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گفت و گو با زهرا غفوری 
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ارتباط مان با 
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درباره کاربران
FTX ایرانیFTX ایرانیFTX
پرونده ای برای 

ورشکستگی
یک صرافی رمز ارزی

شورش نسل زد 
علیه کارفرمایان

مبارزه یک نسل
برای شرایط کار 

متعادل

از هول حلیم...
بخشی از حمالت این 
روزها به استارتاپ ها 

ناشی از نزدیکی بیش از 
اندازه به ارکان قدرت در 

دو سه سال اخیر است
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۱0درباره فهرست مرکز ملی فضای مجازی از ۱0درباره فهرست مرکز ملی فضای مجازی از ۱0 کسب وکار داخلی
درباره یک انگاره: درباره یک انگاره:  جایگزین های ایرانی اینستاگرام؟ 

پشت به مردمپشت به مردم
همدست با محدودیت!همدست با محدودیت!

پشت به مردمپشت به مردم
همدست با محدودیت!

پشت به مردمپشت به مردم

چــرا روایــــــــت اســــــتارتاپ ها از 
بی گناهی شان در مسئله فیلترینگ
افــــکار عمــــومی را قانــع نمی کند؟

هم نشینی
نرم افزار 

و لجستیک  
گفت و گو با

رضا مقصودی
مدیرعامل

شرکت
«پردازش

داده نگار»  ولید و ایالن
دو چهره پرحاشیه توییتر

سونامی 
مهاجرت نخبگان 

و شرکت ها 
وحشتناک
شده است

صحبت کردن از 
تولید سخت افزار 
وقتی مزیت 
نسبی نداریم
کار عبثی است

گفت و گو با حمید بابادی نیا، مدیرعامل گیالس کامپیوتر
او می گوید جای تأسف دارد که وقتی در کشور مسئله ای حل نمی شود 

یکی از اولین راهکارهای مسئوالن محدود کردن اینترنت است

اینترنت؛ مرغ عزا و عروسی!
   عکس:  حامد کریم زاده

K A R A N G

گفت و گو با زهرا غفوری 

مختل شده است 
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

در جلسه زارع پور با فعاالن حوزه فاوا چه گذشت و مهم ترین 
نگرانی های مطرح شده از سوی کسب وکارهای این حوزه چه بود؟

نگذاشتیم اینترنت کامل قطع شود!

REPORTگزارش

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
۱۵ آبان ۱۴۰۱ در جلسه ای با ۱۲ تن از فعاالن حوزه 
فاوا در خصوص محدودیت های اینترنت گفت و گو 
کــرد. در ایــن جلســه عــالوه بــر زارع پور، تعــدادی 
از معاونان وزیــر ارتباطــات و نمایندگانــی از نظام 
صنفی رایانه ای، اتحادیه کشوری کسب وکارهای 
اینترنتــی و چند تــن از فعــاالن کســب وکاری این 

حوزه حضور داشتند.

 چالــش بــزرگ منابــع انســانی و 
ناامیدی از آینده

طبــق شــنیده های »راه پرداخت« در این جلســه 
۱۵ موضوع توســط حاضران مطرح شــد و فعاالن 
کسب وکاری تالش کردند در این فضا دیدگاه ها و 
چالش های خود را بیان کنند. اولین موضوعی که 
در این میان مطرح شد، بحث حضور نمایندگان 
بخش خصوصــی در کمیته هــای نه گانــه کارگروه 
اقتصــاد دیجیتــال بــود کــه بــه گفتــه حاضــران، 
مصوبــات کارگروه ویــژه اقتصــاد دیجیتــال بدون 
اعمــال  نظــر بخــش خصوصــی تصویــب و ابالغ 
می شــود. از ســوی دیگر مجموعه شــرایط نشان 
می دهــد وضعیــت پیش آمــده منجــر شــده کــه 
کارفرماها و اپراتورها نسبت به پرداخت مطالبات 
پیمانکاران در زمان موعــود تخطی کنند و این امر 
سبب تضعیف پیمانکاران و ازدست دادن نیروهای 

انسانی شده است.
موضــوع دیگر مطرح شــده در این جلســه، بحث 
مشــکالت فنی اپلیکیشــن های داخلــی از جمله 
بحث توســعه نرم افزارهــا و اختــالل و قطعی آنها 
بود. در این جلسه بر نیاز دسترسی به شبکه های 
اجتماعی برای تعامل با دنیــا؛ خصوصاً بازرگانان 
تأکیــد شــد و در خصــوص وضعیــت اســفناک و 
بحرانی نیروی انسانی و افزایش مهاجرت نیروی 
کار خبره حوزه فــاوا به علت کاهش ســرمایه های 
اجتماعی و کاهش امید در جامعه به طور مفصل 
مطالبی بیان شد. همچنین در خصوص وضعیت 
بحرانی صنعت نرم افزار به واســطه تداوم شرایط 
بحرانی کشور از جمله وجود تحریم های خارجی 
و داخلی و تأثیر آن در کاهش تعداد فعاالن حوزه 
و کوچک شــدن فعاالن باقی مانده مطالبی مطرح 
شد. در این جلسه به صادرات نرم افزار و مباحثی 
که پیش از این نیز از سوی وزارت فاوا مطرح می شد 
اشاره شد و فعاالن، جایگزینی آن به جای صادرات 
نفت را در شرایط کنونی تنها یک شوخی دانستند 
که در دوره ای نه چنــدان دور به عنــوان برنامه های 
دولت مردان و فعاالن اقتصادی حــوزه فاوا مطرح 
می شد. در این جلسه همچنین بسیاری از فعاالن 
کســب  وکاری بــا گالیــه از وزیــر ارتباطــات در دوره 
بحران بیان کردند: »انتظارات ما از وزیر به مراتب 
بیــش از چیــزی بــود کــه رخ داد. ارتباط رســانه ای 
ضعیــف و ناکارآمــد وزارت فــاوا بــا مــردم موجــب 
دلسردی جدی بدنه فعاالن کسب وکاری این حوزه 

شــده؛  چراکه ایــن ارتبــاط ضعیف هم بــه اعتماد 
مــردم و هــم کســب وکارهای فعــال در ایــن حــوزه 

به شدت لطمه وارد کرده است.«

 مشکالت را درک می کنم
عیســی زارع پــور، وزیــر ارتباطــات در پاســخ بــه 
موضوعــات مطرح شــده توســط حاضــران گفت: 
»طی این مدت وزارت فاوا برای جلوگیری از قطعی 
کامل اینترنت بســیار تالش کرده و برخالف سال 
۹۸ که ۱۱ روز کل اینترنت قطع بــود، در چند وقت 
اخیر اینترنت ثابت جز در موارد محدود اکثراً برقرار 
بوده اســت.« زارع پور با اشــاره به اینکه پلتفرم ها 
و صاحبــان کســب وکارها ســرمایه های کشــور 
هستند، تأکید کرد: »پلتفرم ها و کسب وکارهایی 
در کشور فعالیت می کنند که بخش های مختلف 
هم باید بدانند آنان در خلق ثروت، رفاه، آسایش 
و اشــتغال بــرای مــردم تأثیرگــذار هســتند و باید 
نگاه به آنان تغییر کند.« او ادامــه داد: »در دو ماه 
گذشته سعی کردیم این شرایط را مدیریت کنیم 
و محدودیت هــای اینترنــت را بــه حداقــل ممکن 
برســانیم؛ طوری که تمام ســرویس های مربوط به 
داخل کشور بدون هیچ مشکلی مشــغول به کار 
بودنــد.« وزیــر ارتباطــات حمایــت از پلتفرم های 
داخلی بــرای ارائه ســرویس بهتر به مــردم را یکی 
دیگر از اقدامات انجام شده در این ایام عنوان کرد 
و گفت: »از این فرصت برای توســعه و حمایت از 
پلتفرم های داخلی برای ارائه سرویس بهتر به مردم 
استفاده کردیم تا در صورت برگشت پلتفرم های 
خارجی نیز مردم در انتخاب پلتفرم های خارجی در 
رقابت با داخلی ها، به استفاده از داخلی ها تمایل 
داشته باشند.« وزیر ارتباطات درباره این موضوع 
کــه بخــش خصوصــی به تنهایــی تــوان و امــکان 
ســرمایه گذاری توســعه ارتباطــات ثابــت را ندارد 
نیز گفــت: »۲۰ هزار میلیــارد تومان برای توســعه 
اینترنت ثابت لحاظ شده اســت.« او در پاسخ به 
انتقادات فعاالن کسب وکارهای بخش خصوصی 
نسبت به شرایط موجود حوزه ICT تصریح کرد: 
»من مشــکالت و مســائل مــردم و کســب وکارها 
در ایــن شــرایط را کامــالً درک می کنم و بــرای حل 
این مشــکالت تــالش کردیم بقیــه مجموعه های 
تصمیم گیر را نیز همراه کنیم.« زارع پور به آیین نامه 
تصویب شــده بــرای حمایــت از کســب وکارهای 
مجازی اشاره کرد و گفت: »در این آیین نامه برای 
نخســتین بار دارایی های نامشهود کسب وکارها 
می توانــد به عنــوان وثیقــه مــورد قبــول بانک هــا 
قرار گیــرد و معافیت هــای مالیاتی مناســبی برای 

کسب وکارها مجازی در نظر گرفته شده است.«
وزیر ارتباطات تصریح کرد: »مشکل کمبود نیروی 
انســانی متخصص و مهاجرت نیروهــای موجود 
از مشــکالت جــدی ایــن بخش اســت کــه باید با 
همراهــی و همــکاری فعــاالن ایــن حــوزه بــرای آن 

راه حلی پیدا کنیم.«

مرکــز ملــی فضــای مجــازی در گزارشــی حجــم بــازار 
اینســتاگرام در ایران را ۷۰ هــزار میلیارد تومان در ســال 
اعــالم کــرده و گفته اســت کــه حجــم بــازار اینســتاگرام 
نســبت بــه کل اقتصــاد دیجیتــال کشــور ۷.3 درصــد 
اســت. ایــن آمــار در حالــی از ســوی مرکــز ملــی فضــای 
مجازی اعالم شده که پیش از این معاون وزارت صمت با 
غیرواقعی دانستن خسارت کسب وکارها از محدودیت 
اینترنــت گفتــه بود کــه ســهم فروشــندگان محصوالت 
اینســتاگرامی فقط ســه درصد از کل اقتصاد دیجیتال 

ایران را تشکیل می دهد.
همچنین در همین زمینه امین کالهدوزان، رئیس مرکز 
توســعه تجارت الکترونیکــی در مصاحبه بــا خبرگزاری 
ایرنا اعالم کرده بود که گردش مالی تجارت الکترونیکی 
در فضــای اینســتاگرام در ســال گذشــته بیــن ۲۵ تــا 3۰ 
همت بــوده کــه حــدوداً ۲.۷ درصــد از کل گــردش مالی 

تجارت الکترونیکی کشور را شامل می شود.
طــی بیــش از یــک مــاه گذشــته آمارهــای مختلفــی از 
خســارت قطعی و محدودیت اینترنت به کسب وکارها 

کــه  اعــالم شــده  ایــن زمینــه  منتشــر شــده و در 
کسب وکارهای خرد به دلیل فیلتر اینستاگرام بیشترین 
خسارت را دیده اند. در مقابل این خسارت های چند ده 
میلیاردی به کسب وکارها بابت این محدودیت، مدیران 
دولتی و وزرا از سخنگوی دولت گرفته تا وزیر ارتباطات و 
معاونان وزارت صمت با اعالم اینکه اینترنت در کشــور 
در حالــت عــادی اســت و تنهــا دو پلتفــرم )اینســتاگرام 
و واتــس اپ( فیلتــر شــده اند، آمــار خســارت در ایــن 
زمینــه را غیرکارشناســی، بزرگ نمایی شــده و غیرواقعی 

دانسته اند.
همچنیــن در حالــی کــه دولت بــه آمارهــای اعالم شــده 
از ســمت صنــف فعــال در حــوزه فنــاوری اطالعــات 
ماننــد ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای یــا اتــاق بازرگانی 
اعتقاد ندارد، خــود آمــاری متناقض از میزان خســارت 

کسب وکارها اعالم می کند.
نمونه بارز آن تفاوت آمار سهم بازار اینستاگرام در بازار 
اقتصاد دیجیتال کشــور اســت. علیرضا شــاه میرزایی، 
معاون وزیر صمت در اواخر مهرماه با دروغ خواندن آمار 

جایگزین های ایرانی 

اینستاگرام؟
مرکز ملی فضای مجازی فهرستی از 10 کسب وکار ایرانی 

همانند دیجی کاال، دیوار و شیپور ارائه داده که به زعم آنها 
امکانات کارکردی و تجاری اینستاگرام را دارند
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آیا مراکز مختلف توانسته اند 
نوآوری را به صنعت معدن 

بیاورند؟

مشکلی به نام  
جزیره های نوآوری

سلمان نصر اعتقاد دارد مشکل در این موضوع تعدد 
این مراکز اســت که به نظرم نه تنها مفید نیست، بلکه 
آســیب زا نیز هســت؛ چون باعث عدم تمرکز می شود. 
یک آسیب جدی این است که راه اندازی مراکز نوآوری 
بــه یــک کاالی لوکــس بــرای بســیاری از هلدینگ هــا یا 
صنایع تبدیل شده اســت. او می گوید: »اگر قرار است 
گره از مشکالت صنعت کشور باز کنیم، باید در تعامل 
بیشــتر باشــیم، نــه اینکــه هــر کســی در جزیــره خــود 

مشغول باشد.
ایمینو تاکنون با برگزاری رویدادهای دایان شیوه و مشی 
خود را نشــان داده اســت. اگر بــه ایمینــو به عنوان یک 

هاب نگاه شــود و آزادی عمل و بودجه متناســبی به آن 
اختصاص یابد، قطعــاً همه از همگرایــی انرژی هایمان 
ســود خواهیــم بــرد. ایــن پراکندگــی بــه نفــع هیچ کس 
نیست. متأســفانه همین پراکندگی در سرمایه گذاری 
هم مشــهود اســت. معاونت علمی و فناوری، صندوق 
کار وزارت صمــت، صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و 

بسیاری دیگر هم راستا نیستند.
حداقل تخصصی هم نیســتند. اینها بایــد به تجمیع 
برســند تــا بتوانیــم شــاهد اتفاقــات مثبــت باشــیم. 
همان طــور کــه عــرض کــردم، ایمینــو نمی خواهــد 
ســاختار شــتاب دهی را تکــرار کنــد. عمــده هــدف 

۹۰۰

جا و مکان نوآوری
L O C A T I O N

گفت وگو با سلمان نصر،  مدیر نوآوری و شتاب دهی ایمینو 

در تب وتاب و موج نوآوری دهه اخیر در ایران و جهان، 
صنایع مختلفی دچار تغییرات بنیادین شدند؛ اما 

یکی از مهم ترین شاخه های اقتصادی در کل جهان از 
این بازی عقب ماند. معادن و صنایع معدنی به شکل 

قابل توجهی با نوآوری و این موج فناورانه همراه نشدند. 
این در حالی است که هم عیار ذخایر معدنی در حال 

کاهش است و هم دسترسی سطحی آنها و هم اینکه در 
پروسه استخراج فرآوری و تبدیل به محصول مشکالت 

و چالش های فراوانی پیش روی این حوزه وجود دارد. 
هرچند تاکنون شرکت های فناور زیادی در حوزه معادن 
و صنایع بزرگ محصوالت متنوعی تولید کرده اند، اما 
سهم نوآوری این حوزه نسبت به سایر حوزه ها بسیار 

ناچیز است. عدم استقبال نوآوران از حوزه هایی مانند 
صنایع بزرگ و معادن و صنایع مرتبط با استخراج دالیل 

مختلفی دارد. اما شاید مهم ترین مشکل نبود حلقه های 
پیونددهنده باشد. پیشرفت های علمی و پژوهش های 

دانشگاهی بسیاری درباره حل چالش های این حوزه 
اتفاق افتاده و محصوالت بومی زیادی هم وجود دارد، 

اما فاصله میان دانشگاه و بازار و نبود مسیر های ارتباطی 
بین این دو موجب شده هم صنایع و منابع معدنی 

کشور در بهره وری و حل چالش ها به مشکل بخورند و 
هم شرکت هایی که راهکارهای خالقانه و بومی برای حل 

این چالش ها دارند، صدایی نداشته باشند و نتوانند 
محصول خود را به بازار معرفی کنند. سازمان توسعه و 

نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( چند روز 
پیش رویدادی را با هدف اتصال و شبکه سازی نوآوران 

و شرکت های دانش بنیان با عنوان دایان۳ در حوزه 
HSE برگزار کرد که در آن چهار شرکت دانش بنیان در 

حوزه های مرتبط با معادن و صنایع معدنی محصوالت 
خود را به فعاالن این حوزه ارائه دادند. در حاشیه 

این رویداد با سلمان نصر، مدیر مرکز نوآوری ایمینو 
مصاحبه کردیم و از او درباره اهداف و فلسفه وجودی این 

رویداد و مرکز نوآوری ایمینو پرسیدیم.

