
هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
ه ر ـــــــما شـ
یکــــم و د هفتا
آبــــان هشتم
1 4 0 1
32صفــحـــه
30هــزارتومان
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گفت و گو با سپیده 
عظیمی که به جای 

تحصیل در رشته پزشکی 
به سمت شیرینی پزی 
حرفه ای حرکت کرده 

برای یادگیری 
Kهزینه کنید A R A N G

71

12 82

وقتی شما نمی توانید 
قرارداد ببندید و 

پول بگیرید، عمالً 
دست وبال تان بسته 

شده و امکان درآمدزایی 
بین المللی تا حد زیادی 

از بین رفته است 

پایه اقتصاد دیجیتال 
اینترنت است. 
اقتصاد دیجیتال در 
اکوسیستم تعریف 
می شود و وقتی 
اینترنت نباشد، 
اکوسیستم هم 
بی معنا می شود

گفت و گو با امیرمسعود اسکویی لر  مدیرعامل ایران رایانه که اعتقاد دارد با روند 
فعلی، بازار نرم افزار کوچک شده و در نهایت از دست خواهد رفت

اگر این اکوسیستم خراب شود... 

گاز خالی دادن
تهکوچهبنبست!

ماجرای بلد نشان می دهد  بحران جذب 
سرمایه و مهم تر از آن بحران »چشم انداز« 

دومینووار می تواند اکوسیستم استارتاپی را 
زمین گیر کند

چالش هایی همچون 
 محدودیت های اینترنت

دسترسی به وی پی ان  و ابزارهای 
ارتباط بین المللی، بازار کار 

فریلنسرهای ایرانی را تهدید 
می کند

سالمت آنالین و کسب وکارهای نوآور 
آن به شدت تحت تاثیر وضعیت 
اینترنت و محدودیت شبکه های 

اجتماعی قرار گرفته اند

اوضاع 
اصال خوب 

نیست!

آزادکارهای
دربند

عکس:حامدکریمزاده
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بازار
M A R K E T

چگونه حمله چین به تایوان باعث توقف تولید طیف گسترده ای از وسایل خانگی می شود؟

در یک جزیره کوچک در سواحل چین، شرکتی وجود 
دارد کــه محصــول مــورد نیــاز بســیاری از شــرکت های 
فناوری و البتــه در یک کالم بیشــتر مردم دنیــا را تولید 
می کنــد. ایــن محصــول در طیــف وســیعی از وســایل 
خانگی از کامپیوتر های شــخصی گرفته تا ماشین های 
لباس شــویی کاربــرد دارد، امــا کاری کــه در ایــن جزیره 
انجــام می شــود، متأثــر از وقایعــی اســت که در ســطح 
بین المللی اتفاق می افتند. اخیراً هم این جزیره تحت 
تأثیر روابط اقتصادی چین و آمریکا قرار گرفته اســت. 
شرکت صنایع نیمه  رسانای تایوان )TSMC(، بزرگ ترین 
تولیدکننده  مســتقل محصوالت نیمه رسانا در جهان 
محسوب می شود که مرکز فعالیت آن در تایوان و پارک 

علوم و صنعت شهر سینچو قرار دارد.
با توجه به ایــن واقعیت کــه هیچ شــرکت دیگری چنین 
تراشه های پیشرفته ای را با این حجم باال تولید نمی کند،  

تشدید اختالف بین ایاالت  متحده و چین بر سر تایوان 
می تواند اقتصاد جهانی را به رکود بکشاند. حتی برخی 
معتقدند اگر TSMC از کار بایســتد، احتمــاالً تولید هر 
چیزی در دنیا؛ از خودرو گرفته تا گوشی های همراه آیفون 
متوقف می شــود. »گلن اودانل«، معــاون رئیس و مدیر 
تحقیقات فورستر در این رابطه گفته است: »حمله چین 
به تایــوان )در صورت وقــوع( اقتصاد جهانی را به شــکل 
بی سابقه ای تحت تأثیر قرار خواهد داد. این واقعه حتی 

از اتفاقات سال 1929 بدتر می شود.«

 چــرا این شــرکت تایوانی اهمیتــی جهانی 
دارد؟

شــاید شــما تابه حال نامی از TSMC نشــنیده باشید، 
امــا بــدون شــک از محصــوالت آن اســتفاده می کنید. 
ممکــن اســت حتــی در موبایلــی کــه اکنــون در دســت 

داشــته باشــید، از تراشــه های ایــن شــرکت اســتفاده  
شــده باشــد. این شــرکت بیش از نیمی از بازار جهانی 
صنایع نیمه رســانا را در اختیار دارد و وقتی صحبت از 
پردازنده های پیشرفته به میان می آید، این تعداد طبق 
برخی برآوردها بــه 90 درصــد می رســد. در واقع، حتی 
بهترین تراشــه های تولیدشــده در برترین شــرکت های 
نیمه رسانای چین مثل شرکت SMIC، حدود پنج سال 

از TSMC عقب تر هستند.
TSMC اپــل را بزرگ تریــن مشــتری خــود می دانــد و 
تراشه های آیفون ها را تأمین می کند. بر اساس گزارش 
وال اســتریت ژورنــال، تقریبــاً 1.4 میلیــارد پردازنــده 
گوشی های هوشــمند در جهان یعنی تقریباً 60 درصد 
آنهــا، توســط TSMC تولیــد می شــوند. محصــوالت 
نیمه رســانای  TSMC کارایی و ســرعت پردازش باالیی 
دارند که این شــرکت را از نظــر نهادهای دولتی بســیار 

سپر سیلیکونی تایوان
در برابر تهاجم چین

 مدیر ارشد فناوری والمارت 
نقش صنعت نوپای کریپتو 

را بررسی می کند

چشم والمارت به 
بازارهای نوظهور

 »ســورش کومــار«، مدیر ارشــد 
فناوری بزرگ تریــن خرده فروش 
جهان  فکر می کند کریپتو ســه حــوزه از 
تحــوالت فنــاوری را پوشــش می دهــد؛ 
کشف محصول، پرداخت و تحویل. او در 
اجــالس یاهــو فایننــس در اکتبــر 2021 
می گویــد: »والمــارت کامــالً از روندهــای 
فناوری در صنعت خرده فروشی و راه های 
بالقوه ای که وب۳ ممکن اســت از طریق 
آن بر نحوه خرید مشتریان در آینده تأثیر 

بگذارد، آگاه است.«

 او ادامه می دهد: »می خواهیم 
از متــاورس به عنوان یــک روش 
جدید بهره ببریم تا مشتریان با استفاده 
از آن بتواننــد راحت تــر محصــوالت را 
ببینند و خرید کنند. به عالوه ما در حال 
برنامه ریزی برای ایجــاد راه های پرداخت 
جدید هستیم. من فکر می کنم بسیاری 
از تحوالت با افزودن گزینه های مختلف 
پرداخت رقم خواهند خــورد که رمزارزها 
نقش مهمی را در این مسیر ایفا می کنند. 
واقعیت این است که رمزارزها به بخش 
مهمــی از تراکنش های روزانه مشــتریان 
تبدیل خواهند شد. ما مطمئن می شویم 
که مشــتریان والمارت هم بتوانند از این 

گزینه استفاده کنند.« 

قبــل  از  والمــارت  البتــه   
فعالیت هــای خــود را در زمینــه 
رمزارزهــا آغــاز کــرده اســت. ایــن غــول 
خرده فروشــی مدت هاســت افرادی را به 
هیئت مدیــره خود اضافــه می کند که در 
دنیــای رمزارزهــا فعــال هســتند. »تــام 
هورتــون«، مدیــر مســتقل هیئت مدیره 
والمــارت، عضــو هیئت مدیــره بالکچین 
دات کام نیــز هســت. او می گویــد: »مــن 
فنــاوری بالکچیــن را یکــی دیگــر از 
فناوری هــای بــزرگ همچــون اینترنــت 

می دانم.« 

MARKETبازار
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

درباره اما والمزلی

اولین مدیرعامل زن 
یک شرکت دارویی

»امــا والمزلــی«، مدیرعامــل »گالکســو 
اســمیت کالیــن«، یکــی از بزرگتریــن 
شــرکتهای دارویی جهان اســت و در طول 
مسیر حرفه ای خود تحوالت عظیمی را در 
کســب وکارها ایجاد کرده  اســت. والمزلی 
در ژوئــن 1969 در لنــکاوی انگلســتان بــه 
دنیا آمد. پدر او دریاســاالر و مادرش نیز از 

خانواده متمولی بود.
مســیر شــغلی اِمــا از شــرکت آرایشــی و 
بهداشــتی لورئال شــروع شــد. او 17 سال 
در الیه های مختلف این شــرکت کار کرد و 
اکثر مســئولیت های او در زمینه بازاریابی 
محصــوالت و رهبــری تیم هــای بازاریابــی 
بود. از سال 2007 به شانگهای رفت و مدیر 
تجارت محصــول چند برنــد جهانی مثل 
لورئــال و میبیلیــن و گارنیر شــد. او در این 
مسئولیت ها بسیار درخشــان ظاهر شد 
و حجــم فــروش محصــوالت و همچنیــن 
گســترش تیــم بازاریابــی را بهصــورت 
شــگفت انگیزی باال برد. اِما در سال 2010 
 GSK پیشــنهاد کاری باالتــری از شــرکت
)گالکســو اســمیت کالیــن( بــرای نقــش 

مدیریت ارشد بین المللی دریافت کرد.
او تصمیمش را گرفــت و وارد این شــرکت 
شــد. به واســطه تجربه خوبش در بخش 
محصــوالت مراقبت هــای پوســت و مــو، 
مدیــر ارشــد بین المللــی بخش پوســت و 
مو شــد. حضــور او و خلــق اهداف روشــن 
در بخش فروش گالکســو اسمیت کالین 
باعث شــد تیم تحــت مدیریت او بســیار 
رشــد کرده و بتواند برندهای بزرگ دیگری 
را نیز خلــق کند. پــس از هفت ســال، تیم 
تحــت مدیریــت اِما به قدری وســیع شــد 
که یکچهارم درآمد شرکت فقط از بخش 
تحت رهبــری او تأمین میشــد. قابل ذکر 
است که این شرکت دارویی جزء 10 شرکت 

برتر بورس انگلستان است.
در ســال 2017 او مدیرعامــل گالکســو 
اســمیت کالین شــد و اولیــن زن دنیــا بود 
که مدیرعامل یک شــرکت دارویــی به این 

وسعت شده است.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با سپیده عظیمی که به جای تحصیل در رشته پزشکی، به سمت شیرینی پزی 
حرفه ای حرکت کرده و هنرجویان بسیاری دارد

برای یادگیری هزینه کنید
زبان آشپزی یک زبان بین المللی است که بازار این صنعت 
را به قدر همه  دنیا گسترده می کند، فعاالن این رشته همواره 
در حــال یادگیــری و خلــق مزه هــا و شــکل های جدیــد ی از 
خوراکی ها هســتند و از آموزه هــا و آزمون وخطاهای یکدیگر 
مطلع می شوند و دنیای آشپزی همواره و هرروزه شاهد خلق 

محصوالت و مزه های جدید است.
در این شــماره بــا یکــی از کســب و کارهای فعال حــوزه کیک 
دکوراتیو آشنا می شویم که عالوه بر تولید کیک های متنوع 
مجلسی، آموزش های گسترده ای نیز در سراسر ایران دارد و 
همچنین پکیج های آموزشی شیرینی پزی را به عالقه مندان 

عرضه کرده است.
ســپیده عظیمی متولد فروردین 1۳71 بــا وجود اینکه دیپلم 
تجربی دارد و خانواده اش اصرار داشته اند او در رشته پزشکی 

ادامه تحصیل دهد، اما مسیر مورد عالقه  خود را ادامه داده 
و در رشته آشپزی حرفه ای مدرک کاردانی و در شاخه  آشپزی 

ملل مدرک کارشناسی اخذ کرده است. او پس 
از آشــنایی حرفــه ای بــا دنیای آشــپزی نیــز وارد 
تخصص کیک و دسر شده اســت. عظیمی در 
گفت و گوی پیش رو از کســب و کارش و مسیری 

که طی کرده، می گوید.

دربــاره  کمــی  لطفــاً 
کسب وکارتان توضیح دهید.

من کار کیک و دسر را به صورت تخصصی در سه 
بخش مختلف انجــام می دهم. پخــت و تزئین 

کیک های مجلسی، آموزش های حضوری پخت و دکور کیک 

و ارائــه آموزش هــای غیرحضوری بــه هنرجویانی کــه امکان 
حضــور در ورک شــاپ ها را ندارند. ورک شــاپ های من عالوه  
بر تهران در اصفهان، شــیراز، مشــهد و یزد نیز 

برگزار می شود.
پنج سال اســت که کســب وکارم را آغاز کرده ام و 
شاگردان زیادی را آموزش داده ام. البته عالوه  بر 
آموزش کیک و دکور  کیک، آموخته های تجربی 
خودم پیرامون راه اندازی کسب و کار مربوط به این 

رشته را نیز به هنرجویانم ارائه می دهم.

