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رگوالتوری
R E G U L A T I O N رویداد هم رســان فناوری هــای داده پایه با حضــور جمعی از

شرکت ها و فعاالن اکوسیستم استارتاپی کشور برگزار و به 
چالش های آزادســازی و حکمرانی داده در کشــور پرداخته 
شد. در این نشست که به همت خانه خاق و مرکز نوآوری 
قــوه مقننــه برگــزار شــده بــود، حاضــران در پنلــی بــا عنوان 
»چالش های توسعه فناوری های داده پایه« اعام کردند که 
در دسترسی به اطاعات نابسامانی وجود دارد و در کشور با 

تورم سامانه روبه رو هستیم.

  در آزادســازی داده تعــارض منافــع بیــداد 
می کند 

از نظر رضا باقری اصل، معاون امور مجلس وزارت ارتباطات 
و جانشــین رئیس کمیســیون راهبردی اقتصاد دیجیتال، 
آزادسازی داده  ها و اطاعات مخصوصاً از طریق دستگاه های 
دولتی با چالش هــای گوناگونی مواجه اســت، اما بــه باور او 
اصلی ترین چالش در آزادســازی داده، تعــارض منافع بین 
دستگاه های مختلف اســت که این تعارض ها که گاهی هم 
قانونی هســتند و خرده منفعت هایی هم دارند، مانع رشد 
اقتصاد دیجیتال کشور شده و باعث می شوند بودجه های 

اختصاصی برای برخی دستگاه ها ایجاد شود.
او با اعــام اینکه تنوع دیــدگاه در بین دســتگاه های اجرایی 
برای آزادســازی داده وجــود دارد، گفــت: »در تدویــن قانون 
برنامه هفتم اختاف در مورد بندی که دستگاه های اجرایی 
موظف اند داده ها را برای کسب وکارها آزادسازی کنند، وجود 
دارد. روی این موضوع بحث اســت که چرا دستگاه اجرایی 
باید این کار را انجام دهد و بعضــی دیگر این نظر را دارند که 
اصاً این قانــون نمی خواهــد و قانون دوام )قانــون مدیریت 
داده ها و اطاعات ملی( در این زمینه وجود دارد. البته گروه 

دیگری هم بودند که قائل به شاخص گذاری هستند.«
به گفته باقری اصل، به هر سند هوشمندسازی در دنیا نگاه 
کنید یکی از ارکانش بحث داده اســت. او تأکید می کند که 
در این زمینــه در دنیا یک برنامــه اســتراتژیک، عملیاتی یا 

حتی پیچیده تر، یک اکوسیستم برای داده ایجاد کرده اند و 
همین شرایط باعث می شود سهم اقتصاد برخی کشورها از 
GDPشان ۳۵ درصد باشد، بعضی ۲۵ درصد و سهم ایران 7 

درصد باشد، در حالی که متوسط دنیا ۱۵/۶ درصد است.
باقری بــا اعــام اینکه یکــی دیگــر از چالش های آزادســازی 
داده، محرمانگــی آنهاســت، توضیــح داد: »در محرمانگی 
داده چالش داریم. دستگاه ها گاه به بهانه های مختلف ادعا 
می کنند که داده در اختیارشــان محرمانه اســت و این ادعا 
بعضی وقت ها درست است و بعضی وقت ها نادرست و برای 
پنهان کردن ضعف های خودشان یا پنهان کردن فرایند های 

داده هایشان اعام می شود.«
به باور باقری اصل، این تعارض های قانونی و خرده  منفعت ها 
مانع رشد اقتصاد دیجیتال است تا بودجه های اختصاصی 

یک سری دستگاه ها حفظ شود.

  وقتی همه چیز امنیتی است
بابک حمیدیا، رئیس خانه خاق و مرکز نوآوری قوه مقننه 
در این نشســت و در پنل »چالش های توسعه فناوری های 
داده  پایــه« اعــام کرد کــه مهم تریــن بحث حاکمیــت برای 
آزادســازی داده، بحث امنیت اســت. او در این مورد گفت: 
»هر موقع در ایران بحث دیتــا و داده مطرح می شــود، برای 
حاکمیت مهم ترین مســئله، مسئله امنیت اســت که اگر 
داده را بــه صورت های مختلف در اختیار عمــوم قرار دهیم، 
حکمــران نمی توانــد امنیــت الزم را برقرار کنــد.« به بــاور او، 
مشــکل ایــن اســت کــه هنــوز پروتکل هــای اشــتراک داده 
بین بخش خصوصــی و بخش حاکمیتی نوشــته نشــده و 

مشخص نشده است.
حمیدیا با بیان اینکه بیگ دیتاها سرمایه اصلی شرکت های 
خصوصــی هســتند، اعــام کــرد: »بیگ دیتاهــا قاعدتــاً 
سرمایه های اصلی شرکت های خصوصی هستند که تولید 
می شوند و بر اســاس شــرایط فعلی نظارت همه جانبه باید 
روی آنها وجود داشته باشــد. باید نگاه هزینه فایده را که در 

خصوص مواجهه با مسئله دسترسی به داده است، داشته 
باشیم. هزینه و منافع را با همدیگر بسنجیم که آیا این داده 
وقتی در اختیــار بخش خصوصی قرار می گیــرد، منافعش 

بیشتر است یا هزینه هایی که احتماالً ایجاد می کند.«

  تــالش بــرای الیحــه حفاظــت از داده هــای 
شخصی 

مجتبی توانگــر، نماینده مجلــس و رئیس کمیتــه اقتصاد 
دیجیتال یکی دیگر از افراد حاضر در این پنل بود. توانگر در 
این پنل به کارهایی که مجلس برای آزادســازی و حاکمیت 

داده انجام داده، اشاره کرد.
او در ایــن مــورد گفــت:  »مجلس بــه صورت مشــخص گام 
اول را بــرای حاکمیــت داده برداشــته و در ایــن راســتا قانون 
دوام را کــه همــان قانــون مدیریــت داد ه هــا و اطاعــات ملی 
بوده، تصویب کرده اســت. هرچند یک گام اســت، ولی اگر 
حلقه های بعدی اش را ندیده باشــیم، حتماً دچار مشــکل 

خواهیم شد.«
او ادامه داد: »حلقه بعدی که روی آن کار می کنیم، حمایت 
و حفاظت از داده های شخصی است که البته ما خودمان در 
این زمینه طرحی در مجلس در سال ۹۹ ثبت کردیم، ولی هم 
دولت قبل و هم دولت جدید مدعی بودند طرحی که مجلس 
دنبال می کــرد، می تواند غنی تر باشــد. در عین حــال که در 
دیداری که با رهبری داشتیم، ایشان تأکید فرمودند که الیحه  
محوری مد نظر باشد. به دلیل اینکه توان کارشناسی دولت 
روی اینکه بتواند دقیق تر چالش ها را احصا و چاره اندیشی 

کند، بیشتر است.«
توانگر در ادامه توضیح داد:  »ما هم در مجلس با توافقی که 
کردیم، قرار شــد این موضوع نهایی شــود و  االن در کارگروه 
اقتصاد دیجیتــال دولت این طرح در حال بررســی اســت و 
ما هم به صــورت رفت وبرگشــتی ایــن موضــوع را پیگیری و 
استفاده می کنیم.« او تأکید کرد که ما نمی خواهیم در پستو 

بنشینیم و بدون دخالت اکوسیستم قانون بنویسیم. 

تورم سامانه ها
رویداد هم رسان فناوری های داده پایه، چالش های آزادسازی داده برگزار شد 

ورود تاکسی های 
اینترنتی به فرودگاه امام 

ممنوع شد

رقابتفرودگاه
بااسنپوتپسی!

 سرپرســت شــهر فرودگاهــی 
امــام خمینــی)ره( از دســتور 
بــرای ممنوعیــت ورود  دادســتانی 
تاکســی های اینترنتی تپســی و اسنپ 
به شــعاع ۸۰۰ متری این فــرودگاه خبر 

داد.

 ســعید چلنــدری بــا اشــاره به 
بــروز برخــی مشــکات بــرای 
راننــدگان تاکســی فــرودگاه حضــرت 
امــام)ره( اظهار کــرد: »در بازدیــد معاون 
دادستانی از فرودگاه امام)ره( مشکات 
رانندگان تاکسی فرودگاه مورد بررسی 
قــرار گرفــت. بر ایــن اســاس با دســتور 
معــاون دادســتانی، مکانــی در شــعاع 
۸۰۰ متــری فــرودگاه امام)ره( مشــخص 
شــده تــا راننــدگان تاکســی اینترنتــی 
بــرای  آن  از  اســنپ  و  تپســی 
ســرویس دهی بــه مســافران اســتفاده 

کنند.«

 وی با بیان اینکه با شرکت های 
هماهنگــی  جلســه  مذکــور 
نهایــی را طــی هفتــه جــاری برگــزار 
می کنیم، افزود:  »نظر شهر فرودگاهی 
امام)ره( هــم همین بــود که مکانــی برای 
رانندگان تاکســی های اینترنتی تپسی 
و اســنپ مشــخص شــود تــا مانــع 
فعالیــت راننــدگان تاکســی فــرودگاه 
نشــوند کــه ســاعت ها در نوبــت بــرای 

انجام یک سرویس هستند.« 

 سرپرســت شــهر فرودگاهــی 
امــام همچنیــن بــا یــادآوری 
اینکــه نرم افــزار تاکســی فــرودگاه امام 
توسط یک شــرکت دانش بنیان ایرانی 
طراحــی شــده،  اضافه کــرد: »فــرودگاه 
امام، اولین فرودگاه کشــور است که به 
چنین نرم افــزاری مجهز می شــود؛ این 
نرم افــزار از اپ تپســی و اســنپ کارایی 
بیشــتری داشــته و بســیار کاربــردی 

است.«

 چلندری بیان کرد: »مسافران 
در زمان ورود به سالن فرودگاه 
امام)ره( می توانند ایــن نرم افزار کاربردی 
را روی تلفن هــای همــراه خــود نصــب 

کرده و از خدمات آن استفاده کنند.« 

NEWSخبر
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چه رسمی و چه غیررسمی، شرکت هایی چون شاتل، ایرانسل
و مبین نت از کاهش میلیاردی درآمد خود به دنبال

محدودیت اینترنت خبر داده اند؛ این ماجرا را بررسی کرده ایم

سه ماه از شروع اختال و محدودیت روی بستر اینترنت 
می گذرد و حاال هک نامه هــای برخی اپراتورهای ارتباطی 
ماننــد شــاتل، ایرانســل و مبین نــت بــه وزارت ارتباطات 
نشــان می دهــد کــه ایــن محدودیت هــا و فیلترینگ چه 

خسارتی برایشان به همراه داشته است.
پیــش از ایــن هــم رایتــل بــا انتشــار نامــه خــود بــه وزیــر 
ارتباطــات از کاهــش درآمــد خــود بــه دنبــال فیلترینــگ 

و محدودیت هــای اینترنــت خبــر داده بــود. 
مبین نــت در نامــه خــود از زیــان ۲۵ درصــدی 
درآمــد، یعنــی ۱۰ میلیــارد تومــان در مــاه خبر 
داده و شــاتل گفتــه اســت درآمد این شــرکت 
بیــش از ۴۰ درصد کاهش داشــته و ادامه این 
شرایط بحرانی تحت هیچ شرایطی دیگر برای 

این شرکت قابل تحمل نیست.
از طرف دیگر ایرانسل هم در سه نامه جداگانه 
به رئیــس رگوالتوری از خســارت هشــت هزار 
میلیارد تومانی خود گفته و ضمن درخواست 

خسارت بر اساس اصول پروانه از سمت دولت، خواستار 
افزایش تعرفه ها مخصوصاً افزایش تعرفه در بخش دیتا 
شــده اســت. با این نامه ها بــه نظر می رســد در آخــر این 
کاربران هســتند که بایــد هزینــه محدودیــت اینترنت را 

پرداخت کنند.

