میلر، مدیرعامل 
پاپ آیــدی و »کلی گروپ« به کاهش مشــاغل بــرای کاهش 
هزینه ها اشاره می کند: »افزایش هزینه های نیروی کار به این 
امر منجر شده که اپراتورهای رســتوران های سراسر آمریکا 

کیوسک های خودسفارش دهی تایم را انتخاب کنند.«
این خبــر به دنبــال ادغام برنامــه تلفن همــراه پاپ آیدی 
 POS بــرای پرداخت هــای بیومتریک چهــره با نرم افــزار
در کیوسک های سامسونگ اعالم شد. پاپ آیدی گفته 
است که خدمات آن مشــتریان را تشــویق می کند تا در 
صورت ارائه یک کاالی مرتبط با سفارش های قبلی، 4/5 

درصد بیشتر هزینه کنند.

 وول ورث اســترالیا بــا اســتفاده از هــوش 
مصنوعی جنجال جدیدی به پا می کند

به گزارش گاردیــن، ســوپرمارکت های زنجیره ای اســترالیایی 
»وول ورث« پــس از ســپری کردن دوره آزمایشــی،  اســتفاده 
از دوربین هــای ســقفی مجهــز بــه هــوش مصنوعــی را در 
صندوق های فروش سلف ســرویس به 11۰ فروشــگاه در ســه 
ایالت گسترش داد. در حالی که این فروشگاه زنجیره ای ادعا 
می کند این دســتگاه ها به شناســایی خطاها در اسکن آیتم 
کمک می کنند، منتقدان می گویند این فرایند حس نظارت 
مداوم را القا می کند. دوربین ها فرایند تسویه حساب خودکار 
را ضبط می کننــد. اگــر نرم افزار نظــارت بر اطالعــات، خطای 
احتمالی اسکن را تشخیص دهد، مشتری را مطلع می کند و 
فیلم خطای احتمالی را در صفحه پرداخت پخش می کند و 
درخواست اسکن مجدد می دهد. به نظر می رسد 
سیســتم محصــوالت مــورد نظــر را تشــخیص 
می دهد و اگر مثالً مشتری محصول جدیدی را 
وزن کرده و به عنوان کاالی ارزان تر برچسب گذاری 
کند، شناسایی می شود. فیلم برای آموزش کارکنان 
ضبط می شود، اما چهره ها تار شده و صفحه پین 
کارت خوان سیاه شده اســت. گروه های حقوقی 
می گوینــد این رویکــرد به عادی ســازی نظــارت و 
برخورد مظنونانه با هر مشتری و کاهش مشاغل 
منجر می شود. گروه های مصرف کننده خواستار 
تغییرات قانونی هســتند و می خواهند بررســی 
قانون حفظ حریم خصوصی را به عنوان فرصتی برای اعمال 
فشار در یادآوری وظیفه کسب و کارها در مراقبت از استفاده از 

داده های مشتری در نظر بگیرند.

 کاوشگر تشخیص چهره کی مارت و بانینگز
سوپرمارکت های زنجیره ای اســترالیایی کی مارت و بانینگز 
استفاده از آزمایش های تشخیص چهره را در سال گذشته 
به حالت تعلیق درآوردند، زیرا مسئوالن حریم خصوصی در 
حال بررسی مطابقت آنها با قانون حفظ حریم خصوصی 

بود و مشتریان واکنش های شدیدی نشان دادند.
آی تی نیوز گزارش می دهد که دفتر کمیسر اطالعات استرالیا 
)OAIC( گفتــه تحقیقــات پیشــرفت قابــل توجهی کــرده و 
ممکن اســت تا پایــان ژوئن مشــکل حل شــود. تحقیقات 
بیشــتر در مــورد خرده فــروش لــوازم خانگــی »گــود گایز« و 
استفاده آن از فناوری تشــخیص چهره در فروشگاه ها کنار 
گذاشــته شــده، زیرا این شــرکت اســتفاده از این فنــاوری را 
متوقــف و اعالم کرده کــه آن را از ســر نخواهد گرفــت. با این 
حال آی تی نیــوز گزارش می دهد که گــود گایز قبالً گفته بود 
استفاده از فناوری تشخیص چهره خود را فقط تا زمانی که 
جست و جوهای دفتر کمیسر اطالعات استرالیا کامل شود، 

به حالت تعلیق در می آورد.

ترانهاحمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

درصد نســبت به ســال گذشــته کاهش یافت. فعالیت های 
ساختمان سازی رو به رشد است و تقریباً 4۲۳ هزار فوت مربع 
فضای خرده فروشی در سال ۲۰۲۲ تحویل داده شده و حدود 

515 هزار فوت مربع دیگر در دست ساخت است.
در این گــزارش آمده اســت کــه فــروش امالک خرده فروشــی 
محلی در ســال ۲۰۲۲ بــه ۷41 میلیون دالر رســید کــه دومین 
رتبه باال در مجموع ساالنه است. چارلی کوین، مدیر خدمات 
خرده فروشی می گوید: »ما یک جریان سالم از پیشرفت های 
جدید خواربار فروشی را مشاهده می کنیم. مرکز شهر و بازار 

رالی و دورهام نیز در حال رونق گرفتن هستند.«
رونــق مجــدد بــازار بــه دنبــال یــک تغییــر دردنــاک بــرای 
خرده فروشان اســت که قبل از ســال ۲۰۲۰ با افزایش تجارت 

الکترونیک و تغییــر ترجیحــات مصرف کنندگان آغاز شــد. 
موجی از ورشکستگی توسط خرده فروشــان دارای بدهی، از 
جمله »نیمــان مارکوس« و »جی ســی پنی«، به بسته شــدن 
فروشگاه ها چه در سراسر کشور و چه در تراینگل منجر شد. 
اما در سطح خرد، بازار رالی - دورهام انعطاف پذیر باقی مانده 

است. 
اولیــن مرحلــه از توســعه »فنتون کــری« پــس از چندیــن بار 
شکست و تأخیر در ساخت در ژوئن گذشته افتتاح شد. این 
پروژه با مشارکت هاینز، توسعه کلمبیا و امالک و مستغالت 
»یو اس ای ای«، ترکیبی از خرده فروشان جدید را به بازار آورد و 
برندهایی مانند »اتلتا«، »ســفورا«، »ریدینت وکسینگ« و 

»ولیامز سونوما« پا به میدان گذاشتند. 
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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

ما به اینکه چیزها از کجا آمده اند، چندان نمی اندیشیم و 
در حالی که به سادگی مسواک، رایانه یا لیوان قهوه خود را 
به کار می بریم، به ندرت درباره آنها فکر می کنیم. بسیاری 
از ما این نکته را در نظر نمی گیریم که ساعت ها و ساعت ها 
کار برای تک تک وسایل ساخته شده توسط انسان انجام 
می شود. فکر کردن به اینکه چگونه اقالم تا پیش از توسعه 
تولیــد بــه شــکل دست ســاز تهیــه می شــده و گاهــی ایــن 
پروسه روزها به طول می انجامیده، بسیار دلهره آور است. 
فرایند تولیــد و اینکه چگونه ما از ســاخته دســت انســان 
به ســاخته های انسان و ماشــین رســیده ایم، تاریخچه ای 

طوالنی دارد. 

 یک؛ انقالب صنعتی
نخستین دگرگونی فراگیر در صنعت تولید در دورانی رخ داد 
که ما اکنون از آن به عنوان انقالب صنعتی یاد می کنیم. این 
تغییر در قرن هجدهم به وقوع پیوســت؛ زمانی که به جای 
اقالم دست ساز، فرایندهایی شکل گرفت که ساختن اقالم 
توســط ماشــین ها را ممکن می کرد. این روند از سال ۱۷۶۰ 
در انگلستان آغاز شد و سرانجام در پایان قرن ۱۸ به ایاالت 
متحده رسید. کاهش چشم گیر هزینه مواد و زمان تولید، 
چندین صنعت از جمله صنعت نســاجی را دگرگون کرد. 
تا پیش از این دوره، منسوجات در خانه های مردم ساخته 
می شــد و کار تجار تأمین تجهیزات و مواد اولیــه مورد نیاز 
بود. در این روش تنظیــم برنامه های کاری از ســوی کارگران 
انجام می شــد که کاری دشــوار بود. تغییر فرایند از انســان 
به ماشــین نه تنها جریــان تولیــد را تغییــر داد، بلکه باعث 
دگرگونی چشم گیر در بازار نیز شد. به عنوان نمونه بیشتر 
منسوجات تا پیش از انقالب صنعتی با دست نخ ریسی و از 
پشم ساخته می شدند. ساخت دستگاهی که امکان تولید 
همزمــان قرقره های نخ را مــی داد، در کنار ماشــین بافندگی 
موجب خودکار شــدن فرایند بافت پارچه شد. ترکیب این 
دو اختراع به پیشی گرفتن نساجی پنبه از پشم منجر شد. 

صنعت آهن نیز در این دوره دگرگونی های بسیاری داشت. 
آبراهام داربی انگلیسی روش ساده تر و ارزان تری برای تولید 
چدن با اســتفاده از کوره کشــف کــرد که به جای ســوخت 
زغال چوب از کک اســتفاده می کــرد. در ســال ۱۷۱۲ موتور 
بخار به وسیله توماس نیوکام اختراع و استفاده از آن برای 
پمپ کــردن آب از معادن آغاز شــد. ایــن اختــراع در اواخر 
قرن هجدهم توســط جیمــز وات بهبود یافت و به شــکلی 
درآمد که اکنون برای تولید نیرو در ماشین آالت، کشتی ها 

و لوکوموتیوها استفاده می شود. 
در حالی که انقالب صنعتی استانداردهای زندگی طبقات 
باال و متوسط را افزایش داد، طبقه پایین و کارگر همچنان 
درگیر مشــکل بودنــد. از آنجا کــه تقاضا بیشــتر از عرضه 
بود، کارخانه های جدید افتتاح شدند و ساعات کاری برای 
کارگران بســیار دشــوار بودند. کارگران غیر ماهر به سادگی 
جایگزیــن شــدند و از کــودکان نیــز بــرای کارهــای بســیار 
خطرناک مانند تمیز کردن ماشین آالت استفاده می شد. 
تقاضا بــرای کارگــران در ایــن دوره به تهیــه قانــون کارخانه 
۱۸۳۳ منجــر شــد کــه محدودیت هایی بــرای ســاعات کار 
کودکان ایجاد و اســتانداردهایی برای محافظت از کارگران 

تعیین کرد. 