از چــه زمانی فعالیــت خود را شــروع 
کردید؟ سرمایه اولیه را از کجا به دست آوردید؟ 

همان طور که گفتم، من در رشته  آشپزی تحصیل می کردم و 

نوین،  فناوری های  با  تلفیق  در  چه  و  آن  سنتی  شکل  در  چه  بیمه،  صنعت 
در  یک  سو  از  که  صنعتی  می رود؛  شمار  به  پول ساز  و  مهم  صنایع  از  یکی 
را  مالی  انتفاع  دیگر  سویی  از  و  اوست  نیازهای  رفع  و  نهایی  کاربر  خدمت 
بیمه دیجیتال و ورود  صاحبان کسب و کارها در پی دارد. اما صنعت  برای 
که  آن طور  ایران  در  مختلف  دالیل  به  آن،  در  نوآورانه  راهکارهای  و  روش ها 
باید و شاید رشد نکرده است. شاید مهم ترین دلیل آن را می توان وزن سنگین 
دست و پای  گاه  که  دانست  تنظیم گری  موانع  برخی  و  رگوالتوری 
را  دنیا  روز  فناوری های  با  شدن  همگام  اجازه  و  می بندد  را  کسب و کارها 
و  سو  یک  از  حوزه  این  به  نوآور  و  متنوع  کسب و کارهای  ورود  نمی دهد. 
مشکالت آنها از سوی دیگر و همچنین اهمیت حوزه اینشورتک، ما را بر آن 
داشت که دوهفته نامه ای با عنوان »بیمه دیجیتال« را ضمیمه هفته نامه 
کارنگ کنیم و نگاهی عمیق تر و تخصصی تر به این بخش داشته باشیم.

I N T E R V I E W

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com
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سالمت
H E A L T H

حوزه سالمت از جمله حوزه های پرسروصدا در سال های اخیر 
بوده است. پاندمی کرونا و چالش هایی که برای سالمت افراد 
به وجود آورد، فرصت های مناسبی را برای اقتصاد سالمت رقم 
زد. سرمایه گذاری های خوبی هم به واسطه افزایش تقاضا در 
بازار سالمت آنالین انجام شد. پس از واکسیناسیون عمومی 
و فروکش کــردن تب و تاب کرونا، نگاه ســرمایه گذاران به حوزه 

سالمت، خصوصاً حوزه های نوآور سالمت مثبت شد.
پیوند سالمت با دیگر حوزه های اقتصادی گفتمان جدیدی از 
خلق محصول و برآوردن نیازهای چندگانه مرتبط با سالمت 
ایجاد کــرد. همین موضــوع باعث شــد ایده هــای نوآورانه ای 
در فضای اقتصاد ســالمت شــکل بگیــرد و مفهومی بــه نام 
ســالمت دیجیتال را با اقتصاد پیوند بزند؛ از اســتارتاپ های 
ســاده که صرفاً می تــوان با آنها نوبــت آنالین دریافــت کرد تا 
کسب و کار های بالکچینی و مبتنی بر وب۳ که رؤیاهای بزرگی 
در سر دارند. اما عقب ماندگی رگوالتوری و لَختی و سنگینی 
قانون گذار، پای دویدنِ پایاپای با این ایده ها و کسب و کارها را 
هرگز نداشــته و چوب الی چرخ نوآوران حوزه ســالمت شــده 

است.
فــارغ از تمــام آنچــه دســت انداز و ســد راه این کســب و کارها 
بوده، این روزها به واسطه اتفاقات و حوادث ناگوار هفته های 
گذشته و محدودیت های گسترده و اختالالت مداوم در بستر 
اینترنت، باری اضافه بر دوش کسب وکارها افتاده و مشکالت 

و چالش های زیــادی برای کســب و کارهای حوزه ســالمت به 
وجود آورده است؛ از اختالل در سرویس ها گرفته تا از دست  
دادن ارتباط با مخاطبــان در صفحات اینســتاگرام، از تزریق 
ناامیدی گرفته تا بازار داغ مهاجرت. به همین بهانه به سراغ 
چند کسب و کار آنالین حوزه سالمت رفتیم و از وضعیت آنها 

در این روزها پرسیدیم.
 
 

سعید طاهری
مدیرعامل دکتر نکست

مهم ترین اتفاق تغییر رفتار کاربر است
وقتی شــما فضای اینترنــت را محــدود می کنیــد، مهم ترین 
اتفاقی که می افتد »تغییر رفتار کاربر« است. چه از نظر روانی، 
چه از منظر کاربری و چه از لحاظ زمانی، یعنی مقدار زمانی که 
کاربر در فضای مجازی مشغول فعالیت است. در کسب و کار 

فعاالن حوزه سالمت می گویند محدودیت های اینترنت 
در این روزها، خساراتی به مراتب بیشتر از خسارت ها و 

آسیب های دوران کرونا بر جای خواهد گذاشت 

کـرونـا نتوانست اما 
فیلترینگ چرا

 نباید کاری کرد که کارآفرینان چیزی برای از دست دادن
نداشته باشند!

قدم زدن در عدم قطعیت محض

POINT OF VIEWدیدگاه

آســیب محدودیت هــای اخیــر گریبــان همــه 
کسب و کار ها را خواهد گرفت؛ چه در کوتاه مدت و 
چه بلند مدت. همه از این موضوع آسیب خواهند 
دید، مــا هــم از ایــن فضــا جــدا نیســتیم. در یک 
مــاه اخیر روزهــای پرچالشــی را تجربــه کردیم. ما 
هــم از ایــن فضــا آســیب دیدیــم، امــا بااطمینــان 
می گویم آسیب هایی که کسب و کارهای دیگر مثل 
آنالین شــاپ ها در این مدت تجربه کردند، بسیار 

بیشتر از حوزه سالمت است. 
حوزه سالمت از آن دست خدماتی است که تقریباً 
در هر شرایطی می تواند به بقای خود ادامه دهد، 
چون بحــث ســالمت انســان در میان اســت. اگر 
بعضی از کســب و کارهای شــبیه مــا، ویژگی هایی 
را در خود داشته باشند، می توانند در این شرایط 

دوام بیاورند. 
اگر بخواهیم آینده را این طور ببینیم 
که ما محدودتر می شویم، استفاده 
از شــبکه های اجتماعی محدودتر 
و سخت تر می شود و اینترنت آزاد 
در دسترس نیست؛ ریسک بزرگی 
را به حــوزه ســالمت، خصوصــاً در 
وضعیتی کــه در حال آنالک شــدن 

است، تحمیل می کنیم.
گشــایش  بــازار حــوزه ســالمت 
مســتلزم ورود کاربــران جدیــد از 
طریق زیرساخت های آنالین است 

تا بتوانند با این سرویس ها آشنا شوند. 
2۵0 هزار فالوور صفحه اینســتاگرام دکتر ســاینا 
حاصل سه  سال تولید محتوای مستمر و باکیفیت 
توســط یک تیــم پنج نفره اســت. گمــان نمی کنم 
کســی در حــوزه ســالمت بــه انــدازه دکتــر ســاینا 
فالوور داشته باشد. هزینه بســیار زیادی شد و تا 
همین جا هم بســیار ضرر کرده ایــم. ضمن اینکه 
هیچ جایگزین مناســبی هم پیدا نکردیم. ما باید 
جایی حضور داشــته باشــیم کــه افــراد بتوانند با 

سرویس های ما آشنا شوند.
کســب و کار ها جایی می رونــد که کاربــران حضور 
حداکثــری داشــته باشــند. تــا رســانه یــا یــک 

شــبکه اجتماعی اقبال عمومی پیــدا نکند اصالً 
عقالنی نیســت کــه بخواهیــم وقــت و انرژی مان 
را در آنجــا صرف کنیم. نمی شــود به این ســادگی 
زحمات چندســاله مردم به باد برود. اگــر قرار بود 
اینستاگرام فیلتر شــود، همان شــش سال پیش 
باید فیلتر می شــد، نه اینکه بعد از کلــی هزینه و 
ســرمایه گذاری یک شــبه اعالم کنند اینستاگرام 

فیلتر می شود.
اتفاقات سال های اخیر به ما این درس را داده که در 
تدوین استراتژی این نکته را در نظر داشته باشیم 
که عــدم قطعیت در این فضا بســیار زیاد اســت. 
این عدم قطعیت باعث می شــود در »داینامیک 
استراتژی« نگاه های کوتاه مدت تری داشته باشیم، 
یعنی نتوانیم افق های باالتر از سه  ماه و شش  ماه را 
ببینیم و مدام در حال تغییر مسیر باشیم که این 
بسیار آسیب زاست. کسب و کاری که نتواند برای 
یک  ســال آینده خود برنامه و اســتراتژی درستی 
تدوین کند، چطور می خواهد سرمایه گذار جذب 
کند؟ چطور می تواند به فازهای توسعه فکر کند؟ 
چطور می تواند اهداف سازمانی خود را پیش ببرد؟ 
چالش بزرگ و جهانی کرونا نتوانست این حجم از 
یأس و ناامیدی و بالتکلیفی را به کسب وکارهای ما 
تزریق کند. امیدوارم قوه عاقله حاکمیت در برخورد 
با ایــن موضوعات بــه کار بیفتد و با دیــد بلندتری 

نسبت به تصمیماتی که می گیرد، نگاه کند.
قطعاً در تمام کشــورها موضوع امنیت ملی مهم 
اســت. حاال که زحمــت می کشــند و امنیت ملی 
ما را تأمین می کنند، خوب است این را هم لحاظ 
کنند که یکی از بزرگ ترین مؤلفه های امنیت ملی 
سرمایه اجتماعی است که قدرت بازدارندگی برای 

هر حکومتی ایجاد می کند.
اتخاذ تصمیم اشتباه، اصرار به انجام عمل اشتباه 
یا عــدم اتخــاذ تصمیــم به موقــع باعث می شــود 
ســرمایه اجتماعی فــدای امنیت ملی بــا تعریف 
خودشــان شــود. تبدیــل کســانی کــه کارآفریــن 
هستند یا شغلی دارند و از راهی ارتزاق می کنند، 
به افرادی که هیچ چیز برای از دست دادن ندارند، 

مصداق بارز به خطر افتادن امنیت ملی است.

مهدی 
خدادادی 
مدیرعاملدکترساینا

Info 
@karangweekly.ir
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لجستيک
L O G I S T I C

مسئله ای به نام پیش پرداخت 
در حمل ونقل کامیونی

 KOBO360 مسیر
طی دو سال گذشته 

 قبــل از اینکــه فین تک هــا بــه 
برجسته ترین اکوسیستم فناوری 
آفریقا تبدیــل شــوند، این اســتارتاپ های 
لجستیکی بودند که در فضای حمل ونقل 
آنالیــن در آفریقــا فعالیــت می کردنــد تــا 
درخواســت ها را بــرای جابه جایــی افــراد و 
کاالهــا در سراســر ایــن قــاره بــه ســرانجام 
برسانند. در فضای لجستیک آنالین، درک 
اینکــه چــرا ســرمایه گذاران بــه ایــن بــازار 
عالقه مندنــد، چندان دشــوار نیســت. در 
آفریقا ساالنه بیش از 1۸0 میلیارد دالر برای 
حمل ونقــل هزینــه می شــود. اپراتورهــای 
لجســتیک ایــاالت متحــده در آفریقــا از 
مشــکالت مختلفــی رنــج می برنــد، از 
قیمت گذاری ناهماهنگ گرفته که از بازار 
ازهم گســیخته عرضــه و تقاضــا ناشــی 
می شود تا اسناد کاغذی و دسترسی کم یا 

عدم دسترسی به منابع مالی.

 بازارهای حمل ونقل و لجستیک 
بر اساس تقاضا این مشکالت را 
حــل می کننــد و هزینه هــا را بــا اتصــال 
فرستنده ها به حمل ونقل، کمک به آنها در 
جابه جایی محموله، گسترش تسهیالت 
ســرمایه در گــردش و تهیــه اپلیکیشــن و 
نرم افزارهــا بــرای مدیریــت عملیــات آنهــا 
کاهش می دهند. ســال 2019 بــرای چنین 
صنعتی در آفریقا یک سال خوب بود. برای 
نمونــه شــرکت KOBO360 بــه مرحلــه 
انطباق محصول خود با بازار رســیده بود و 
کســب وکارش بــا یــک ســرمایه گذاری ۳0 
میلیــون دالری گلدمــن ســاکس و ســایر 
سرمایه گذاران به سرعت در حال رشد بود.

مــدل  یــک   KOBO360  
دارد؛  ســاده  کســب وکاری 
تولیدکنندگان و شرکت های تجاری که قصد 
دارنــد محمولــه ارســال کننــد، ســفارش 
می دهند و از طریق این اپلیکیشن به راننده 
کامیونی کــه می توانــد کاال را تحویل دهد، 
متصل می شــوند. امــا بازار لجســتیک به 
گونه ای اســت کــه بازارهــای حمل ونقل بر 
حســب تقاضا باید حین ســوار کردن بار، 
حــدود ۵0 درصــد یــا بیشــتر مبلــغ کل را 
به صــورت پیش پرداخــت بــه صاحبــان 
کامیــون بپردازنــد و باقــی کرایــه را پــس از 
تحویــل پرداخــت کننــد. از ســوی دیگــر، 
شــرکت های  ماننــد  تولیدکنندگانــی 
چندملیتــی یونیلــور، نســتله و الفــارژ بــه 

پرداخت های دیرهنگام عالقه دارند.