 ضرر ۲5درصدی مبین نت
به تازگی نامه هایــی در تاریخ های متفاوت از ســوی مدیران 
ایرانســل، شــاتل و مبین نت به وزیر ارتباطات توسط گروه 
هکری به نام به »ZZA« منتشر شده اند. در تماس کارنگ 
با شاتل، مدیرعامل این شرکت صحت نامه خود به وزارت 
ارتباطات در مورد آثار محدودیت اینترنت و فیلترینگ روی 

کسب وکارش را تأیید می کند.
هرچند نامه برخی اپراتورهای ارتباطی به وزارت 
ارتباطــات در مــورد خســارتی کــه محدودیــت 
اینترنت بــه آنهــا زده، بعد از ســه ماه از شــروع 
این محدودیت ها به تازگی رســانه ای می شــود، 
با این حال پیش تر گزارش مرکز فضای مجازی 
در مورد نقش اینستاگرام در اقتصاد دیجیتال 
کشور نشان داد که سهم ترافیک اینستاگرام از 
کل حجم بازار فروش ترافیک توسط اپراتورهای 
ثابت و ســیار ۵۰ درصد بــوده و معــادل ۳۰ هزار 
میلیارد تومان در ســال جمع بندی شده است. 
همین آمار نشــان می داد که با فیلتر شــدن اینســتاگرام از 
سه ماه گذشته تاکنون ۵۰ درصد ترافیک اپراتورهای ثابت 
و سیار کشور از دست رفته و این گروه متحمل چه خسارتی 

شده اند.
در بین اپراتورهای ارتباطی، طبق تاریخ نامه های منتشرشده 

اپراتورها در ضرر؟

رئیس سازمان نصر کشور 
در واکنش به توصیه شاپرک به پرداخت یارها 

سیاستهایدستورییکجانبهرامتوقفکنید

COMMENT نظر

رئیــس ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای کشــور 
به نامــه اخیر شــاپرک در مــورد توصیــه انتقال 
دامنــه پرداخت یــاران از دات کام بــه دات آی آر 
واکنــش نشــان داد و خواســتار توقــف اعمــال 
سیاســت های دســتوری یک جانبــه در بســتر 

فعالیت بخش  خصوصی شد.
حســن هاشــمی در گفت وگــو بــا ســایت »راه  
پرداخــت« در ایــن بــاره گفــت: »در هفته های 
اخیر، کســب وکارهای مجــازی و فعاالن بخش 
خصوصــی ســخت ترین روزهــای عمــر خــود را 
سپری کرده اند و در حال حاضر هم چشم انداز 
روشنی نسبت به آینده ندارند. حاال متأسفانه 
در همیــن شــرایط بــا تصمیمــات و دســتوراتی 
مواجه می شــوند که شــوک دیگری به آنها وارد 

می کند.«
هاشــمی بــا اشــاره بــه نامــه توصیه ای شــاپرک 
بــرای کــوچ پرداخت یارهــا از دامنــه دات کام به 
دات آی آر اعام کرد که هرچنــد پس از واکنش 
بسیاری از کسب وکارها، این شرکت اعام کرد 
که کوچ پرداخت یارها به دامنه دات آی آر الزامی 
نیســت، اما مســئله مهم، نوع نگاه و رویکردی 
است که در این گونه اقدامات وجود دارد و باید 

برای همیشه حل وفصل شود.
وی ادامــه داد: »در ایــن  کــه حتمــاً بــرای اتخاذ 
چنین تصمیمــی دالیلــی وجود داشــته بحثی 
نیست، اما سؤال اینجاســت که بخش دولتی 
چطور خودش را محق می داند به همین راحتی 
با ارســال یک نامه خلق الســاعه، بــرای فعاالن 
بخــش خصوصــی ضرب االجــل یک هفتــه ای 
تعییــن کنــد؛ بــدون اینکــه جلســه مشــورتی و 
همفکری بــا آنها گذاشــته باشــد و نظرشــان را 

جویا شود؟!«
رئیــس ســازمان نصــر کشــور تصریــح کــرد: 
»فعــاالن بخــش خصوصــی بســیار بیشــتر از 
دولتی ها نگران کســب وکار خودشــان هستند 
و به همه ابعاد، خطرات و آسیب های احتمالی 
اشــراف دارند، به همین دلیل قطعــاً در صورت 
نیــاز، تمهیــدات الزم بــرای پیشــگیری از ایــن 
خطــرات احتمالــی را هــم اتخــاذ می کننــد. اما 

اینکه با نامه دســتوری و از موضع باال به پایین 
بــا آنهــا برخــورد شــود، به هیچ وجــه پذیرفتنــی 

نیست.«
به باور او باید به فعــاالن بخش خصوصی حق 
داد که با این نوع سیاست گذاری های لحظه ای 
و دســتوری، ذهنیــت منفــی نســبت بــه حلقه 
تصمیم گیرنده این موضوعات پیدا کنند و این 
تصور را داشته باشــند که احتماالً افکار حلقه 
فکــری موافقان طــرح صیانــت، بــه عرصه های 

دیگر هم رسوخ پیدا کرده است.
رئیــس ســازمان نصــر در ادامــه گفــت: »بــا 
اتفاقاتــی کــه می بینیــم، احســاس می کنیــم 
دولــت، بخــش خصوصــی را از جنــس فــوالد 
می دانــد و تصــور می کنــد فعــاالن ایــن حــوزه 
تاب وتــوان تحمــل هر گونه سیاســت دســتوری 
را دارنــد، امــا واقعیــت ایــن نیســت و بخــش 
خصوصــی تاب وتــوان تحمــل این همــه شــوک 

را ندارد.«
بر اساس اظهارات هاشــمی، بخش خصوصی 
کشــور چــه گناهــی کرده کــه هــم در عروســی و 
هم در عزا باید سرش بریده شــود و مدام تاوان 

تصمیمات لحظه ای را بدهد؟
او با انتقاد از مورد مشــورت قرار نگرفتن بخش  
خصوصــی در چنیــن تصمیم هایی گفــت: »تا 
کی قرار اســت افراد مســئول و منصوب، بدون 
مشورت و اخذ نظر بخش خصوصی، برای آنها 
نسخه بپیچند و به آنها خسارت سنگین وارد 
کنند، در حالی که حاضر به پذیرش مسئولیت، 
پاســخگویی و جبــران ایــن خســارت ها هــم 

نیستند؟«
به باور رئیس ســازمان نصر، بخش خصوصی 
کشــور بارها و بارهــا حقانیت خــودش را اثبات 
کــرده و نشــان داده کــه حداکثر ظرفیــت فنی و 
سرمایه انسانی و اقتصادی خود را برای خدمت 
به مردم و ســربلندی کشــور به کار می گیرد، اما 
حداقــل انتظــار از تصمیم گیــران این اســت که 
تصمیم های یک جانبه نگیرند و اولین اصل در 
اتخاذ چنین تصمیم هایی را مشــورت با بخش 

خصوصی و دریافت نظرات آنها قرار دهند.

سونیتا سراب پور 

@SonitaSarabpour
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به وزارت ارتباطات به نظر می آید که مبین نت زودتر از دیگر 
اپراتورها در مورد خسارتی که این محدودیت ها به صنعت 

ارتباطات کشور وارد می کند، هشدار داده است.
این شــرکت در ۲۳ مهرماه ســال جاری در نامه ای به صادق 
عباســی شــاهکوه که هنوز در آن زمان معاون وزیر و رئیس 
ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی بــوده، از افت 

شدید استفاده از دیتای مبین نت گفته است.
در ایــن نامــه اعــام شــده کــه بــه دلیــل محدودیت هــای 
ایجادشده در شبکه های اینترنت کشور، شرکت ارتباطات 
مبین نت در اثر افت شدید ترافیک دیتا )معادل ۳۰ درصد( 
متحمل ضــرر و زیــان ۲۵ درصد درآمــد )در حــد ۱۰ میلیارد 

تومان در ماه( شده است.
مدیرعامــل مبین نــت در ایــن نامــه خواســته اســت کــه در 
رابطه با چگونگی جبران ضرر و زیان یادشــده این شرکت را 

راهنمایی کنند.

 کاهش درآمد ۴۰درصدی برای شاتل
شــاتل هم به عنوان یکــی از معدود بازیگران شناخته شــده 
بازار اینترنت ثابت در نامه ای که دوم آبان به رئیس سازمان 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی زده، از تأثیــر بســیار 
جدی محدودیت ها روی دسترســی کاربران به شــبکه های 
اجتماعی و پیام رسان ها و همچنین بسیاری از وب سایت ها 
و آدرس هــای اینترنتی، بر مصرف پهنــای  بانــد و درآمد این 

شرکت گفته است.
آن طور که در این نامه مدیرعامل 
شاتل به رئیس رگوالتوری آمده، 
محدودیت اینترنت تــا آن زمان 
باعث شــده میــزان پهنــای باند 
اینترنــت ایــن شــرکت بــا بیش 
از ۶۰ درصــد و درآمدهــای آن بــا 
بیش از ۴۰ درصد کاهش روبه رو 
شود. در این نامه تأکید شده که 
این کاهش درآمد در حالی است 
که بــه جز هزینه های مســتقیم 
پهنــای بانــد، دیگــر هزینه هــای 
این شــرکت که حدود ۸۰ درصد 
را شــامل می شــود، همچنــان 
ثابت مانده یــا با تورم کشــور، رو 

به افزایش است.
مدیرعامــل شــاتل در نامه خود 
بیــان کــرده کــه ایــن وضعیــت 
بحرانــی، تحــت هیــچ شــرایطی 
قابــل تحمــل نیســت و تأکیــد 

کرده: »اگر بی درنگ برای این شــرایط چاره اندیشــی نشود، 
نه تنها توســعه شــبکه را که در دســتور کار وزارتخانــه و این 
شرکت است، متوقف خواهد کرد، بلکه به توقف فعالیت و 
سرویس دهی به مشــتریان در سراسر کشور منجر خواهد 

شد.«
این شــرکت نیــز در پایــان از رگوالتــوری تقاضــا کــرده که در 

زودترین زمان نسبت به این اتفاق چاره اندیشی شود.