آقــای نصــر لطفــاً دربــاره ایمینــو و 
برایمــان بگوییــد. ماهیــت  فعالیت هــای آن 
رویدادهــای دایان چیســت و چه هدفــی را دنبال 

می کند؟
ایمینــو حلقــه اتصــال دانــش و فناوری هــای نوین به 
چرخه معادن و صنایع معدنی کشور است. با توجه 
به اهمیت این بخش و لزوم حرکت به سمت نوآوری، 
سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو( در راستای بسط، توسعه و حمایت از 
کسب و کارهای نوپا )استارتاپ ها( این مرکز را با تمرکز بر 
نوآوری و انتقال فناوری در شهریورماه ۱3۹۹ راه اندازی کرد. 
مرکز نوآوری و شتاب دهی ایمینو با هدف ترغیب فناوران و 
نوآوران به ایده پردازی در بخش معادن و صنایع معدنی، 
تسهیلگری و شبکه سازی در اکوسیستم نوآوری بخش 
معدن در راستای توسعه بازار و کاهش هزینه ها و افزایش 
بازدهی کار برای هســته های فناور تشــکیل شده است. 
سلسله رویدادهای دایان که اکنون ســومین رویداد آن را 

برگزار کردیم، در جهت شبکه ســازی و هم رسانی بخش 
نوآوری با صنایع معدنی و حوزه معدن برگزار می شود. در 
دایان های قبلی حوزه فوالد و ماشین آالت را برگزار کردیم 
و امروز دایان3 در حوزه HSE یا ســالمت و ایمنی محیط 
زیست برگزار شد.  دایان۴ هم در حال برنامه ریزی است 
که برنامه آن به طور اختصاصی در حوزه اکتشاف تدوین 

خواهد شد.

 ایــن رویدادهــا چــه ســاختاری دارنــد و 
مخاطبان آن چه کسانی هستند؟

ایمینــو بــه ایــن بینــش رســیده کــه رویدادهــای بــزرگ 
نتیجه بخش نیســت یــا نتایــج آن بســیار اندک اســت، 
بنابرایــن بــا برگــزاری پیش رویداد هــای کوچک تر ســعی 
می کنیم همان نتیجه ای را بگیریم که در صورت برگزاری 
رویــداد بزرگ تــر خواهیــم گرفــت. در ایــن شــیوه ابتــدا 
شــرکت های دانش بنیــان را از طریــق مبــادی مختلــف، 
شناســایی و جــذب می کنیــم؛ ســپس بــا  بررســی و نظر 
کارشناســان آنها را غربال کرده و از بین آنها چند شرکت 
را انتخــاب می کنیــم. ایــن تیم هــا، تیم هایی هســتند که 
قابلیت ارائــه محصول شــان را دارند. در یک نشســت با 
حضور مدیران مختلف از جمله مدیــران ایمیدرو نیازها 
و چالش هــای ایــن شــرکت های دانش بنیــان شناســایی 
می شود. به این ترتیب محتوای رویداد را از پیش تعیین 
کرده ایــم، نیازهــا را شــناخته ایم و اهدافــی را کــه بایــد در 
برگزاری رویداد اصلی به آن برسیم، بسیار مؤثرتر تدوین 

خواهیم کرد.

 شرکت های دانش بنیان در حوزه معادن 
و صنایــع معدنــی بــا چــه چالش هایــی روبــه رو 

هستند؟
بــا توجــه بــه تجربــه ای کــه داریــم، ســه چالــش اصلــی 
دانش بنیان هــا را درک کرده ایــم. عمــده چالش هــای ایــن 
شــرکت ها در سه بخش تقســیم بندی می شــود. چالش 
اول، تأمین مالی؛ چالش دوم، توســعه محصول و چالش 
سوم هم توســعه بازار اســت. ایمینو با توجه به رسالتش 
قصد دارد بین ذی نفعان حوزه معــادن و صنایع مرتبط و 
شــرکت های دانش بنیان ارتباط ایجاد کند؛ شــرکت های 
دانش بنیانــی که محصولــی دارند، امــا به آنها فضــا داده 

نشده است.

فقط                                                     استارتاپ...
 دعوت ثروت ستارگان از 
استارتاپ های فین تکی 

شنبه های استارتاپی  
ثــروت ســتارگان، ســرمایه گذار خطرپذیر 
حوزه فین تک اســت کــه در حــال حاضر 
۱۵ اســتارتاپ فین تــک در پورتفوی تحت 
مدیریــت خــود دارد و به منظــور ارتبــاط 
مستمر با اکوسیستم استارتاپی، رویداد 
»شــنبه های اســتارتاپی« را از اواســط 
شــهریورماه ســال جــاری راه انــدازی کرده 
اســت. در ایــن رویــداد اســتارتاپ های 
فین تــک متقاضی جــذب ســرمایه، پس 
از بارگــذاری درخواســت خود در ســامانه 
»ستاره شــو« )از طریق وب سایت شرکت 
ثــروت ســتارگان( و غربــال اولیــه توســط 
 Pitch( »کارشناسان به جلسه »پیچدک
deck( دعوت می شوند. سامانه ستاره شو 
پورتالی است که به منظور تسهیل ارتباط 
بــا اســتارتاپ های متقاضــی ســرمایه در 
ســایت ثــروت ســتارگان راه انــدازی شــده 
اســت. دعــوت از اســتارتاپ ها بــرای ارائه 
کوتاه یا همان پیچدک در رویداد هفتگی 
شــنبه های اســتارتاپی، مختــص روزهای 
شــنبه نبــوده، اما دلیــل انتخاب ایــن نام، 
اختصاص داشــتن تمام شنبه های هفته 
بــه دعــوت از استارتاپ هاســت. فائــزه 
ســجادیان، مدیر ســرمایه گذاری شرکت 
ثروت ســتارگان در این باره اظهار داشت: 
اســتارتاپی،  شــنبه های  جلســه   »در 
همزمــان بــا جلســه پیچــدک، خدماتــی 
چــون مشــاوره های فنــی و تخصصــی، 
مشــاوره کســب وکار و توســعه ارتباطــات 
در صــورت درخواســت تیم هــا و معرفــی 
بــه ســایر ســرمایه گذاران مرتبــط بــه آنها 
ارائــه می شــود.«  مدیــر ســرمایه گذاری 
شــرکت ثــروت ســتارگان دربــاره فراینــد 
بررســی درخواســت در ستاره شــو بیــان 
کــرد: »تیم هــای اســتارتاپی متقاضــی 
ســرمایه گذاری، از طریــق این ســامانه در 
ســایت ثــروت ســتارگان ثبت نــام کــرده و 
درخواســت خــود را بارگــذاری می کننــد. 
پس از بررسی شــاخص هایی نظیر حوزه 
فعالیت استارتاپ، مقدار سرمایه گذاری 
مــورد نیــاز و صحت ســنجی اولیــه طــرح  
کســب وکار بــه جلســه پیچــدک دعــوت 
خواهند شد و در صورت تأیید کمیته وارد 

مرحله ارزیابی موشکافانه می شود.«

NEWSخبر
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گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

هشــتم نوامبــر روز خونین بــازار ارزهــای دیجیتــال بود. 
بیت کویــن حمایت چنــد ماه اخیــرش را از دســت داد و 
با ۱۶ درصد ســقوط کمترین قیمت یک سال گذشته را 
به خود دید. این اتفاق از اســتعفای مدیرعامل شــرکت 
آلمدا ریسرچ شروع شــد. آلمدا ریســرچ قبالً با صرافی 
اف تی ایکــس همــکاری می کــرده و از آنهــا وام دریافــت 

کرده بود. مشکالت در ترازنامه مالی صرافی 
اف تی ایکــس هــم نشــان از کســری بودجــه 

شش میلیارد دالری داشت.
موجــودی  آنچیــن،  تحلیل هــای  طبــق 
اســتیبل کوین های صرافــی اف تی ایکــس 
طی دو هفتــه اخیر حــدود ۹۰ درصد کاهش 
داشته است. مدیرعامل صرافی بایننس هم 
در توییتر اعالم کرد کــه قصد دارد توکن های 
اف تی تی خــود را به میــزان نیم میلیــارد دالر 
نقد کند. او در یک توییــت دیگر تصویری از 

یک تراکنش را منتشر کرد که نشان می داد ۲3 میلیون 
توکن اف تی تی تقریباً بــه ارزش ۵۸۵ میلیون دالر از یک 
کیف پــول ناشــناس بــه صرافــی بایننــس منتقل شــده 

است.
پــس از بــروز ایــن شــایعات کاربــران بــرای برداشــت 
دارایی هایشــان بــه صرافــی اف تی ایکس هجــوم بردند. 
بــه طــوری کــه در روز هفتــم نوامبــر گزارشــی از نانســن 
منتشــر شــد کــه نشــان مــی داد اســتیبل کوین هایی که 
در یک هفته اخیــر از صرافی اف تی ایکس خارج شــده، 
ارزشی بالغ بر ۴۵۱ میلیون دالر داشته است. با افزایش 

فشــارها بــه صرافــی اف تی ایکــس، ســم بنکمــن فریــد، 
مدیرعامــل ایــن صرافــی از ژائو درخواســت کمــک کرد. 
خبرهایی هــم از موافقت ژائو برای خرید منتشــر شــد، 
امــا بعــد مدیرعامــل بایننــس در توییتــی اعالم کــرد که 
این معامله اتفــاق نخواهد افتاد. در نتیجــه اف تی تی با 
سقوط بیشــتری مواجه شــد و صرافی اف تی ایکس هم 
برداشــت ها از ایــن صرافــی را موقتــاً متوقف 
کرد. این اتفــاق بســیاری از کاربــران را به یاد 
فاجعه لونا انداخت. عدم تــوازن در ترازنامه 
لونــا و اســتخر نقدینگــی طی چند ســاعت، 
قیمت این ارز را تقریباً به صفر رساند. تصور 
تکرار این فاجعــه کاربران را به این واداشــت 
تــا دارایی های خــود را نقد کننــد و همین امر 
باعــث شــد فشــار فــروش در بــازار به شــدت 
افزایش یابد. بسیاری از کارشناسان اما این 
اتفاق را بــا بالیی که بر ســر لونا آمد، مشــابه 

نمی بینند.
در این میان ردپایی هم از ایالن ماسک دیده می شود. در 
کش وقوس خرید توییتر توسط ایالن ماسک، مدیرعامل 
بایننــس مبلغــی حــدود نیــم میلیــارد دالر بــه ماســک 
پرداخت کرد تا در این ســرمایه گذاری شــریک شود. در 
واقع این درخواســت ماسک از ســی زی بود که نهایتاً با 
جواب مثبت روبه رو شــد. امــا مدیرعامــل اف تی ایکس 
در پاســخ به درخواســت مشــابه از طرف ماسک جواب 
رد داده بــود. پــس از آن بــود که شــایعات ورشکســتگی 
اف تی ایکس مطرح شد و این همزمانی سقوط اف تی تی 

و مبلغ نقدشده توسط مدیرعامل بایننس از توکن های 
اف تی تــی ایــن گمانه زنی را بیــن کاربــران ایجاد کــرده که 
ماســک و ســی زی در همدســتی بــا هــم اف تی ایکــس را 
زمین زده اند. در جدید ترین خبرها »جاســتین  ســان«، 
بنیان گذار ترون، سیگنال هایی برای نجات اف تی ایکس 

ارسال کرده است.
 سان در یک اظهارنظر گفته: »برنامه ای دارد که می تواند 
شــرایط را بــه حالــت عــادی برگردانــد.« کارشناســان و 
فعاالن حوزه کریپتوکارنســی همواره بر ایــن نکته تأکید 
دارند که بازار ارزهای دیجیتال به سبب عمر کوتاه خود 
هنوز بسیار نابالغ است. قانون گذاری و رگوالتوری هنوز 
به صورت فراگیر در این بازار شــکل نگرفته و در قیاس با 
بازارهــای مالی دیگــر از حجم کمتــری برخوردار اســت. 
عــالوه بــر آن نوســانات بســیار و ســهولت در ســاخت 
دارایی های بدون پشــتوانه و پروژه های اســکم، ریســک 
این بازار را نسبت به بازارهای دیگر بسیار باالتر می برد. 
البتــه بــرای کاربــر ایرانی کــه همــواره تحــت تحریم های 
مختلــف قــرار گرفتــه، ایــن ریســک چندبرابــر خواهــد 
شــد. بســیاری از کاربران ایرانــی در صرافی های خارجی 
مشــغول معامله هســتند؛ صرافی هایی که عموماً برای 
کاربران ایرانی ممنوع اســت. از آنجایی که ممکن است 
بســیاری از کاربــران ایرانــی در صرافــی اف تی ایکس هم 
دارایی هایی داشته باشند و آن صرافی را برای معامالت 
خود انتخاب کرده باشند، به سراغ چند صرافی داخلی 
رفتیــم و از کارشناســان آنهــا در مــورد مشــکالتی که به 

وجود آمده، چاره جویی کردیم. 

 ایرانی ها و صرافی های 
خارجی

ً دست مان به  فعال
جایی بند نیست!