INTRODUCTIONمعرفی

مجید موسوی، مدیرعامل الوپیک می گوید هنوز ۱۰ درصد 
بازار تهران در دست آنهاست

تقاضای جابه جایی مرسوالت کاهش

 40 درصدی 
داشته است

تاریخ تأســیس الوپیــک به اواخــر ســال 1۳9۵ برمی گردد؛ 
زمانی که مهــدی نایبی، بنیان گذار الوپیک با بررســی های 
زیادی که بــرای راه انــدازی یــک اســتارتاپ در ایــران انجام 
می دهــد، کســب وکار لجســتیکی را نیــاز بــازار ایــران 
تشــخیص می دهــد؛ بنابرایــن زندگــی و کار را در خــارج از 
ایران رهــا می کند و الوپیــک را با همراهی مرصاد پزشــک، 
هم بنیان گــذار خــود و تیــم 20نفــره اش و بــا الگوبــرداری از 
ســرویس گوجک در آســیای شــرقی )اندونــزی( راه اندازی 
می کنــد. مجیــد موســوی کــه از همــان ابتــدای کار در تیم 
حضور داشــت، ســال 1400 به عنــوان مدیرعامــل الوپیک 
در تیم انتخاب و مشــغول به کار می شود. موسوی از ابتدا 
در جریان راه اندازی سرویس های مختلف در الوپیک بود، 
بنابراین در گفت وگو با کارنگ، دربــاره چگونگی راه اندازی 
هر یک از سرویس های فعال یا در دســت بررسی الوپیک 
و وضعیت فعلی این استارتاپ لجستیکی و البته آخرین 
تغییــر و تحــوالت الوپیک کــه طی یکی، دو ســال گذشــته 

فرازوفرود زیادی داشته، صحبت کرده است.

 الوپیــک بــا بومی ســازی و الهــام  از یک 
ســرویس خارجی راه اندازی شــد. ایــن کار چگونه 

پیاده سازی شد؟
بنیان گــذاران الوپیــک در ابتــدا بــا بررســی هایی کــه انجام 
دادند، ســرویس هایی همچون گوجک را برای الگوبرداری 
انتخاب کردند، اما بعد از گذشــت چند ماه از شــروع کار، 
ترجیح دادیم برای توسعه سرویس های الوپیک به نیازهای 
مشــتریان خود بیشــتر توجــه کــرده و ســرویس هایی را بر 
اســاس نیاز مشــتریان راه اندازی کنیم. برخی سرویس ها 
در مجموعه تعریف و اجرا شد. به عنوان مثال، درخواست 
نیاز به تاکســی موتور )جابه جایی فرد با موتور( سرویســی 
بود که اوایل سال 1۳96 بر اساس همین نیاز شکل گرفت.
بعــد از آن، ایــن نیــاز دیــده شــد کــه مرســوله های بزرگ تر 
جابه جا شوند؛ بنابراین سرویس وانت بار به تفکیک وانت 

سبک و وانت سنگین شکل گرفت.
بعــد از آن ســرویس الوپســت شــکل گرفــت. بــا امضــای 
تفاهم نامــه و قــرارداد بــا شــرکت پســت، ایــن ســرویس 
راه اندازی شد. به این صورت که ارسال های خارج از تهران، 
به صــورت مشــترک بــا همــکاری الوپیــک و پســت انجــام 
می شــود. در ایــن ســرویس از طریــق اپلیکیشــن الوپیک، 
درخواســت مشــتری از طرف نزدیک ترین راننــده به مبدأ 
)ســفارش دهنده( پذیرفته می شــود و بســته را از مشــتری 
تحویــل می گیــرد و بــه نزدیک تریــن دفتــر پســت تحویــل 

می دهد و ارسال از طریق پست انجام می شود.
بعد از سرویس الوپست، سرویس دیگری به نام الوفروش 
راه اندازی شد. این سرویس پوشش دهنده درخواست های 
 Cash on Delivery مخفف کلمات COD .اســت COD
اســت. ســرویس هایی که نیاز دارند پرداخت مبلغ )ارزش 
مرســوله جابه جاشــده( یا ســفارش در مقصد یــا از طریق 

دستگاه کارت خوان یا نقدی انجام شود.
در این ســرویس، تأیید پایان سفر توســط راننده منوط به 
این اســت که مشــتری مقصد از طریق درگاه پرداختی که 
به صورت پیامک دریافت می کند، اقدام به پرداخت ارزش 
مرسوله کرده  باشد. سفارش دهنده )مشــتری الوپیک( از 
طریق دسترســی به پنل می تواند مبلغ فروش را به صورت 

آنی دریافت کند.
البتــه بخــش عمــده مشــتریان الوفــروش فروشــگاه های 
اینســتاگرامی بودند که اکنون بــا توجه به اینکه اســتفاده 
از اینســتاگرام ســخت و تقریبــاً ناممکن شــده، ســرویس 

الوفروش ما نیز تحت الشعاع قرار گرفته  است.
حدود هفت ماه پیش نیز سرویس دیگری به نام »سفارش 
انبوه« راه انــدازی کردیم. در این ســرویس، مشــتریانی که 
روزانه بیش از 20 ارسال دارند، این 20 مقصد را به صورت 
فایل اکسل در نرم افزار و پنل )سفارش انبوه( الوپیک آپلود 
می کنند. بعد از آپلــود، در بهینه ترین حالــت ممکن برای 
آنها مســیربندی می شــود تا قیمــت تمام شــده پایین تری 
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گفت و گو با امیرمسعود اسکویی لر، مدیرعامل 16
ایران رایانه که اعتقاد دارد با روند فعلی، بازار نرم افزار 

کوچک شده و در نهایت از دست خواهد رفت
تولید نرم افزار در دنیا سال هاست روندی روبه رشد داشته و شرکت های کوچک و بزرگ بسیاری روی این بازار در حال 

گسترش سرمایه گذاری و فعالیت کرده اند. در واقع می توان گفت هر صنعتی فارغ از پیشرو یا سنتی بودن آن به صنعت 
نرم افزار وابسته است. ایران رایانه یکی از قدیمی ترین شرکت های تولیدکننده نرم افزار در ایران است که با وجود مشکالت 
ریز و درشتی که بر سر راه صادرات نرم افزار وجود دارد، توانسته پروژه هایی را در کشورهای مختلف دنیا اجرا کند و در عمان 

پایگاهی قوی برای خود بسازد.  امیرمسعود اسکویی لر، مدیرعامل ایران رایانه در گفت و گوی پیش رو از مسیری که این شرکت 
برای صادرات طی کرده، سخن می گوید. او که معتقد است پیشرفت اقتصاد دیجیتال و به تبع آن صنعت تولید نرم افزار در 
گرو اینترنت آزاد و ارتباط مداوم با سراسر جهان است، می گوید چنانچه فرصت انقالب صنعتی چهارم را از دست بدهیم، 

فاصله مان با دنیا روبه روز بیشتر می شود. 

اگر این 
اکوسیستم 
خراب شود

چرا ایران رایانه؟
 هرچند تولیــد نرم افــزار در ایران 
نسبت به سایر حوزه های فناورانه 
قدمت بیشتری دارد و شرکت های کوچک 
و بــزرگ متعــددی در ایــن زمینــه فعــال 
هســتند، اما ایــران تا بــه امروز نتوانســته 
آن طور کــه باید و شــاید خــود را در عرصه 
جهانی محک بزند و محصوالت خود را به 
سایر نقاط دنیا عرضه کند.اما ایران رایانه 
به عنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین 
شرکت های تولیدکننده نرم افزار، توانسته 
بــا وجــود محدودیت هــای بســیار کار 
صادراتی خود را پیش ببرد. امیرمســعود 
اسکویی لر، مدیرعامل این شرکت می گوید 
یکی از علل عدم حضور شرکت های ایرانی 
در عرصــه جهانــی، کوچــک بــودن ایــن 
شرکت ها و نداشتن سرمایه الزم برای این 
کار اســت. او افزایــش تحریم هــا طــی 
ســال های اخیر را نیز عامل بسیار مؤثری 
می دانــد کــه باعــث شــده بســیاری از 
شــرکت های ایرانی امکان حضور در اکثر 

کشورها را نداشته باشند. 

 اسکویی لر معتقد است نه تنها 
افزایــش تحریم هــای خارجی به 
این صنعت لطمه زده و شرکت های ایرانی 
را از رقبای خارجی عقب نگه داشته است، 
بلکــه برخــی اقدامــات حاکمیــت ماننــد 
لطمــه  نیــز  اینترنــت  محدودســازی 
جبران ناپذیری به این بخش خواهد زد. او 
می گوید حیات اقتصاد دیجیتال و رشد آن 
در هــر کشــوری مســتلزم قــرار گرفتــن در 
اکوسیســتم جهانی اســت و نمی تــوان با 
جدا کردن بخشی از این اکوسیستم، برای 
خود فضایــی جداگانــه ســاخت و انتظار 

رشد و توسعه پایدار داشت.

 وی معتقــد اســت تحریم ها از 
محدودیت هــای  و  یک ســو 
داخلــی از دیگرســو ســبب می شــوند 
نیروهای متخصص و بعضاً شرکت ها از 
کار در فضای کشور دل ســرد شوند و به 
کشــورهایی مهاجــرت کننــد کــه ارزش 
می تواننــد  و  می داننــد  را  کارشــان 
درآمدهــای بســیار باالتــری نســبت بــه 
ایران داشته باشند. اسکویی لر می گوید 
اینترنــت آن قــدر بــه ابــزاری حیاتــی و 
پایه ای تبدیل شــده کــه تصــور زندگی و 
کســب وکار منهــای آن ممکن نیســت. 
چنانچه به این مسئله و حفظ شرکت ها 
و نیروهــای متخصــص خــود بی توجــه 
باشــیم، فرصــت شــکوفایی در دوران 
انقــالب صنعتــی چهــارم را از دســت 
می دهیــم و ایــن مســئله قابل جبــران و 

برگشت پذیر نخواهد بود.
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 ایران رایانه از چه سالی کار خود را آغاز کرده 
و چه مسیری را تا به امروز طی کرده است؟

ایــن شــرکت در ســال 1۳64 تأســیس شــد. مــا پنــج نفــر 
فارغ التحصیل دانشگاه شریف بودیم که دل مان می خواست 
بــرای خودمــان کار کنیــم. آن زمــان بــه انــدازه امروز شــرکت 
کامپیوتری وجود نداشــت کــه بخواهد کار نرم افــزاری انجام 
دهد. از همان ابتــدا نیز به دلیل چیزی که یــاد گرفته بودیم، 
اعتقــاد داشــتیم نرم افــزار حــوزه بســیار مهمــی اســت کــه 
پیشــرفت می کند. ایــن شــرکت نرم افــزاری در حالــی ایجاد 
شد که بعضی ها درس مان تمام نشــده بود یا حتی سربازی 

نرفته بودیم. حدود ســال 1۳70 کامالً نرم افزاری 
شده بودیم و روی سیســتم های MIS آن زمان و 
اتوماسیون اداری متمرکز بودیم و در کنار آن کار 
صــادرات نرم افزاری نیــز انجام می دادیــم، چون 
عالقه مند بودیم که از همان زمــان کار صادراتی 
را نیز کنار کارهای داخلی مان داشته باشیم. در 
حال حاضر تمرکز ما روی اتوماسیون اداری است. 
در واقع آرشیو و مدیریت مستندات و دبیرخانه 
و چیزهایی از این دست که به اتوماسیون اداری 
مربوط می شود. در کنار این، پروژه هایی را هم که 
بتوانیم از خارج از کشور بگیریم، انجام می دهیم. 

مثالً  در نروژ دوســتانی داشــتیم که پروژه هایی داشــتند و از 
ما خواســتند برایشــان انجام دهیم. همچنین در استرالیا و 
کانادا نیز پروژه هایی را انجام داده ایم. پروژه های فرامرزی مان 

پراکنــده بود. مثــالً  این طــور نبود کــه 10 پــروژه در نــروژ انجام 
دهیم و به اعتبار همان پروژه هــای جدید بگیریم. در نتیجه 
نمی توانســتیم یک برنــد معتبر در این کشــورها بــرای خود 

بسازیم. فقط از هرکدام تجربه ای کسب می کردیم.