 درخواست ایرانسل برای افزایش تعرفه ها
ایرانســل به عنوان دومین اپراتور تلفن  همراه کشــور در سه 
نامه به تاریخ های ۲۴ مهر، ۲۰ آبان و ۲ آذر نسبت به جبران 
خسارت واردشده ناشی از اعمال محدودیت روی اینترنت به 
رگوالتوری درخواست خود را ارسال کرده است. این شرکت 
در نامه های خود ضمن درخواست جبران خسارت از سوی 

وزارت ارتباطات، خواستار تغییر تعرفه ها هم شده است.
در دومین نامه که بیژن عباسی آرند، مدیرعامل ایرانسل به 
رئیس جدید رگوالتوری یعنی محمدامین آقامیری ارســال 
کرده، او با اشــاره به نامه گذشــته این شــرکت در مهرماه در 
خصوص جبران خسارت ناشــی از اعمال محدودیت روی 
ترافیک ورودی بین الملــل در نامه آبان ماه خــود اعام کرده 
که با توجه به ادامــه وضعیت محدودیت اینترنــت، درآمد 

ازدست رفته این شرکت از خدمات دیتا از تاریخ ۲۹ شهریور 
)شروع فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ( تا هفتم آبان بالغ 

بر هشت هزار میلیارد ریال بوده است.
در نامه سوم که ایرانسل برای رئیس رگوالتوری ارسال کرده، 
مدیرعامل این شــرکت با اشــاره بــه ادامــه محدودیت های 
اینترنت اعام کرده کــه اعمال فیلترینــگ روی پلتفرم های 
پرکاربــر خارجی ضمــن خســارت های مالی، به دنبــال خود 
افت مصرف و کاهش ترافیک دیتا را به دنبال داشته و باعث 
شده نیمی از ظرفیت شبکه این شرکت کاهش یابد. عباسی 
آرند در نامه خود تأکید کرده که ادامه روند فعلی و استمرار 
محدودیت های اعمال شده روی پهنای باند، مانعی جدی در 

ادامه فعالیت این شرکت خواهد بود.
در ایــن نامه عباســی آرنــد با تکیــه بر قوانیــن پروانــه ای این 
شرکت تأکید کرده که هر گونه اعمال تغییر در پروانه توسط 
دولت شــامل اعمــال محدودیــت در ســرویس دهی و... که 
باعث ایجاد هزینه یا از دســت رفتن درآمد شــود، باید مورد 

جبران قرار گیرد.
در همین زمینــه با اشــاره بــه مــاده ۲۲ موافقت نامــه پروانه 
ایرانســل آمــده اســت: »چنانچــه تغییــرات بــدون توافــق 
کتبی بین دارنده پروانه و ســازمان صــورت پذیرد و چنانچه 
تغییرات تأثیر نامطلــوب عمده بــر وضعیت دارنــده پروانه 
یا چشــم انداز تجاری او داشته باشــد، در آن صورت دارنده 
پروانه حق خواهد داشت خسارت عادالنه و کافی دریافت 
کند. همچنین مبلغ این غرامت 
در قبــال مبالــغ تســهیم درآمد 
که باید حسب مورد به سازمان 
پرداخــت شــود، تهاتــر خواهــد 

شد.«
در پایان این نامه ضمن تأیید بر 
جبران خســارت از ســوی وزارت 
ارتباطات، مدیرعامل ایرانســل 
خواســته کــه زمینــه بازنگــری 
و افزایــش تعرفه هــای ارتباطــی 
به ویــژه خدمــات دیتــا، افزایــش 
تعرفــه ترافیک داخلــی، تعدیل 
و کاهــش حق الســهم دولــت از 
درآمــد اپراتورهای تلفــن   همراه، 
کاهش و تعلیق تعهدات توسعه 
شهری، جاده ای، روستایی و... از 

سوی این نهاد صادر شود.
تاکنــون وزارت ارتباطــات و در 
رأس آن رگوالتــوری به رســانه ای 
شدن این نامه ها واکنشی نشان 
نداده اند. هرچنــد وزیر ارتباطــات در واکنش بــه نامه رایتل 
که چند هفته گذشته منتشر شــده بود، اعام کرده بود که 
»رایتل از گذشــته هم مشــکل مالی داشــته، عده ای تاش 
دارنــد ضعف هــای مدیریتــی خــود را گــردن اتفاقــات اخیر 

بیندازند«.
نامه هــای اصلی تریــن اپراتورهای ارتباطــی کشــور و خبر از 
خسارت های میلیاردی به دنبال محدودیت های اینترنت و 
ادامه آن در حالی منتشر می شود که وزارت ارتباطات دولت 
ســیزدهم یکی از اهداف اصلی خــود در این دوره را توســعه 
زیرســاخت های اینترنت ثابــت به کمــک پروژه فیبــر نوری 
گذاشته اســت؛ پروژه ای که اپراتورهای ارتباطی در شرایطی 
حاضر به ورود به آن شدند که دولت به آنها کمک های مالی 
برســاند و در کنــارش نیــز تعرفه ها بعــد از چند ســال ثبات 

تغییر کند.
حاال در این شرایط به نظر می رسد با خسارتی که بزرگ ترین 
اپراتورهــای ارتباطــی از محدودیت هــای اینترنــت دیده اند، 
آینده توسعه ارتباطات در کشور در هاله ای از ابهام قرار گرفته 
باشد و در آخر آن طور که از این نامه ها می توان استنباط کرد، 
این است که اگر دولت با افزایش تعرفه ها موافقت کند، این 
مردم هستند که خسارت محدودیت اینترنت در چند ماه 

گذشته را پرداخت خواهند کرد.

 ارائه تسهیالت ۵۰ میلیارد ریالی
به شرکت های دانش بنیان و فناور منطقه ویژه اقتصادی پیام

اعتباریاربهکمکنوآورانمیآید

REPORTگزارش

 پســت بانک ایــران، منطقــه ویــژه 
اقتصــادی فــرودگاه پیــام و صنــدوق 
توســعه فناوری های نوین با هدف رفع دغدغه 
تأمیــن مالی شــرکت های دانش بنیــان، فناور و 
تولیــدی مســتقر در ایــن منطقــه تفاهم نامــه 

امضا کردند.

 بر اساس این تفاهم نامه، منطقه ویژه 
اقتصادی پیام پس از بررسی های الزم، 
شــرکت های متقاضــی دریافــت تســهیات و 
ضمانت نامــه را بــرای ارزیابــی تخصصــی بــه 
صنــدوق توســعه فناوری هــای نویــن معرفــی 
می کنــد. ایــن صنــدوق نیــز بــا تکیــه بر تــوان و 
تجربه خود در ارزیابی تخصصی شــرکت های 
دانش بنیان و فناور و آشــنایی کافــی با ادبیات 
نظام بانکی، ضمن ارزیابی، اعتبارسنجی و رفع 
دغدغه های بانک، اقدام به صدور ضمانت نامه 
تعهد پرداخت برای بهره مندی این شرکت ها از 
تســهیات پســت بانک ایــران خواهــد کــرد. 
همچنین بر اساس این تفاهم نامه، پس از طی 
فرایند عنوان شده به شــرکت های دانش بنیان 
و فنــاور و تولیــدی تــا ســقف ۵۰ میلیــارد ریــال 

تسهیات پرداخت خواهد شد.

 بهزاد شیری، مدیرعامل پست بانک ایران 
در این نشست، رفع دغدغه های تولید را 
نیازمنــد همــکاری و هماهنگــی نهادهــای ذی ربط 
عنوان کرد و گفت: »پســت بانک ایران با دارا بودن 
بیش از شش  هزار شعبه بانکی در روستاها و بیش 
از ۵۰۰ شــعبه در شهرها و مراکز اســتان ها، یکی از 
گســترده ترین بانک هــای کشــور و دارای ظرفیــت 
مویرگــی در ارائه خدمات به شــرکت های تولیدی و 

فروش در سطح کشور است.« 

 روح هللا میرامینی، مدیرعامل صندوق 
توســعه فناوری هــای نوین نیــز در این 

نشســت با اشــاره به ارائه انــواع خدمات مالی 
این صنــدوق پژوهش و فناوری به شــرکت های 
دانش بنیــان و فنــاور گفــت: »جدیدتریــن 
محصول صنــدوق توســعه فناوری هــای نوین، 
»اعتباریار« نــام دارد که از آغــاز فعالیت خود 
مــورد اســتقبال بانــک قرض الحســنه مهــر و 

پست بانک ایران قرار گرفته است.«

 او  در تشــریح نحــوه فعالیــت ایــن 
محصول خاطرنشان کرد: »اعتباریار 
ســامانه ای اســت که تمــام خدمات یــک نهاد 
مالی از آغاز تشــکیل پرونده، اعتبارســنجی و 
ارزیابی و تنظیم و ارســال قرارداد تسهیات را 
به صــورت شــفاف در اختیــار متقاضیــان، 
بانک ها و دســتگاه های اجرایی قــرار می دهد و 
می توانــد اطاعــات الزم را در قالــب داشــبورد 

مدیریتی نیز ارائه دهد.«

 اکبر قنبرپور، مشاور وزیر ارتباطات و 
فناوری اطاعات و رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامــل شــرکت خدمــات هوایــی پیــام، 
انعقــاد ایــن تفاهم نامــه را در راســتای رفــع 
دغدغه هــای بانکــی پســت بانک دانســت و 
یابــی تخصصــی  گفــت: »بــا توجــه بــه ارز
شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی پیام 
توســط صنــدوق توســعه فناوری هــای نویــن از 
پست بانک درخواست می کنیم خدمات خود 
را به شــرکت های مســتقر در این منطقــه ویژه 

اقتصادی افزایش دهد.«

 قنبرپور یادآور شــد: »ایــن صندوق با 
ایجــاد نمایندگــی در ایــن منطقه قدم 
مؤثری برای ما برداشته و از مدیرعامل صندوق 
توســعه فناوری هــای نویــن می خواهیــم ســایر 
ابزارهای صندوق را به شرکت های منطقه ویژه 

اقتصادی پیام نیز ارائه دهد.«

در نامه مبین نت 
اعالم شده که به 

دلیل محدودیت های 
ایجادشده در 

شبکه های اینترنت 
کشور، شرکت 

ارتباطات مبین نت در 
اثر افت شدید ترافیک 
دیتا )معادل ۳۰ درصد( 
متحمل ضرر و زیان ۲۵ 
درصد درآمد )در حد ۱۰ 
میلیارد تومان در ماه( 

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

گزارش ویژه کارنگ از رویداد دایان ۴ با رویکرد تجاری سازی و توسعه بازار حوزه فرآوری محصوالت 
معدنی و اینکه چطور می توان در بازار معدن نوآوری را بیش از چیزی که در این سال ها دیده ایم 

تزریق کرد
مسئله خام فروشی مواد معدنی، یکی از مزمن ترین دردهای کشور است که سال هاست ادامه دارد. چرخه محصوالت معدنی عموماً در کشور ما به اکتشاف و استخراج منتهی می شود و در 

بیشتر موارد گام فرآوری و ایجاد ارزش افزوده به خاطر مسائل گوناگون مغفول می ماند. سازمان ایمیدرو در سلسله برنامه های حمایتی خود این  بار میزبان فعاالن حوزه معدن و شرکت های 
دانش بنیان حوزه فرآوری محصوالت معدنی بود. این برنامه با عنوان دایان۴ تالش کرد تا با معرفی پنج شرکت برگزیده نوآور در این بازار فرصت ارائه محصول و خدمات این شرکت ها را 

به صورت بی واسطه به معدن داران و ذی نفعان حوزه معدن فراهم کند. با مدیران این پنج شرکت گفت وگو کردیم و از مشکالت آنها در مسیر کسب وکارشان و راهکارهای مبارزه با خام فروشی 
و تزریق بیشتر نوآوری به این صنعت بزرگ پرسیدیم.  