ســومین صرافــی بــزرگ دنیــا بــا دو 
زیربرنــد بین  المللــی و آمریکایی، اعالن 
ورشکســتگی کــرد. اینکــه چــه دالیلــی 
باعث شد تا این صرافی به چنین روزی 
دچار شود، در حال حاضر مهم نیست. 
مطلبــی کــه اهمیــت دارد این اســت که 
برای ایرانیانی که در ایــن صرافی دارایی 
داشــتند، عمــالً هیــچ امــکان پیگیــری 

حقوقی و دریافت دارایی وجود ندارد.
شرکتی که ذیل فصل ۱۱ قوانین شرکتی 
آمریکا، اعالن ورشکستگی کند، نیاز به 
پیگیری هــای حقوقی از جملــه انتخاب 
امیــن امــوال، مذاکــره بــا طلبــکاران و 
بســتانکاران و... خواهــد داشــت تــا در 
صورت امــکان تنها بخشــی از دارایی ها 

از محل اموال وصول شود.
مســلماً این امکان بــرای مالــکان ایرانی 
با توجه به قوانین و شــروط اســتفاده از 
خدمات مندرج در صرافی اف تی ایکس 
وجود ندارد. حتی اگر شروط استفاده از 
خدمات این صرافی به ایرانیان نیز اجازه 
اســتفاده می داد، فرایندهــای حقوقی و 
هزینه های پیگیــری آن چنیــن اجازه ای 

برای کاربران ایرانی فراهم نمی کرد.
تمامــی صرافی هــای خارجــی مشــمول 
چنیــن بنــدی بــر اســاس قوانین کشــور 
محل فعالیت هســتند. به عنــوان مثال 
کوینکس کــه یک صرافی ثبت شــده در 
هنگ کنــگ تلقــی می شــود نیــز تحــت 
همین قوانین فعالیت می کند. فصل ۱۱ 
قانون شــرکت ها در هنگ کنگ برگرفته 
از قوانیــن شــرکت ها در آمریکاســت. 
بنابرایــن در صورتــی کــه ایــن شــرکت 
نیــز اعــالن ورشکســتگی کنــد، عمــالً 
دارایی هــای ایرانیان فعال در این بســتر 
نیز از بین خواهد رفــت. مهم تر آنکه بر 
اســاس قوانیــن شــرکتی در هنگ کنگ، 
قانــون نمونــه آنســیترال در خصــوص 
ورشکستگی فرامرزی مورد پذیرش قرار 

نگرفته است.
خالصــه آنکــه معامــالت و نگهــداری 
دارایــی در پلتفرم هــای خارجــی، بــرای 
ایرانیــان بیــش از هــر جــای دیگــری در 
دنیــا مخاطــره داشــته و در صــورت بروز 
کالهبرداری یا هر گونه مشــکل یا حتی 
بلوکه شــدن امــوال، ناشــی از قوانیــن 
تحریمــی، هیچ مســیر ســهل الوصولی 
بــرای پیگیری هــای حقوقــی آن وجــود 

نخواهد داشت.
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درباره کاربران ایرانی

چه بر سر اف تی ایکس آمد و حاال کاربران ایرانی که در این صرافی 
بین المللی فعال بوده اند، دست شان به کجا بند است؟

یک وکیل روی صندلی 
بنکمن نشست

جان ری کیست؟

پس از استعفای بنکمن، »جان جی ری«، وکیل آمریکایی 
مدیریت صرافی ورشکسته اف تی ایکس را بر عهده گرفت 
و در بیانیه ای اعالم کرد که اجراشدن سریع فرایند فصل ۱۱، 
به بازگشت سرمایه سهام داران کمک می کند. او همچنین 
خطاب بــه تمــام ذی نفعــان اف تی ایکــس؛ از کارمنــدان و 
کاربران گرفته تا اعتباردهنــدگان و دولــت، اعالم کرد تیم 

جدید موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.
او از سرمایه گذاران خواست که سرعت تغییر و تحوالت را 
درک کنند و در صورت نیاز همکاری های الزم برای ارسال 

مدارک را انجام دهند. این فصل از قانون ورشکستگی به 
سازمان دهی مجدد شــرکت ها مربوط اســت؛ بدهکاران 
فصل ۱۱ معموالً طرحی برای سازمان دهی مجدد پیشنهاد 
می دهند تا تجارت خود را زنده نگه دارند و بدهی خود را در 

طول زمان به طلبکاران بپردازند.
این طرح نباید آن قدر طوالنی باشد که از نظر دادگاه قابل 
اجرا نباشــد. معمــوالً اجــرا و تکمیل طــرح فصــل ۱۱ یک 
بدهکار تجاری کوچک بین سه تا پنج سال زمان می برد. 
نــام جــان ری از ســال ۲۰۰۴ پس از افشــا بــرای نظــارت بر 
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زنان نوآور
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 W O M E N

درباره فولورونشو آالکیجا

از منشی گری
تا یافتن چاه نفت 

فولورونشــو آالکیجا، زنی فعــال و نیکوکار 
اســت که در یک خانواده متوسط به دنیا 
آمــد، امــا بــه ثروتمندتریــن زن نیجریــه 
تبدیل شــد. آالکیجا در ۱۵ ژوئیــه ۱۹۵۱ در 
یکــورودو متولــد شــد. اگرچــه خانــواده او 
از قشــر متوســط شــهری بودند، امــا برای 
تحصیالت اهمیــت خاصی قائــل بودند. 
او در هفت ســالگی به ولز انگلستان رفت 
تا تحصیــالت ابتدایــی خود را در مدرســه 
دخترانه دینوربن ادامه دهد. پس از اتمام 
تحصیالت ابتدایی، به نیجریه برگشــت 
و در دبیرستان مســلمانان تحصیل کرد. 
ســپس بــرای تحصیــل دوره منشــی گری 
در کالج مرکزی پیتمن لندن به انگلستان 
بازگشــت. آالکیجــا کار خــود را در ســال 
۱۹۷۴ بــه عنــوان منشــی اجرایــی در
Sijuade Enterprises در الگــــــوس 
نیجریــه آغــاز کــرد. او در کارش بســیار 
دقیق و درخشــان بود و توانست به عنوان 
منشی اجرایی مدیرعامل بانک ملی سابق 
شیکاگو ارتقا بگیرد و به آنجا منتقل شد. 
ســپس رئیس بخش امور شــرکتی بانک 
بــازرگان بین المللی نیجریه شــد و در آخر 
به عنوان معــاون دفتــر وزارت خزانــه داری 
انتخاب شــد. آالکیجا ۱۲سال در صنعت 
بانکــداری کار کــرد، امــا تصمیــم گرفــت 
اشتیاقش به دنیای فشن و مد را پی بگیرد. 
او بــرای تحصیل در رشــته طراحــی مد در 
کالــج مــد آمریکایــی لنــدن به انگلســتان 
رفت. پس از بازگشــت به نیجریــه، اولین 
برند مد خود به نام »خانه مد رز شــارون« 
را راه اندازی کرد. او در مــاه می ۱۹۹3 مجوز 
اکتشــاف چاه نفت گرفت و پــس از اینکه 
به نفت دســت یافــت، دولــت نیجریه ۵۰ 
درصد از سهام را مدعی شد، چون معتقد 
بود آالکیجا روزی ۱۰ میلیون دالر از این چاه 
درآمد خواهد  داشت. آالکیجا با این ادعا 
مخالفت کــرد و پیروز شــد. همیــن اتفاق 
باعــث شــد او ثروتمندتریــن زن نیجریــه 

باشد .

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با زهرا غفوری درباره کلبه مهرسان؛ او می گوید 
برخی برنامه های توسعه ای خود را به خاطر فیلتر شدن 

شبکه های اجتماعی به تعویق انداخته است

ارتباط مان با کسب و کارها 
مختل شده است 

نو�ن،  فناوری های  با  �لف�ق  در  چه  و  آن  ��تی  شکل  در  چه  �یمه،  صنعت 
در  یک  سو  از  که  صنعتی  می رود؛  شمار  به  �ول ساز  و  مهم  صنا�ع  از  یکی 
را  مالی  ا�تفاع  دیگر  سو�ی  از  و  اوست  �یازهای  رفع  و  نها�ی  کار�ر  خدمت 
�یمه دیج��ال و ورود  صاحبان کسب و کارها در �ی دارد. اما صنعت  �رای 
که  آن طور  ا�ران  در  مخ�لف  دال�ل  به  آن،  در  نوآورانه  راهکارهای  و  روش ها 
باید و شاید رشد نکرده است. شاید مهم تر�ن دل�ل آن را می توان وزن �نگ�ن 
دست و پای  گاه  که  دا�ست  �نظیم گری  موانع  �رخی  و  رگوالتوری 
را  د�یا  روز  فناوری های  با  شدن  همگام  اجازه  و  می �ندد  را  کسب و کارها 
و  سو  یک  از  حوزه  ا�ن  به  نوآور  و  م�نوع  کسب و کارهای  ورود  نمی دهد. 
مشکالت آنها از سوی دیگر و همچ��ن اهمیت حوزه ا��شورتک، ما را �ر آن 
داشت که دوهفته نامه ای با عنوان «�یمه دیج��ال» را ضمیمه هفته نامه 
کارنگ ک�یم و نگاهی عم�ق تر و تخصصی تر به ا�ن بخش دا�ته با�یم.

I N T E R V I E W

مخالفت کــرد و پیروز شــد. همیــن اتفاق 
باعــث شــد او ثروتمندتریــن زن نیجریــه 

باشد .

زهرا غفوری که از کودکی به کارهای هنری عالقه مند بوده و دوست داشته در زمینه هنر فعالیت کند، در رشته گرافیک 
تحصیل می کند و بالفاصله پس از فارغ التحصیلی جذب بازار کار می شود و به عنوان طراح گرافیک هشت سال در یک 
شرکت فعالیت می کند. اما در میانه مسیر کارمندی، تصمیم می گیرد کار نقاشی روی چوب را آغاز کند. به همین ترتیب 

محصوالتی را تولید می کند و بعد با ایجاد یک صفحه اینستاگرامی، این محصوالت را برای فروش به نمایش می گذارد. کم کم 
کارش رونق می گیرد و به این فکر می افتد که از کارمندی کناره گیری کند. او می گوید مهم ترین علت این تصمیم آن بوده که 
احساس می کرده بهترین سال های عمرش را بدون آنکه اختیاری در مدیریت زمانش داشته باشد، در ازای حقوق آخر ماه 

می فروشد. با او درباره جزئیات کسب و کارش، مخاطرات و رؤیاهایش به گفت و گو پرداختیم. 

کلبه مهرسان دقیقاً چه فعالیتی انجام 
می دهد؟

مــا مرکــز فــروش متمرکــزی هســتیم کــه صنایع دســتی و 
ظــروف دست ســاز ســرامیک را به صــورت عمــده و جزئی 
می فروشــیم. در حقیقــت مــا شــرایط معرفــی و فــروش 
محصوالت صنایع دســتی را بــرای تولیدکننــدگان ایرانی 
تسهیل می کنیم. شبیه یک گالری آنالین که محصوالت 
بسیار متنوعی با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان گوناگون 

دارد. 

 چــه شــد کــه بــه فکــر راه انــدازی ایــن 
کسب و کار افتادید؟

در ابتدا کار نقاشــی روی چوب انجام می دادم و در صفحه 
اینستاگرام می گذاشتم. وقتی این کار رونق گرفت، با خانمی 
که خارج از کشــور زندگی می کرد و عالقه زیــادی به فروش 
صنایع دستی ایرانی داشت، آشنا شدم. روش کار او به این 
شکل بود که از مشتریان خارج از کشور سفارش می گرفت 
و ما نیز ســفارش های نقاشــی روی چوب را تولید و ارســال 
می کردیم. در این میان متوجه شــدم که درخواســت برای 
سایر محصوالت صنایع دستی نیز زیاد است، اما به دلیل 
تنوع صنایع دســتی و همچنین تنــوع تولید کنندگان این 
محصوالت، همیشه خرید عمده از چندین منبع مختلف 
برای کسانی که گالری دارند یا صاحب فروشگاه اند، بسیار 
ســخت اســت و اگر مرکزی باشــد که این صنایع دستی را 
به صــورت متمرکز عرضــه کند، بســیاری از فروشــندگان و 

گالری داران از آن استقبال می کنند.
به این ترتیب شــروع به تعامل بــا هنرمندان کــردم و کلبه 
مهرسان به پلی برای اتصال فروشندگان و تولیدکنندگان 

صنایع دستی ایران تبدیل شد.

 از چــه زمانــی فعالیــت خــود را شــروع 
کردید؟ سرمایه اولیه تان چقدر بود؟

نقاشــی روی چوب را پنج ســال اســت که انجام می دهم و 
کلبه مهرسان و فروش صنایع دستی را دو سال و نیم است 
که آغاز کرده ام. من در ابتدا با ۲۰۰ هزار تومان کارم را شروع 
کردم و محصــوالت را به فامیــل و دوســتان می فروختم. تا 
مدت ها هر ســودی را که کســب می کــردم، مجــدداً در کار 
سرمایه گذاری می کردم. همان سرمایه اولیه را هم از مبلغ 

درآمدی که از کار کارمندی کسب کرده بودم، برداشتم.

 فکر می کنید مزیت رقابتی تان چیست؟
بسیاری از دوســتان گالری دار هســتند که طی سال ها کار 
پخش صنایع دستی را انجام می دهند و بالطبع هزینه های 
زیاد و محدودیت نمایش محصوالت در یک گالری باعث 
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گفت وگو با نیما فاضلی، مدیرعامل دکتردکتر که می گوید 
تالش شان این است از آسیب های ناشی از وضعیت 

اینترنت کمترین خسارت را ببینند

نقش محتوای آموزشی
 در سالمت دیجیتال

همه آنچه می توان از ظرفیت های وب 3 برای حوزه سالمت انتظار داشت

متاورس و سالمت ما

REVIEWبررسی

آیا  متاورس می تواند آینده مراقبت های بهداشتی 
باشــد؟ فناوری های نوین نظیر متــاورس، واقعیت 
افزوده و هوش مصنوعی چه نقشــی در پزشکی از 
راه دور دارند؟ دانش و فناوری های میان رشته ای چه 
کسب وکارهای جدیدی را در قالب خدمات مراقبتی 
و بهداشتی ایجاد می کند و آیا تجربه های متاورسی 

مشوق هایی برای خودمراقبتی خواهد بود؟

 تله مدیسن یا پزشکی از راه دور 
پزشکی از راه دور در دو سال گذشته به ویژه پس از 
همه گیری کووید ۱۹ و از زمانــی که محدودیت های 
قرنطینه اعمال شــد، رشــد زیادی داشــته اســت. 
طبــق تحقیقــات اســنچر، تعــداد مراکــز درمانــی 
ارائه دهنده خدمات درمانــی از راه دور از ۴3 درصد 
قبــل از همه گیری بــه ۹۵ درصد پــس از همه گیری 
افزایش یافته است. اکنون که متاورس با امکانات 
فراوان خود وارد بازی سالمت شده، این تعداد حتی 
بیشتر هم خواهد شد و تعداد زیادی از مشتریان 
در سراسر جهان شروع به اســتفاده از این فناوری 
برای دریافــت مراقبت های حرفــه ای خواهند کرد. 
بــا افزایــش پیشــرفت های فنــاوری، ماننــد هــوش 
مصنوعــی، رباتیــک و واقعیــت افــزوده و واقعیت 
مجــازی، زنجیــره عرضــه و تقاضــا، هــر دو منطقه 
انتخاب ها را برای بیماران در فضای مجازی گسترش 
و الگوهــای رفتاری مصرف کننده را تغییــر داده اند. 
بخش پزشکی هم که همواره با نوآوری عجین شده 
و برای چندین دهه در حال پیشــرفت بــوده، آماده 

پذیرش این مفهوم جدید متاورس است.

 ناگهان متاورس 
شــکی نیســت که امروزه متاورس موضوع بســیار 
داغــی اســت. ایــن دنیــای دیجیتالــی به اشــتراک 
گذاشته شــده توســط فیس بــوک و پلتفرم هــای 
متعــدد دیگــر کــه از بســتر بالکچیــن هــم بهــره 
می برند، پتانســیل این را دارد که شکل جدیدی از 
ارتباط و زیســت بشــری را رقــم بزند و ســطح کامالً 
جدیدی از خدمات، از جملــه ســالمت از راه دور را 
به ارمغان بیاورد. همچنین پتانسیل بهبود در همه 
شاخه های مراقبت های بهداشتی، از سالمت روان 

و مراقبت های بهداشتی مجازی تا حتی روش های 
جراحی پیچیده را دارد. متاورس یک فناوری وب3 
اســت که از هــوش  مصنوعــی، واقعیــت افــزوده و 
واقعیت مجازی استفاده می کند و همراه با اینترنت 
اشــیا برای توانمندســازی پزشــکان و پرســتاران در 
خط مقدم بیمــاری همه گیر، برای فالــوآپ بیماران 
پس از مراحــل درمانــی حضوری، رصــد وضعیت 
بیماران بســتری از طریق گجت ها، یا برای افزایش 
بهره وری تیم نجات و تسکین عالئم استرس پس 
از سانحه اســتفاده می شــود. با متاورس، خدمات 
سنتی پزشــکی از راه دور را می توان گسترش داد و 
به ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی این امکان 
را می دهــد کــه به راحتــی بیمــاران را در یک محیط 
مجازی امن معاینه کنند و با موفقیت شرایط خاص 

را تشخیص داده و درمان کنند.