 مســیر صــادرات نرم افــزار شــرکت شــما 
چگونه طی شد؟ گویا در عمان فعالیت های بیشتری 

دارید؛ چطور توانستید وارد بازار این کشور شوید؟
مــا در ســال 199۸ بــه دوبی رفتیــم تــا در آنجــا کار کنیــم، اما 
شــرایط این کشــور بیشــتر برای فعالیت های بازرگانی مهیا 
بود تا تولیــد نرم افــزار. آنها عالقه منــد بودند که 
از کشــورهایی مانند آمریکا و انگلیــس نرم افزار 
بخرنــد، زیــرا مــا هیــچ برنــد نرم افــزاری در ایــران 
نداشتیم که بخواهیم اعتماد مشتری را جلب 
کنیــم. در بــازار رقابــت نرم افــزار هــم هندی ها از 
ایرانی هــا وضعیت بهتــری داشــتند. به همین 
دلیل شــرکتی که در دوبی ایجاد کرده بودیم، به 
سمت خدمات تجارت رفت و عمالً نتوانستیم 
پروژه های نرم افزاری اجرایی کنیم. در سال 1۳9۳ 
به عمان رفتیــم، زیرا کانالی پیدا کــرده بودیم که 
می گفت اینجا به تولیدات نرم افزاری نیاز دارند 
و بازار بسیار خوبی هم دارد. بعد از بررسی های اولیه شرکتی 
تأسیس کردیم و کارمان آغاز شــد. بازار عمان برای ما بسیار 
خوب بود، زیرا فضایی قابل رقابت وجود داشت. به طوری که 

برای گرفتن یک پروژه IBM هم سر همان میز نشسته بود و  
با ما رقابت می کرد. بسیاری از امور اجرایی را خود عمانی ها 
انجام می دهند و مثل دوبی نیســت که خارجی ها اداره اش 
کنند. در نتیجه وقتی می خواهید پروژه ای انجام دهید، شما 
با عمانی ها طرف هستید و سر یک میز می نشینید و مذاکره 
می کنید. به عالوه اینکه عمانی ها به ایرانی ها عالقه ای تاریخی 
دارند. حتی به چند مورد برخورد کردم کــه با ایرانی ها خوب 
هستند ولی با هندی ها کمتر. در حالی که هندی ها بومی های 
قدیمی هستند و همسایه محسوب می شوند و یک اقیانوس 
هند بین شــان فاصله انداخته اســت. به هر جهــت به نظر 

می رسید که فضا برای همکاری با عمانی ها آماده است. 
به خاطر دارم که یک بار به دیوان یا همان وزارت دربار رفتیم. 
آن زمان سلطان قابوس هنوز در قید حیات بود. مدیر آی تی 
دیوان در جلســه حاضر شــد و گفت ما دو قسمت هستیم 
که می خواهیم ادغام شــویم. یکی از قســمت ها از فایل نت 
IBM اســتفاده می کنــد. فایل نت سیســتم بســیار بــزرگ و 
کاملی است. همان کاری را که ما انجام می دهیم، به شکلی 
مفصل تــر و کامل تر انجــام می دهــد. این شــخص گفت ما 
توقع داریم شما همان قابلیت ها و ویژگی ها را داشته باشید 
و حاال به ما بگویید که چه چیزهای بیشتری می توانید ارائه 
دهید؟ ما ویژگی های فایل نت را نداشتیم. به او جواب دادم که 
فایل نت بسیار انتخاب خوب و کاملی است و در دنیا رتبه یک 
را دارد، اما به درد شما نمی خورد؛ زیرا بسیاری از قابلیت ها را 
استفاده نمی کنید و نیازی به آنها ندارید. مضاف بر اینها، اگر 
بخواهید کسی از ســمت فایل نت به عمان بیاید، مکاتبات 
فراوان می خواهد و در زمان خاصی به اینجا می آید. هزینه ای 
که به شما تحمیل می شود نیز زیاد است. آنها الیسنس را 
ساالنه تمدید می کنند، اما قراردادی که ما با شما می بندیم 
و الیسنسی که ارائه می دهیم، مادام العمر است. ما فقط با 
شــما قرارداد پشــتیبانی و نگهداری می بندیم. آنها نرم افزار 
 خــود را بر مبنای نیاز شــما تغییــر نمی دهنــد و می گویند ما
Best Practice دنیا هســتیم و شــما خودتــان را با ما تغییر 
دهید، در حالی که ما محدودیتی نداریم و هر تغییری که شما 
بخواهید، بر مبنای نیازها و خواسته هایتان انجام می دهیم. 
خیلی از این مســئله خوشــش آمده بود، چون می دانســتم 
مشکل آنها چیست. منظورم از این خاطره این بود که با وجود 
اینکه خارجی بودیم و رقیبی چون IBM داشتیم، توانستیم 

چنین قراری بگذاریم.
نکتــه ای در مورد عمانی هــا وجــود دارد کــه نمی توانم بگویم 
خوب است یا بد؛ کسانی که در عمان مسئولیتی دارند، لزوماً 
دانش و آگاهی کاملی در آن حــوزه ندارند، امــا اگر بتوانید با 
آنها دوست شوید، به شــما اعتماد می کنند و از شما خرید 
می کننــد. در صورتی کــه کارتان را به درســتی انجــام دهید و 
اعتمادشان را خراب نکنید، این رابطه ادامه پیدا می کند و از 
شما خدمات بیشتری می گیرند. در حالی که در نروژ کسی که 
سر جلسه حاضر می شود، کامالً سر وقت می آید و همین را از 
شما هم انتظار دارد. او قیمت بازار و سابقه کار شما را می داند 
و اطالعاتی را که ارائــه داده اید، به دقت مطالعه کرده اســت. 
می داند می خواهد با شما قرارداد ببندد یا نه. جلسه درباره 
شرایط قرارداد است و سر موقع هم جلسه تمام می شود و در 
همان بازه زمانی قرارداد می بندید یا نمی بندید. آنها کامالً به 
کاری که انجام می دهند و بازارشان مسلط هستند، ولی در 
عمان و سایر کشورهای عربی این طور نیست. همین برای ما 

فرصتی ایجاد می کند تا بتوانیم ارتباط برقرار کنیم.

 اگــر موضــوع تــا ایــن حــد قابل دســترس 
اســت، چــرا ســایر شــرکت ها وارد بخــش صــادرات 

نرم افزار نمی شوند؟
مشکلی که شــرکت ها دارند، مسئله هزینه هاست. ممکن 
است تا زمانی که وارد شوید، چند کار انجام بدهید و حتی در 
چند مورد سرتان کاله برود و چند جا پول اضافه خرج کنید و 
به جایی برسید که درآمد داشته باشید، سرمایه تان تمام شود 
یا خسته شوید. بیشــتر شــرکت های نرم افزاری نیز کوچک 
هستند و آن توان مالی را ندارند. راهکاری که به شرکت های 
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فين تک
F I N T E C H

ابالغیه بانک مرکزی 
درخصوص حساب 
مشتریان و ضامن ها

برداشت آنی بدهی 
بانکی سررسیدشده 
 بانک مرکزی در بخشــنامه ای 
کــرده  ابــالغ  بانک هــا  بــه 
قراردادهای تسهیالت بانکی به صورتی 
تنظیم شــود که به بانک هــا این اختیار 
داده شــود در صــورت سررســید و 
پرداخت نشــدن مطالبــات مســتقیم 
از  بدهــی  مشــتری،  توســط  بانــک 
حســاب های انفرادی، اموال و اسناد او 

و ضامنش نزد بانک برداشت شود.

بررسی ها نشــان می دهد بانک 
مرکزی به تازگی در بخشنامه ای 
بــه بانک هــا اعــالم کــرده از ایــن پــس، 
قراردادهــای اعطای تســهیالت بانکی را 
به گونــه ای منعقــد کننــد کــه مشــتری 
جاعــل،  مســتأجر،  مــورد  )حســب 
فروشــنده، عامل( و ضامن یا ضامنان با 
شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به 
مؤسســه اعتباری اختیار دهند هرگونه 
مطالبــات مســتقیم خــود را پــس از 
سررسید و در صورت پرداخت نشدن، از 
موجــودی قابــل برداشــت هــر یــک از 
حساب های انفرادی مشتری یا ضامنان 
)ریالــی و ارزی(، اموال و اســناد آنــان نزد 
مؤسســه اعتبــاری رأســاً و بدون نیــاز به 
حکم قضایی یا اجرایی برداشــت کرده و 

به حساب بدهی مشتری منظور کنند.

 در ادامــه این بخشــنامه آمده 
اســت: »مشــتری، ضامــن و 
ضامنــان در صــورت اقــدام مؤسســه 
اعتباری به شــرح یادشــده حق هرگونه 
اعتــراض و طرح دعوی را از خود ســلب 
می کنند.«   گفتنی است این تغییر در 
قراردادهــای تســهیالت بانکــی بــه 
دادنامــه قطعــی دیــوان عدالــت اداری 
درباره مفــاد آیین نامه وصول مطالبات 
غیرجاری مؤسســات اعتباری )ریالی و 

ارزی( برمی گردد.

NEWSخبر

بررسی تأثیر اختالالت اینترنت بر لندتک ها

کاهش ۷0درصدی 
درخواست ها

بیــش از یــک مــاه اســت کــه برخــی عناصــر اقتصادی 
جامعه ایران، اعم از کسب وکارهای کوچک و متوسط، 
کسب وکارهای اینترنتی و مردم با چالش های ناشی از 
قطع عمدی اینترنت مواجه شــده اند. کســب وکارهای 
اکوسیستم تجارت الکترونیک کشور، سهم بازارشان 
را از دســت  داده انــد و مــردم نــه توانایــی و نــه رغبتــی 
بــرای خریــد دارنــد و چــرخ اقتصــاد کندتر از همیشــه 

می چرخد.
رکود اقتصادی برای کشورهای در حال  توسعه موضوع 
جدیــدی نیســت و مــردم ایــران در دوره هــای متفــاوت 
طیف های گوناگونی از ناتوانی اقتصادی و از دست دادن 
قــدرت خریــد را تجربــه کــرده بودنــد. در آن شــرایط، 
شرکت های لندتکی به کمک مردم آمدند و با اعتماد به 
رفتار مالی آنها، اعتبار خرید در اختیارشان گذاشتند 
و ریسک نکول را برای فرهنگ سازی خرید اعتباری در 

ایران پذیرفتند.
حدود یک ماه قبل اینترنت ایران محــدود و در مراتب 
بعــدی قطــع شــد و شــرکت های ارائه دهنــده اعتبــار 
کــه بــا درخواســت های مــردم معنــا پیــدا می کننــد و 
مأموریت شــان افزایــش تــوان خریــد مــردم اســت، بــا 
ریزش  70درصــدی مواجه شــدند. این شــرایط نه فقط 
به لندتک هــا و اعتباردهنــدگان لطمــه زده، بلکه مردم 
آســیب پذیر را نیز از دریافت اعتبار خــرد محروم کرده 

است.
ازکی وام یکی از شرکت های ارائه دهنده تسهیالت است 
که در چهار مرحلــه غیرحضوری بــه افــراد اعتبار خرد 
می دهــد و از جملــه لندتک های پرمخاطب محســوب 
می شــود. درخواســت های ازکی وام در یک ماه گذشته 
70درصــد کاهــش داشــته و بــه گفتــه مدیرعامــل ایــن 
شــرکت، کاربران به پرداخــت وام و اعتبارشــان تمایلی 
ندارند و ازکی وام شــاهد از بین رفتن ابزارهای بازاریابی 

دیجیتال خود است.
تالــی هــم کــه از فعــاالن حــوزه BNPL اســت و بــا 
فروشــگاه های زنجیــره ای، آنالیــن و فیزیکــی قــرارداد 
دارد، در نتیجــه قطعــی اینترنــت بــا افــت ۵0درصــدی 
درخواســت ها مواجــه شــده اســت. مدیــر توســعه 
کســب وکار آپســان می گویــد تــا زمــان رفع نشــدن 

اختالل ها، آماری از نرخ نکول مان نخواهیم داشت.
مســئول کارگروه لندتک کمیســیون فین تک ســازمان 
نصــر تهــران معتقــد اســت اختــالالت اینترنــت و 
مشکالت ارسال پیامک، روند اعتبارسنجی لندتک ها 
را مختل می کند و لندتکی که نتواند اولین مرحله ارائه 
ســرویس خود را که اعتبارســنجی اســت انجــام دهد، 

بی شک در ادامه هم موفق نخواهد بود.

I N T E R V I E W

رسانه فناوری های مالی ایران
راه پرداخت، به عنوان پایگاه خبری کارخانه نوآوری رسانه راه کار، فعالیت 
خود را از سال 1390 آغاز کرده و هم اکنون در حوزه های بانک، بورس و 

بیمه به فعالیت می پردازد.
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اکثر ارزهای دیجیتال اوراق بهادار هستند یا کاال؟ پاسخ به 
این سؤال چه تفاوتی در بسترهای نگهداری و معامله ارزهای 
دیجیتال ایجــاد می کنــد؟ از طــرف دیگر گفته می شــود آن 
گروه از شرکت های رمزارزی که به صورت فعال با کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار آمریکا همکاری نکرده اند، ممکن است 
با چالش هایی مواجه شوند. این نگرانی ها در حالی  است که 
به گفته آی ان ایکس دیجیتال )INX(، همه انواع اوراق بهادار 

در سال های آتی به بالکچین کوچ خواهند کرد.