محمد مهدی وکیل
مدیرعامل شرکت تیتانیوم صنعت شریف

خصولتی ها، درها را به روی ما بسته اند
واقعیــت ایــن اســت کــه ســهم 
نــوآوری در حــوزه معــدن بســیار 
ناچیــز اســت. این واقعیــت غیر 
قابــل انــکار اســت. تــا زمانــی که 
نتوانیم از نوآوری بهره مند شویم، 
خام فروشــی ســهم باالیی خواهد بــود. در حــال حاضر 
شرکت های بزرگ حوزه معدن دو چالش اساسی پیش 
روی خود دارند؛ چالش اول این است که چون خود این 
شرکت ها دارای دانش و فناوری روز نیستند، باید آن را 
وارد کنند و این موضوع هزینه های باالیی برای شرکت ها 
بــه همــراه دارد. از طرفــی هــم تحریم هــای خارجــی 
دسترســی به ایــن فناوری هــا را ســخت و گاه غیرممکن 
کرده اســت. چالــش بعــدی این اســت که شــرکت های 
بزرگ دنیا در کشورهای توسعه یافته، فناوری های خود 
را به کشــورهای جهان ســومی ارائــه نمی دهنــد. این دو 
چالش باعث شــده که نــوآوری در حــوزه معدن بســیار 

ضعیف باشد. 
چالش شرکت های نوآور در ارتباط با شرکت های بزرگ 
معدنــی کشــور، ســاختار خصولتــی ایــن شــرکت های 
بزرگ و قدیمی اســت. ظاهــر خصوصی و باطــن دولتی 
باعث شــکل گیری نــگاه خاصــی در ایــن نــوع مدیریت 
نســبت بــه شــرکت های دانش بنیــان شــده اســت. مــا 
به عنوان شــرکت های دانش بنیان که به توسعه فناوری 

می پردازند، به جای تمرکز بر محصول و توسعه فناوری 
باید انــرژی، وقت و هزینه بســیاری بــرای ارتبــاط با این 
شــرکت ها صــرف کنیم. تــاش ما ایــن اســت به صورت 
مــوردی بــا شــرکت ها وارد مذاکره شــویم و فنــاوری را به 
آنها معرفــی کنیم. از ایــن رو رویدادهایــی مانند رویداد 
دایــان کــه بی واســطه فرصــت ارائــه محصــول را بــه مــا 
می دهد، می تواند بســیار کمک کننده باشــد. دو دسته 
شــرکت دانش بنیــان در حــوزه معــدن فعال اند؛ دســته 
اول شــرکت های فنــی و مهندســی هســتند و خدمــات 
دانش محــور به شــرکت ها ارائــه می دهند و دســته دوم 
شرکت های تولیدی و محصول محور هستند. مشتری 
نهایی هــر دو دســته، شــرکت های بزرگ هســتند. برای 
حل چالش ها نیاز است که ارتباط عمیقی بین دو طرف 
شــکل بگیــرد و از ســوی دیگــر شــرکت های بــزرگ باید 
ریسک  کنند و ظرفیت های دانش بنیان را جدی بگیرند.

سارا جلیلی 
مدیرعامل شرکت فرآور فلزات ثمین

تأمین مالی به موقع چالش ماست
حوزه فعالیت ما تولیــد و طراحی 
کارخانه های فرآوری مواد معدنی 
اســت.  پســماند  و  کم عیــار 
شــرکت های دانش بنیانــی که در 
دارنــد،  فعالیــت  حــوزه  ایــن 
می تواننــد با تشــکیل کارگروه هــای تخصصی یــا تولید 
محصوالت دانش بنیان یا ارائه خدمات در زمینه فرآوری 

مواد معدنی، این چرخه را کامل کنند. وجود واحد های 
تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان این امکان را 
فراهم می کند تــا هر چالشــی در حوزه معــدن و فرآوری 
مــواد معدنــی را حــل کننــد و در کنــار معــدن داران از 
هزینه هــای آنهــا بکاهنــد و ریســک های احتمالــی 
معدن داری را کاهش دهند. در نتیجه ســرمایه گذاری و 
ورود سرمایه به بخش معدن تســهیل و نهایتاً به خلق 
ارزش افــزوده خوبــی منجــر خواهد شــد. ما به واســطه 
حضــور در رویــداد دایــان ۴ کــه در حــوزه فــرآوری مــواد 
معدنی است، باالخره توانستیم با فعاالن و بازیگران این 
حوزه رودررو شویم و محصوالت و خدمات مان را معرفی 
کنیــم. مشــکل اصلــی مــا در توســعه محصــول و 
خدمات مان، ســرمایه گذاری به موقع اســت.  پروژه های 
تحقیقاتی به سرمایه گذاری به موقع و فرصت کافی برای 
تحقیق نیاز دارنــد. از آنجایی که حــل چالش مبتنی بر 
تحقیقــات زمان بــر اســت، بســیاری از شــرکت ها ایــن 
مسئله  را درک نمی کنند و حاضر نیستند این ریسک را 
بپذیرنــد. در حــوزه فعالیــت خودمــان اگــر تأمیــن مالی 
به موقع اتفاق بیفتد، به تولید محصوالتی منجر خواهد 
شــد کــه بــه کمــک معــدن دار می آیــد تــا اول از همــه 
خام فروشــی نکنند و دوم چرخه تولید را تکمیل کنند و 
برای خودشان و کشور ارزش افزوده بیشتری بیافرینند 
و باعث اشتغال و کارآفرینی شوند. امسال هم که سال 
دانش بنیان است و واحدهای مختلف ادعا می کنند که 
می خواهند به جرگه حمایت از دانش بنیان ها بپیوندند. 
امیدوارم این اتفاق ادامه دار باشد و یک حرکت جمعی 

علیه خام فروشی معدنی ها

 نوآوران بخش معدن
و موانع پیش  روی آنها

چالشدسترسیبه
مدیرانتصمیمگیر

شــرکت های نــوآور بخــش معــدن بایــد 
درک درستی از نیاز بازار داشته  باشند. 
بدون اینکه در زمینه بازار تحقیق شود، 
هرگــز نباید دســت بــه تولیــد محصول 
نهایــی زد. ایــن مســئله نافــی طرح های 
پایلــوت و محصــول اولیــه نیســت، اما 
برای رســیدن بــه محصولــی کــه بتواند 
در بازار مورد اقبال قــرار گیرد، راه زیادی 
باید طی شــود. محصوالت ما در زمینه 
تصفیه هوا با فناوری های نوین است که 
خوشبختانه پس از تولید 
نمونــه اولیــه و پایلــوت و 
بازاریابــی ایــن محصــول 
توانســتیم بــازار را قانــع 

کنیم. 
ســخت  بــاورش  شــاید 
باشــد، امــا ایــران یکــی از 
کشــورهای  بزرگ تریــن 
واردکننــده دســتگاه های 
تصفیــه هــوا در جهــان 
اســت. ایــن بــازار حجــم 
بســیار خوبــی دارد و نیــاز بــه ایــن 
یــاد  محصــول در صنعــت بســیار ز
اســت. شــرکت های نــوآور زیــادی در 
ایــن زمینه مشــغول فعالیــت بوده اند و 
اتفاقاً ممکن اســت محصوالت کارآمد 
و بــا فنــاوری روز دنیــا هــم تولیــد کــرده 
باشند، اما مسیر آنها برای ورود به بازار 
مشــکل داشــته و نداشــتن بازار هدف، 
هزینه هــای ســنگین تولیــد و بازاریابــی 
نهایتــاً بــه مــرگ ایــن شــرکت ها منجــر 
شــده اســت. مشــکل دیگــر این اســت 
که ایــن شــرکت ها حتــی اگر بر اســاس 
بازارسنجی درست هم وارد میدان شده 
باشــند، به خاطر ســاختارهای حقوقی 
و مالــی خــود را کوچــک می بیننــد و در 
مذاکرات بازاریابی شان امتیازات زیادی 
را می دهنــد کــه ایــن نیــز در بلندمــدت 
موجــب فرســایش و ســرخوردگی ایــن 
شرکت ها می شــود. مهم ترین حمایتی 
کــه فعــاالن بخــش معــدن و صنعــت 
می تواننــد از شــرکت های دانش بنیــان 
انجــام دهند، ایــن اســت کــه راه ارتباط 
با مدیــران و تصمیم گیــران مجموعه ها 
را بــرای مــا بــاز بگذارنــد و کمتر مــا را به 
کارشناســان ارجــاع دهنــد. ارتبــاط و 
امــکان تعامــل بــا مدیــران تصمیم گیــر 
شــرکت ها و مجموعه هــای بــزرگ بــرای 
شــرکت های دانش بنیــان کار ســخت و 

نفس گیری است.
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شکل بگیرد و معدن داران به دانش بنیان ها اعتماد کنند.