 دو؛ خط مونتاژ
معرفی خــط مونتــاژ تغییــر دیگــری در رونــد تولید بــود که 
نخســتین بار در ســال ۱۹۰۱ توســط رانســوم ای. اولدز، یک 
تولیدکننده خــودرو ثبت شــد و به شــرکتش امــکان تولید 
روزانه ۲۰ واحد را می داد که به افزایش ساالنه ۵۰۰ درصدی 
تولیــد منجر شــد. تولیــد خوروهای بیشــتر بــه آنهــا اجازه 
کاهش شدید قیمت را داد. هنری فورد برای ایجاد سامانه 
خــودش از روش اولــدز الگــو گرفــت. فــورد روش اولــدز را با 
اســتفاده از ســکوهای متحرک و ســامانه نقاله بهبــود داد 
تــا کارگــران تنهــا قطعــات مختلــف را هنــگام رســیدن بــه 
ایستگاه های خودشان جمع کنند. این کارخانه محصولی 

ماجرای گذار از محصوالت دست ساز به تولید ماشینی

ازرباتسوتزن
تابازویاستنفورد

چهار لحظه مهم که روش تولید را دگرگون کرد

بهبود محصول و افزایش کارایی
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تولیدکننــدگان بایــد چابــک و کارآمــد باشــند 
تــا در جریان رقابــت باقــی بماننــد. موفق ترین 
شــرکت ها آنهایــی هســتند کــه از بهتریــن 
فناوری موجود اســتفاده می کننــد. اما فناوری 
تولید نیز پیوســته در حال پیشــرفت اســت تا 
ارزش بیشــتری را در زمــان فــروش خلــق کنــد. 
تصمیم گیری درباره اینکه کدام فناوری را پیاده 
کنیم، کاری دشوار اســت، به ویژه آنکه فناوری 
گذشــته نمی توانــد چالش هــای آینــده را حــل 
کند. نگاه به چهار بازه مهم که چگونگی تولید 
را دگرگون کرد، دید بهتــری برای چیرگی بر این 

چالش ایجاد می کند. 

 عصر بخار
دوران انقــالب صنعتــی کــه در آن 
ماشــین ها چگونگی ســاختن چیزهــا را تغییر 
دادند، بدون پیشرفت فناوری و ساخت موتور 
بخــار ممکن نبود. ســاخت موتور بخــار امکان 
توســعه یک کارخانه در هر جا را فراهم کرد. از 
آن زمان حرکت به ســمت ماشــین آالت ویژه و 
تولید انبــوه در کارخانه ها، آســیاب ها و معادن 
آغاز شــد؛ دوره ای از فناوری جدید و جسورانه 

بهره وری و کارایی. 

 عصر تولید انبوه
موتور بخار توانایی تولید انبــوه را ایجاد 
کرد. روش هــای تولید انبــوه )ایجاد یک ســامانه 
تولیــد بــا اســتفاده از نیــروی کار فیزیکــی بــرای 
طراحی، تولید و مونتاژ قطعات استانداردشــده( 
به ســرعت تبدیل به یــک روش زندگی شــد. اما 
توســعه خط مونتاژ خودروهــای مدل T فــورد در 
اوایــل دهــه ۱۹۰۰، انقالبــی در تولید انبــوه ایجاد 
کرد. در این روش به هر کارگر وظیفه ای ویژه داده 
می شد تا با کار آنها کنار یکدیگر یک وسیله نقلیه 
بخش به بخش ساخته شود. این روش بنیان گذار 
مجموعه های صنعتی و آغاز پیدایش تولید انبوه 

مدرن بود. 

 عصر خودکارسازی
جهــان در میانــه دهــه ۱۹۵۰ شــاهد 

پیدایش خودکارســازی و عصــر اطالعات بود. 
پیشــرفت در علوم رایانه به ایجاد ماشین های 
محاســباتی در مقیاس بــزرگ و با ســرعت باال 

منجر شد.
دســتگاه Univac1101 یا ERA 1101 نخستین 
در نــوع خــود بــود؛ ماشــین عظیمــی کــه از 
المپ هــای لولــه خــأ، ماشــین تحریــر و نــوار 
مغناطیســی برای محاسبه اســتفاده می کرد. 
ســاخت ترانزیســتور در پایــان دهــه ۱۹۵۰ 
صنعــت را دگرگــون کــرد تــا تولیدکننــدگان، 
ترانزیســتور را در تجهیــزات محاســباتی 
جایگزیــن لوله هــای خــالء پرهزینــه و ناکارآمد 
کننــد. ایــن بــه معنــای کوچک تــر و فشــرده تر 
شــدن کامپیوتــری بــزرگ و تبدیــل آنهــا بــه 
دســتگاه های کارآمدتــر بــود. مهم تــر از همــه 
آنکه عصر اطالعات خاستگاه نیروی کار نوآور 
شــد؛ نیرویی کــه از خودکارســازی و رایانه برای 
کمــک بــه افزایش بهــره وری، توســعه شــتابان 
محصوالت و افزایش مصرف با تغییر چگونگی 
دسترسی، ارائه و دستکاری اطالعات استفاده 

می کرد. 