 آیا واقعــاً رگوالتوری رمزارزها قانونمند شــده 
است؟

طی چند ســال اخیر، مقررات مربوط به اوراق بهادار رمزارز 

بحثی داغ بوده اســت. اما کمیســیون بــورس و اوراق بهادار 
آمریکا این بحث را تمام شده تلقی می کند. »گری گنسلر«، 
رئیس این کمیسیون گفته که بر اساس دستورالعمل های 
فعلــی، اکثــر ارزهای دیجیتــال واجد شــرایطی هســتند که 
به عنــوان اوراق بهادار در نظر گرفته شــوند. اما نظر گنســلر 
با نظر بسیاری از قانون گذاران مانند »سینتیا لومیس« در 
تضاد اســت. در هر صورت کمیسیون منتظر شفاف سازی 
بیشتر نیســت و معتقد اســت قوانین موجود درباره اوراق 

بهادار با بازار ارز دیجیتال متناسب است.
اما آیا استدالل گنسلر درباره طبقه بندی ارزهای دیجیتال 
به عنوان اوراق بهــادار به انــدازه کافی نیرومند اســت؟ او در 
گذشــته گفته کــه کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار آمریکا 

 )Howey Test( می توانــد از ابزارهایی مانند تســت هــاوی
اســتفاده کند تا وضعیت یک ارز دیجیتال در جایگاه اوراق 

بهادار را ارزیابی کند. 
بنابرایــن اگر کمیســیون معتقد باشــد کــه ســرمایه گذاران 
در پلتفرم هــای دارایی های دیجیتــال، قانون اوراق بهــادار را 
نقض کرده اند، با آنها مطابق با قانون رفتار خواهد شــد. در 
نتیجه پلتفرم های رمزارزی مانند صرافی کوین بیس باید به 
اقدامات اجرایی بیشــتری، برای فهرست بندی و معامالت 
اوراق بهاداری که ثبت نشده اند، بیندیشــند. البته این کار 
 برای صرافی ها هراس آور است. اما در بعضی از آنها، به ویژه
 INX ONE، تطبیق با قوانین از پیش انجام شده است. آنها 
در اوایــل کار خود ایــن اقدامــات را پیش بینی کــرده بودند و 

 با مشخص شدن حدود رگوالتوری رمزارزها و نظارت بیشتر بر پروژه های این بازار
همه از خود درباره صرافی ها می پرسند

آینده صرافی های رمزارز چیست؟

چرا مدیرعامل بایننس 
در خرید توییتر مشارکت 

کرده است؟

سرمایه گذاری برای 
توییتر بالکچینی

ایــالن ماســک توییتــر را خریــد و یکــی از 
جنجال های چند ماه اخیر دنیای فناوری 
تقریبــاً تمام شــد؛ تقریباً از ایــن منظر که 
به نظر می رســد با تغییراتی کــه مدیریت 
او بــر این شــبکه محبــوب اجتماعــی رقم 
خواهد زد، اخبار و حواشی دیگری در پیش 
خواهد بــود. همین حاال هم نحــوه اخراج 
مدیرعامل و ســه مدیر ارشد دیگر توییتر 
حســابی خبرســاز شــده اســت. اما نکته 
جالب  توجه در معامله 44 میلیارد دالری 
خرید توییتر حضور بایننس و مدیرعامل 
آن به عنوان یکی از سرمایه گذاران است. 
ســی زی که مدیرعامل بزرگ ترین صرافی 
رمــزارزی دنیاســت، ۵00 میلیــون دالر در 
خرید توییتر مشارکت کرده است؛ آن  هم 
با این هدف کــه بتواند به این کســب وکار 
کمک کند تا از فناوری بالکچین برای بهتر 
شدن بهره ببرد. توییتر قبالً هم تالش هایی 
در این زمینه کرده بود. »جک دورســی«، 
بنیان گــذار و مدیرعامــل پیشــین توییتــر 
خود یکی از طرفداران پروپاقرص بیت کوین 
و فنــاوری بالکچیــن اســت. اضافه شــدن 
امــکان تبدیــل آواتــار کاربــران توییتــر 
بــه ان اف تــی و متصل شــدن هر حســاب 
کاربری به یک کیف پول رمزارزی بخشی 
از ایــن تالش ها در ماه های اخیــر بوده، اما 
ایــن اقدامات چنــدان نتایج چشــم گیری 
نداشــته اند. ســهام داری هرچند کوچک 
مدیرعامل بایننس در توییتر، احتماالً در 
این زمینه تغییرات بیشتری را رقم خواهد 
زد. بایننــس از یــک ســو می خواهــد برای 
اتصال بــازار رمزارزهــا به حوزه هــای دیگر 
ازجمله شبکه های اجتماعی بیشتر تالش 
کند و از سوی دیگر قرار گرفتن نام آنها در 
صندوقی که از ایالن ماسک تا اندریسن 
هوروویتــز حضــور دارنــد، کمــی می تواند 
بــه فعالیت هایشــان رســمیت بیشــتری 

ببخشد.  

REPORTگزارش

رمزارز
CRYPTOCURRENCY

 با تأیید کمیته اکان پارلمان اروپا
 الیحه میکا  و مقررات آن از سال 
2۰2۴ الزم االجرا خواهد شد

مقررات ارز دیجیتال 
در اروپا وارد فاز 
نهایی می شود

قانون گــذاران اروپایی بــا اکثریت قاطع به الیحــه بازارهای 
دارایی هــای رمزنــگاری )MiCA( رأی دادنــد. ایــن الیحــه 
مقرراتــی را در مــورد نظــارت، حفاظــت از مصرف کننده و 
حفاظت از محیط  زیست برای دارایی های رمزنگاری شده 
معرفی می کند. کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا 
توانســت با 2۸ رأی موافــق در برابر یــک رأی مخالف، این 
توافق اولیه برای چهارچوب قانونی جدیــد دارایی های ارز 

دیجیتال را تأیید کند. 
در این مذاکرات مشخص شد که میکا بر تمام دارایی های 
کریپتویی کــه تحت پوشــش قانون خدمــات مالی تنظیم 
نیستند،  نظارت خواهد کرد. به عالوه، تعیین دستورالعمل 
برای طبقه دارایی کریپتو بر عهده ســازمان بازارهای اوراق 
بهــادار و بــازار اروپــا  )ESMA(خواهــد بــود. افزون بــر این، 
طبقه بندی ان اف تی ها نیز در محدوده وظایف اســما قرار 

گرفــت. ان اف تی هایی که قیمت مشــخص و ثابتی دارند، 
از جمله کلکسیون های هنری دیجیتال، لباس های درون 
بازی و بلیت های سینما، در محدوده میکا قرار نمی گیرد، 
امــا احتمــاالً ان اف تی هایی کــه به عنــوان ابــزار مالی عمل 

می کنند، ذیل میکا قرار بگیرند. 
»اســتفان برگــر«، عضــو ارشــد پارلمــان اروپــا )MEP( در 
بیانیه ای اظهار می دارد که میکا استاندارد جهانی را برای 
مقــررات دارایی های دیجیتــال تعییــن خواهد کــرد. او در 
بیانیه ای می گوید: »میکا یک موفقیت برای اروپا محسوب 
می شــود. قاره ما اولیــن قاره ای اســت که بــرای دارایی های 
دیجیتــال مقــررات تصویــب کــرده اســت.« برگــر ادامــه 
می دهد: »میکا تضمین کننده یک بازار هماهنگ اســت 
و به صادرکنندگان دارایی های دیجیتال اطمینان حقوقی 
می دهد. به عالوه این الیحه بــرای ارائه دهندگان خدمات 
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چهره ها
F I G U R E S

AVDF؛ ابزاری برای 
پیاده سازی اصول امنیت 

داده در سازمان ها

 یک ابزار قدرتمند
در حوزه امنیت

 Audit Vault and Database یــا AVDF
را کــه راهــکاری معرفی شــده توســط 
شــرکت اوراکل اســت، می تــوان ابزاری 
برای پیاده سازی یک فرهنگ سازمانی 
جدیــد در حــوزه دیتابیــس و امنیــت 
معرفــی کــرد. ایــن محصــول به صورت 
 Database« یکپارچــه از دو مــاژول
Firewall« و »Audit Vault« ایجــاد 
شده است. در این محصول با استفاده 
از Audit Vault می توان ویژگی بســیار 
مهــم  Auditing را در دیتابیس هــا و 
سیستم های  عامل فعال کرد و با توجه 
 )Audit Data( بــه اینکــه ایــن داده هــا
در بســتری خــارج از دیتابیــس فعلــی 
تجمیــع و ذخیــره می شــوند، می تــوان 
آنهــا را از دیتابیس هــای اصلی حذف و 
به این ترتیب کاهش عملکرد دیتابیس 
به دلیــل فعال کــردن Auditing را تــا 

میزان زیادی کم کرد.
ماژول Database Firewall را می توان 
یکی از اعجاب برانگیزترین محصوالت 
اوراکل معرفــی کــرد. ایــن مــاژول ماننــد 
Firewall واقعی در مســیر شــبکه قرار 
گرفتــه و ایــن امــکان را فراهم 
می کنــد کــه تیــم امنیــت و 
تیــم دیتابیــس بتواننــد روی 
دســتورات SQL و تمامــی 
ورودی های دیــتابیس قوانین 
امنیتی تعریف کنند؛ امکانی 
کــه اکنــون در Firewallهای 

موجود امکان پذیر نیست.
بــا توجــه بــه اتفاقــات ناگوار 
امنیتــی که در ســالیان اخیر 
در کشــورمان در الیه هــای مختلــف 
صــورت پذیرفتــه، لــزوم بهره گیــری از 
راهکارهــای جامــع در حوزه امن ســازی 
پیــش حــس  از  بیــش  دیتابیس هــا 

می شود.
راهــکار AVDF از یــک ســو بــا توجــه به 
اینکــه مختــص دیتابیس هــای اوراکل 
نبــوده و تمامــی دیتابیس های مرســوم 
را پشــتیبانی می کنــد و از ســوی دیگــر 
به دلیــل اینکــه به صــورت همزمــان 
می توان روی مدیریت یــک فرایند قبل 
 Database Firewall از وقــوع توســط
 Audit Vault و بعــد از وقــوع توســط
اقدام انجام داد، به عنوان حلقه مفقوده 
سازمان ها در حوزه امنیت دیتابیس ها 

شناسایی و دسته بندی می شود.

POINT OF VIEWدیدگاه

گپی با حسام حبیب هللا، معاون فناوری اطالعات بانک 
شهر درباره مفهوم آینده تلکوبانک

تقاطع جذاب 
تلکام با بانک

حجم تراکنش ها و رســوب حســاب تمرکز می کنند. اما 
بــا بلوغ بیشــتر فضــای کســب وکار، شــرکت های تلکام 
دیگر به دنبــال فراهم کــردن خدمــات میکروپس انداز و 
میکرووام برای پایگاه مشتریان بانکداری موبایلی شان 
خواهنــد بــود کــه ایــن خدمــات، به طــور مســتقیم بــا 

کسب وکارهای سنتی خدمات مالی رقابت می کنند.

 تلکوها در برابر بانک ها
او در توضیــح این موضــوع می گویــد: »مکانیســم های 
تلکو می توانند مســائلی را حل کنند که بانک ها به طور 
سنتی قادر به حل آنها نبودند. سیستم های اطالعاتی 
تلکو عــالوه بــر اینکــه متناســب بــا کارکــردن در ســطح 
میکروتراکنــش طراحــی شــده اند، به راحتــی می توانند 
در تمام مکان های جغرافیایی )از طریق شبکه ها( مورد 
استفاده قرار گیرند؛ حتی اگر یک نود فیزیکی هم وجود 
نداشته باشــد. اگر ســمت بانک ها، ســامانه بانکداری 
متمرکز )کربنکینگ( وجود دارد که فعالیت های اصلی 
بانکی را مدیریت می کند، آن طرف اپراتورهای مخابراتی 
هــم ســامانه پشــتیبان کســب وکار )BSS( و ســامانه 
پشــتیبان عملیات )OSS( وجود دارد که ســتون  فقرات 
عملیات اســت. به این ترتیب می توانیم اعتبارســنجی 
مشــتری و ریســک اعتباری اش را بهتر انــدازه بگیریم. 
یکی از ثمرات ارزشمند این مشارکت مبارک این است 
که بانک ها هــم توان و قــدرت اعتبارســنجی باالتری به 
دست می آورند و هم امکان دسترسی به وثایق دیجیتال 
را پیــدا می کننــد. بر ایــن اســاس همگرایــی دو صنعت 

بانک و مخابرات می تواند بسیار ارزشمند باشد.«
شــناخت رفتار مالــی مشــتریان بانک و رفتــار مصرفی 
مشــتریان اپراتورهــا اطالعــات مفیــدی در اختیــار 

I N T E R V I E W

حســام حبیــب هللا در دوران مدیرعاملــی اش در 
»جیرینگ« مفهومی به نام تلکوبانک را مطرح و دنبال 
کــرد و هرچنــد در جیرینــگ نتوانســت این اتفــاق را به 
نقطه عملیاتی برساند، ولی برای نزدیک کردن صنعت 
بانکــداری و مخابــرات در نقطــه نهایــی ارائــه محصول 
تالش کــرد و حداقــل دســتاوردش، جلب توجــه دوباره 
مدیــران دو صنعــت بــه ترکیــب محصــوالت و خدمات 
این صنعت بود. حاال او بــا حضورش ابتدا در هلدینگ 
فناوری اطالعات بانک شــهر و ســپس به عنوان معاون 
فنــاوری اطالعــات بانــک شــهر، یــک قــدم به ایــن مهم 

نزدیــک شــده اســت؛ اتفاقی کــه می تــوان امیــدوار بود 
حبیب هللا با حضورش در بانک شهر و دغدغه ای که از 

پیش داشته، بتواند به نوعی آن را رقم بزند.
بــه عقیــده حبیــب هللا، در عصــر دیجیتــال و انقــالب 
صنعتی چهارم ناگزیریم مرز کسب وکارها را بازتعریف 
کنیــم، البتــه بازیگــران ایــن ارتبــاط می تواننــد مقاصد 
)اهــداف( متفاوتــی داشــته باشــند. مثــالً در حالــی کــه 
تلکوها به طور ســنتی میانگیــن درآمد بــه ازای هر کاربر 
)ARPU( و طول عمر )Longevity( را به عنوان معیارهای 
موفقیت شــان در نظــر می گیرنــد، بانک ها بیشــتر روی 

سعید شجاعی
 مدیرواحدراهکارهایاوراکل

شرکترمیس

info 
@karangweekly.ir
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کارن کراد یک ســامانه تأمین مالی جمعی و سرمایه گذاری 
اســت که از ســال 1۳97 با هــدف ســهولت در فرایند جذب 
سرمایه برای کسب وکارها شــروع به فعالیت کرده و تاکنون 
نیز مسیر موفقیت را طی کرده است. این شرکت توانسته 
بیش از 20 کمپین تأمین مالی جمعی را اجرا کند که مجموع 
مبلغ جذب شده برای سرمایه گذاری توســط آن بیش از ۵1 

میلیارد تومان بوده است. 
البتــه بــه گفتــه امیررضــا صادقــی، مدیــر ســرمایه گذاری 
کارن کراد، هدف شــان این اســت که ظرف یک سال بتوانند 
ســقف تأمین مالی خــود را تــا ۳00 میلیــارد تومــان افزایش 
دهند و از ســقف اختصــاص ســرمایه 2۵ میلیــاردی به هر 
طرح فراتر روند. این هدف و جهشی که کارن کراد در دستور 
کار دارد، نشــان می دهــد حــوزه کرادفاندینــگ در کشــور ما 
مسیر خوبی را طی می کند و نمایانگر یک تغییر نگاه جدی 
به فضــای تأمیــن مالــی در ایــران اســت. در گفت وگویی که 
بــا صادقــی داشــتیم، از مهم تریــن اقدامات شــان تاکنون و 
برنامه هایشان تا پایان سال پرسیدیم. مدیر سرمایه گذاری 
کارن کراد می گوید در یک ســال گذشــته تمام تمرکزشان بر 
مباحث زیرســاختی و جذب ســرمایه بوده اســت؛ در واقع 
تالش کرده اند ســریع ترین بســتر برای جذب ســرمایه را در 
کشور فراهم کنند. در ادامه گفت وگوی »عصر تراکنش« را با 

امیررضا صادقی می خوانید.