محمد سلیمیان
مدیرعامل شرکت رازان اکسیر شریف

باید برای خلق دانش هزینه کرد
شرکت ما در زمینه بازیابی، تخلیص 
و فــرآوری فلــزات گران بهــا فعالیــت 
می کنــد. مســئله اصلی مــا معرفی 
خدمات و محصوالت مان به فعاالن 
و معدن داران است. هرچقدر بیشتر 
بتوانیــم خودمــان را بــه بازیگــران گوناگــون معرفــی کنیــم، 
موفقیت های بیشتری به دست خواهیم آورد. این امر برای 
شرکت های دانش بنیان مسئله  ای مهم و حیاتی است که با 
اســتفاده از رویدادهــا و شبکه ســازی ها کمک بزرگــی به ما 
می شــود تا از نزدیک بــا شــرکت ها و معــدن داران در ارتباط 
باشــیم. حضور در ایــن رویدادها برای ما بســیار تأثیرگذار و 

مثبت خواهد بود. 
مهم ترین مســئله در خام فروشی نبود زیرســاخت فرآوری 
است و مهم ترین مسئله در فرآوری دانش است. اگر دانش و 
فناوری مرتبط با فرآوری وجود داشته باشد، چرا خام فروشی؟ 
باید از شرکت های دانش بنیان و شــرکت هایی که در زمینه 
تولید و توســعه فنــاوری فعالیــت می کنند، حمایت شــود، 
چراکه تحقیق وتوسعه و خلق دانش بسیار هزینه بر است. 
خود من برای این پروژه با هزینه شــخصی نزدیک به چهار 
میلیارد تومان هزینه کرده ام تــا بتوانم آن را پیــش ببرم. اگر 
این حمایت از یک نهاد ســرمایه گذاری بود، قطعاً ســرعت 
عمل بیشتری داشــتم و نتایج بهتری می گرفتم. هر چقدر 
برای حمایت دانش بنیان ها سرمایه گذاری کنیم، همان قدر 
هم از خام فروشــی فاصلــه می گیریــم. تأمین مالــی یکی از 
دغدغه های مهم برای تولید دانش اســت. اگــر این پروژه ها 
به صورت شخصی تزریق مالی شود، بسیار زمان بر خواهد 
شد و به همان مقدار از کیفیت کار هم کاسته خواهد شد. 
ســرمایه گذاری در فرآوری به همراه به کارگیــری دانش بومی 
کــه توســط دانش بنیان ها خلــق شــده، مزیت هــای رقابتی 

متنوعی را ایجاد می کند که یکی از آنها محصول 
ارزان قیمت با کیفیت باالست. وقتی شما چنین 
محصولــی خلــق کنیــد، مشــتریان خودشــان 

تحریم را دور می زنند و از شما خرید می کنند.

شایا شریف جواهریان
مدیراجرایــی و تحقیق وتوســعه شــرکت ســرآمد اســتیل 

ایرانیان

نــوآوران حتــی در مزایده هــای دولتــی 
اولویتی ندارند 

ما در حوزه اســتحصال 
وانادیوم از پســماند سوخت مازوت 
نیروگاهــی فعالیــت داریم. مســئله 
اصلی ما در تأمین مواد اولیه است. 
شــرکت های خام فروش اصلی ترین 
رقیب ما در تأمین مواد اولیه هستند. با اینکه دانش بنیان 
هستیم، هیچ حمایتی از ما در تأمین مواد اولیه نشده است. 
به همین دلیل در تأمین مواد اولیه خط تولید دچار مشکل 
می شــویم. مســئله بعــدی مشــکات در حــوزه صــادرات 
محصول به بازارهای جهانی است که سال هاست گریبان 
شرکت های داخلی را گرفته اســت. ما از شروع فعالیت مان 
توانسته ایم حدود ۱۰۰ تن محصول پنتااکســید وانادیوم را 
صادر کنیم. مشکات تحریمی و باال بودن ریسک خریداران 
خارجی از جمله مشــکات ما در بخش صادرات محصول 
است و از طرفی برای رقابت در بازار جهانی باید ظرفیت باالی 
تولید را مدنظــر قــرار داد تا بتوانیم ســهم بــازار بیشــتری را 
نصیب کشور کنیم که این مسئله نیازمند تأمین ماده اولیه 
پایدار اســت.  برای ســال های زیادی پســماند مــازوت امحا 
می شــد، اما رفته رفته خریدارانی از خارج کشور برای خرید 
این ماده اعام آمادگی کردند. از آنجایی که نفت ایران، نفت 

سنگین به حساب می آید، در اثر سوختن عناصر سنگین 
موجود در پسماند، قابل استحصال می شود. وجود مشتری 
خارجی برای این پسماندها، اجازه بهره برداری داخلی از این 
ماده را به شرکت های دانش بنیان مانند ما نمی دهد. ما باید 
با شــرکت های خام فروشــی که این ماده را صــادر می کنند، 
رقابت کنیم. حتی در مزایده های دولتی هم از دانش بنیان ها 
حمایت نمی شود. از طرفی ضعف کارشناسی درست گمرک 
بــرای مــوادی که از مــرز خــارج می شــود، از دیگــر معضات 
ماست. نبود نظارت بر خریدوفروش شرکت ها و فرایندهای 
عرضه و تأمین کاال را هم می توانیــد به این چالش ها اضافه 
کنید. شرکت هایی وجود دارند که مجوز تولید محصول ما را 
دارند، اما ترجیح می دهند ماده اولیه را صادر کنند. امیدوارم 
سازوکارهایی برای حمایت بیشتر شرکت های دانش بنیان 

به وجود بیاید.

محمدرضا خالصی
رئیس هیئت مدیره شرکت طالوران

دانش بنیــان خصوصــی در برابــر دانش بنیــان 
دولتی!

شــرکت ما در زمینه هوشمندسازی 
نرم افزارهــای  تولیــد  و  معــادن 
تخصصــی فــرآوری مــواد معدنــی 
فعالیــت دارد کــه البتــه در کنــار این 
فعالیــت کار اجرایــی مشــاوره و 
مهندســی هم انجام می دهد. یکی از مهم ترین مشــکات 
شرکت های نوآور که به صورت خصوصی و به معنای واقعی 
خصوصی هستند، این است که با شرکت های دانش بنیانی 
در حال رقابت اند که دولتی  هستند. شرکت های بزرگی نظیر 
فوالد، گلگهر و... شرکت هایی با چندده هزار میلیارد سرمایه 
برای خودشان یک شرکت دانش بنیان تأسیس می کنند تا 
چالش هایشان را برطرف کنند! به این ترتیب امکان رقابت 
شــرکت های دانش  بنیــان در بخــش خصوصــی بــا ایــن 
شرکت های دولتی از بین می رود. ما برای اینکه مثاً یک  سال 
بتوانیم پرسنل نخبه خودمان را که عموماً دستمزد باالتری 
نسبت به عرف دریافت می کنند، نگه داریم، با 
چالش های زیادی روبه رو هستیم. در صورتی که 
همین ســطح از مدیران و کارکنان، می توانند در 
شــرکت های دانش بنیــان  دولتی ۱۰ ســال هیچ 
خروجی نداشــته باشــند و حقــوق  چندبرابری 

نسبت به پرسنل ما دریافت کنند. 
اگر قرار اســت عرصــه نــوآوری بــه بخش های 
دولتی سپرده شود، نتیجه ای نخواهد داشت 
و فقط یکسری کارمند جدید به ادارات جدید 
اضافه می شــود. باید اجازه دهیم شرکت های 
نــوآور خصوصــی، شــرکت های کوچکــی کــه 
از دل دانشــگاه بیــرون می آینــد، در تعامــل و همــکاری با 
شــرکت های بزرگ، هم چالش هــا را رفع کننــد و هم اجازه 
رشد داشــته باشــند و به کارآفرینی و ثروت آفرینی کمک 
کنند. باید اجازه داد نیاز های فناورانه شرکت های بزرگ با 
آزمون وخطای دانش بنیان ها مرتفع شود. این آزمون وخطا 
در نــوآوری الزم اســت. بایــد اجــازه دهیــم این شــرکت ها 
نقش خودشــان را در توســعه فناوری ایفا کننــد. از طرفی 
ســال ها این ایراد را بــه دانشــگاه ها می گرفتیم کــه ارتباط 
بین دانشــگاه و صنعــت را که همــان حلقه مفقوده رشــد 
و تجاری شــدن فنــاوری اســت، برقــرار نکرده انــد. طبیعی 
هم هست. در جهان هم دانشــگاه ها بازیگر خلق فناوری 
نیســتند. آنهــا دانــش را در مــرز فنــاوری خلــق می کنند و 
بازیگر دیگری نیاز اســت تا این دانش را به فناوری تبدیل 
کنــد. خود ایــن فناوری هــا قابلیــت صــادرات دارنــد. حاال 
اگر این فناوری هــا در چرخه فــرآوری تزریق شــود و بتواند 
ارزش افزوده معنادار ایجاد کند، خودبه خود خام فروشــی 
بی معنا خواهد شد، اما متأسفانه شــرکت های بزرگ این 
اعتماد و بــاور را نســبت بــه دانش بنیان هــا و فناوری های 

بومی ندارند و ترجیح می دهند فناوری را وارد کنند. 

عباس عین علی 

abbas.einali
@gmail.com

مستقیمازاستخراجبهصادرات!

POINT OF VIEWدیدگاه

معضل فعلی بخش معــدن در ایران چیســت و 
شرکت های نوآور چه کمکی می توانند به آن کنند؟
اولیــن بخــش در چرخه معدن اکتشــاف اســت. 
در مرحلــه بعــد اســتخراج و در نهایــت فــرآوری 
ایــن چرخــه را کامــل می کنــد، اما فــرآوری کــه در 
انتهــای چرخــه معــدن قــرار دارد، در کشــور مــا 
مغفول واقع شده اســت. دلیل آن هم این است 
کــه خام فروشــی وجــود دارد، یعنی مســتقیماً از 
چرخه استخراج اقدام به صادرات کرده ایم. وقتی 
به خودمــان آمدیــم، دیدیم که بســیاری از منابع 
را بــا ارزش افزوده انــدک صــادر کرده ایم. فــرآوری 
نتوانست آن ارزش افزوده ایده آل را به این چرخه 
اضافه کند؛ چراکــه ما روش هــای نوین فــرآوری را 
تجربه نکرده ایم. نداشتن  فناوری روز دنیا و دانش 

در این حوزه باعث شد فرآوری را نادیده بگیریم. 
از طرف دیگر حجم باالی خام فروشی اجازه انتقال 
ارزش افزوده به حلقه بعــدی یعنی حلقه فرآوری 
را نداده اســت. مــا معمــوالً واردکننده فنــاوری از 
کشــورهایی ماننــد آلمــان هســتیم. فرایندهــای 
فرآوری را تحت پروژه های مگاسایز واگذار می کنیم 
و این باعث می شود که به اصل دانش دسترسی 
نداشته باشیم. امروز اما با وجود شرکت های نوآور 
این ســد تا حدی شکسته شــده اســت. حاال که  
جوانان کشور و نیروی متخصص بومی پا به این 