 عصــر ســامانه های فیزیکی – 
سایبری

عصر تولید فعلی و آینده با ظهور ســامانه های 
 Cyber-Physical System( فیزیکی سایبری
CPS( در راه است. این دوره همچنین به عنوان 
عصــر اینترنــت اشــیا، »کارخانــه متصــل« یــا 
Industry 4.0 نامیــده می شــود؛ فنــاوری بــه 
ماشــین ها اجــازه می دهــد از طریــق شــبکه 
اطالعات امن با یکدیگر تبــادل داده کنند. این 
تبــادل داده می توانــد تولیدکنندگان را بــا ارائه 
داده هــا در زمــان حقیقــی کارآمدتــر ســازد و به 
آنها امکان می دهد بر پایه داده ها تصمیم گیری 
کنند.  تولید از گذشــته راه درازی را پیموده، اما 
ســازمان ها امروز بــرای کامیابــی به دنبــال این 
هستند که چگونه شبکه های فناوری اطالعات 
و دســتگاه های IoT در کارخانه ها می توانند به 
ساده ســازی فرایندهای فیزیکــی و بهبود ارائه 

محصول و خدمات کمک کنند.
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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

تولید می کرد کــه آن را خودروی مدل T نامیدنــد. خودرو تا 
پیش از این دگرگونــی کاالیی لوکس و گران بــود. ارزان ترین 
اتومبیــل در ابتــدا ۸۲۵ دالر )معــادل حــدود ۱۸ هــزار دالر 
امروزی( بود، اما آنها توانســتند با افزایش بهره وری تولید، 
قیمت ها را به شدت کاهش دهند. در همین حال با حذف 
برخــی از ضایعــات و تمرکــز بــر یــک محصــول توانســتند 
قیمت هــا را پاییــن نگــه دارنــد. یکــی از تبلیغــات آن زمــان 
می گفت: »هیچ ماشینی با قیمت کمتر از دو هزار دالر چیز 
بیشــتری عرضه نمی کند و هیچ ماشینی با قیمت بیش از 
دو هزار دالر چیزی جز تزئینات بیشتر به شما نمی دهد.« 

 سه؛ خط مونتاژ یکپارچه
گام مهم بعدی ایجاد خط مونتاژ یکپارچه توســط شرکت 
بیــوک موتور بــود. ایــن کارخانــه در هــر روز قــادر بــه تولید 
 C. B. Durham بیــش از ۱۳۰۰ خــودرو بود کــه بــه وســیله
ساخته و طراحی می شد و می خواست بیشترین سرعت 
و صرفه جویی در مونتاژ را همزمان با حفظ استانداردهای 

کیفیت به دست بیاورد. آنها با ایجاد سامانه ای 
پیچیــده از نــوار نقالــه در یــک خــط یکپارچــه 

کاهش چشم گیری در هزینه ها دادند. 

 چهار؛ تولید کمینه
شرکت تویوتا موتور در سال ۱۹۴۸روشی ایجاد 
کرد که آن را »تولید کمینه« نامیدند. این فرایند 
برای بهبود جریان تولید با شناســایی و حذف 
ضایعات ایجاد شــد که نســبت بــه روش های 
پیشــین دگرگونی شــدیدی بود و تا دهه ۱۹۷۰ 

محدود به ژاپن بود تا آنکه انگلســتان همگام شــدن با این 
روش را آغــاز کــرد. شــیوه تولیــد کمینــه در دهــه ۱۹۹۰ در 
خــارج از صنعت خــودرو نیز گســترش یافــت و اکنــون در 
الکترونیک، هوافضا، مراقبت های بهداشتی، ساخت وساز 

و تولید مواد غذایی نیز به کار می رود. 
تویوتا در گذر زمان نسخه بهبودیافته از روش تولید کمینه 
را ایجــاد کــرده و اکنــون آن را »روش ســر وقــت« نام گذاری 
کرده که بر ســاختن تنها »آنچه الزم اســت، در زمانی الزم 
و به مقــدار مــورد نیــاز« تمرکــز دارد. ایــن روش بیانگر این 

نکته اســت که آنها متخصص »تولید کارآمد محصوالت 
باکیفیت از طریق حذف کامــل ضایعات، ناهماهنگی ها و 

الزامات نادرست خط تولید« هستند. 