 کارن کراد؛ تسهیلگر سرمایه
امیررضا صادقی، مدیر سرمایه گذاری کارن کراد ابتدا درباره 
رســالت کارن کــراد صحبــت می کنــد. بــه گفتــه او رســالت 
کارن کراد کمک به جذب سرمایه برای برطرف کردن نیازهای 
مالی کسب وکارها در سطوح و انواع مختلف است؛ در واقع 
این شرکت تسهیلگر ســرمایه اســت و برای این کار دو ابزار 
مهــم دارد؛ تأمیــن مالی جمعــی و جــذب ســرمایه کالن که 
تمرکز اصلی کارن کراد بر جمع آوری ســرمایه های خرد یا به 
عبارتی همان تأمین مالی جمعی است که افراد سرمایه گذار 
می تواننــد از مبلــغ ۵00 هــزار تومــان بــه بــاال در طرح هــای 

ارائه شده سرمایه گذاری کنند.

کارن کراد، اولین کارگزار رسمی تأمین مالی و سرمایه گذاری 
تحــت حمایــت و نظــارت معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهوری اســت که به منظور آسان ســازی فرایند 
جــذب ســرمایه، بــرای اســتارتاپ ها در تمامــی حوزه هــا 
تأسیس شده است. همچنین این شــرکت برای اولین  بار 
در کشــور، مجوز تأمین مالی جمعی مبتنی بر مشــارکت 
را از فرابورس اخذ کرده اســت. کارن کراد با هدف تســهیل 
ارتباط بین استارتاپ ها و سرمایه گذاران خطرپذیر حقیقی 
و حقوقــی، این امــکان را بــرای اســتارتاپ ها فراهم می کند 
تا با ثبت نام در ســامانه و طــی مراحل ارزیابــی، در صورت 
تأیید به تعداد زیادی از ســرمایه گذاران ســامانه کارن کراد 
متصل شــوند. در واقع کارن کراد کســب وکارها را بررسی و 
ارزیابی می کند و با برگزاری رویدادهــای آنالین و حضوری 
در حوزه سرمایه گذاری به بهبود روند سرمایه گذاری کمک 
می کنــد. همچنیــن در ایــن ســامانه، امکان دسترســی به 
فرصت هــای متعدد ســرمایه گذاری بــرای ســرمایه گذاران 
فراهم شــده اســت. از دیگر خدمات کارن کــراد می توان به 
ارائه مشــاوره های تخصصی در حوزه های حقوقی، مالی، 
کســب وکار، شبکه ســازی، خدمات مشــاوره عارضه یابی 
و خدمــات آموزشــی مانند برگــزاری کارگاه های آموزشــی و 

وبینار اشاره کرد.

 تجربه لذت بخش تأمین مالی طرح سینما
صادقی با بیــان اینکــه کارن کــراد ســامانه ای نوپــا و در حال 
شــکل گیری اســت، می گویــد در یــک ســال گذشــته تمــام 
تمرکزشــان بر مباحــث زیرســاختی و جــذب ســرمایه بوده 
است؛ در واقع تالش کرده اند سریع ترین بستر برای جذب 
ســرمایه را فراهم کنند. او می گوید: »در یک ســال گذشــته 
20 مجموعــه را تأمین مالــی جمعــی کرده ایم کــه تقریباً ۵1 
میلیــارد تومــان ســرمایه از 2200 ســرمایه گذار کــه فرصــت 
سرمایه گذاری در کسب وکارها را داشته اند، جمع کرده ایم. 
از ایــن مجموعه هــا دو تیــم به ســرانجام رســیده اند و ســود 
حاصل از تجارت خود را بین سرمایه گذاران تقسیم کرده اند 
کــه در شــش مــاه ۵0 و 19 درصــد ســود اعالمی داشــته اند. 

البته یک مجموعــه را هــم در اســفندماه 1400 تأمین مالی 
جمعی کردیم کــه بــا احتســاب آن، افتخار تأمین ســرمایه 
مالی 21 مجموعه را در رزومه خود داریم. از این 21 مجموعه 
کسب وکاری که تأمین مالی شده اند، یک مجموعه مربوط 
به شرکت های خالق و یک مورد هم در حوزه سینما بوده و 19 
مورد باقی مانده، همگی مربوط به شرکت های دانش بنیان 

بوده اند.«
طبق گفته های صادقی، تمام تالش کارن کراد بر این است تا 
در آینده ای کوتاه، ظرف یک ســال بتوانند برای بیش از ۳00 
میلیارد تومان طرح، منابع مالی جذب کننــد که این مقدار 
می تواند به انواع متفاوتی از سرمایه گذاری هایی که بازدهی و 

توجیه اقتصادی الزم را دارند، اختصاص داده شود.
بیســت وپنجم تیرماه ســال جاری طی مراســمی در ســالن 
عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی تفاهم نامه همکاری 
میان این بنیاد، گروه پیشگامان کارآفرینی کارن و معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت تأمین مالی جمعی 
فیلم های سینمایی امضا شــد. مجموعه کارن کراد ورود به 
حوزه تأمین مالی سینما را با فیلم سینمایی بخارست آغاز 
کرد که روز امضای این تفاهم نامه تأمین مالی آن با مشارکت 
حــدود 21۵ ســرمایه گذار بــه پایــان رســید. طبــق گفته های 
صادقی، سینما هم صنعت جذابی است که سعی کرده اند 
با حساسیت های ویژه و هوشیاری به سمت تأمین مالی آن 
بروند و پس از بررسی ها و برنامه ریزی های انجام شده با بنیاد 
فارابی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نهایت 

به امضای تفاهم نامه رسیده اند.
مدیر سرمایه گذاری کارن کراد درباره ورود این شرکت به حوزه 
سینما از تجربه خوب شان و بازدهی باالی این حوزه چنین 
اظهار می کند که این حوزه به دلیل اینکــه مورد عالقه مردم 
اســت، بازدهی باالیــی دارد و افراد به ســرمایه گذاری در این 
حوزه تمایل زیادی نشان می دهند که با گزینش فیلم هایی 
که توجیه اقتصادی داشــته باشــند، می توان ســود مردم را 
نیز تضمین کرد: »پروژه ســینمایی ما توانســت مؤلفه های 
اقتصادی سودزایی، هزینه گری و گزارش عملکرد را به خوبی 

شفافیت سازی و مدیریت کند.«

امیررضا صادقی، مدیر سرمایه گذاری کارن کراد از راهی که آمده اند و مسیر 
پیش رویشان می گوید

جمع سپاری مالی و آینده اش...

چرا باید جمع سپاری 
مالی را جدی بگیریم؟

مصائب نوپابودن 
کرادفاندینگ

بــه  کســب وکارها  نیــاز   
ســرمایه گذاری اجتناب ناپذیر 
اســت و در صورتــی کــه اقتصــاد یــک 
کشور بخواهد با سرعت در مسیر رشد 
قــرار گیــرد، نیازمنــد ســرمایه گذاری 
مناســب و صحیــح در کســب وکارهای 
بومــی اســت. کاســتی های موجــود در 
اقتصــاد ایــران از یــک طــرف و افزایــش 
نقدینگی و نیــاز کســب وکارهای بومی 
خالق بــه جذب ســرمایه از طــرف دیگر 
منجر به این می شــود که راه هایی نظیر 
تأمیــن مالــی جمعــی به عنــوان روشــی 
مطمئن برای جذب سرمایه مدنظر قرار 
بگیرد. جذب ســرمایه باید در راســتای 
تولید در حوزه های مختلف هزینه شود 
تا چرخ اقتصاد کشــور بچرخــد. با این 
حال، هنوز شــیوه نامه دقیقی برای این 
مهــم وجــود نــدارد؛ در نتیجــه ایــن 

موضوع باید قانون گذاری شود.

 تأمیــن مالی جمعی بــا مرحله 
اشباع خود فاصله زیادی دارد 
و در مرحلــه ای قــرار دارد کــه نیازمنــد 
گســترش ابزارهــای ایــن حــوزه اســت، 
به طوری که دغدغه حال حاضر، بحث 
قابلیت نقل وانتقال در بازار ثانویه اوراق 
بهادار اســت و ایــن در حالی اســت که 
گواهی هــای شــراکت صادرشــده بــرای 
قابلیــت  جمعــی،  مالــی  تأمیــن 
خریدوفــروش در بازار ثانویــه را ندارند. 
می شــود  ســبب  مســئله  ایــن 
ســرمایه گذاران با احتیاط بیشــتری در 
طرح هــا مشــارکت کنند. از ایــن رو الزم 
است در سال آتی در تعامل با فرابورس 
برای این مســئله راه حلی در نظر گرفته 
شــود. او می افزاید: »مزید بــر همه این 
موارد، گزینش، ارزیابی و نظارت دقیق 
طرح ها بزرگ تریــن و مهم ترین چالش 
ما بوده است. ما می خواهیم سامانه ای 
مــورد اعتماد باشــیم تــا مردم بــا خیال 
راحــت بــا کرادفاندینگ هــا همــکاری 

کنند.

 ســکوهای تأمین مالــی امکان 
تجربــه ســرمایه گذاری ایمن و 
ســودآور را بــه ســرمایه گذاران خــرد 
می دهد. این ابزار نباید در نطفه از بین 
بــرود، بلکــه بایــد بــا شناســاندن آن به 
افراد و کســب اعتماد، بــزرگ و بزرگ تر 

شود. 
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سرمايه گذاری
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B R A N D

 حضور ایالن ماسک
در توییتر و نگرانی ها

ما یک تیم هستیم
 کارمنــدان توییتــر پــس از اینکــه ایالن 
ماسک قرارداد خرید 44 میلیارد دالری 
خود را امضــا کرد، برای ابــراز نگرانی در 
مورد معیشــت خود و ابراز همبستگی 
به اپلیکیشن خود مراجعه کردند.یکی 
از مهندسان نرم افزار توییتر پنجشنبه 
گذشــته در توییتــی نوشــت: »او یــک 
ســینک با خــود آورد! من کامــالً انتظار 
دارم کــه او 69 درصــد مــا را روز جمعــه 

ساعت 4:20  بعدازظهر اخراج کند.«
 روز چهارشــنبه ماســک قبــل از گــپ 
زدن با کارکنان کافی شاپ اداری )پرچ(، 
در حال حمــل یــک ســینک وارد دفتر 
مرکــزی توییتــر در سانفرانسیســکو 
شد.این میلیاردر که ثروتمندترین فرد 
جهان است، حداقل چهار مدیر ارشد 
از جملــه مدیرعامــل پــاراگ آگــراوال، 
اینســایدر و دیگــران را روز پنجشــنبه 
برکنــار کــرده اســت. طبــق گــزارش 
واشنگتن پســت، ماسک قصد داشت 
نزدیک به 7۵ درصد از 7۵00 نیروی کار 
توییتر را اخــراج کند، امــا او این گزارش 

را رد کرد.
 یکی دیگر از مهندسان نرم افزار توییتر 
به شکل مستقیم تر انتقاد کرده و گفته 
اســت: »امیدوارم از قهوه خــود در پرچ 
لذت برده باشــید! فقط یک ســؤال: آیا 
دیــدن چهــره افــرادی کــه گفتــه بودیــد 
اخــراج خواهیــد کــرد، جالــب بود؟«به 
گزارش بلومبــرگ، در طول این جلســه 
یک ســاعته با حدود 40 کارمند توییتر 
بود کــه ماســک رقــم 7۵ درصــد اخراج 
کارکنان را رد کرد. ســایر کارکنان توییتر 
در انتقــادات خــود خــالق بودنــد، بــه 
طــوری کــه یکــی از آنهــا کارتونــی را بــه 
اشــتراک گذاشــت که پرداخت ۳۸/7 
میلیون دالری اخراج آگــراوال را تحقیر 
کرد؛ »آیا کســی پاراگ را دیده است؟« 
در تصویر می بینیم که آگراوالِ کارتونی 
برای فــرار از هواپیما با مــارک توییتر به 

چتر طالیی می رسد.
 اخــراج ویجایــا گاد، رئیــس حقوقــی و 
سیاست گذاری و شون ادجت، مشاور 
عمومی نیــز نگرانی هایی را برانگیخت. 
چندین کارمند ایــن توییت را ریتوییت 
کرده اند که گفته اســت: »توییتر دیگر 
پلتفرمــی بــرای احتــرام بــه آزادی بیــان 
نیســت.«الرا کوهــن، معــاون بازاریابی 
گفته اســت: »مــن همکارانم را بســیار 
دوســت دارم.« ســایر کارمندان توییتر 
از هشــتگ »یــک تیــم« بــرای ابــراز 

همبستگی استفاده کرده اند.