 آینــده متــاورس در مراقبت هــای 
بهداشتی

دوقلوهای دیجیتال: همان طور که گفته شــد یک 
دوقلــوی دیجیتالــی، مدل مجــازی یا شبیه ســازی 
یک فرایند، سیستم یا شیء را نشان می دهد که با 
استفاده از داده های دنیای واقعی تولید می شود. در 
مورد  متاورس، دوقلوی دیجیتالی می تواند نماینده 
خــود بیمار باشــد کــه به عنــوان »بدن آزمایشــی« 
نیــز شــناخته می شــود. پزشــکان و متخصصــان 
می توانند از این فناوری برای پیش بینی همه چیز، از 
واکنش های بیمار گرفته تا داروهای خاص و راه های 

بهبودی پس از جراحی استفاده کنند.
فناوری بالکچین: بسیاری از کارشناسان پیشنهاد 
می دهنــد کــه فنــاوری بالکچیــن نقش کلیــدی در 
مفهوم  متاورس ایفا می کند و جوامع غیرمتمرکز 
را قادر می ســازد تا وجود داشته باشــند و با هم کار 
کنند. بالکچین می تواند در مراقبت های بهداشتی، 
برای ایمن سازی داده های بسیار ارزشمند بیماران 

مورد استفاده قرار گیرد. 
همگرایــی: همگرایــی چندین فنــاوری بــا متاورس 
می توانــد بــه ایــن معنــی باشــد کــه متخصصــان 
مراقبت های بهداش تی می توانند بسته های درمانی 

و برنامه های درمانی مشترک را انجام دهند.

عباس عینعلی 

abbas.einali
@gmail.com

سالمت دیجیتال چشم به وب 3 
دوخته است

بیمارستان های 
مجازی در متاورس

محیط هــای بیمارســتانی واقعیت مجــازی به یــک امر 
عادی تبدیل می شوند و پزشکان را قادر می سازند تا یک 
نمای کامل 3۶۰ درجه از مسائل مربوط به مراقبت های 

بهداشتی بیمار را دریافت کنند.
از دوره همه گیری، پزشکی از راه دور به نرخ باالی پذیرش 
در بین بیماران رسید. بزرگ ترین مزیت داشتن خدمات 
مشــاوره آنالیــن ایــن اســت کــه هــر فــرد می توانــد برای 
نیازهای خــود به بهتریــن پزشــک مراجعه کنــد. رابطه 
بین بیماران و پزشکان به اندازه خود درمان مهم است. 
توسعه این راه حل به مرحله بلوغ رسیده و اکنون بیماران 
می توانند از خدمــات مهم با راه های ســاده ای برخوردار 

دکتردکتر سامانه رزرو آنالین نوبت دکتر و خدمات مشاوره پزشکی است که در یزد متولد شد، اما در تهران به بلوغ رسید. 
این پلتفرم در سال ۱۳۹۴ توسط علی سریزدی با هدف نوبت دهی مطب های یزد بنا نهاده شد و پس از مدتی توانست 

رشد خوبی را تجربه کند و پایش به تهران و دیگر شهرها هم باز شد؛ تا اینکه در سال ۱۳۹۸ کل سهام آن به شرکت 
سرمایه گذاری لیان واگذار شد.  بعد از خروج سریزدی از دکتردکتر، شهریار شرافتی مدیریت عاملی این مجموعه را بر 
عهده داشت و این همکاری تا بهمن ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد و پس از خداحافظی شرافتی، امروز نیما فاضلی، مدیرعامل 
دکتردکتر است. فاضلی ۴۱ساله است و عمده تجربه اش در حوزه  آی سی تی و بیشترین سوابق کاری اش در همکاری 

با اپراتورهای کشور بوده است. او از سال ۱۳۹۹ وارد اکوسیستم استارتاپی شده و در کنار تیم های مختلفی در حوزه های 
متنوعی مانند رمزارز، باشگاه مشتریان و فروشگاه های اینترنتی، به عنوان منتور و مشاور حضور داشته است. در یک 
همکاری کوتاه با علی بابا، سمت معاون عملیات این مجموعه را هم در کارنامه خود دارد که به گفته او یکسری اختالف 

سالیق مانع از ادامه همکاری اش با علی بابا شده و نهایتاً به دعوت »ژوبین عالقبند« سکان دکتردکتر را به دست می گیرد. 
عالقبند در زمان تصاحب دکتردکتر گفته بود برای تبدیل دکتردکتر به بزرگ ترین بازیگر سالمت دیجیتال ایران برنامه 

دارند. حاال به گفته نیما فاضلی دکتردکتر، با فاصله کم از رقبا، رهبر بازار نوبت دهی مطب است. 

آقای فاضلی لطفاً کمی درباره دکتردکتر 
از زمــان عهده دار شــدن مدیریــت عاملــی برایمان 
بگویید؛ چــه اقداماتی انجــام شــده و دکتردکتر در 

حال حاضر چه وضعیتی دارد؟
از زمان عهده دار شــدن مدیریت  عاملــی دکتردکتر تمرکز 
اصلی را روی هسته  کسب وکار یعنی نوبت دهی اینترنتی 

گذاشــتیم. در الیــه محصــول و در الیه هــای 
توســعه کســب وکار و الیه هــای مدیریتــی هــم 
مشــکالتی وجود داشــت کــه ســعی کردیم به 
آنهــا بپردازیــم. نســخه  اندرویــد دکتردکتــر با 
بهبود تجربــه  کاربــری بــه زودی روی مارکت ها 
عرضــه  خواهد شــد کــه تالش شــده ســهولت 
هرچه بیشتر را برای مخاطب مان ایجاد کنیم. 
روی برند کارفرمایی مان کار کردیم و توانستیم 
افراد متخصص و باانگیزه ای را جذب تیم کنیم 
که همیــن موضوع باعث شــد در کمتــر از یک 
ســال رشــدهای قابل توجهــی را تجربــه کنیم. 

نزدیک به ۱۵هزار پزشــک از طریق پرتال مدیریت نوبت با 
ما همکاری می کنند. با بهبود هســته کســب وکار در چند 
ماه گذشــته افق های جدیدی را برای توســعه محصول در 

اقتصاد ســالمت مدنظر داریم و به زودی بــه آنها خواهیم 
پرداخت.

 شــما بازار ســالمت دیجیتــال را چگونه 
ارزیابــی می کنیــد؟ ســهم ســالمت دیجیتــال از 

اقتصاد سالمت چقدر است؟
چالش جهانی کرونا در سراسر دنیا باعث رشد 
پلتفرم های حوزه سالمت شد. رشد انفجاری 
این حوزه نگاه های زیــادی را به خود جلب کرد 
و چه بســا شــکل صعــودی نمودارهــای رشــد، 
بســیاری را به اشــتباه انداخت. آغاز همکاری 
مــن بــا دکتردکتــر بــا فروکــش کرونــا و بالطبع 
واقعی تــر شــدن فضــای کســب وکار مصــادف 
بود. یعنی من زمانی عهده دار این مســئولیت 
شــدم که رشــد ها اتفاق افتاده بود و حــاال باید 
برای ماندگاری مخاطب کار می شد. تا اندازه ای 
تغییر رفتار کاربر در دوره کرونا باعث شــد این 
اتفاق بیفتد. تا قبل از کرونا بازار ســالمت دیجیتال سهم 
چند دهــم درصــدی از اقتصــاد ســالمت را داشــت، اما با 
همین رشــدهایی کــه در دوره کرونــا اتفاق افتاد، می شــود 
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لجستيک
L O G I S T I C

سرمایه گذاری کبیفای
روی واحد لجستیک

تحویل در کمتر از
۳0 دقیقه

 »کبیفــای« )Cabify( در حــال 
سرمایه گذاری روی واحد تحویل 
جدید خود است. این شرکت اسپانیایی 
سواری، قرار است ۲۰ میلیون دالر در واحد 
خــود  جدیــد  لجســتیک  تجــاری 

سرمایه گذاری کند.

 این شرکت که مقر آن در مادرید 
اســت، پیش از ایــن در آمریکای 
التین تجــارت می کــرد، امــا در ســال های 
اخیــر، به ویژه پــس از همه گیــری، خطوط 
تجاری خود را در زمینه تحویل بسته ها و 

لجستیک گسترش داده است. 

 کبیفای در سراسر بازارهای خود 
در جهان، پنج هزار مشتری دارد 
و چندین معامله با خرده فروشان بزرگ تر 
ماننــد »مــرکادو الیبــر« و همچنیــن 
رســتوران ها امضــا کــرده و بــرای راحتــی 
فروشندگان خود در حال ادغام با پلتفرم 
شاپی فای است. ویکنت پاسکوال، معاون 
لجســتیک کبیفــای گفــت: »هــدف این 
واحد تجاری این است که تحویل را در 3۰ 

دقیقه یا کمتر انجام دهد.«

تجــاری  نــام  یــک  کبیفــای   
تثبیت شــده در بازار حمل و نقل 
اســت کــه بیــش از ۱۰ ســال در اروپــا و 
بــا  دارد.  قدمــت  التیــن  آمریــکای 
سرمایه گذاری فوق این امکان برای کبیفای 
فراهم شده که پنج برابر ســریع تر از زمان 
قبلــی، کار تحویــل را انجــام دهــد و ظــرف 
هشت ماه پس از راه اندازی این سرویس 

از ۵۰۰ هزار تحویل نیز فراتر رود.

 سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دالری 
این شرکت، با هدف تقویت مدل 
جدید کســب و کار برای این شرکت انجام 
می شــود، زیرا بــه دنبــال این اســت که به 
جریان های درآمدی خود تنوع بخشد و به 

مدل های سنتی متکی نباشد.

NEWS خبر

گفت و گو با رضا مقصودی، مدیرعامل شرکت «پردازش 
داده نگار» که تمرکز خود را روی برنامه نویسی برای حوزه پست و 
لجستیک گذاشته و «چابک» و «پستچی» را روانه بازار کرده است

پستچی
هم نشینی نرم افزار و لجستیک 

با اینکه در نگاه اول ارتباط چندانی میان پست و 
لجستیک با حوزه نرم افزار احساس نمی شود، اما خوب 

که در این صنعت دقیق شویم قضایا به شکل دیگری 
دیده می شوند. صنعت لجستیک و پست هم در ارتباط 
با مشتری و کسب وکار و هم در ارتباط با مدیریت ارسال 
بسته ها نیاز دارد از مدل سنتی خارج شود و نرم افزارهای 

بومی سازی شده و خاص شرکت خود را فعال کند، چرا 
که مشتریان آنها یا کسب و کارهایی هستند که تمایل 
دارند شیوه ارسال بسته های خود را انتخاب کرده و در 
جریان وضعیت لحظه به لحظه آن باشند یا کسانی که 

می خواهند بسته های خود را خیلی سریع تحویل بگیرند. 
در هر دو حالت برنامه ریزی نرم افزاری می تواند این 

خواسته های مشتریان را محقق سازد. 
رضا مقصودی، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت »پردازش 

داده نگار« و ایجادکننده نرم افزار چابک و پلتفرم پستچی 
در حوزه پست و لجستیک، بیش از ۲۰ سال است به 

صورت تخصصی و متمرکز در زمینه فعال سازی این دو 
نرم افزار کار می کند. آنچه در پی می آید، گفت و گوی ما با 
مقصودی درباره تاریخچه و چگونگی فعالیتش در حوزه 

لجستیک و کاربردهای دو نرم افزار چابک و پستچی 
است. 

چطور شد وارد حوزه لجستیک شدید؟
من در دانشگاه امیرکبیر در رشته علوم کامپیوتر تحصیل 
کرده ام و از همان سال های نخســت ورودم به دانشگاه در 
زمینه هــای نرم افــزاری نیــز فعالیت داشــتم. بعــد از اتمام 
تحصیــالت دانشــگاهی در ســال ۱3۸۱ بــا یــک شــرکت 
انگلیسی در حوزه نرم افزاری مدیریت پروژه و HIS، حدود 
شــش ســال به شــکل دورکاری همــکاری کــردم. در همــان 
ســال ها با یــک شــرکت اماراتــی کــه در زمینــه حمل و نقل 
خودرو فعالیت می کرد، آشــنا شــدم. فعالیت این شرکت 
اماراتــی در حــوزه واردات خــودرو از کشــورهای اروپایــی و 
آسیایی بود و مشتریانش اکثراً واسطه هایی از کشورهای 
عضو CIS و GCC بودند. این شرکت می بایست کار تحویل 
خودروهای وارداتی را تا مقصد نهایی به این کشورها انجام 
می داد. پروســه انجام این خدمات تا قبل از این همکاری، 
تحت برنامه اکسل انجام می شــد و ما اتوماسیون این کار 
را در عرض دو ســال به طور کامــل انجام دادیــم. در واقع از 
هنگام خرید خودرو تا هنگامی که خودرو به تحویل کننده 
نهایی برسد، تمامی مراحل، از تراکینگ گرفته تا مدیریت 
مالی پروژه، تحت پوشــش وب قابل پیگیــری و ردیابی بود 
و مراحل ارســال خودرو به صــورت لحظه ای از روی شــماره 
شاســی خودرو قابلیت رهگیری داشــت. بعــد از آنکه این 
کار را انجــام دادیم و تجاربــی در این زمینه کســب کردیم، 
به حــوزه نرم افــزاری حمل و نقل وارد شــدیم که تا امــروز در 
حال انجام همیــن فعالیت هســتیم. بعد از آن با شــرکت 
TPG که یک شــرکت پســت داخلی و بین المللی اســت، 
وارد همکاری شدیم. بالفاصله پس از آن هم برای شرکت 
TNT اینترنشــنال همیــن نرم افــزار را پیاده ســازی کردیم. 
نرم افزارهای ما همگــی تحت پوشــش وب و تحت پلتفرم 
لینوکس قرار داشتند. به تدریج با حدود ۱۵ شرکت پستی 
همکاری کردیم و همگــی همچنان از نرم افزار ما اســتفاده 

می کنند.

 نــام ایــن نرم افــزار کــه مختــص پســت و 
لجستیک است، چیست؟

در ابتدا نرم افزاری که برای شرکت های پستی طراحی کرده 
بودیم اسم نداشت، اما از سال ۱3۹۴ نام »چابک« را برای 
این نرم افزار انتخاب کردیم. این نرم افزار یک ERP محسوب 
می شــود کــه کل پروســه های پســتی را، از CRM گرفتــه تا 
حسابداری و عملیات، داخل خود دارد و شرکتی که با این 
نرم افزار کار می کند تقریباً به نرم افزار دیگری نیاز ندارد و به 
جز مباحث حقوق و دســتمزد، این نرم افزار سایر نیازهای 
این شرکت ها را پوشــش می دهد. این نرم افزار شامل یک 

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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گفت و گو با حمید بابادی نیا، مدیرعامل گیالس 
کامپیوتر؛ او معتقد است ایران نمی تواند در صنعت 

سخت افزار محصولی رقابت پذیر تولید کند 

از آنجا که عامه مردم به شکل ملموس نتایج 
فعالیت های مهندسان نرم افزار را در زندگی شخصی 

خود می بینند، حوزه ای شناخته شده تر است و به 
مسائل و مشکالت آن بیشتر پرداخته می شود. اما 

درباره حوزه سخت افزار کمتر صحبت می شود، هرچند 
شرکت های کوچک و بزرگ بسیاری در این حوزه 

فعالیت می کنند. در مورد اختالالت اینترنت نیز بیش 
از همه درباره حوزه نرم افزار و اپ ها صحبت می شود 
تا سخت افزار و زیرساخت ها. به همین سبب در این 

شماره کارنگ به سراغ »گیالس کامپیوتر«، یکی از 
شرکت های باسابقه حوزه سخت افزار رفتیم و از مسیری 

که تا امروز طی کرده، مشکالتی که با آنها دست به 
گریبان بوده و تأثیر اختالل اینترنت بر این بازار صحبت 
کردیم. حمید بابادی نیا، مدیرعامل این شرکت مخالف 

تولید تجهیزات سخت افزاری است و معتقد است 
جز در موارد استثنایی که دست به اختراع زده ایم، 

نباید اصرار بر تولید داخلی این تجهیزات داشت، زیرا 
در این عرصه مزیت نسبی نداریم. مزیت ما نیروی 

انسانی متخصصی است که بخش بزرگی از آن به دلیل 
اختالالت اینترنت و وضعیت نابسامان اقتصادی از 

کشور خارج شده اند. او می گوید دستاورد فیلترینگ در 
ایران »هیچ« بوده و اگر همین امروز رفع فیلتر در دستور 

کار حاکمیت قرار گیرد، بهتر از فرداست.