 پنج؛ رباتیک
تولیــد امــروز در بیشــتر مــوارد ماشــینی اســت. شــاید 
شگفت زده شــوید، اما تفکر رباتیک مدرن از سال ۱۹۲۶ 
با رباتــی به نــام Televox آغــاز شــد. این ربات را شــرکت 
وســتینگهاوس الکتریــک معرفــی کــرد که می توانســت 
بــه صــدای انســان پاســخ و کارهایــی مفیــد انجــام دهد. 
تمایــز Televox بــا ربات هــای دیگــر آن زمان ایــن بود که 
آنها طراحی شــده بودند تــا ترفندهای دل نشــینی مانند 
کشــیدن ســیگار، شــلیک هفت تیــر یــا ســوت زدن یــک 
آهنــگ را انجــام دهنــد و در بیشــتر مــوارد از چرخ دنده و 
اهرم ساخته و توسط مخترعان شان صداگذاری و کنترل 
می شدند. ربات Televox که توسط ونسلی ساخته شد، 
نخســتین نمونــه ای بود کــه می توانســت مورد اســتفاده 
واقعی قرار گیرد. ونسلی معتقد بود ربات ها را 
می توان برای چیزی فراتر از سرگرمی استفاده 
کــرد و Televox نخســتین رویکــرد در ایــن 
شــکل جدید از صنعت بود. ونسلی در سال 
۱۹۳۳ گفت: »در آینده تنها کاری که مستلزم 
توانایی تشخیص و قضاوت است، باید توسط 
مردان و زنان انجام شــود و تمام کارهای دیگر 
- هر کاری تکراری، معمولی، استانداردشــده 
- می تواند توســط ماشین ها به شــکلی بهتر 
انجام پذیرد.« دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ دوره های 
آزمایــش و حرکــت به ســمت ایــن آینــده بود. نخســتین 
ربــات صنعتــی بــه نــام Unimate در ســال ۱۹۶۱ در خط 
مونتاژ جنرال موتورز شــروع به کار کرد. ویکتور شاینمن، 
 Stanford( مهندســی از اســتنفورد، بــازوی اســتنفورد
Arm( را در ســال ۱۹۶۹ ســاخت. ایــن ربات شــش محوره 
می توانست قطعات را در یک الگوی مکرر پیوسته حرکت 
دهد و مونتاژ کند. این اختراع به طرز چشــم گیری تولید 
رباتیک را به روشی گسترش داد که هنوز در مجموعه های 

مدرن اعمال می شود.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com
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مرز میان بانک ها و فین تک ها

REPORTگزارش

مسئله مهم مجوز و دسترسی
محمدمهــدی شــریعتمدار، مدیرعامل 
»جیبیت«، مرز بین بانک و فین تک را در دو چیز 
دید: مجــوز و دسترســی. به بــاور او به جــز این دو 
مورد، هیچ مرز دیگری بین فین تک و بانک حداقل 

در دنیا وجود ندارد. 
 شریعتمدار در این مورد که چرا بانک ها برای ارائه 
خدمــات بهتر حاضــر به همــکاری بــا فین تک ها 
نمی شوند، گفت:  »به هرحال ما به عنوان فین تک 
نباید توقع داشته باشــیم که بانک ریتیل نکند و 
مزیت ما این است که سریع تر و بهینه تر سرویس 
بدهیم تا الیــه میانــی چیزی بــرای گفتن داشــته 
باشد، در غیر این صورت، بانک به عنوان یک نهاد 
تجــاری در همان الیــه ســرویس می دهــد و برنده 

می شود.«
 شریعتمدار همکاری نکردن بانک ها در یک الیه 
برای ارائــه خدمات بــه فین تک ها را یک مشــکل 
ندانست چون از نظر او سرویس متعلق به بانک 
اســت و فین تک فقط آن را معرفی می کنــد. او در 
این مــورد توضیــح داد: »اگــر در معرفــی بهینگی 
ایجاد کنیم تــا این ســرویس از الیه قبلــی مزایای 
بیشتری داشــته باشــد، طبیعتاً بازار را در اختیار 

خواهیم داشت.«

 مردم بین بانک و فین تک تفاوت 
قائل می شوند

امین رضا ریاضتی، مدیرعامل شرکت آوا )باشگاه 
مشتریان بانک ایران زمین( در این پنل اعالم کرد 
که برخالف بــاور مردم بیــن بانــک و فین تک یک 
نظــر را ندارنــد. او اعــالم کــرد کــه خیلــی می تواند 
لذت بخــش باشــد کــه مــردم بیــن فین تک هــا و 
بانک هــا تفاوتــی بــرای ســرویس گرفتن قائــل 

نمی شوند، اما این گزاره درست نیست.
ریاضتــی در ایــن مورد گفــت: »فین تک هــا دارای 
مزیت هــای رقابتــی هســتند کــه از همــه آنهــا 
شــاخص تر دسترســی راحــت، توجــه و احتــرام 
بیشتر به مشتری و پشتیبانی بعد از ارائه خدمات 
است؛ بنابراین مردم بین بانک و فین تک یک نظر 
را ندارند.« او تأکید کرد بــا این همه مردم به بانک 

بیشتر از فین تک اعتماد دارند.