NEWSخبر

روندی که به تازگی به قانون تبدیل شده، نگرانی هایی را 
در شرکت های بزرگ و کوچک پدید آورده است؛ در این 

روند شرکت ها باید حتی در آگهی های استخدام خود، بازه 
پرداخت حقوق را به طور شفاف اعالم کنند

حقوق من 
چقدر است؟

در حالــی کــه قوانیــن شــفافیت مبلــغ پرداخــت هنــوز در 
سراســر ایاالت متحده اجرایی نشــده، برخی کارشناسان 
معتقدنــد ایــن موضــوع بــه رونــد قدرتمنــدی در ماه هــا و 
ســال های آینده تبدیل خواهد شــد، به ویژه اگــر انتظارات 
در حال تحول کارکنان در نظر گرفته شــود. بنابراین منابع 
انســانی شــرکت ها باید همین حاال خود را برای وضعیت 

جدید آماده کنند.
نظرســنجی ای کــه اخیــراً توســط تلنــت دات کام از دو 
هزار کارمند انجام شــده، نشــان می دهد کــه 9۸ درصد از 
جویندگان کار در شــهر نیویورک می خواهند قبــل از ارائه 
درخواســت بــرای یک موقعیــت شــغلی، از میــزان حقوق 
آن مطلــع شــوند. تحقیقــات انجام شــده در ایــن هفته از 
مانستر نشــان داد که همان درصد مورد توافق کارفرمایان 
بایــد محــدوده حقــوق و دســتمزد را در آگهی های شــغلی 
مشخص کنند. عالوه بر این، ۵۳ درصد گفته اند در صورت 
عدم شفافیت حقوق و دســتمزد، برای شغلی درخواست 
نمی دهند. کارشناسان می گویند با وجود چنین تقاضایی 
در فضــای اســتخدامی، کارفرمایان فشــار برای شــفافیت 

پرداخت ها را نادیده می گیرند.
 

 آن قدرها که فکر می کنید، ترسناک نیست
در حال حاضر، کارفرمایان در برخــی ایالت های آمریکا یا 
مناطقی که شــفافیت پرداخت ها مدون اســت، از قوانین 
عقــب مانده اند. به عنــوان مثــال، قانون جدید شــفافیت 
حقوق در شهر نیویورک از ابتدای نوامبر اجرایی می شود، 
اما طبق نظرسنجی تلنت دات کام، در حال حاضر تنها 12 
درصد از آگهی های شغلی در منطقه بزرگ شهر نیویورک، 
در همــان ابتــدا حقــوق را افشــا می کننــد. در کالیفرنیا که 
قانــون جدیــد شــفافیت حقــوق و دســتمزد آن از ابتــدای 
ژانویــه 202۳ اجرایــی می شــود، این عــدد تنهــا 1۳ درصد 
اســت. پاراس پارکــر، مدیر ارشــد منابع انســانی در پیکور 
و ارائه دهنــده مدیریت ســرمایه انســانی جهانی می گوید 
کارفرمایــان فــارغ از اینکه در کجــا فعالیت می کننــد، باید 
آماده باشند تا در مورد مسائل شفافیت پرداخت با نیروی 
کار فعلی و آینده شان صحبت کنند. پارکر می گوید جدا از 
حمایت گسترده کارمندان و کاندیداهای شغلی، افزایش 
شــفافیت در مورد پرداخت ها در عمل به اندازه روی کاغذ 

ترسناک نیست.
او می گوید: »اگر نســبت به دنیای جدیدی که در آن همه 
می دانند چه کسی چه حقوقی می گیرد، احساس نگرانی 
می کنید، این قابل درک است. اما من اینجا هستم تا بگویم 
صحبت در مورد مبلغ پرداختی آن قدر سخت نیست. در 

واقع این یکی از ساده ترین گفت و گوهاست.«
پارکر می گوید این یکی از ساده ترین مســائل در پازل کلی 
استخدام و حفظ نیرو است و اشاره می کند که گفت و گوی 
بسیار پیچیده تر در واقع این است که چرا افراد بااستعداد 
در وهلــه اول می خواهنــد برای شــرکت شــما کار کنند؟ او 
خاطرنشــان می کند که در نظرســنجی اخیــر از نزدیک به 

شرکتی هندی برای دستیابی به 
 سود، کارمندان خود را
تعدیل می کند

شکایت کارمندان از 
استعفای اجباری

وی ســیوانکوتی، وزیر آموزش عمومی و کار در دولت ایالت 
کراال در هنــد، در فیس بوک اعــالم کرده که شــرکت فناوری 
آموزشــی بیجو ظاهراً دفتر تکنو پارک، تیرواناثپورام خود را 

تعطیل کرده و کارکنان خود را مجبور به استعفا می کند.
او نوشته است: »در تکنو پارک کارکنان تیرواناثپورام از برنامه 
بایجو آمدند و با مسئوالن دفتر سازمان رفاه کارکنان فناوری 
اطالعات اکــو آو تکنو پارک با من مالقــات کردند. کارمندان 
شکایات زیادی از جمله از دست دادن شغل دارند. وزارت کار 

در این زمینه بازرسی جدی انجام خواهد داد.«
بیش از 170 کارمنــدی که در ایــن شــعبه کار می کردند، 2۵ 

اکتبر با وزیر کار ایالت، وی ســیوانکوتی مالقات کردند و به 
دنبال غرامت و دریافت حقوق معوق بودند.

در فیس بــوک، تکنو پارک تــودی، پلتفرم رســانه اجتماعی 
کارکنان تکنو پارک گفته که مدیریت بیجو کارکنان را مجبور 
به استعفا می کند. گزارش ها حاکی از آن است که کارمندان 
از مدیریت خواســتار پرداخت حقوق اکتبر 2022 در تاریخ 
اول نوامبر 2022، تسویه یکباره حقوق برای سه ماه آینده، از 
نوامبر 2022 تا ۳1 ژانویه 202۳ و همچنین پرداخت مرخصی 
کسب شــده و تســویه کامل دســتمزد متغیر )که بــرای هر 

کارمند اعمال می شود( هستند.
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به نظر می رســد چشــم انداز اقتصادی بســیاری از نقاط 
جهان در ســال آینــده تــا حــدودی تیره و تار خواهــد بود. 
خرده فروشــی به طور ســنتی جزء اولین صنایعی اســت 
کــه دســت اندازها را در جــاده احســاس می کنــد. ایــن 
احتماالً باعث دردسرهای بیشــتری برای خرده فروشان 
دارای فروشــگاه های فیزیکــی می شــود که هنــوز در دوره 
بهبودی پس از اختالل ناشــی از همه گیــری کووید19 به 
ســر می برند. اما خرده فروشان آنالین نیز با چالش هایی 
مواجه اند تا به مسیر نوآوری خود ادامه دهند و اطمینان 
حاصل کنند که درآمد محدودتر مشتریان همچنان به 

سمت آنها سرازیر می شود.
افزایش تورم، هم قیمت کاالهای مورد نیاز روزمره مانند 
خواربار و پوشاک را افزایش داده و هم کاالهای لوکس در 
معرض این افزایش هزینه ها قرار گرفته اند. در عین حال 
اختالل در زنجیره تأمین تأثیر منفی بر عملیات دارد، زیرا 
ذخایر کم است و برخی خرده فروشان را تشویق می کند تا 

قیمت ها را حتی بیشتر افزایش دهند.
راهکار مناســب چیســت؟ از قدرت و پتانســیل فناوری 
اســتفاده کنید تــا راه هــای جدیــد و هیجان انگیــزی برای 
جســت و جو، خریــد و صرفه جویی در اختیار مشــتریان 
قرار دهید. خرده فروشــان بــا روش های نوآورانــه  آنالین و 
آفالین به فناوری روی می آورند. بنابراین در اینجا مروری 

بر برخی از روندهای برتر در سال 202۳ داریم.

 جریان های ترکیبی
خرید آنالین بسیار راحت است، زیرا می توان آن را از هر 
کجا و در هر زمــان انجــام داد و تقریباً هر چیــزی را بدون 
نیاز به ترک خانه در دســترس ما قرار می دهد. همچنین 

خرده فروشــان را قادر می ســازد تا اطالعات زیادی درباره 
ما به دست آورند، زیرا رفتار مشــتری را ردیابی می کنند 
و آن را با داده های منابع آنالیــن دیگر ترکیب می کنند تا 
نمای دقیقی از اینکه مشــتریان چه کســی هســتند و از 

تجربیات خریدشان چه انتظاری دارند، ترسیم کنند.
در عیــن حــال، خریــد آفالیــن بــه ایــن معنــی اســت که 

می توانیــم همــان چیــزی را کــه نیــاز داریــم، 
دریافت کنیم )البته اگر فروشگاه باز باشد( و 
این تجربه ملموسی به ما می دهد که بتوانیم 
قبــل از خریــد محصــوالت را ببینیــم، حــس 

کنیم و حتی بچشیم یا بو کنیم.
بر این اساس، خرید ترکیبی در مورد گردآوری 
بهترین های هر دوی این دنیاها - چه آنالین 
یــا آفالیــن - بــرای مشــتری اســت کــه همــه 
گزینه هــای جــذاب بــرای مشــتری را حفــظ 
می کنــد. ایــن در مــورد خریــد آفالیــن بــدان 

معناســت که وقتی وارد فروشــگاه می شــویم، مشخص 
شود که ما چه کسی هســتیم و چه می خواهیم، درست 
همان طــور کــه یــک خرده فــروش الکترونیکــی وقتــی به 
وب ســایتش می رســیم به ایــن درک می رســد. در دنیای 
خرده فروشــی آنالین، این بــه معنای توســعه روش هایی 
برای ارائه همان تجربه های خرید ملموســی است که در 
دنیای واقعــی از آن لذت می بریم. ایــن می تواند از طریق 
فناوری نوآورانه ای باشد که امکان شخصی سازی یا ارائه 
راه حل های واقعیــت مجــازی و واقعیت افــزوده را فراهم 

می کند.
نوآوری هــای  از  می تواننــد  آفالیــن  فروشــگاه های 
خرده فروشــان آنالین در مدیریــت تــدارکات و موجودی 

بهره ببرند تا روش های پرداخت انعطاف پذیر، گزینه های 
تحویل در خانه و برنامه های وفــاداری را ارائه دهند )مثالً 
فروشــگاه هایی به ســبک آمازون(. خرده فروشان آنالین 
نیز همزمــان می توانند در مورد ایجاد روابط شــخصی با 
مشتریان و ارائه تجربه های خرید فراگیر از خرده فروشان 
فروشــگاهی بیاموزنــد. در ســال 202۳، اتخــاذ ایــن طرز 
فکــر ترکیبــی یــک اســتراتژی کلیــدی بــرای 
خرده فروشانی خواهد بود که به دنبال ایجاد 

آگاهی از برند و وفاداری مشتری هستند.