اینترنت 
شریان حیاتی 
کسب و کارهاست

چرا گیالس 
کامپیوتر؟

وقتــی از تأثیــر اختــالالت اینترنــت بــر 
کســب و کارها و مــوج مهاجــرت نیــروی 
متخصص صحبت می کنیــم، در ذهن 
اکثریت حوزه نرم افزار به عنوان بخشــی 
کــه بیشــترین و عمده تریــن آســیب را 
خواهــد خــورد، نقــش می بنــدد. امــا نه 
تأثیر محدودیت های اینترنتی روی حوزه 
سخت افزار کمتر است و نه این بخش از 
معضل کمبود نیروی متخصص در امان 

مانده است.
گیــالس کامپیوتــر یکــی از شــرکت های 
باسابقه این حوزه است که فعالیت خود 
را از اوایــل دهــه ۷۰ آغــاز کــرده و در ابتدا 
تمرکز خود را روی حوزه شــبکه گذاشته 
است. سپس در ادامه مسیر، فعالیت در 
حوزه امنیت شبکه را در دستور کار قرار 
داده و به شرکت ها و سازمان های کوچک 
و بــزرگ بســیاری خدمــات و تجهیــزات 

خود را عرضه کرده است. 
حمید بابادی نیا، مدیرعامل این شرکت 
می گوید چیــزی که باعث شــده طی این 
سال ها بتوانند فعالیت مستمر داشته 
باشند و در شرایط متفاوت دوام بیاورند، 
اســتراتژی نگه داشتن شــرکت در اندازه 
متوسط بوده است. گیالس کامپیوتر به 
جای اینکه با افزایش تعــداد کارمندان، 
مشکالت پشتیبانی و فنی شرکت هایی 
را که به آنها خدمــات ارائه می دهد، حل 
کنــد، بــا برگــزاری بوت کمپ هایــی بــرای 
مدیران واحــد آی تی ســازمان های طرف 
قرارداد، به آموزش آنها مبــادرت ورزیده 
است. بابادی نیا معتقد است همین کار 
باعث شده تا اوالً تعداد پایین کارمندان، 
از ضربه پذیری گیالس کامپیوتر بکاهد؛ 
ثانیــاً همیــن مدیــران در حکــم واحــد 
مارکتینــگ عمــل کــرده و همــکاری بــا 
گیــالس کامپیوتر را به ســایر ســازمان ها 

توصیه کنند.
او می گویــد مهندســان ســخت افزار بــه 
سبب اینکه با برنامه نویسی نیز آشنایی 
کافی دارند، اتفاقاً ســاده تر از مهندسان 
نرم افزار به مهاجرت اقــدام می کنند. به 
همین ســبب شــرایطی پیــش آمــده که 
دیگــر فارغ التحصیــالن دانشــگاه های 
معتبــر ایــران حتــی رزومــه خــود را برای 
درخواست کار به شرکت ها نمی فرستند 
و آنها مجبورنــد نیروی مورد نیــاز را خود 

پرورش دهند.
بابادی نیا تأکیــد می کند کــه فیلترینگ 
گسترده در ایران هیچ دستاوردی نداشته 
و اگر حاکمیت امــروز این مســیر رفته را 

بازگردد، بهتر از فردا خواهد بود. 

COVER STORYداستان جلد

داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

گیالس کامپیوتر چه سالی ایجاد شد و در 
ابتدا چه کارهایی انجام می داد؟

ســابقه فعالیــت مــا در گیــالس کامپیوتــر بــه ســال ۱3۷۱ 
برمی گــردد کــه شــرکت مان را ثبــت کردیــم، اما من و ســایر 

   عکس:  حامد کریم زاده
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فين تک
F I N T E C H

شش عاملی که آینده پرداخت  را دگرگون خواهند کرد

متغیرهای 
تحول ساز

صنعت پرداخت به لطف فناوری های جدید و شیوه های 
نوآورانه، دیگر تحت سلطه سیستم های پرداخت سنتی 
ماننــد پــول نقــد، کارت هــای اعتبــاری و نقل وانتقــاالت 
بانکــی نیســت و در عــوض یــک بــازار همیشــه در حال 
تحــول اســت کــه روی آسان ســازی، جهانی ســازی، 

نوآوری هــای فنــاوری و امنیــت تمرکــز دارد. بازیگــران 
جدید بــا ســرعت خیره کننــده ای وارد بــازار می شــوند و 
شــرکت های فین تک و بــزرگ فناوری ماننــد اپل، گوگل، 
آمــازون و فیس بــوک بــرای تســلط بــر ایــن بــازار رقابــت 

می کنند. 

مسعود علی اکبرزاده مدیرعامل داده کاوان هوشمند توسن شد

یک تغییر مدیریتی در گروه توسن

جعفر عظیمی مدیرعامل تراکنش همراه ایمن )شاپ( شد

مدیر جدید شاپ

هلدینگ صاد و مگفا تفاهم نامه همکاری امضا کردند

همکاری برای پیشبرد پروژه های ملی و کالن
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مسعود علی اکبرزاده چهارشنبه ۱۸ آبان با حکم 
هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت داده کاوان 
هوشــمند توســن انتخاب شــد. پیــش از او بهزاد 
چناقلو بــه مــدت دو ســال  و  نیــم این ســمت را بر 
عهده داشت. علی اکبرزاده دانش آموخته رشته 
کامپیوتر، گرایــش نرم افزار در مقطع کارشناســی 
و فارغ التحصیــل رشــته مدیریــت کســب وکار 

در مقطع کارشناســی ارشــد اســت. او پنج ســال 
به عنــوان مدیر فروش امور مشــتریان در شــرکت 
داده کاوان هوشــمند فعالیــت داشــته اســت. 
مدیرعاملــی شــرکت ایران فــاوا گســترش، یکی از 
بازوهای فناوری ایران خودرو و مدیرعاملی شرکت 
بهین فردا، شــرکت وابســته به گــروه ارتبــاط فردا 
از دیگــر ســوابق کاری اوســت. شــرکت داده کاوان 
هوشمند توسن از شرکت های زیرمجموعه گروه 
توسن است که ابتدای سال ۱3۸۹ فعالیتش را آغاز 
کرده اســت. این شــرکت در زمینه هوش تجاری، 
هوش عملیاتــی، تحلیــل، طراحــی و اجــرای انبار 
داده هــای بانکــی، تحلیــل، طراحی و پیاده ســازی 
سامانه های هوشمند تحلیلی مبتنی بر انبار داده 

و ... فعالیت می کند.

در جلســه هیئت مدیره شــرکت تراکنش همراه 
ایمن )شاپ(، جعفر عظیمی به سمت مدیرعاملی 
این شرکت منصوب شد. آخرین سمت عظیمی 
پیــش از انتصــاب بــه ســمت مدیرعاملــی ایــن 
شرکت، ریاســت هیئت مدیره شــرکت تراکنش 
همراه مانی تک )مانی تک( و مشاوری مدیرعامل 

شرکت توسن تکنو بوده است.

او قبال به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت 
تراکنش همــراه ایمن )شــاپ( از بهمن مــاه ۱3۹۴ 
تــا دی مــاه ۱3۹۸ و رئیــس هیئت مدیــره شــرکت 
تراکنش همراه مانی تک )مانی تک( از شهریورماه 
۱3۹۹ تا مهرماه ۱۴۰۱ با گروه توسن تکنو همکاری 
داشته است. مدیرعامل جدید شاپ در آخرین 
سمت حرفه ای خود پیش از تصدی مسئولیت 
جدید، مشــاوری مدیرعامل شرکت توسن تکنو 
از مهرمــاه ۱۴۰۰ را تجربــه کــرده اســت. عظیمی 
دانش آموخته رشته مهندسی کامپیوتر با گرایش 
سخت افزار در مقطع کارشناسی و رشته مدیریت 
کســب وکار )MBA( در مقطع کارشناســی ارشد 
اســت. گفتنــی اســت پیــش از عظیمــی، وحید 

فرمانی عهده دار این مسئولیت بود.

آییــن امضــای تفاهم نامــه همــکاری هلدینــگ 
فن آوری و نوآوری بانک صادرات ایران )صاد( و مرکز 
گسترش فناوری اطالعات )مگفا( ۱۶ آبان با هدف 
هم افزایی میان این دو مجموعه بزرگ برگزار شد. در 
این مراسم علی حکیم جوادی، مدیرعامل هلدینگ 
صاد؛ امیرمســعود پورهاشم، مشــاور مدیرعامل 

هلدینگ صاد؛ حسین مهویدی، مدیرعامل مگفا؛ 
محمد افشــار ونگینی، عضــو هیئت مدیره مگفا 
و وحید رویانیان، معاون کســب وکار مگفا حضور 
داشتند. نمایندگان هر دو مجموعه معتقدند این 
تفاهم نامه می تواند به ارائه پروژه های کالن و ملی 
در صنعت آی تی منجر شود. به گفته علی حکیم 
جوادی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ 
صــاد، ظرفیت هــای بانــک صــادرات در کشــور و 
پتانسیل هلدینگ صاد و شرکت های زیرمجموعه 
آن، راه را بــرای ورود به حوزه های گوناگــون در ابعاد 
ملی هموار می کند. او گفت: »امروز این تفاهم نامه 
در همیــن راســتا و بــرای اســتفاده از ظرفیت هــای 

مجموعه مگفا امضا شد.«
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طبــق مطالعــات اخیــر چارلــز شــواب، اغلــب جوانــان 
به ویــژه در ایــاالت متحــده دیگر رغبــت زیادی بــه طرح 
بازنشســتگی)k( 401 ندارنــد. طــرح )k( 401یــک طــرح 
پس انــداز بازنشســتگی اســت کــه توســط بســیاری از 
کارفرمایــان آمریکایی ارائه می شــود و یکســری مزایای 
مالیاتــی دارد؛ ولــی بــه نظــر می رســد اخیــراً جوانــان 
گزینه های دیگــری مانند ارزهای دیجیتــال را جایگزین 

این طرح کرده اند.
ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه 3۷ درصــد نســل زد، 
۵۴ درصــد نســل وای و ۶۱ درصــد نســل ایکــس اولیــن 
تجربه ســرمایه گذاری خود را از طریق طرح )k( 401 رقم 
زده اند. به احتمال زیاد این دو نسل جوان تر نسبت به 
نسل های پیشین بیشــتر در ارزهای دیجیتال، امالک، 
مســتمری ها و کســب وکارهای کوچک ســرمایه گذاری 

می کنند.

 این طرح دیگر تنها انتخاب نیست
در ماه آوریل هم یک نظرســنجی آنالین توسط الجیکا 
ریســرچ برای خدمات برنامه بازنشستگی شواب انجام 
شــد که هــزار نفــر شــرکت کننده داشــت. این هــزار نفر 
کســانی بودند کــه از طــرح )k( 401 اســتفاده می کردند. 
کاترین گوالدی، رئیس خدمات مالی شواب، در رابطه با 
نتایج این نظرسنجی در بیانیه ای گفت: »جوانان امروز 
رویکردهای سنتی برای کار و بازنشســتگی را زیر سؤال 
می برند، زیرا آنها شغل های متفاوتی انتخاب می کنند. 
کرونا هم باعث شــد که آنها اولویت های خود را بازبینی 

و بازنویسی کنند.«
او ادامــه داد: »با اینکه طــرح )k( 401 هنــوز هم انتخاب 
اصلــی بســیاری از افــراد بــرای پس انــداز بازنشســتگی 
اســت، اما دیگر تنها انتخاب آنها محســوب نمی شود. 
مردم دارایی های جدید و متنوع را راه رسیدن به اهداف 

نتایج مطالعه چارلز شواب نشان می دهد نسل های زد 
و وای خواهان افزودن بیت کوین به طرح های قدیمی 

بازنشستگی هستند

افزودن بیت کوین
401)k( به طرح

دولت آمریکا یکی از 
بزرگ ترین دارندگان 

بیت کوین می شود

مصادره 50 هزار 
بیت کوین

وزارت دادگســتری ایاالت متحده آمریکا 
اخیراً بیش از ۵۰ هــزار بیت کوین به ارزش 
تقریبی یک میلیارد دالر را از فردی ضبط و 
مصادره کرده است. ظاهراً جیمز ژونگ این 
دارایی ها را در سال ۲۰۱۲ به طور غیرقانونی 
و از طریــق بــازار دارک وب جــاده ابریشــم 
به دســت آورده بود. وی در چهــارم نوامبر 
در دادگاه بــه جرم خــود اعتراف کــرد و قرار 
اســت در ماه فوریه محکوم شود. به گفته 
دامیــان ویلیامز، دادســتان ناحیه جنوبی 
نیویــورک، محــل اختفــای بیت کوین های 
مسروقه حدود ۱۰ ســال نامشخص بوده 
است.  جاده ابریشم یکی از اولین بازارهای 
دارک وب است که به عنوان یک سرویس 
مخفی تور عمل می کند. این ابزار با حفظ 
حریم خصوصی افراد آنها را قادر می سازد 
تا به طور ناشناس در اینترنت جست و جو 
کنند.  به نظر می رســد ژونگ برای سرقت 
بیت کویــن از بــازار جاده ابریشــم، نقشــه 
دقیقــی طراحــی و فکــر همه چیــز را کــرده 
بود. تایلــر هچــر، بازپــرس اداره مالیات بر 
درآمد ایاالت متحده در این باره می گوید: 
»ژونگ پس از ســرقت ســعی کــرد غنایم 
خود را از طریق یکسری معامالت پیچیده 
مخفی کنــد. با وجــود تمام ایــن تالش ها، 
ژونگ باز هم نتوانست مانع اجرای قانون 
شــود. پس از صدور حکم بازرســی محل 
ســکونت ژونگ در نوامبــر ۲۰۲۱، مقامات 
قسمتی از بیت کوین های مفقودشده را در 
یک گاوصندوق در زیرزمین یافتند. سایر 
بیت کوین ها نیز در یــک کامپیوتر در کمد 
حمام مخفی شده بود. ارزش بیت کوین ها 
در زمان توقیف تقریبــاً 3/۴ میلیارد دالر 
بود. عــالوه بــر بیت کوین حــدود ۶۶۲ هزار 

دالر پول نقد نیز یافت شد.« 
الزم بــه ذکر اســت کــه ژونگ تنها ســارق 
بــزرگ بیت کوینــی نیســت کــه مقامــات 
شــده اند.  آن  دســتگیری  بــه  موفــق 
کالهبــرداران بزرگ تــر از ژونــگ هــم 
نتوانســته اند از چنــگ قانون فــرار کنند. 
در ماه فوریه نیز یک زوج نیویورکی متهم 
بــه ســرقت ۱۲۰ هــزار بیت کویــن شــدند. 
مقامات توانستند بیشتر بیت کوین های 
مسروقه را کشف و ضبط کنند. عالوه بر 
ایــن زوج نیویورکــی، در نوامبــر  ۲۰۲۰ نیز 
مقامات موفق به دستگیری کالهبرداری 
شدند که ۷۰ هزار بیت کوین از بازار جاده 

ابریشم به سرقت برده بود. 
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مالی خود می دانند و سرمایه گذاری بر این دارایی ها برای 
آنها هیجان انگیز است.«

به عالوه، 3۲ درصــد از شــرکت کنندگان گفتند که کاش 
می توانستند از طریق طرح )k( 401 در ارزهای دیجیتال 
ســرمایه گذاری کننــد. درواقــع ۴۶ درصــد نســل زد و 
۴۵ درصــد نســل وای در ایــن مــورد اتفاق نظر داشــتند. 
در همیــن راســتا، فیدلتــی اینوســتمنت در مــاه آوریــل 
اعالم کرد که قرار اســت بــه افــراد اجازه دهد تا بخشــی 
 از پس اندازهــای دوران بازنشســتگی خــود را در طــرح 

)k( 401 از طریق بیت کوین انجام دهند. 