میدان گذاشته، باید از آنان حمایت کنیم. 
بسیاری مهم ترین مرحله چرخه معدن را اکتشاف 
می داننــد که درســت هم هســت؛ اما فــرآوری به 
مراتب مهم تر از این مرحله اســت. لزوماً داشتن 
ماده اولیه، ماک و ارزش نیســت. عربســتان که 
یک کشور دارای گاز است، به خاطر برتری در حوزه 
انرژی از غنا بوکســیت وارد کرده و با انرژی گاز آن 
را به آلومینیوم تبدیل می کند. ما عاوه بر ذخایر 
انرژی، ۶۸ نــوع مــاده معدنی داریــم، اما تــا امروز 

نتوانسته ایم از این ظرفیت ها بهره ببریم. 
مدیریت ناکارآمد و عدم بهره مندی از دانش روز 
باعث شــده حوزه فــرآوری معدن مغفــول بماند.  
در چرخه معدن نمی توان یک بخش مهم مانند 
فــرآوری را نادیــده گرفــت. اکتشــاف، اســتخراج و 
فرآوری ماننــد اجزای یک ســاختمان بایــد با هم 
همگــرا شــوند، وگرنــه نمی تــوان از ظرفیت هــای 
آن بهره مند شــد. از لحظه اکتشــاف باید به فکر 

فرآوری هم بود؛ چراکه خود فرایند اکتشاف بسیار 
زمان بر است و بین دو تا پنج سال طول می کشد. 
با یک دید بلندمدت و کل نگر می توان از حداکثر 

ظرفیت های معدنی کشور بهره مند شد. 
در بخش مهمی مانند معدن نمی شــود فقط به 
یک جزء آن اتکا کرد. گاهی نگاه ما به معدن نگاه 
سیاســی اســت، نه نگاه  فنی کــه از ظرفیت های 
بومــی و آمایــش ســرزمینی بهره منــد می شــود. 
این نوع نگاه باعث ایجاد عدم تعــادل و توازن در 
چرخه معــدن و اکوسیســتم می شــود.  امســال 
هم کــه ســال دانش بنیان ها و تولیــد بــوده، ما در 
مجموعه خودمان نگاه ویــژه ای به دانش بنیان ها 
داشتیم که البته امیدواریم این نگاه و حمایت ها 
رها نشود و در حد شــعار سال نباشــد. رویدادی 

هم کــه برگــزار کردیــم، با تمرکــز بر 
حوزه فــرآوری محصوالت معدنی، 
شــرکت های  اتصــال  جهــت 
دانش بنیان به حــوزه معدن تاش 
داشته است. امیدواریم به واسطه 
حضور این شرکت ها بتوانیم جای 
خالــی نــوآوری را در چرخه فــرآوری 
محصول و زنجیره معدن پر کنیم، 
امــا بــه شــرط اینکــه آنهــا را جدی 

بگیریم و باور کنیم. 
فعاالن حوزه معدن، سیاست گذاران، ذی نفعان و 
بازیگران بزرگ این حوزه باید برای نوآوری هزینه و 
ریسک کنند. به واسطه  گسترش زیرساخت های 
آنایــن مرزهــای دانــش شکســته شــده و برخی 
شــرکت های نوآور داخلی در لبه فنــاوری روز دنیا 
حرکت می کنند. دانش و توانمندی وجــود دارد، 
اما بــاور به آنهــا وجــود نــدارد. ضروری اســت که 
شــرکت های بــزرگ معدنــی ایــن نکتــه را در نظر 
بگیرند و در حمایت از این شــرکت ها کمر همت 
ببندند. بسیاری از شرکت های دانش بنیان حتی 
نمی توانند یک درخواست جلسه داشته باشند. 
مــا حتــی در قانون گــذاری هــم مشــکلی نداریم. 
رگوالتــور ایــن بخــش حمایتــی را به خوبــی دیــده 
اســت، منتها در اجرای قوانین با مشکل مواجه 
هستیم؛ چراکه دســتگاه های ذی ربط هماهنگی 
الزم برای ایجاد یک زنجیره درست را ندارند یا آن 

را پیش بینی نکرده اند.

سلمان نصر
مدیر شتاب دهنده ایمینو

info
@Karangdaily.ir
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 W O M E N

که برایم عادت شــده بود تحقیق کنم و در زمینه آشپزی به 
بهتریــن دســتورالعمل ها برســم، وارد دنیــای نان شــدم و از 
وسعت این حرفه و طعم های مختلف نان در دنیا متعجب 
شدم. تصمیم گرفتم نزد اســتادان حرفه ای این کار آموزش 
ببینم و دنیای نان برایم جدی شد.  البته نان های خمیر ترش 
که هم ارگانیک هستند، هم بسیار خوشمزه، بیش از سایر 
نان ها مرا به خود جذب کرد. تصمیــم گرفتم در المپیاد نان 
کشوری شــرکت کنم تا خودم را محک بزنم. در المپیاد نان 

مقام ششم کشوری را به دست آوردم.
بعد از کســب ایــن مقام کم کــم تماس هــا برای درخواســت 
آموزش زیاد شــد و من به صــورت حرفــه ای وارد کار تدریس 
شــدم و اکنون عــاوه بر تدریــس و برگــزاری ورک شــاپ های 
شخصی، در آموزشگاه های دیگر نیز به عنوان استاد مدعو 

کار می کنم.

چه سرمایه ای برای این کار صرف کردید؟
ســرمایه اولیــه  شــغل هایی ماننــد آشــپزی در 
درجــه اول آموزش دیــدن و تمریــن و تکــرار زیاد 
اســت. محال است کســی بتواند بدون تمرین 
و تکــرار محصول خوبــی تولیــد کند، زیــرا همه  
آموزش های درست در کنار تجربه  آشپز می تواند 
باعث خلق یک محصول بدون اشــکال شــود. 
من در ابتدا ســرمایه ای نداشــتم، اما بــا فروش 
محصوالت، ابزارهای مورد نیــاز را تهیه کردم تا 
بتوانم نان های بهتری عمل بیاورم و به لطف خدا 
تاکنون توانسته ام ابزارهای الزم را نیز تهیه کنم.

چه نوآوری ای در کسب و کارتان می بینید؟
من سعی کرده ام در بخش تولید به روزترین روش ها و دستور 
پخت ها را امتحان کنــم و محصول نهایی را بــا توجه به این 
روش به بهترین کیفیت برســانم که نسبت به محصوالت 

قدیمی تفاوت و نوآوری زیادی دارد.
در زمینه   آموزش نیز بــرای هر ورک شــاپ برنامه ریزی دقیق 
دارم تــا بتوانــم قبل شــروع یــک نمونه جدیــد تولیــد کنم و 
عکاسی انجام دهم و ســعی می کنم هر بار آیتم های جدید 
و تکنیک های نو به کارم اضافه کنم تا ورک شاپ ها همیشه 
حرف جدیدی برای گفتن داشــته باشــند و عاوه بــر تکرار، 

محصوالت نیز به روزتر شوند.
از طرفی تعامل با هنرجویان و رفع اشــکال در ســایر مراحل 
کارشان نیز باعث استقبال بیشتر مخاطبان می شود. عاوه 
بر آمــوزش در ورک شــاپ یک پکیج مســتند بــه هنرجویان 
ارائه می دهم که شــامل یک جزوه کامل، پشتیبانی جهت 
آمــوزش، شــرح انــواع تکنیک هــای خمیرگیــری، مدل های 
طراحی و البته انواع پخت اســت. در آمــوزش نوآورانه تهیه 

و به روز کردن چنین مســتندی دشوار اســت و این مستند 
نیز جزء تفاوت های کار من اســت و باعث شــده کارم بهتر و 

بیشتر دیده شود.

چه چشم اندازی برای آینده کسب و کارتان 
دارید و چه مشکالتی پیش روی شماست؟

من به آموزش عاقه مند هســتم و اینکه چه برنامه ای برای 
آینده داشته باشــم، خیلی به شرایط کشور بســتگی دارد؛ 
چراکه در شرایط فعلی کشور، هم تبادل اطاعات با سایرین 
سخت شــده و هم بســترهای پرمخاطب معرفی محصول 
فیلتر شــده اســت. وقتی کاری نوآورانه انجام می شــود باید 
مخاطبان در تعداد زیاد و به تکرار فــراوان آن کار را ببینند و 
با آن آشنا شــوند تا به آموزش دیدن در آن زمینه عاقه مند 

شوند یا به استفاده از آن محصول روی بیاورند.
دوســت دارم یــک آکادمی آموزش داشــته باشــم کــه در آن 
آمــوزش واقعی به مخاطبــان ارائه دهم و مشــکلی که پیش 
روی رسیدن به این چشم انداز دارم این است که 
متأسفانه در کشــور ما به دلیل تخصص اندک 
نهادهای نظارتی، بســیاری از آموزش های غلط 
یا کم ارزش با هزینه های گزاف به هنرجویان ارائه 
می شود که گاهی موجب دلســردی و ضربه به 
اعتمادبه نفس افراد می شود و این تنها وجدان 
مدرس است که باید ناظر بر خدمات ارائه شده 
به مشتریان شان باشد، ولی متأسفانه اهداف 
فقــط مالــی اســت و ایــن بزرگ تریــن ضربــه به 

کسب و کارهای واقعی و مشتریان آنان است. 
شــاید اصلی ترین دلیل من برای این چشــم انداز این است 
که خــودم آموزش هــای زیــادی دیــدم و به دلیل نادرســت  یا 
ناکافی بودن برخی آموزش ها، هر بار ناامید و خسته می شدم 

و با وجود تمرین و تکرار زیاد نتیجه نمی گرفتم.

چــه توصیــه ای بــه زنانــی داریــد کــه 
می خواهند کسب و کار خود را راه بیندازند؟ 

اولین توصیه من این اســت کــه از بیکاری فــرار کنید، به هر 
هنری عاقه دارید زودتر شــروع کنید و حتماً هدف داشته 
باشــید. هدف تــان حتماً شــامل کســب درآمد نیز باشــد تا 

بتوانید ادامه دهید. 
به سرمایه کان نیز نیازی نیست. از سرمایه   کم شروع کنید و 
کم کم آن را افزایش دهید و حتماً به صورت تخصصی آموزش 
ببینید تا در مســیر حرفه ای قرار بگیرید. اما توصیه بعدی 
من این اســت که ادامه دهید. یک جمله معروف اســت که 
می گوید »افراد زیادی هستند که شــروع می کنند، اما عده 
کمــی دوام  می آورنــد و ادامه می دهنــد«. لطفاً بــا همه توان 

مبارزه کنید و رو به جلو بروید؛ این رمز موفقیت است.