 مصرف کننــدگان آگاه، عــادات 
خرده فروشی ها را تعریف می کنند

بــرای عملکــرد موفــق در خرده فروشــی در 
ســال 202۳، کســب وکارها باید به ســازگاری 
خــود با ایــن واقعیــت ادامــه دهند کــه محور 
تصمیم گیری های مصرف کننــده برای خرید 
به طور فزاینده ای حول مسائل اخالقی، زیست محیطی 

و پایداری می گردد.
از هر سه خریدار، دو نفر تمایل شدیدی دارند که بدانند 
محصوالت و خدماتی که می خرند، به روشــی ســازگار با 
محیط زیست توســط ســازمان هایی با حاکمیت اصول 
محیطی، اجتماعی و قوی تولید می شوند. سازمان هایی 
که با موفقیت خود را با این روند سازگار می کنند، متوجه 
می شــوند کــه به ســرعت پیوندهایــی قــوی  از اعتمــاد و 
وفاداری با مشتریان خود ایجاد می کنند و در عین حال 
اغلــب عملیــات و فرایندهــای کارآمدتــری را نیز توســعه 
می دهند. ایــن را می تــوان با کاهــش هدررفــت مرتبط با 
بسته بندی اضافی و کاهش مصرف کلی انرژی به دست 

روندهای خرده فروشی در سال 2۰23 شامل چه چیزهایی می شود؟

امسال حواس تان 
به محیط زیست باشد

 حمالت سایبری
به خرده فروشان

 اعتبار برندها
در معرض خطر

کاروسل، بازار آنالین مستقر در سنگاپور، 
فعالً آخرین کسب وکار خرده فروشی است 
که مورد حمله سایبری قرار گرفته است. بر 
اساس گزارشی که توسط استریتس تایمز 
منتشــر شــده، پایــگاه داده حســاب های 
کاربری آن دزدیده شــده و بــرای فروش در 
دارک وب بــه قیمــت 1000 دالر ســنگاپور 

فهرست شده است.
این شــرکت به کاربران خــود اطمینان داد 
که هیچ اطالعاتی در مــورد کارت اعتباری 
یا پرداخــت در معرض خطر قــرار نگرفته 
اســت. گزارش شــده کــه این افشاســازی 
حــاوی نــام کاربــری، نــام و نــام خانوادگی، 
آدرس ایمیل، شماره تلفن همراه و کشور 
مبــداء افــراد و همچنیــن تاریــخ ایجــاد 
حســاب کاروســل و تعــداد فالوئرهــای 

آنهاست.
اخیــراً موجی از حمالت ســایبری، بخش 
خرده فروشــی منطقه آســیا و اقیانوسیه 
را هــدف قــرار داده اســت، بــه طــوری کــه 
کسب وکارهای استرالیایی مانند تلسترا، 
اپتــوس، مــای دیــل و وینوموفــو نیــز در 
ایــن مــاه مــورد حملــه هکرهــای ســرکش 
قــرار گرفته انــد. آرون بــوگال، مهنــدس 
راه حل های جهانــی در گروه ســوفوس، به 
اینســایدر ریتیل گفت: »ما اخیراً شاهد 
افزایش حمالت سایبری بوده ایم و این به 
نوعی اتفاق خوبی است، زیرا این موضوع 
را به طور گسترده ای مورد توجه عموم قرار 
می دهــد.« بــوگال گفــت گروه ســوفوس، 
یک شرکت نرم افزار امنیتی و سخت افزار 
مســتقر در بریتانیا، اغلب شاهد نگرش 
ســهل انگارانه در مــورد امنیــت ســایبری 
کســب وکارها بــوده اســت؛ »می شــد از 
بسیاری از این حمالت سایبری پیشگیری 
کــرد. مجرمــان ســایبری فرصت طلــب 
هســتند و اگر پنجره ای باز ببینند، از این 
فرصت استفاده می کنند. بنابراین بسیار 
مهم است که کسب وکارها مطمئن شوند 
امنیت سایبری آنها تحت کنترل است.«

به گفته بوگال، اگر کســب وکارها امنیت 
ســایبری خــود را افزایش ندهنــد، چیزی 
بیش از پرداخت باج برای نگرانی خواهند 
داشــت. همان طــور کــه آخریــن مــوج 
حمله های سایبری نشان می دهد، آسیب 
به شهرت برندهای خرده فروش می تواند 
ویرانگر باشــد و اگر مشــتریان احســاس 
کنند که به اعتمادشان خیانت شده، آن 

برند را ترک خواهند کرد.
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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

در دنیای به هم پیوسته امروزی با حرکت انگشتان خود 
بالدرنگ به انبوهی اطالعات دسترســی داریم، گرچه از 

دیدگاه تاریخی اوضاع همواره چنین نبوده است.
ســفری کوتــاه در زمان به انــدازه 20 ســال و بازگشــت به 
ســال 2002 مــا را در مقابــل مردمانــی قــرار می دهــد کــه 
بیشــتر آنها همچنان در روزنامه ها یا اخبار شــبانگاهی 
به دنبال اخبــار و در تــالش بــرای جبران خــالء اطالعات 

بودند. 
بخــش بزرگــی از آن زمــان گــوگل در تــالش بــرای گرفتن 
ســهم خــود از بــازار موتورهــای جســت وجو و پــس از
 MySpace قــرار داشــت، در حالی کــه MSN و  Yahoo
و  Friendster نســخه های اولیــه عملیاتــی از رؤیــای 
ارتباط آنالین بودند )آنگاه که هنوز خبری از فیس بوک، 

یوتیوب، توییتر و آیفون نبود(.
شــکل غالــب ارتباطــات هــر چنــد گاه یــک  بــار بــر پایــه 
دگرگونی هــای فنــاوری تغییــر می کنــد. به نظر می رســد 
کــه ایــن دگرگونی هــا در طــول زمان شــتاب می گیــرد و با 
پیشــرفت فنــاوری نیــز همســو می شــود. بر این اســاس 

چندین موج رسانه را می توان معرفی کرد:
  رســانه های نخســتین )بیــش از 50.000 ســال(: 
دورانــی که انســان ها تنهــا می توانســتند پیام خــود را با 
فعالیت های انســانی منتشــر کنند. گفتار، پیام رســانی 
شــفاهی و متــون دســت نویس رایج ترین رســانه انتقال 

پیام بودند.
  رســانه های آنالوگ و دیجیتال اولیه )1430 تا 2004(: 
دوره اختراع ماشــین چاپ و پس از آن رادیو، تلویزیون و 
کامپیوتر که شیوه های قدرتمند ارتباط یک سویه و ارزان 

با انبوه مخاطبان را باز کرد.
  رســانه های متصــل )2004 تاکنــون(: بــا تولــد نســخه 
وب 2.0 و رسانه های اجتماعی امکان مشارکت و تولید 
محتوا برای همگان فراهم شد تا یک توییت، متن ارسالی 
در وبــالگ یــا ویدئــو در تیک تاک فراگیر شــود و بــه تمام 

دنیا برسد.
هــر مــوج جدیــد رســانه مزایــا و معایــب ویــژه خــود 
 را دارد، بــرای مثــال پیدایــش رســانه های متصــل
)Connected Media( گام بزرگــی روبه جلــو بــود، زیــرا 
همگان را قادر می سازد تا بخشی از گفت وگو باشند. در 
حالی که وجود الگوریتم ها و انبوه محتوایی که به سوی 
مخاطب روانه می شود، نقاط منفی بسیاری ایجاد کرده؛ 
همچنین می تــوان به چند مشــکل امروزی رســانه ها از 
جمله حباب های فیلتر )Filter bubble(، هیجان گرایی 
)Sensationalism(، طعمه کلیک )Clickbait( و غیره 
اشاره کرد.]حباب فیلتر یا حالتی از محدودسازی فکری 
ناشــی از جســت وجوهای شخصی سازی شــده است و 
زمانــی رخ می دهد که الگوریتم)های( یک وب ســایت بر 
اســاس اطالعات کاربر مانند مکان، کلیک های گذشته 
و...، اطالعات مورد نیاز کاربر را حدس می زند، در نتیجه 
کاربران از اطالعاتی که با دیدگاه های آنها سازگاری ندارد، 
جدا می شوند و در حباب های سازگار با یک دیدگاه قرار 
می گیرند. هیجان گرایی معموالً به رفتاری گفته می شود 
که )رسانه ها عموماً( برای جلب توجه به یک موضوع در 
پیش می گیرند و به زیر پا گذاشتن دقت منجر می شود. 
همچنین Clickbait به محتــوای اینترنتی گمراه کننده 
یــا عناویــن تکان دهنــده ای گفتــه می شــود کــه بــا هدف 
جلب توجــه و افزایــش مراجعه به یک وب ســایت تهیه 

می شود.[

 موج صفر: رسانه های نخستین
پیش از موج نخست رســانه ها انتشار یک پیام نیازمند 
ازخودگذشــتگی و صرف وقت زیاد بــود. در همین حال 
حتــی تــا ســال 1۵00 تنهــا چهــار درصــد از ســاکنان کره 
خاکــی در شــهرها زندگــی می کردند و روشــن اســت که 
ایجاد ارتباط کارآمد با توده ها در این دوران چقدر دشوار 

بوده است. 

شکل غالب ارتباطات هر چند گاه یک  بار تحت تأثیر 
دگرگونی های فناوری تغییر می کند

امواج رسانه از نخستین 
جوامع بشری تا امروز

 پیشرفت های عظیمی در چگونگی ذخیره و بررسی داده ها 
به دست آمده است

عصر ارتباطات و رسانه  داده ها

REVIEWبررسی

بیــن ســال های 201۵ تــا 202۵ داده هــای 
جمع آوری، تولید و تکثیر شده در سطح جهانی 
به میــزان 1600 درصــد افزایش خواهــد یافت. 
برای نخستین بار بخش قابل توجهی از داده ها 
به »منبع بــاز« و در دســترس هر کســی تبدیل 
می شــود. پیشــرفت های عظیمی در چگونگی 
ذخیره و بررســی داده ها به دست آمده و اینک 
حتــی مالکیــت اطالعــات در بالکچیــن قابــل 
رهگیری است. سواد رسانه ای مردم و رسانه ها 
در حــال افزایــش اســت و آنهــا از کاســتی های 
اجتماعی ناشــی از جریان جاری رسانه )رسانه 
متصل؛ Connected Media( آگاه می شوند. 
ویژگی هــای مــوج جدیــد رســانه را کــه بــه نــام 
رســانه داده )Data Media( شناخته می شود، 

می توان چنین برشمرد:
 شــفافیت: کاربرانــی کــه ســواد اطالعاتــی 
دارنــد خواهــان دریافــت داده هــای شــفاف از 
منابــع معتبــر و واقعــی هســتند. اگــر منبعــی 
قابل تکیه نباشــد، کاربران درخواســت بررسی 
محدودیت های روش شناســی یا سوگیری های 

احتمالی را می دهند.
 قابلیت ارزیابــی و اعتماد: چگونه از درســتی 
داده هــای نمایــش داده شــده آگاه می شــویم؟ 
رســانه ها به شــکلی فزاینده در تالش برای ابراز 

درستی اطالعات و منابع آنها هستند.
 تمرکززدایــی و وب3: هــر کــس قــادر بــه 
بهره برداری از حجم زیادی از داده های همگانی 
اســت. می توان گزارش ها، تحلیل ها، طرح ها و 
دیدگاه هــا را از مجموعه  روبه  رشــد بازیگران به 
دســت آورد، وب۳ و بالکچین امکان ســنجش 
قابلیــت اعتمــاد، اســتناد و مالکیــت محتــوا را 
می دهد. به این ترتیب امکان حذف واسطه ها 
که اغلب شــرکت های فنــاوری بزرگ هســتند، 
فراهم می شود و کاربران می توانند بی واسطه از 

محتوای خود درآمد کسب کنند.
 داستان ســرایی داده: رشــد ســواد اطالعاتــی 
و انفجار داستان ســرایی بــر پایــه داده، در کنار 
شــنیداری و دیداری کــردن داده هــا رویکــردی 
بنیادین است که درک حجم بزرگی از داده ها را 

منطقی می کند.
داده هــای  داده:  تولیدکننــده  اقتصــاد   
همگانی شــده و افزایــش داستان ســرایی نقطه 
تالقــی ایجــاد یــک زیســت بوم جدیــد بــرای 

نویسندگان روایت های مبتنی بر داده است. 
  زیســت بوم بــاز: همان گونــه کــه منبع بــاز 
صنعــت نرم افــزار را دگرگــون کــرده، شــاهد در 
دسترس قرار گرفتن روزافزون اطالعات خواهیم 
شد. ممکن است با انتشــار داده ها انگیزه های 
خصوصی نگه داشتن آنها در فضای باز تغییر 
کند تا دیگران قادر به استفاده، ترکیب و انتشار 

باشند.
 داده و دیــدگاه: رســانه داده ها نســبت بــه 
حقایق موجــود دیدگاهــی جانب دارانــه دارند، 
اما این جانــب داری کمتر درباره  نکته ســنجی، 
ســوگیری، چرخش و چگونه فکر کردن دیگران 
است و بیشتر درباره آن اســت که به گروهی با 
سواد اطالعاتی اجازه دهد خودشان به حقایق 
دسترسی داشــته و دیدگاه های متفاوت درباره 

آنها را توسعه دهند.
  استانداردهای جهانی داده: از آنجا که داده ها 
همچنــان در حــال تکثیــر هســتند، نشــانه دار 
کــردن و یکپارچه ســازی آنها در صــورت امکان 
بســیار مهم خواهد بود و این رونــد به پیدایش 
اســتانداردهای جهانــی منجــر می شــود کــه 

برقراری ارتباط با آن را آسان تر می کند.
اما در کنــار همــه این موارد مناســب اســت که 
انتظارات خود از رســانه  نوپدید را روشــن کنیم 
و دســت کم بدانیــم کــه رســانه داده چیســت؟ 
رسانه داده برساخته کارشناسان حزبی نیست 
کــه در یــک برنامــه خبــری بــا یکدیگــر مجادله 
کنند، اخبار ســاختگی و داده های نادرســت یا 
طعمه کلیک نیست؛ رســانه داده فضایی برای 
پــژواک و تقویــت ســوگیری ها نیســت. از آنجا 
که داده ها نیز ذهنی نیستند، احتمال کمتری 
برای سانســور آنها به روش های امــروزی وجود 
دارد. داده ها کامل نیســتند، اما قادر هســتند 
به جامعه مــا در تغییر مکالمه ها و ســازنده تر و 

فراگیرتر شدن آنها کمک کنند.