 سخت است، ولی انجام می دهیم
در اوایل ماه اکتبر نیز، شــرکت ارائه خدمات دستمزد و 
 )Bitwage( صورت حســاب ارزهای دیجیتال بیت ویــج
همکاری خود را بــا ارائه دهنده طــرح )k( 401، برای همه 
ما )ForUsAll( آغــاز کرد. هدف از ایــن همکاری افزودن 
بیت کوین به طــرح )k( 401 اســت. مدیرعامل بیت ویج، 
جاناتــان چســتر، بــه بالک ورکــز می گویــد: »امیدواریــم 
کارکنــان جوانانــی کــه از طــرح )k( 401 کمتــر اســتفاده 
می کنند، بــا این کار ترغیب شــوند تا بیشــتر به ســمت 

ما بیایند.«
او می افزایــد: »ایــن اقــدام می تواننــد افــراد بیشــتری را 
از نســل های وای و زد وارد ایــن سیســتم کنــد. هر چند 
افزودن بیت کوین به طرح )k( 401 بسیار سخت است؛ 
زیرا مسئولیت حفظ این دارایی برای ما سنگین است.«
۶۱ درصــد پاســخ دهندگان اظهار داشــتند که بــه غیر از 
طرح )k( 401 از یک حســاب پس انــداز دیگر هم جهت 
پس انداز یا ســرمایه گذاری برای بازنشســتگی استفاده 

می کنند.
۲۵ درصد هم گفتند ارزهای دیجیتال را به عنوان راه دوم 
ســرمایه گذاری انتخــاب کرده انــد. الزم به ذکر اســت که 
تمایل نسل وای برای سرمایه گذاری بر کریپتو بیشتر از 
ســایر شــرکت کنندگان بود و حدود 3۵ درصد آنها روی 

رمزارزها سرمایه گذاری می کردند.
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 والتز کامیونیتی خود
 را به درون زنجیره
انتقال می دهد 

هک شدن دیسکورد 
و اقدامات والتزلب 

»والتز«، بازارساز خودکار مبادله نرخ بهره، 
پس از هک شــدن دیســکورد کامیونیتی 
خــود را بــه درون زنجیــره منتقــل کــرد. به 
نظــر می رســد پــس از حملــه هکرهــا بــه 
سرورها و اکانت های دیسکورد در ماه های 
اخیــر فنــاوری و فعــاالن وب3 به شــدت 
تحت تأثیــر قــرار گرفته اند. با اعمــال این 
تغییرات، اعضای کامیونیتــی از یک ابزار 
منبع باز بهــره خواهند برد که به  واســطه 
آن می تواننــد هویــت خــود را بــا روشــی 
برنامه ریزی شــده و قابــل ترکیــب تأییــد 
کنند. اعضــای کامیونیتی ایــن فرصت را 
خواهند داشت که با شرکت در فعالیت ها 
و انجام وظایــف درون جامعــه، توکن های 
روح بسته )Soulbound( به دست آورند. 
توکن هــای روح بســته یــا SBT توکن هــای 
غیرقابــل انتقالــی هســتند کــه هویــت 
دیجیتال یــک فــرد را در بســتر بالکچین 
نشان می دهند. بر اساس میزان مشارکت 
اعضــا در فعالیت هــای دائو، ایــن توکن ها 
می توانند در پایان هر ســه ماه بازخرید یا 

ضرب شوند.
جالب است بدانید که مفهوم توکن های 
روح بسته توسط ویتالیک بوترین، یکی از 
بنیان گذاران اتریوم معرفی شــد. می توان 
ایــن توکــن را به عنوان یــک ان اف تــی غیر 
قابل انتقــال توصیــف کرد که  بخشــی از 
هویــت کاربــر و دســتاوردهای آنهــا را در 
وب3 نشــان می دهد. »ســایمون جونز«، 
مدیرعامــل و هم بنیان گــذار والتزلــب در 
مصاحبه ای به بالک ورکز می گوید: »پس 
از به خطر افتادن حساب یکی از اعضای 
تیم، تصمیم گرفتیم کامیونیتی را جابه جا 
کنیــم.« او ادامــه می دهــد: »پــس از ایــن 
اتفاق ما خیلی جدی تر در مورد کامیونیتی 
خود فکر کردیم. در حقیقت همه چیز در 
یک نقطه متمرکز شده بود و اگر این نقطه 
به هر دلیلی به خطر می افتاد، همه چیز از 

دست می رفت.«
بــه گفتــه جونــز، حــدود ۱۵ هــزار عضــو 
کامیونیتی در کانال والتز دیسکورد فعال 
هســتند. جونز پروســه انتقال این اعضا 
بــه درون زنجیره را »یک روش وابســته به 
وب3 بــرای ســاختن آینــده« می دانــد. او 
می گویــد: »بــه  محض اینکــه چیــزی را از 
ســرویس متمرکز خارج  کنید و در زنجیره 
قرار  دهید، زنجیره چیزی را که می توان روی 

آن ساخت، توسعه می دهد.«

راســتی آزمایی جدیــد توییتــر بــر افــرادی کــه دارای 
توکن هــای غیرقابــل معاوضــه PFP هســتند، تأثیــر 

می گذارد.
ایالن ماســک از زمانــی که مالک توییتر شــده، ســخت 
مشــغول اســت. اولین اقدام او اخراج چند مدیر ارشــد 
از توییتر و تغییر اساسی هیئت مدیره بوده است. او در 
توییتی نوشــت که گام بعدی اش تجدید نظر در فرایند 
تأییــد توییتر بلو یــا همان حســاب های کاربــری با تیک 

آبی است. 

 کالهبردارانی با تیک های آبی
بــه گــزارش ورج، بــرای نخســتین بــار در تاریــخ توییتــر، 
ماسک قصد دارد هزینه سرویس اشتراک توییتر بلو را 

از ۴/۹۹ دالر به ۱۹/۹۹ دالر برساند. 
با وجــود این تیــک آبــی لزومــاً معــادل اعتبار نیســت، 
به ویژه وقتی از اجتماعات رمزنگاری در شبکه اجتماعی 
صحبت می کنیم که در آن کاله برداران برای حساب های 

کاربری با تیک آبی پول پرداخت می کنند.
در ابتدای ســال توییتر قابلیتی را برای مشترکان توییتر 
بلو معرفی کرد کــه به آنها امکان مــی داد کیف پول های 
متکی بر اتر خود را به حساب توییترشان متصل کنند 

و ان اف تی ها را به عنوان عکس پروفایل شان بگذارند.
برای کسانی که در صنعت رمزنگاری حضور دارند، این 
نخســتین نشــانه از این بود که حرکت به ســوی دارایی 
دیجیتــال بــه صــورت بالقــوه گســترده تر شــده اســت؛ 
حرکتی که دیگر آن قدرها هم متکی بر پشتیبانی جک 

دورسی از بیت کوین نیست.

 دیگر فقط پای بیت کوین وسط نیست
استفان راست، مدیرعامل الگونا لبز به بالک ورکز گفته 
است که با تسلط ایالن ماسک بر توییتر احتماالً شاهد 
آن هســتیم که طیف وســیع تری از ارزهای دیجیتال در 

این پلتفرم پذیرفته شــود. 
ایــن پلتفــرم دیگــر تحــت 
ســلطه بیت کوین نخواهد 

بود. 
توییتــر بــرای پشــتیبانی 
غیرقابــل  توکن هــای  از 
معاوضــه قصد داشــت تا 
با کمک پلتفرم اوپن ســی 
و ســایر بازارهــای شــخص 
ثالــث ان اف تــی، مالکیــت 
حســاب های کاربــری را 
تأییــد کنــد. بدیــن ترتیب 
آبــی  تیک هــای  تعــداد 

افزایش پیدا کرد و ان اف تی های شــش ضلعی به شکل 
نماد وضعیت )Status Symbol( جدید درآمدند.

با وجود این، مکانیســم های امنیتی موجب نمی شــود 
که افــراد فایل هــای تصویــر ان اف تــی دیگران را ســرقت 
نکنند و تأیید نشوند. به گفته مدیر پژوهش های پروف 
کالکتیو، تیک آبی دیگر معنای خاصی ندارد و وضعیت 
تیک های آبی در ان اف تیها، به دلیل ازدیاد کاله برداران 

و ربات هــا و اینفلوئنســرهای جعلــی بــا حســاب های 
تأییدشده، وضعیت آشفته ای است. 

 رابطه توییتر با بایننس
توییتــر هنــوز اطالعاتــی را دربــاره فراینــد جدیــد تأییــد 
حساب های کاربری منتشــر نکرده است. کاربران دیگر 
توییتــر گفته انــد کــه بخشــی از 
سیســتم تأییدی که در راه است، 
اثبات انسان بودن است تا توییتر 
بتواند بین ربات ها و شــرکت ها و 
افراد تمایز قائل شــود. همچنین 
گفته انــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه 
توییتر در حال کار روی کیف پول 
رمزنگاری شده خود است، ممکن 
است در حال کار روی توکن خود 

هم باشد.
استفان راســت مدیرعامل الگونا 
لبــز گفــت: »مــا همچنیــن بــه 
احتمال زیاد شــاهد قابلیت های 
بیشــتر توییتر برای پرداخت خواهیم بود که واقعاً برای 
صنعت رمزنــگاری مفید اســت.«  بنیان گــذار بایننس 
نیز اعالم کرد که برای کمک به توییتر برای ورود به وب 3 
آماده است. او ۵۰۰ میلیون دالر به خرید اهرمی ماسک 
در توییتــر کمک کــرد و همین معیاری اســت که نشــان 
می دهد رابطه میان شــبکه های اجتماعی و دارایی های 

دیجیتال روبه رشد است.

فرایند تأیید جدید توییتر برای وب 3 چه مفهومی دارد؟

 رابطه روبه رشد شبکه های اجتماعی
و دارایی های دیجیتال

 به احتمال زیاد شاهد 
قابلیت های بیشتر 

توئیتر برای پرداخت 
خواهیم بود که واقعًا 

برای صنعت رمزنگاری 
مفید است
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چهره ها
F I G U R E S

کارمندان سابق متا 
در چه حالی هستند؟

زاکربرگ زیر تیغ 
انتقادات

 اخیــــــــراً مــارک زاکربـــــــرگ، 
مدیرعامل و بنیان گذار متا، ۱۱ 
هــزار کارمنــد را از شــرکت خــود اخراج 
کــرده اســت. ایــن افــراد بــرای یافتــن 
مشاغل جدید به رسانه های اجتماعی 
روی آورده اند و در آنجا درخواست های 
خــود را مطــرح می کننــد. برخــی از این 
افــراد حتــی از حــال روحــی خــود 
می نویسند و می گویند غمگین، ناامید 
و بیــکار شــده اند.  هرچنــد نمی تــوان 
اخراج های اخیر زاکربرگ را با کار ایالن 
ماســک در توییتــر مقایســه کــرد. زاکر 
برگ ضمن عذرخواهی از تمام کسانی 
که اخراج کــرده، مســئولیت کار خود را 
پذیرفتــه و گفتــه پــس از همه گیــری 
بیش ازحد هزینه و سرمایه گذاری کرده 

است. 

 حتی برخی از کارمندان سابق 
متا در مورد زاکربرگ می گویند: 
»بــا اینکــه او بســیاری از کارمنــدان را 
اخراج کرد، اما انســانیت به خــرج داد. 
رهاکــردن شــغل رؤیایی مــان بســیار 
ســخت بود، امــا زاکربــرگ به مــا کمک 
بسیاری کرد.« همان طور که بنیان گذار 
متا اعالم کرده، کارمندان اخراج شده ۱۶ 
هفتــه حقــوق پایــه بــه اضافــه دو هفته 
برای هر سال خدمت دریافت خواهند 
کرد. یعنــی فــردی که پنــج ســال در متا 
خدمــت کــرده باشــد، حدود شــش ماه 

حقوق دریافت خواهد کرد. 

 بــا ایــن وجــود بســیاری از 
کارمندان اخراج شــده به قدری 
آســیب  دیده انــد کــه حتــی این بســته 
حمایتی هم دردی از آنها دوا نمی کند. 
آنهــا بــه محیــط کاری و همــکاران خود 
عــادت و بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کــرده 
بودند. برخی از آنها سال های زیادی در 
این شــرکت تــالش کرده انــد و رهاکردن 
ایــن وابســتگی ها برایشــان راحــت 

نیست. 

 حتی برخی حس می کنند که 
از آنهــا سوءاســتفاده شــده 
است و می گویند: »شرکت های فناوری 
در اســتخدام نیــرو محتاطانه تــر عمــل 
کنند و بــه اندازه اســتخدام کننــد تا در 
زمانی که روند رشــد آنها ثابت یا نزولی 

شد، به مشکل برنخورند.«

REPORTگزارش

دو چهره پرحاشیه که درخصوص توییتر زیر ذره بین رفته اند

ولید و ایالن!
کماکان استاد در حال خبرسازی است. او که تیک آبی توییتر 
را هشــت دالری کرده تا کســانی که می خواهند آن را داشته 
باشــند ســاالنه حــدود ۱۰۰ دالر بپردازند، با خبر شــراکتش 
با شاهزاده سعودی بیشــتر هم بر ســر زبان ها افتاده است. 
مشــخص شــده ولید بن طالل که قبالً هم در توییتر ســهام 
داشــته، نه تنهــا در معاملــه اخیــر این شــرکت ســهامش را 
نفروخته بلکه یکــی از کســانی بوده کــه در تأمیــن مالی ۴۴ 

میلیارد دالری به ایالن ماسک کمک کرده است. 
بن طالل با شرکت KHC یا همان کمپانی هلدینگ پادشاهی، 
بعد از ماسک دومین ســهام دار توییتر محسوب می شود و 
حاال بسیاری از جمله سیاســت مداران آمریکایی نگران اند 
که حضــور بن طالل در توییتر حتی به شــکل غیرمســتقیم 
روی مباحــث مرتبط بــا آزادی بیان در این شــبکه اجتماعی 
تأثیر منفی بگذارد. گفته می شود بن طالل به شکل رسمی 

حدود 3 درصد سهام توییتر را در اختیار دارد. همین حضور 
شــائبه برانگیز باعث شــده تا حتی بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا هم تأکید کند شرکای خارجی حاضر در معامله توییتر 
باید مورد بررسی قرار بگیرند. حضور ۱۲ میلیون عربستانی 
)حدود یک سوم جمعیت این کشــور( به عنوان کاربر در این 
شبکه اجتماعی، باعث شده تا توییتر برای خاندان سلطنتی 

این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

پرده جدیدی از ماجرای ترانوس

درخواست هولمز 
برای حبس خانگی

الیزابت هولمز پیش از صدور حکمش که قرار است در هفته 
آینده اتفاق بیفتد، درخواســت کــرده کــه در خانه خودش 
به مدت ۱۸ ماه به حبس محکوم شــود. وکالی دادگستری 
گفته اند که رفتن به زندان می تواند برای او الزامی نباشد، زیرا 
هولمز قبالً به اندازه کافی مورد تمسخر و بدگویی قرار گرفته 
اســت! هولمز به خاطر چهار اتهــام کاله برداری کــه به آنها 

محکوم شده، با ۲۰ سال زندان مواجه است.
گزارش ها حاکی از آن اســت که الیزابت هولمز، بنیان گذار 
ترانوس که یک استارتاپ پزشکی شکست خورده است، در 
انتظار صدور حکم در هفته آینده، حاال درخواست داده که 

۱۸ ماهه در حبس خانگی باشد.
یــک پرونــده ۸۲ صفحــه ای کــه توســط آسوشــیتدپرس و 
بلومبرگ مشاهده شده، نشان می دهد که او خواستار یک 
حکم مالیم در حبس خانگی شده که همراه با بیش از ۱3۰ 
نامه از دوستان، خانواده، سرمایه گذاران ترانوس و کارمندان 
سابق هولمز به دادگاه ارسال شده است. به گفته وکالی او، 

این نامه همان تصویر الیزابت هولمز واقعی است.
وکالی هولمز که موکل شان در ماه ژانویه به اتهامات متعدد 
کاله برداری محکوم شد، به قاضی ناحیه ای ایاالت متحده 
گفته اند کــه فرســتادن او به زنــدان غیرضروری اســت، زیرا 
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بــا وجــود اینکــه در ســال جــاری بودجــه فنــاوری آمــوزش 
)edtech( کاهش زیادی داشته، شرکت اندریسن هوروویتز 

)a16z( در حال سرمایه گذاری سنگینی در این فضاست.
ایــن شــرکت به تازگــی هدایــت دور اول ســرمایه گذاری در 
شرکت استارتاپی اودیســه )Odyssey( را بر عهده داشته 
است. اودیسه یک شرکت استارتاپی است که به ایالت های 
مختلف آمریکا کمک می کنــد تا دسترســی خانواده ها به 

خدمات آموزشی را تسهیل کنند.