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

نگاه مسئوالن به همه  کسب وکارها به مثابه شغل کارمندی است 
که مقرری ماهیانه اش هیچ ارتباطی به مدیریت بهینه  هزینه های 

سازمان و رضایت مشتری ندارد 

ایدههاییکهدرنطفهخفهشدند

REVIEWبررسی

کسب  وکارهای نوپای زنان، نه تنها قربانی شرایط 
فعلی شده  اند، بلکه اکثر ایده های کسب وکاری 
نیــز در نطفــه خفــه شــده اند، زیــرا مشــخص 
نیست با ادامه یافتن سیاســت هایی که یکی از 
زیرساخت های شروع هر کسب و کاری، اینترنت 
را نشانه رفته، چگونه می توان برای شروع و رشد 

کسب و کار برنامه ریزی یا هزینه کرد. 
فضای کسب وکار همواره آبســتن ایده های نو و 
جدید اســت که این ایده ها در شــرایط سخت و 
دشوار فرصت تولد و تبلور پیدا نمی کنند. ثبات 
و روشــنی مســیر پیش  رو موجب زایش ایده ها 
و شــتاب مســیر های آزمون وخطــای مربــوط بــه 
کســب وکار می شــوند. به بــاور کارشناســان، در 
شــرایط دشــوار و بی ثبــات کمتر ســرمایه گذاری 
حاضر اســت دســت به ریســک بزند و روی این 
ایده های نو سرمایه گذاری کند. بحران تأمین مالی 
که از پی این اتفاق می آید، راه را بیش از پیش برای 
نوآوران دشــوار خواهد کرد. به خصــوص از آنجا 
که در شــرایط معمول هم ســرمایه گذاران کمتر 
به بنیان گذاران زن اعتماد می کنند، شرایط برای 

زنان کارآفرین به مراتب سخت تر خواهد شد.
البته ممکن است معتقد باشیم که شرایط فعلی 
کسب وکارها عادی است و کســانی که توانمند 
هســتند، در همیــن شــرایط ایده های مناســبی 
را طرح و اجــرا می کننــد و مغلوب شــرایط فعلی 
نمی شــوند. حتی با فرض اینکه برخی افراد این 
ویژگی را دارند، این سؤال اساسی مطرح می شود 
که آیا بــرای هر کســب و کاری، چه کوچــک و چه 
بزرگ، باید چرخ  را از ابتدا اختراع کنیم؟ آیا حتی 
یک کســب وکار کوچــک خانگی مثــاً در زمینه  
گلدوزی، می تواند بدون اتصال به طرح ها و نحوه  
دوخت های جدید و امتحان شده در سراسر دنیا، 

محصول مناسب و قابل عرضه ای ارائه دهد؟
اگر دســتی بر آتــش داشــته باشــیم، می دانیم 

که حتی پخت یک کلوچه  خانگی قابل عرضه 
به بازار و مشــتری، بــدون شــناخت و اطاع از 
آخرین ابزارها، متــد و طرز تهیــه محصول، به 
احتمــال زیاد شکســت خواهــد خــورد و زمان 
و هزینــه  مــا را هــدر خواهــد داد و تضمینــی 
بــرای موفقیــت در بــازار عرضــه  محصــول 
نخواهــد داشــت؛ روش هایــی کــه پیــش از مــا 
فــردی هم صنــف مــا آن را امتحــان کــرده و اگر 
بخواهیــم پیشــرفت کنیــم و مســیر را ادامــه 
دهیم، نمی توانیم از آنها گذر کنیم. شــاید این 
هم صنــف زنــی میانســال در آفریقا یا آســیای 

شرقی باشد.
این تُنگــی که از میــان اقیانوس کســب و کارهای 
جهانــی و انســانی بــرای کســب وکارهای ایرانی 
ساخته ایم، حتی برای بررسی های اولیه  نیاز بازار 
و بازخــورد مخاطــب و نحوه مواجهه  مشــتریان 
بالقوه با ایده های کســب وکاری ما بســیار تنگ 
است. این حرفی ساده و بدیهی است که شاید 
الزم نباشد بارها و بارها به طرق مختلف و توسط 
افــراد متعــدد در الیه هــای متنــوع کســب وکار 
مطــرح شــود، اما بــه نظــر می رســد که مشــکل 
اصلــی اینجاســت کــه مســئوالن تصمیم گیــر 
هرگز خودشــان محصولی خلق نکرده اند، برای 
شروع کسب و کاری با سرمایه اندک، به تحقیق 
و بررسی نپرداخته اند، محصولی نفروخته اند و 

کسب وکاری را مدیریت نکرده اند.
نگاه مســئوالن بــه همه  کســب وکارها بــه مثابه 
شــغل کارمندی اســت کــه مقــرری ماهیانه اش 
هیــچ ارتباطی بــه کیفیت محصــول ارائه شــده، 
مدیریــت بهینــه  هزینه هــای ســازمان و میــزان 
فروش نهایی و رضایت مشتری ندارد. با این نگاه 
نه تنها کسب وکارهای نوپا و نوجوان را کشته ایم، 
بلکه بسیاری از ایده های کسب وکاری را در دوران 

جنینی از هستی ساقط کرده ایم.

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com
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لجستيک
L O G I S T I C

نرسانده  بودم، اما به صورت شخصی برخی کاالها را که نیاز 
بــازار بــود، وارد می کردم و به دســت مشــتری می رســاندم تا 
اینکه ریسک بزرگی در این کار کردم و متأسفانه با شکست 

مواجه شدم.

واردات ســختی های خــاص خــود را دارد، 
چگونه توانستید با این سختی ها کنار بیایید و مرحله 

ورشکستگی را چگونه از سر گذراندید؟ 
در آن سال ها بیت کوین در حال جاافتادن در بازار بود و بالطبع 
دستگاه اســتخراج بیت کوین یا همان ماینر نیز مشتریانی 
داشت. آن زمان هنوز خریدوفروش این دستگاه ها غیرقانونی 
بود، ولی من با قرض و وام، چند پارت دستگاه ماینر را به صورت 
پیش تولید سفارش دادم. همزمان با سفارش ماینرها، از نظر 
خودم شرایط را در حدی مساعد می دیدم که بخواهم دفتر کار 
اجاره کنم. اما شهریور ۱۳۹۸ روزی که در حال نوشتن قرارداد 
برای اجاره دفتر کار بودم، خبر دادند دستگاه های ماینر همگی 
ضبط شده  و بار دیگر نه تنها همه ســرمایه ام از دست رفت، 
بلکه به جز مبلغ بازپرداخت وام، ۱۰۰ میلیون تومان نیز بدهی 

باال آورده  بودم. 
با این حال، تصمیم گرفتم اجاره دفتــر کار را متوقف نکنم و 

مجدداً یک وام ۱۰۰ میلیونی تومانی و بعد از دو 
ماه یک وام ۱۰۰ میلیونی دیگــر از بانک گرفتم و 

کار را ادامه دادم. 

چه زمانی به حوزه لجستیک 
ورود کردید؟

از تیرماه ۱۳۹۹ با بررسی پتانسیل بازار و نگاهی به 
آینده، تصمیم گرفتیم فعالیت مجموعه را در دو 
حوزه گسترش دهیم؛ یک حوزه، واردات کاالها و 
قطعات بیمارستانی و اکسسوری دیجیتال و... 

بود و حوزه دیگر، حمل ونقل و لجســتیک کاالهــای وارداتی 
مــورد ســفارش. ایــن کار را در ســال ۱۳۹۹ آغاز کردیــم، اما به 
دالیلی در مقطعی از راه، فعالیت مان را کاهش داده یا متوقف 
کردیم، اما دوباره آبان ۱۴۰۰ تصمیم گرفتیم حوزه لجستیک 

را پرقدرت تر ادامه دهیم. 

روند کار شما در حوزه لجستیک و حمل 
کاالهای وارداتی به چه صورت است؟

روند کار به این صورت است که پس از درخواست مشتری، 
شــرکت خارجی تأمین کننده کاال را پیدا کرده و بعد از برآورد 
قیمتی، وجه ریالی را از مشــتری دریافت و حوالــه خرید ارز 
)دالر یا یوان( را برای خریــد آن کاال ارائه می دهیم. پس از این 
خدمات یعنی پیدا کردن تأمین کننده خارجی و انتقال پول، 
کار حمل کاالهای وارداتی را از کشور مبدأ به انبار مشتری در 
ایران به صورت صفر تا صد انجام می دهیم. یعنی مشتریان 
ما پس از اعــام کاالی وارداتی مدنظر خود به شــرکت ما، در 

هیچ کدام از مراحل بعدی دغدغه ای نخواهند داشت.

لطفــاً در مــورد اســتراتژی خــود در بــازار 
لجستیکی که بسیار هم سنتی است، بیشتر توضیح 

 دهید؟
بعد از آنکه کار لجستیک را مجدداً شــروع کردیم، مقداری 
در اســتراتژی های خــود بازنگــری کردیــم و جامعــه هــدف و 
خواســته های مشــتری را مورد بررســی قرار دادیــم و متوجه 
شــدیم در این حــوزه دو پارامتر بســیار مهــم اســت. یکی از 
پارامترهای مهم این بازار شــناخت و دسته بندی مشتریان 
مختلف با توجه به حجم واردات آنهاســت. بعد از بررســی 
این پارامتر تصمیم گرفتیــم تمرکز خود را به مشــتریانی که 
خرده بار دارند، اختصاص دهیم. در این مارکت، خرده  بار به 
بارهایی گفته می شود که تعداد و حجم زیادی ندارند. مثاً 
ممکن است مشتری ما توانایی واردات یک کانتینر و یا ۵۰۰ 
کارتن از یک کاال را نداشته  باشد و بخواهد مجموعاً واردات 
۵ یا ۱۰ کارتن از یک کاال را انجام دهد؛ ما بهترین خدمات را به 

این دست مشتریان ارائه می دهیم.

مزیــت رقابتــی شــما نســبت بــه ســایر 
شرکت های وارداتی که کار حمل و لجستیک انجام 

می دهند، چیست؟ 

پروســه ای که برای انجام یک حمــل بین المللی پیش بینی 
می شــود، یک بازه زمانی یک تا ســه ماهه است که در طول 
این مدت با توجه به نوسانات باالی قیمت ارز، شرکت های 
وارداتی و سفارش دهندگان کاال را در حالت سردرگمی قرار 
می دهد. یکی از ابتکارات وانیکس کمپانی برای ثابت ماندن 
بهای تمام شــده هزینه واردات ایــن بوده که قیمــت را برای 
مشــتریان ثابت نگه دارد و با نرخی که در همان روز انعقاد 
قــرارداد تعییــن می شــود، کار را پیــش ببــرد. چــه قیمــت 
ارز بــاال رفتــه باشــد و چــه پایین آمــده باشــد، قیمــت برای 
ســفارش دهنده ثابت می مانــد و وانیکس کمپانــی هر نوع 
ریســک افزایش احتمالی هزینه هــا را متحمل می شــود و 

مشتری با نوسان قیمت ها کاری ندارد.