 رگوالتور؛ مانــع هم نوایی بانک و 
فین تک

امیرحســین راد، مدیرعامــل نوبیتکــس و دبیــر 
انجمــن فین تــک در ادامــه پنــل تأکیــد کــرد کــه 
فین تک ها و بانک ها برای گرفتن ارتباط با یکدیگر 
مشــکل ندارنــد و ایــن رگوالتــور اســت کــه مانــع 
هم نوایی این دو با یکدیگر می شود. او در این مورد 
گفت: »تشکل ها و انجمن های صنفی می توانند 
در پیگیــری مشــکالت و مســائل کســب وکارها 
راهگشا باشند. فین تک ها در الیه ارتباط با بانک 
مشــکلی نداشــتند و مســئله اصلــی مشــکل با 
رگوالتور بوده و رگوالتور از دو ناحیه برای هم نوایی 

بین بانک و فین تک ایجاد مانع کرده است.«
راد در ادامــه ایــن موضــوع را توضیــح داد: »یکــی 
از ناحیــه کند بودن و به شــدت محافظــه کار بودن 
رگوالتور است که جلوی نوآوری در حوزه را می گیرد 
و نمی تواند اجازه بدهد نوآوری با هــر درجه ای در 
این حوزه اتفاق بیفتد. ناحیــه دوم که مانع ایجاد 
کرده، ورود به بازار توسط خودش است. یعنی در 
جاهایی که فین تک ها می توانســتند کاری انجام 
دهند، رگوالتور از طریق شرکت های زیرمجموعه 
خودش وارد میــدان رقابــت با فین تک شــده و به 
دلیل تضــاد منافــع عمــالً جلــوی رقابت ســالم را 

گرفته است.«
او تأکیــد کــرد کــه در ایجــاد هم گرایــی بیشــتر 
بیــن بانک هــا و فین تک هــا، مســئله اصلــی را در 
تنظیم گــری و رگوالتوری می بیند؛ هرچنــد در این 
زمینه تشــکل ها و نهادهای صنفــی تا حد خوبی 
تالش کرده اند چالش بــا رگوالتــور  را مطرح و حل 
کنند، اما به نظر او پیشرفتی که باید در این زمینه 

حاصل می شده، خیلی زیاد نبوده است.
در پایــان رضــا قربانی، اعــالم کرد کــه بــرای از بین 
بردن چالش هــا با رگوالتــور و حاکمیــت راهی جز 
گفت وگو وجود ندارد و باید این گفت وگوها ادامه 
پیدا کند. او ابــراز امیدواری کرد کــه در نهایت این 
گفت وگو، آینده خوبی پیش روی فین تک ها وجود 

داشته باشد.
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راستی گفتم »فرو  رفتن« یاد بعضی عزیزان تصمیم گیر افتادم که چند روز پیش در پاسخ به سؤال 
در مورد قیمت ارز، رسمًا اعالم کردند »آمادگی اش را ندارم«

نصایح امیرعلی شیر

 درین مکان 
نه امید نشستن 

است به  کس
میرنظام الدین علی شیر نوایی )۸۴۴ ه  .ق - 
۹۰۶ ه  .ق( شاعر، دانشمند و سیاست مدار 
برجسته دوران تیموریان در هرات به دنیا 
آمــد. وی تحصیــالت خــود را نــزد پدرش 
کــه از امــرای دربــار تیموریــان بود کســب 
کرد، ســپس به ســمرقند رفت و بسیاری 
از شــهرهای دیگــر را ســیاحت کــرد. 
با آغــاز ســلطنت ســلطان حســین میرزا 
امیرعلی شــیر نزد او رفت و به گرمی مورد 
اســتقبال قرار گرفت و از آن پس از جمله 
توانمندتریــن چهره هــای سیاســی دربار 
شــد. وی از جایگاه و قدرت سیاسی خود 
در پشــتیبانی از ادبیات و توسعه بناهای 
فرهنگــی بهــره بــرد. او از برجســته ترین 
حامیــان و بزرگ ترین پشــتیبان فرهنگ 
دوران تیموریان بود و بدین سبب جمعی 
بزرگ و پرشــمار از دانشــمندان، عالمان، 
هنرمنــدان، شــاعران، نویســندگان و 
عارفان به گرد او فراز آمده بودند. از جمله 
مشهورترین آنها می توان از مورخان نامدار 
میرخواند و خواندمیر، نقاش سرشناس 
کمال الدیــن بهــزاد، خوش نویش پــرآوازه 
ســلطانعلی مشــهدی، واعــظ کاشــفی، 
الهی اردبیلی و شاعر بزرگ جامی نام برد. 
امیرعلی شــیر دربــاره ناپایداری ایــن دنیا 

می گوید:

جهان که مرحله تنگ شاهراه فناست
درو مجوی اقامت که راه شاه و گداست

کجا محل اقامت که قاطعان طریق
بنقد دین و دل اندر کمین، پی یغماست
چه مرحله است که پا نانهاده بهر شدن

ز بام مرحله کوس رحیل را غوغاست
درو نکرده مکان مرد و زن همی گذرند

از آن زمان که گذرگاه آدم و حواست
هزار سال درین کهنه دیر اگر مانی

که مدتش به یکی لمحه گر نهی نه سزاست
درین مکان نه امید نشستن است به  کس
که از تهتک او نانشسته باید خاست

HINT نکته

بنازمپاسخمعقولتایدوست

1
من یکی با اینکه مدت هاست دیگر اصالً از هیچ چیزی تعجب 
نمی کنم، باز هم فعالً دارم از یک گروه تعجب می کنم؛ آنها که 
هنوز تعجب می کننــد. اوه! عجب جمله ای؛ مغــزم رگ به رگ 

شــد. رفته ام ته همین ســتون زهوار دررفته قایم 
شــده ام و از ترس جیکم درنمی آید. از پشت درِ 
ســتون، صدای بعضی دوســتان »تعجب کن« 
می آید که همان طــور که به در می کوبنــد، فریاد 
می زنند: »وای باورمــون نمیشــه. دالر ۵۰ تومن 

رو رد کرد.«

2
دروغ چرا، من از زامبی این قدر نمی ترســم که از 

این عزیزان دل می ترسم. چرا؟ برای اینکه اگر زامبی ها حمله 
کنند، می شود یک اره برقی دست گرفت و به جنگ شان رفت، 
اما این جماعت با هیچ منطق و استدالل و ادله ای نمی توانند 
قبول کنند که تعجب نکنند. اصالً انگار بابت در شگفتی فرو 

 رفتن حقوق می گیرند.

3
راستی گفتم »فرو  رفتن« یاد بعضی عزیزان تصمیم گیر افتادم 
که چند روز پیش در پاسخ به سؤال در مورد قیمت ارز، رسماً 
اعالم کردند »آمادگی اش را ندارم«. بله، خودتان دیدید که در 

آن به اصطالح کنفرانس مطبوعاتی، عده ای سیاه نمای سیاه کار 
تباه، این عزیز دل ما را تنها گیر آورده بودند و می خواستند در 
خیال خام خودشان با چند سؤال پی درپی در مورد قیمت ارز، 
آن شیر بیشه اقتصاد مملکت را گوشه رینگ بیندازند و حاال 
نزن کی بزن. اما خودتان آمادگی این نازنین عرصه جنگ های 
نامنظــم اقتقــادی را دیدیــد کــه در طرفه العینی 
سه ســوته پاســخی درخــور، وزیــن و منطقــی به 
خیل سیاه نمایان داد تا آنها انگشت بر دهان، زل 
بزنند به دوربین و عینهو شخصیت های منفی 
کارتون های دهه های ۶۰ و ۷۰، کاله شان را بکوبند 
زمین و بگویند: »اککههی )راستی خودمانیم من 
یکی اککههی را تا حاال ننوشته بودم(، این بار هم 

شکست نخورد و پیروز میدان بود.«

4
وقتی صدای سؤال »نظر شما در مورد قیمت دالر چیست« 
در ســالن کنفرانس مطبوعاتی طنین انداز شد، درست مثل 
موقعی که افراسیاب برای رستم رجز می خواند، لرزه به تن همه 
آن گروهی افتاد که لشــکر خودی محســوب می شدند. حاال 
اگر این را که این گروه چند نفر بودند کنــار بگذاریم، به میزان 
لرزیدن این بندگان خدا که می توانیم اشاره کنیم؟ خالصه که 
آنها خیلی لرزیدند و در حالی که به هم نگاه می کردند، گفتند: 
»فکر می کنم این بار دیگر مبارزمان شکست را اعالم کند و به 
عرصه پرت وپالگویی بیفتد و بگوید ما واقعاً نتوانستیم میدان 
قیمت ارز را مدیریــت کنیم و متأســفانه به زودی با ســونامی 

قیمت ها روبه رو خواهیم شد. کمااینکه همین االن در قیمت 
اقالم درشــت، ایــن اتفاق افتــاده.« اما آن مرد تســلیم نشــد. 
آن مرد درســت در دقیقه ۹۰ گل طالیی را وارد ســجاف دروازه 

سیاه نمایان کرد.

5
ایشــان وقتی این سؤال را شــنیدند، همان جا پشــت تریبون 
سخنگویی،  سه تا نفس عمیق کشیدند و خیلی خون سرد و با 
کمال آمادگی ذهنی و بدنی جواب دادند: »فعالً آمادگی پاسخ 
به این پرسش را ندارم.« یعنی جواب از این آگاهانه تر و بجاتر 
من یکی ندیده بودم. می خواهد وزیر اقتصاد باشد یا سخنگوی 
دولت یا هر کــس دیگری. حتــی از دبیر کل ســازمان ملل هم 
انتظار این همه درایت »اداره و پیچش ســؤال و سؤال کننده« 
نیســت. ایــن پاســخ هوشــمندانه در آن لحظــات حســاس و 
نفس گیر، چنان لشکر دشمن را تار و مار کرد و دهان یاوه گویان 
را باز نگه داشت و پوزه طعنه زنندگان را به خاک مالید که آنها 
در بقیه دقایق سخنرانی و ذکر فتوحات، ترجیح دادند سکوت 

کنند و عکس شان را بگیرند.