 چرا آموزش در مرکز توجه ســرمایه گذاران 
است؟

اندریســن هوروویتز با وجود آنکــه نشــانه هایی را مبنی بر 
کاهش بودجه فناوری آموزشی می بیند، هنوز معتقد است 
که این فضا ارزش ســرمایه گذاری دارد و به شــدت به آینده 

آن امیدوار است. 
اندریسن هوروویتز یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر 
اســت کــه به اختصــار a16z نیــز خوانــده می شــود. ایــن 
شــرکت بــه اســتارتاپ هایی کمک می کنــد که بــا دولت یا 
گروه هایــی فعال در زمینــه منافع عمومی همــکاری دارند 
تا مســائل ملــی مهــم را حــل کنند. ایــن راهبــرد یــا اقدام 
شــرکت اندریســن هوروویتــز دینامیســم آمریکایــی یــا 
American Dynamism نــام دارد. در ایــن اقــدام، روی 
شــرکت هایی ســرمایه گذاری می شــود کــه از منافــع ملــی 
حمایــت می کنند، از جملــه در زمینه هــای هوافضا، دفاع 
ملــی، امنیت عمومــی، آموزش، مســکن، زنجیــره تأمین، 
صنایع و تولید. همکار شرکت اندریسن هوروویتز در این 

زمینه کاترین بویل است.
کاترین بویــل در مقاله ای که در ژانویه ۲۰۲۲ منتشــر کرد، 
نوشته که آموزش یکی از برجسته ترین تصمیمات ایالتی 
و فدرال است که برای آن هزینه می شود و در نتیجه یکی 
از حوزه های تمرکز خود او نیز آموزش اســت. بــه نظر او با 
وجود اینکه به تازگی از بحران کرونا عبور کرده ایم، طی ۱۰ 
ســال آینده در آموزش وپرورش تغییرات فوق العاده ای رخ 

خواهد داد. 
از سال ۲۰۱۹ سرمایه گذاری خطرپذیر جهانی در زمینه 

اســتارتا پ های فناوری آموزشــی افزایش پیدا کرده و در 
طول همه گیری کرونا جهش زیادی داشــته است. طبق 
داده هــای ســایت پیچ بــوک، در ســال ۲۰۱۹، کل بودجــه 
اختصاص یافتــه به ایــن فضــا ۵.۴ میلیــارد دالر بود که 
در ســال ۲۰۲۰ تقریبــاً ســه برابر شــد و بــه ۱۴.۱ میلیارد 
دالر رسید. ســپس در ســال ۲۰۲۱ به ۱۶.۸ میلیارد دالر 
رسید که نقطه اوج آن بود. اما اخیراً نشانه هایی مبنی بر 
کاهش سرمایه گذاری در فناوری آموزشی دیده می شود. 
پیچ بــوک تخمین می زند که در ســال ۲۰۲۲، تا ســوم ماه 

نوامبر، این سرمایه گذاری به ۷.۹ میلیارد دالر برسد.
با وجــود ایــن، اندریســن هوروویتــز همچنــان در زمینه 
فناوری آموزشی پیشرو است. هفته گذشته این شرکت 
اعالم کرد که در اودیسه سرمایه گذاری می کند. اودیسه 
به والدین کمک می کند تا به کمک هــای مالی دولت در 
زمینه آموزش دسترسی داشته باشند و شهریه مدارس 

و معلمان را پرداخت کنند.

 والدین و صنعت روبه رشد آموزش آنالین
بویــل بــه اینســایدر گفــت کــه تغییــر یک شــبه آموزش 
بــه شــیوه از راه دور، در سراســر آمریکا، بــرای میلیون ها 
والدینــی کــه عالقــه داشــتند راه هــای جایگزینــی بــرای 
آموزش فرزندان شــان بیابند، فرصت مناســبی را ایجاد 
کــرده اســت. همچنیــن فرصتــی را بــرای شــرکت های 
خصوصی ایجــاد کــرده که نیــاز ایــن والدیــن را بــرآورده 
می کننــد. اندریســن هوروویتــز و کاتریــن بویــل شــرط 

می بندند که این تغییر آموزشی پایدار خواهد بود.
بویل گفت: »مــا فکر می کنیــم والدین نقــش مهمی در 
تصمیم گیــری دربــاره آینــده آمــوزش دارنــد و نیــز بــرای 
سرمایه گذاری روی شرکت های فناوری که در این زمینه 

فعال هستند، هیجان زیادی داریم.«
اودیسه در ابتدای سال ۲۰۲۱ تأسیس شد و اولین ایالتی 
کــه روی آن کار کرد، آیداهــو بود. این شــرکت تاکنون ۵۰ 
هزار درخواست را در زمینه توانمندسازی والدین بررسی 
کرده و در اعطای بیــش از ۲۷ میلیون دالر بودجه دولتی 

به خانواده ها نقش داشته است.

 سرمایه گذاران صنعت آموزش در آمریکا
اندریســن هوروویتز با مشارکت چند شــرکت دیگر مانند 
»بلینــگ کپیتــال« )Bling Capital(، »ویلــج گلوبــال« 
)Village Global( و... دور اول ســرمایه گذاری در اودیســه 
را راهبری کرد. اودیسه اولین سرمایه گذاری این شرکت در 
چهارچوب »دینامیسم آمریکایی« است، اما این شرکت 
در استارتاپ های دیگر فناوری آموزشی نیز سرمایه گذاری 
 ،)Wonderschool( »کرده اســت، ماننــد »واندراســکول
»ماون« )Maven( و »پریسمز« )Prisms(.  بویل همچنین 
گفت: »در دهه گذشته، عالقه عموم مردم به حساب های 
پس انداز آموزشی و کمک های مالی خرد افزایش یافته بود، 
اما از زمان پاندمی کرونا این عالقه رشد زیادی کرده است. 
والدین می توانند برای استفاده از این حساب های پس انداز 
ثبت نام کنند و برای پرداخت هزینه های تحصیلی از جمله 
شــهریه، لوازم، تدریس خصوصی و... کمــک بگیرند.« در 
سال ۲۰۱۱، آریزونا نخستین ایالتی بود که الیحه ای را برای 
ایجاد حساب های پس انداز آموزشی تصویب کرد. تا امروز 
بیش از هشــت ایالــت قوانینــی را تصویــب کرده انــد که بر 
اساس آن بودجه ایالتی مستقیماً به حساب های پس انداز 
واریــز می شــود و والدیــن می تواننــد از آن بــرای پرداخــت 
هزینه ها استفاده کنند. البته این حساب ها مخالفانی هم 
دارد که می گویند ایــن برنامه ها پول مالیات دهنــدگان را از 

بودجه مدارس دولتی خارج می کنند.
»جو کانــر«، بنیان گــذار و مدیرعامل اودیســه می گوید که 
ایالت ها برای اجرای برنامه های مربوط به این حساب های 
پس انــداز، برنامه ریــزی زیــادی نکرده انــد؛ به ویــژه دربــاره 
موضوعاتی مثل نحوه دسترســی، پرداخت ها، برنامه های 
کاربردی، جمع آوری داده هــا و غیره. به گفته او اســتارتاپی 
مثــل اودیســه می توانــد ایــن فراینــد را ســاده کنــد و آن را 
به صــورت آنالیــن درآورد؛ در نتیجــه والدیــن، دولت هــای 
ایالتی و شرکت ها به سادگی به این برنامه ها و داده هایشان 

دسترسی خواهند داشت.
جو کانــر می گویــد ایــن از جنس مشــکالتی اســت که یک 
شــرکت نرم افزاری مثل شرکت اودیســه برای حل آن کامالً 

مجهز است.

اندریسن هوروویتز به سرمایه گذاری در فناوری آموزشی امیدوار است

آموزش کماکان سرمایه می گیرد

بیمه حیوانات خانگی یک 
بازار جذاب و بزرگ است

جذب سرمایه ناپو

 تنهایــی ناشــی از قرنطینه هــای 
همه گیــر بــه انفجــار در مالکیت 
حیوانــات خانگــی در آمریــکا منجر شــد. 
به عالوه، سن مالکیت حیوان خانگی تغییر 

کرده است.

 در حالــی کــه قبــالً مادربزرگ هــا 
تمایل داشــتند صاحــب حیوان 
خانگی شوند، اکنون طبق برخی آمار، نسل 
Z و هزاره هــا حــدود ۷۰ درصــد از صاحبان 
حیوانات خانگی را تشکیل می دهند. این 
امر دعوای بزرگی را بین بیمه گران بر سر این 
بــازار جدیــد ایجــاد کــرده و به طــور قابــل 
 توجهی به ایجاد اســتارتاپ های جدید در 

این عرصه منجر شده است.

 در همین راســتا اســتارتاپ بیمه 
حیوانــات خانگــی ناپــو تصمیــم 
گرفته کــه زاویه خاصــی را در ایــن موضوع 
اتخاذ کند و نه تنها بیمه حیوانات خانگی، 
بلکــه اطالعــات پیشــگیری از ســالمت 
حیوانــات خانگــی، آمــوزش مالکیــت 
حیوانات خانگــی و خدمات اضافــی را نیز 

ارائه می دهد.

 ایــن اســتارتاپ در یــک دور 
سرمایه گذاری ۱۵ میلیون پوندی 
از ســری A بــه رهبــری DN Capital و بــا 
مشــارکت چنــد صنــدوق دیگــر جــذب 
سرمایه کرده است. ناپو ادعا می کند که از 
زمان راه اندازی خود در دســامبر گذشــته، 
بیش از 3۵ هزار حیوان خانگی را در ســال 
بیمــه کــرده اســت. ایــن اســتارتاپ امکان 
دسترســی به مشــاوره آنالین دام پزشک، 
آگاهی از چاقی و دسترســی به کالس های 
زنــده تحــت رهبــری متخصصــان را بــرای 

کمک به حیوانات فراهم می کند.

 »ژان فیلیــپ دومنــگ«، یکــی از 
بنیان گــذاران و مدیرعامــل ایــن 
شرکت در بیانیه ای گفت: »مدل ذهنی ما 
اساســاً با بیمــه ســنتی حیوانــات خانگی 
متفاوت اســت. ما با کمــک به مــردم برای 
مراقبت بهتر از حیوانات خانگی خود، همه 
ســهام داران را همســو می کنیــم تــا در یک 

جهت نگاه کنند.«

NEWSخبر

سرمايه گذاری
I N V E S T M E N T
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

روند استخدام آمازون 
متوقف شد

ً نیروی جدید  فعال
نمی خواهیم!

 آمــازون روز پنجشــنبه در 
یادداشــتی بــه کارکنــان خــود 
اعــالم کــرد کــه اســتخدام نیــروی کار 
شــرکتی خــود را متوقــف می کنــد. ایــن 
شــرکت قبالً در ماه گذشــته اعــالم کرده 
بود که استخدام برای نقش های شرکتی 
در تجارت خرده فروشــی خود را متوقف 
می کند، اما گویا این تصمیم قرار اســت 

در سایر بخش ها نیز اجرایی شود.

 بث گالتی، مدیر منابع انسانی 
آمــازون در یادداشــتی نوشــت 
شــدن  بدتــر  بحبوحــه  در  شــرکت 
چشــم انداز اقتصــادی اســت و پــس از 
اســتخدام ســریع در ســال های اخیــر، 
اقــدام بــه محدود کــردن اســتخدام های 

جدید کرد.

»مــا  اســت:  گفتــه  گالتــی   
پیش بینی می کنیم این توقف را 
بــرای چند مــاه آینــده حفــظ کنیــم و به 
نظــارت بــر آنچــه در اقتصــاد و تجــارت 
می گذرد، ادامه خواهیم داد تا آن طور که 
منطقــی بــه نظــر می رســد، آن را تنظیم 

کنیم.«

 او افــزوده کــه آمــازون بــه 
جایگزینــی کارمندانــی کــه بــه 
دنبال فرصت های جدید، شغل خود را 
در ایــن شــرکت تــرک می کننــد ادامــه 
می دهد و استخدام تدریجی افراد را در 
برخــی مکان هــای مــورد نظــرش قطــع 

نخواهد کرد.

 این غول خرده فروشی در طول 
بــرای   ۱۹ کوویــد  همه گیــری 
همگام شدن با افزایش خریدهای آنالین 
ناشــی از بیماری همه گیر، تعداد زیادی 
نیــرو اســتخدام کرد. ایــن شــرکت از آن 
زمان به بعد و با بازگشــت مشــتریان به 
فروشــگاه های فیزیکی، به رشد آهسته 
تعداد کارمنــدان ادامــه داد، اما تجارت 
خرده فروشــی آن مانند سال های اخیر، 

رشد سریعی ندارد.

 در ســه ماهــه ســوم، تعــداد 
کارکنان آمــازون تنهــا ۵ درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش یافت و 
بــه ۱/۵۴ میلیــون کارمنــد در سراســر 

جهان رسید.

NEWSخبر

چگونه نسل زد علیه شرایط کار فالکت بار و سمی شورش 
کرد؟ باالترین اولویت نسل زد هنگام انتخاب کارفرما، رفتار 

منصفانه با همه کارکنان با هر جنسیت و نژاد و به دنبال 
آن کیفیت زندگی، انعطاف پذیری کارفرما و مسئولیت 

اجتماعی شرکت است

 نســـل زد
و مبارزه برای شرایط کار متعادل

به دلیــل فشــارهای کاری با حضــور کمرنگ والدین شــان 
مواجه نمی شوند. او در این فعالیت تنها نیست. جمعیت 
روبه رشدی از سازمان دهندگان و اصالح طلبان کارگری که 
در دهه ســوم زندگی خود هســتند، برای تغییــر محیط و 
شرایط کار در سراسر آمریکا فعالیت می کنند؛ کارمندانی 
که بین سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ متولد شده اند، در زمانی به 
بلوغ رسیده اند که مدارک دانشگاهی دیگر ثبات شغلی را 

تضمین نمی کند و اضطراب اقتصادی باالست.
ایــن نیــروی کار تــازه وارد بیــش از هــر نســل دیگــری رفتار 
منصفانه در کار را در اولویت قرار می دهد و به هنجارهای 
استثمارگرانه یا قدیمی شرکت تن نمی دهد. اکنون نسل 
زد بــه ســازمان دهی )Organizing( به عنــوان راهــی برای 
ایستادگی در برابر رؤسا روی آورده است. تالش های اخیر 
اتحادیــه در مکان های کاری مختلف مانند اســتارباکس، 
آمــازون، هوم دیپات، لیــگ جوانان بیســبال و حتی حوزه 
غواصی اســتار گاردن هالیوود، همگی با همکاری کارگران 
نســل زد بوده  و حتی برخی از آنها توسط نسل زد رهبری 

می شدند.