6
نبینم درهم و مشغولت ای دوست

ببینم هر نفس مسئولت ای دوست
»مهیا نیستم« گفتی به ملت

بنازم پاسخ معقولت ای دوست

شب نوشته های یک بچه نوآور! )75(

عدد بِده
صادقانــه بگویــم گاهــی اوقــات، شــاید بیشــتر وقت هــا 
بــا همیــن ویژگی هایشــان یک جــوری می شــود کــه دلــم 
می خواهــد از دســت بچه هــای گروه جیــغ ســیاه بزنم - 
چون دوره جیغ بنفش گذشته - یا دست کم 
وسوسه می شــوم که یکی را به ویژه اگر کامیار 
باشــد، با شــیوه های فیزیکی کمی ادب کنم، 
اما حتی در همان وقت هایی که خیلی روی مخ 
هستند، حرف حساب به گوش شان نمی رود 
یا خودم کالفه هستم هم به این فکر نمی افتم 
که کاش یک شــیرپاک خورده ای پیدا شــود و 
آن یک نفــر موجــود ناراحت کننــده را از روی 
زمین محو کند تا درس عبرت ســایرین شود؛ 

هرچه باشد، همه با هم یکی هستیم. 
دست خودم نیست، ولی حاال که برنامه ریزی و هدایت 
گروه بــا من اســت، تــالش زیــادی می کنــم از ویژگی های 

بچه های گروه برای پیشبرد کارها استفاده کنم. البته اگر 
فریبا و سمیرا از یک طرف و ســامان و مهدی و محمد از 
سوی دیگر بگذارند. خون دل نداشــت، ولی سخت بود 
که همه یاد بگیرند رونــد کارها را بنویســیم و به یکدیگر 
گزارش  بدهیم تــا هم کارها بهتر انجام شــود و هم اینکه 
هر وقت خواستیم به گذشته نگاه کنیم و به قول کامیار 
ببینیــم چــه دســته گل هایی بــه آب داده ایم، یــک پایه و 
اساس درستی وجود داشته باشــد. روزهای نخست که 
کار با هم را آغاز کرده بودیم، چند نفری می گفتند: »ای 
بابا ما وقت کم داریم و گزارش نوشــتن ســخت و بیهوده 
اســت.« ولــی پافشــاری و پیگیری هــا نتیجــه داشــت و 
اندک اندک همه گزارش های خوبی از کارهایشــان تهیه 

می کنند. 
گزارش های بچه ها دستمایه کار آمارگیری و برنامه ریزی 
گروه شــده، ولــی چند وقتی اســت که ســامان بــه قول 
خودش زده زیر میز! و می گوید من این نتایج و نمودارها 
و اســتانداردها را قبــول ندارم. امــروز آخرین بــاری بود 
کــه ایــن حــرف را زد و ناچار شــدم خیلــی دوســتانه، با 
مهربانی، بدون استفاده از زور، با زبان خیلی نرم، بدون 
کاربرد هر نــوع ابزار، یک گفت وگــوی درون گروهی با او 

انجام بدهم و نتیجه آن شــد که بســیار زود به اشــتباه 
خودش پی برد و اقرار کرد گمراه شــده بــوده و به خاطر 
خواندن مصاحبه های غیرمسئوالنه یک نفر که البته 
بیشــتر خارج از حوزه مســئولیتش حرف می زند، فکر 
می کرده می شــود بزنی زیر میز. به هر حال ســامان به 
شــکلی خودجوش پی برد که نبایــد زیر میز بزنــد و راه 
درست و همراه با سالمت این اســت که آمارهای گروه 
را بپذیرد و درباره شــیوه ســنجش و ارزیابی آنها تردید 

نداشته باشد. 
انتظار داشــتم دیگــر محمد و مهــدی خودشــان پس از 
گفت وگــو بــا ســامان دستگیرشــان بشــود کــه بی خود و 
بی جهت درباره آمارهای گروه پرس وجو نکنند؛ ولی پس 
از پایان جلســه مهــدی کنار میز مــن آمد و پرســید: »بر 
پایه اســتاندارد جهانی آمارهایی که امروز دادی، نشون 
میده وضع گروه مناسب نیســت و الزمه زودتر کارهایی 
بکنیم.« من هنوز برای پاسخ آماده نشده بودم که فریبا 
جلو آمــد و گفــت: »من چنــد روزیــه درباره بومی ســازی 
اســتانداردها فکر می کنــم. بردبار باشــید و تــا زمانی که 
خودم خبرتون نکردم، دنبال آمار و اســتاندارد نگردید و 

کسی به من نگه عدد بِده.«
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