سایا توماس در ســال ۲۰۰۸ فقط هفت ســال داشت، اما 
به انــدازه کافی بــزرگ بود کــه بفهمــد خانــواده اش درگیر 
مشکالتی هستند. او متوجه شد که پدر و مادرش کمتر با 
یکدیگر و بچه ها وقت می گذرانند. وقتی  آنها از سر کار به 
خانه می آمدند، مســتقیم می خوابیدند و اول صبح از در 
بیرون می زدند. آنها مجبور بودند برای گذران زندگی خود 
در شیفت های کاری بیشتری کار کنند و کمبود زمان برای 
دور هم بودن روی توماس اثر گذاشت. او می گوید: »این امر 

روی من تأثیر گذاشت، چون پدر و مادرم کل زندگی شان را 
کار می کردند و باز هم آخر هر ماه مشکل مالی داشتیم. من 
شخصاً فکر می کنم که نسل زد، با تجربه چنین شرایطی 
به این فکر می کردیم که دیگر نمی خواهیم به این وضعیت 
ادامه دهیم.« توماس به عنوان یک مرد جوان آفریقایی تبار 
که برای ســازمان دهی انبــار آمازون در آالبامــا کار می کند، 
زحمت زیادی می کشد. توماس متعهد است که شرایط 
کاری خود را بهتر کند و مطمئن شــود که نسل های آینده 
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در دنیــای پرســرعت، مصرف کنندگان اهمیت بســیاری به 
عملکرد سریع برندهای D2C )مستقیم به مصرف کننده( 
می دهند که اغلب نشان دهنده چابکی برند برای ارائه ارزش 
و راحتــی اســت. تسویه حســاب ســریع، تحویــل به موقع، 
بازگشت ســریع و ارتباطات شــبانه روزی به ایجاد اعتماد و 
وفاداری مصرف کننــده این برندها کمک می کنــد. در میان 
ایــن عوامــل، کســب وکارهای D2C مبتنــی بر دیجیتــال با 
تمرکز بر ارتباطات مؤثر با مشتری، رونق قابل توجهی پیدا 
می کنند. ســرعت عمــل یک نهــاد متمرکــز بر مشــتری در 
هر مرحله از مســیر خریــد، به ســاختن روایت برنــد موفق 
بســیار کمک می کند؛ ولی یک اشــکال وجــود دارد. امروزه 
مصرف کنندگان دیگر برای ارتباطات یا بازاریابی به ایمیل یا 
تبلیغات دیجیتالی موجود در پلتفرم های قدیمی رسانه های 

اجتماعی مانند فیس بوک نمی چسبند.
برندهای جدید که مجبــور به تغییر روش بــرای همگامی با 
کاربــران خود هســتند، بــه برنامه هــای پیام رســان جهانی و 

کاربر پسند مانند واتس اپ روی آورده اند. وینایاک آگاروال، 
بنیان گذار و مدیرعامل بایت اســپید مســتقر در دهلی، در 
ســومین دوره اجــالس D2C صحبت کــرد و در مــورد اینکه 
چگونه برندهــا می تواننــد از واتــس اپ برای کاهــش هزینه 
جذب مشــتری )CAC( و افزایش ارزش طول عمر مشــتری 
)LTV( اســتفاده کننــد، توضیــح بیشــتری داد. اســتارتاپ 
SaaS او، بایــت اســپید، بــه برندهــای تجــارت الکترونیــک 
کمک می کنــد تــا از تجــارت مکالمه ای اســتفاده کننــد و از 

گفت و گوهای روان و فروش بهتر اطمینان یابند.

 تغییر در مفهوم ارتباط
در طول سال ها، جهان شاهد تغییر قابل توجهی در نحوه 
ارتباط مردم بوده است. چت/ پیام رسانی فوری جایگزین 
تماس های تلفنی و پیامک ها شده و بسیاری از برنامه های 
مشابه نیز ایجاد شده است. در این میان، واتس اپ متعلق 
به متا بــا بیــش از دو میلیارد کاربــر فعــال منحصربه فرد در 

سراســر جهان، به عنوان رهبر ظاهر شده اســت. واتس اپ 
ادعا می کند کــه در مورد تعامل در ســطح جهانــی، کاربران 
آن هــر مــاه ۱۰۰ میلیارد پیــام ارســال می کنند. هنــد به طور 
گســترده ای از واتس اپ اســتقبال کــرد و به ســرعت با ۴۹3 
میلیون کاربر به بزرگ ترین بازار آن تبدیل شــد. پیش بینی 
می شود این عدد تا سال ۲۰۲۵ به ۷۹۵ میلیون کاربر برسد. 
واتس اپ بیزینس در سال ۲۰۱۸ برای استفاده از این کشش 

خارق العاده راه اندازی شد. 
هند یک بار دیگــر با بیــش از ۱۵ میلیون کاربر فعــال ماهانه 
به عنوان بزرگ تریــن بازار آن ظاهر شــد. اکثر این شــرکت ها 
برای تعامــل با مشــتریان خــود در جهــت تقویت وفــاداری 
کاربران و افزایش بازگشــت ســرمایه از برنامه چت استفاده 
می کنند. آگاروال، پیشکسوت صنعت که با بیش از دو هزار 
برند کار کرده، معتقد اســت ایــن روند همچنان ادامــه دارد 
 و اســتفاده از واتس اپ به عنوان بخش اصلــی ترکیب کانال 
ارتباطی/ بازاریابی، فروش را ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش می دهد.

 واتس اپ به عنوان پیام رسانی که حدود دو میلیارد کاربر در جهان دارد
صاحب ویژگی هایی است که می تواند به یکی از مهم ترین ابزارهای 

بازاریابی و فروش برندهای D2C تبدیل شود

تحول در خرده فروشی

با واتس اپ

استرالیایی ها هنوز خرید 
آنالین را دوست دارند

یک فرصت مغتنم
نشــان  جدیــد  تحقیقــات   
کــه  حالــی  در  می دهــد 
کســب وکارها از اختــالل ناشــی از 
همه گیـــــــــری بهبــــــــود می یابنــــــــد، 
استرالیایی ها تجربه خرید آنالین را به 
خرید از فروشــگاه های فیزیکی ترجیح 

می دهند.

 نظرســنجی ســاالنه مانیتــور 
خرده فروشی از واحد مطالعات 
مصرف کننده و خرده فروشــی اســترالیا 
)ACRS( مدرسه بازرگانی موناش نشان 
داد که مشــتریان به دلیل در دســترس 
بــودن محصــول، تبلیغــات، محــدوده 
محصــول و فــروش، خریــد آنالیــن را 

ترجیح می دهند.

بــه   در ســه ماهــه منتهــی 
ســپتامبر امســال، حــدود ۷۰ 
درصد از اســترالیایی ها لباس، کفش و 
لوازم جانبــی، ۴۹ درصد اقــالم مراقبت 
شخصی و ۴۲ درصد لوازم خانگی را در 
فروشــگاه یا آنالین خریــداری کرده اند. 
الوییــس زپــوس، مشــاور تحقیقاتــی 
اصلی در ACRS گفته اســت که قبل از 
همه گیــری تفاوت واضحــی بین تجربه 
خرید فیزیکی و آنالیــن برای خریداران 

وجود داشت. 

 او افــزود: »در طــول کوویــد، 
فروش آنالین به دلیل ضرورت 
به کانال اصلی خرده فروشی غیر خواربار 
تبدیل شد و اکثر خریداران استرالیایی 
بــه روش هــای آنالیــن روی آوردنــد. مــا 
اکنون شاهد بازگشت به فروشگاه های 
فیزیکی هستیم و خریداران بی نظیرتر 
از همیشه بین دنیای آفالین و آنالین در 

حال حرکت هستند.«

ایــن نظرســنجی همچنیــن   
نشــان می دهد کــه مشــتریان 
احتمال بیشتری برای بازگرداندن اقالم 
خریداری شده در فروشــگاه )حدود ۶۶ 
 ۴۲ درصــد( در مقایســه بــا آنالیــن )

درصد( دارند.

 زپوس گفت به طور فزاینده ای 
اکنــون  کــه  اســت  مهــم 
برآورده کــردن  بــرای  خرده فروشــان 
انتظــارات، تجربه بازگشــت یکپارچه را 

در اختیار خریداران قرار دهند.

TRENDروند

خرده فروشی
R E T A I L



شــــــــــــــمــــــــــــاره 73
22 آبـــــــــــــــــــــــان 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

30

تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

از زمــان پیدایــش اینترنــت نیــاز بــه شــیوه هایی بــرای 
پاسداشت حریم خصوصی و ایمن نگه داشتن داده ها 
وجود داشته است. تاریخچه فناوری وی پی ان )شبکه 
مجازی خصوصی( به ســال ۱۹۹۶ باز می گــردد. در آن 
ســال یکی از کارکنان مایکروســافت شــیوه نامه ایجاد 
تونل  نظیر به نظیر  )PPTP( را توســعه داد که پیشــگام 
وی پی ان های مــدرن امروزی اســت؛ در ایــن روش یک 
ارتبــاط ایمن تــر و خصوصی تــر بیــن رایانــه و اینترنــت 

ایجاد می شود.
بــا رشــد و فراگیر شــدن اینترنــت، درخواســت بــرای 
ســامانه های امنیتی پیچیده تــر افزایش یافــت و گرچه 
ابزارهای آنتی ویروس و نرم افزارهای مشابه در جلوگیری 
از وارد آمدن آســیب به کاربران مفید هستند، اما آنچه 
واقعاً درخواست می شد بهبود امنیت اتصال بود که به 

پیدایش وی پی ان ها منجر شد.

اصطالح وی پی ان کــه به معنای یــک ارتباط خصوصی 
از طریق اینترنت است، اصطالحی گســترده است که 
چندین شیوه نامه )Protocol( مختلف را در بر می گیرد؛ 
اما ویژگی مشترک همه آنها فراهم کردن اتصال از راه دور 
به یک شــبکه خصوصی بر بســتر یک شــبکه عمومی 
)اینترنت( است. در ابتدا از وی پی ان به شکل انحصاری 
در کارهای تجاری اســتفاده می شــد، با این حال پس از 
کشــف رخنه هــای امنیتــی دردســرآفرین از اوایــل دهه 
۲۰۰۰ لحظــه سرنوشت ســاز در تاریخ فنــاوری وی پی ان 

رقم خورد. 
از ایــن زمان کاربــران روزمــره اینترنت از خطــرات واقعی 
کار در بســتر آنالیــن آگاه شــدند و جســت و جوی بــرای 
دسترســی بــه راه هــای ارتبــاط ایمن تر آغــاز شــد. امروز 
از وی پی ان هــا بــرای ایمن ســازی اتصــاالت اینترنتــی، 
جلوگیــری از ورود بدافــزار و دسترســی غیرمجــاز 

تاریخ کوتاه و پربار  مفهوم و ابزاری به نام وی پی ان  که در 
26 سال گذشته کارکردهای متنوعی داشته است

 مالط بیشتر
برای استحکام 

حریم خصوصی

چگونه وی پی ان ها در طول زمان اینترنت را شکل داده اند؟

گذرگاه نسبتاً امن کاربران...

REVIEWبررسی

اینترنــت به عنــوان راهی بــرای برقــراری ارتباط 
امن و خصوصی ارتــش ایاالت متحــده متولد 
شــد. بنابراین قابل پذیرش اســت اگــر بگوییم 
وی پی ان ها )یا اندیشه برقراری ارتباط به روش 
رمزگذاری شــده( از روزهــای نخســت اینترنت 
وجود داشــته اســت. با این حال تاریــخ واقعی 
پشــت وی پی ان ها بســیار جالب تر است، زیرا 
به ســرعت بــه اینترنــت مــورد اســتفاده روزانه 
مــا شــکل داد. بیاییــد نگاهــی بــه تاریخچــه 
وی پی ان هــا و چگونگــی تکامــل آنهــا در طــول 

سال ها بیندازیم.
اتصال اینترنتی خصوصی )وی پی ان( خدماتی 
است که هنگام ارتباط از طریق اتصال عمومی، 
امنیت شــما را در شــبکه با ایجاد یــک اتصال 
امــن و رمزگذاری شــده بیــن شــما و اینترنــت 
تقویت می کنــد. یک مجرم ســایبری می تواند 
بــا دانســتن نشــانی اینترنتــی شــما آســیب 
زیادی وارد کند، اما وی پــی ان تضمین می کند 
کــه حضــور آنالیــن شــما هویــت و داده هــای 
خصوصی تان را به خطــر نمی اندازد. به همین 
دلیل استفاده از وی پی ان ها به شکل روبه رشد 
ضــروری هســتند، چراکه ابــزاری بــرای کاهش 
تهدیدهایــی ماننــد بدافزارهــا و هکرهــا و گذر 
از محدودیت هــای جغرافیایــی در دسترســی 
به محتواســت. اگرچه این نیازها در سال های 
اخیر بروز کرده، اما منشاء وی پی ان به روزهای 

نخست اینترنت در دهه ۱۹۶۰ برمی گردد.
از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ ســازمان ها و شرکت های 
مختلــف پژوهــش روی رمزگــذاری الیــه IP را 
شــروع کردند و نیــروی دریایی ایــاالت متحده 
یکی از نخستین مراکزی بود که در سال ۱۹۹۲ 
شــیوه نامه SIPP را بــرای رمزگــذاری IP ایجــاد 
کرد. در سال ۱۹۹3 شیوه نامه رمزگذاری موسوم 
بــه Swipe ایجــاد شــد. تنهــا یــک ســال بعــد 
شیوه نامه IPsec برای پروژه خدمات اینترنتی 

کاخ سفید ایجاد شد که شیوه ارتباطات ایمن 
رمزگذاری شــده بیــن دو رایانه در یک شــبکه را 
فراهــم می کرد و هنــوز در وی پی ان ها اســتفاده 

می شود.
در ســال ۱۹۹۶ گوردیــپ ســینگ پــال کارمنــد 
مایکروسافت شیوه نامه تونل زنی نقطه به نقطه 
یا PPTP را ایجاد کرد که قدیمی ترین شیوه نامه 
وی پی ان در جهــان محســوب می شــود و راه را 
بــرای دیگران همــوار می کنــد. اگرچه بســیاری 
ادعا می کنند که PPTP سریع ترین شیوه نامه 
اســت، اما باید به یاد داشت که این شیوه نامه 
بــرای دسترســی تلفنــی طراحــی شــده بــود و 
در زمــان خــود از کمتریــن ســطح رمزگــذاری 

برخوردار بود.
نخســتین وی پی ان هــا به دلیــل گرانی توســط 
کسب وکارها استفاده می شد اما از اوایل دهه 
۲۰۱۰ کاربران فردی دست به کار افزایش امنیت 
و حریــم خصوصــی خــود شــدند و ســازمان ها 
فناوری توسعه امنیت دیجیتال برتر خود را به 
اشــتراک گذاشــتند. این فناوری ها به کاربرانی 
منتقل شــد که عــالوه بــر محافظــت در هنگام 
مــرور اینترنــت بــه دنبــال مبــارزه بــا سانســور 
منطقه ای محتوای خدمات پخش و ســرگرمی 

بودند. 
بــر پایــه گــزارش Global Web Index در 
سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ تعداد کاربران وی پی ان 
بیــش از چهــار برابــر شــده و از هــر پنــج کاربــر 
اینترنــت در کشــورهایی ماننــد تایلنــد، چیــن 
و اندونــزی یک نفــر بــرای دور زدن سانســور به 
وی پی ان هــا متکــی اســت. آینــده وی پی ان هــا 
بســیار امیدوارکننــده به نظــر می رســد، زیرا با 
توجــه بــه مشــکالتی کــه در اینترنــت در مورد 
امنیت، ســرعت و دسترســی به محتــوا ایجاد 
می شــود، به طور فزاینده ای مزایای بیشتری را 

به کاربر ارائه می دهد.