در چه شــهرهایی در ایران و خارج از ایران 
دفتر کار دارید؟

در ایران در شــهرهای تهران و شــیراز دفتــر داریم و در شــهر 
گوانگ ژو، چین و در شهر دوبی، امارات دفتر اشتراکی داریم و 

کارهای خود را پیش می  بریم.

چشم انداز شما برای آینده چیست؟
برای من از ابتدای تحصیــل تاکنون که صاحب 
کسب وکاری هســتم، رقابت در کســب وکار، نه 
از حیــث مــادی، بلکــه از حیــث ارزش معنــوی، 

جذابیت زیادی داشته  است.
آنچه دوست دارم در سه سال آینده به آن دست 
یابم، این اســت که هــر کــس در حــوزه واردات و 
صــادرات کار می کند، اســم شــرکت وانیکس را 
به عنوان شرکتی حرفه ای که در رأس این کار قرار دارد، شنیده 
 باشد. چیزی که مدنظر شرکت وانیکس است، اینکه تا سه 
سال آینده ۱۰ تا ۱۵ درصد از سهم لجستیک و حمل ونقل در 

حوزه های واردات و صادرات را داشته باشیم.  
  

با اینکه خودتان سابقه استارتاپی 
داشــته اید، اما به  نظــر می رســد وانیکس 
استارتاپ یک شرکت بازرگانی کامالً سنتی 

باشد. چرا؟
بازار حمل، بازاری سنتی است و به این دلیل که ذهنیت من 
ریشه در پیش زمینه قبلی ام یعنی اســتارتاپ دارد، در مدل 
کسب وکارمان شــباهت های زیادی به اســتارتاپ ها داریم و 
فرهنگ کسب وکاری که راه اندازی کرده ایم، فرهنگ استارتاپی 
اســت. کمااینکه بازار خشک و سنتی باشــد، اما مشتریان 
را از آن دســت انتخــاب می کنیــم که بــا فرهنگ اســتارتاپی 
جفت وجور شــوند. می توانم بگویم چیزی بین اســتارتاپ و 
سنتی هستیم و البته این موارد شاید زیاد مهم نباشد و در 
نهایت کسب وکارتان هر اسمی داشته باشد، باید به شکل 

واقعی کار کند و چرخَش بچرخد!
 

آیا تمایــل دارید که بــا ورود نرم افزار به این 
حوزه خدمات خود را از طریق پنل یا اپلیکیشن ارائه 

دهید؟ 
مشتریانی که کار واردات انجام می دهند، شیوه های سنتی 
کار را برای ارتباط گیری با ما انتخاب می کننــد و تمایل دارند 
اطمینان خاطر خــود را از آنچه ســفارش می دهنــد از طریق 
تلفنی یا جلسه حضوری کسب کنند و تمایلی به انجام این 
فرایندها از طریق اپلیکیشن و نرم افزار ندارند. اما با این حال 
ما در حال آماده سازی زیرساخت هایی هستیم که بتوانیم به 
مشتریان قیمت خدمات را به صورت اینترنتی اعام کنیم و 
مشتری در تمام مراحل انجام کار بتواند محموله خود را رصد 
کند و تخمین بزند که چه موقع کاال به دستش می رسد. برای 
انجام این کار به مشتریان نسل جدیدتر نیاز داریم و برآورد 

من این است که تا سال ۱۴۰۳ این خدمت را محقق کنیم.

افزایش سرمایه 21 میلیون یورویی استارتاپ آلمانی اونوموشن 

دوچرخههایمنعطفحملبارشهری

REPORTگزارش

کمپانی اونوموشن مستقر در برلین، برای توسعه 
انجــام لجســتیک شــهری هوشــمند، وســایل 
حمل ونقــل برقــی کوچکــی روانــه بــازار کــرده کــه 
قابلیت بزرگ شــدن یا کم و زیاد شــدن دارند. این 
شرکت، موتورهای برقی دارای یک محفظه درونی 
و کانتینری قابــل اتصال دارد، چند صد دســتگاه 
وســیله نقلیه را توســط شرکای لجســتیکی خود 
ماننــد DPD، UPS  و هرمــس، روانــه جاده هــای 
آلمان کرده و گفته این رقم تا چندین هزار دستگاه 
در سراســر اروپا و آمریکای شــمالی قابل افزایش 

است.
اونوموشــن تأمیــن مالــی شــش میلیــون یورویــی 
ســری A خود را هم انجام داده و در حال راه اندازی 
توزیــع اوراق قرضه برای کســب ۱۵ میلیون یوروی 
دیگر با همراهی بانک GLS است. سرمایه گذاران 
ســری A این اســتارتاپ عبارت اند از: پروزا ونچرز،

zu na mi ، شــورای نــوآوری اروپــا )EIC( و چنــد 
سرمایه گذار دیگر. اونوموشن پس از شروع تولید 
در مقــر اصلی خــود در برلیــن، اکنــون می خواهد 
ظرفیت های تولید و همچنین توزیع دوچرخه برقی 
برای حمل بار را افزایش دهد و به بازارهای بیشتری 
ورود کنــد. در نتیجــه، انتظار مــی رود فــروش این 

دوچرخه ها به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
به گفته مؤســس کمپانی، آنها بدهی خود را پس 
از هفت ســال و با نــرخ بهــره ۵.۵ درصــد باز پس 
خواهند داد. بنیان گذار این مجموعه اذعان داشت 
که آنها بــه واســطه وامــی کــه دریافــت می کنند، 
عملکرد خود را با تولید بیشتر وسایل نقلیه ارتقا 

خواهند داد.
این شــرکت به دنبال یافتن راه حلی مؤثــر و پایدار 
بــرای تأمیــن منابــع مالــی از دیگــر شــرکت های 
لجســتیکی شــهری جهــت تحویــل بســته ها به 
نواحــی پرجمعیــت شــهری اســت و می گویــد 
ایــن هــدف زمانــی بــه دســت می آیــد که شــهرها 
و شــرکت های لجســتیک بیشــتری بــه ســمت 
راه حل های پایدارتر و کارآمدتر برای تحویل بسته ها 

در مراکز شهری شلوغ رفته باشند.
بنیان گــذار این کمپانی در مصاحبــه ای می گوید: 
»مــا می خواهیم بــه بازارهــای بین المللــی اروپا از 
جمله شهرهایی چون بروکسل و پاریس و به دنبال 
آن ایــاالت متحــده و کانــادا ورود کنیــم.« او ادامه 
می دهد: »ما خواســتار آن هستیم وسایل نقلیه 

خــود را از طریــق اضافه کردن ویژگی هــای جدید و 
ساخت نمونه های نوین ارتقا بخشیم. همچنین 
با جذب سرمایه ای که کرده ایم، به سرمایه گذاری 

روی تیم بازاریابی و فروش عاقه مند هستیم.«
به مشــتریان کمپانی اونوموشن پیشــنهاد شده 
ماهیانه مبلغی را بابت استفاده از وسایل نقلیه، 
کانتینرهــا و همچنیــن نگهــداری و ســرویس 
آنها پرداخــت کنند. عــاوه بــر این، این شــرکت، 
نرم افزارهایی مانند مدیریت ناوگان و به روزرسانی 
بی ســیم را بــرای ایــن موتورهــای برقی تهیــه کرده 

 است.
مدیر ایــن کمپانــی می گویــد: »به دلیل سیســتم 
یکپارچه شــرکت، آنهــا کار طراحــی و مونتــاژ این 
موتورها را خودشــان بر عهــده دارنــد و این ویژگی 
به آنها ایــن اجــازه را می دهد تا محصــوالت خود 
را بر اســاس نیازهای مختلف مشــتریان بسازند. 

بــرای مثــال یــک مشــتری در حوزه 
آی تی برای حفظ ایمنی لپ تاپ ها و 
سایر گجت ها از کانتینرهایی که با 
محفظه خاصی طراحی شده  بود، 

استفاده می کند.«
اونوموشــن،  مشــتریان  اکثــر 
تحویل ســواران مخصوص به خود 
را دارند، اما این اســتارتاپ به آرامی 
در حال رشــد واحد تجاری دیگری 
اســت که یک تیم عملیــات و گروه 
اجرای لجستیکی را ارائه می دهد. 

مدیر کمپانی اونوموشــن می گوید ۱۵ تا ۲۰ درصد 
از درآمــد ســالیانه آنهــا از خدمــات لجســتیکی 
به عنوان یک ســرویس تأمیــن به دســت خواهد 
آمــد. او می افزایــد: »بســیاری از مشــتریان مــا 
اظهار داشــته اند که یافتن راننده و ســازمان دهی 
لجستیک لست مایل دلیوری )تحویل درب منزل( 
مشــکلی بزرگ برای ایــن مجموعه ها به حســاب 
می آید. بدین خاطر ما برای برخی مشتریان خود 
هر اقدامی اعم از ارائه وســیله نقلیه تا فرســتادن 

راننده را انجام خواهیم داد.«
او اضافه می کند: »آنها قصد دارند خدمات خود 
را به شــهرهای آلمــان به جز برلیــن و هامبورگ که 
در حال حاضــر در آنجــا حضور دارند، گســترش 
دهنــد.« او گفتــه بــرای خدمــات خــود، صفــی از 

مشتریان جدید دارند.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

نگین نظری

Neginnazari29
@gmail.com



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 7۹
۴ دی ۱۴۰۱

ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

۱9

فين تک
F I N T E C H

کیپا، بیمه دانا و خدمات بیمه ای سهام عدالت
 قرارداد همکاری امضا کردند

فرصت های سهام عدالت 
برای فین تک ها

اوضاع پی اس پی ها در موضوع اپلیکیشن چطور است؟

همهمیخواهندسوپراپباشند!

REVIEWبررسی

بخــش  یــک  دیگــر  امــروزه  اپلیکیشــن ها 
جدایی ناپذیر از زندگی روزمره مردم شده اند و از 
همین رو نمی توان نقش و اهمیت شان را نادیده 
گرفت. یکــی از حوزه هایــی که مردم هــر روز با آن 
سروکار دارند و از اپلیکیشن های آن حوزه بسیار 
اســتفاده می کننــد، اپلیکیشــن های پرداختــی 
اســت. پرداخــت موبایلــی و ارائــه اپلیکیشــن 
پرداخــت، یکی از حوزه هایی اســت که بســیاری 
از شــرکت های پی اس پی کشــور در طول سال ها 
فعالیــت خود بــا توجــه جــدی بــه آن، ســعی در 
گرفتن بخشی از سهم بازار آن داشته  اند. بررسی 
اپلیکیشــن های شــرکت های پی اس پــی کشــور 
به خوبــی نشــان از رونــد سوپراپلیکیشن شــدن 
ایــن اپلیکیشــن ها دارد. ســوق دادن مشــتری 
بــه اســتفاده از محصــوالت متنــوع، فلســفه 
سوپراپ شدن است و شرکت های پی اس پی نیز 
در ارائه خدمات شان در حال پیروی از این مسیر 
هســتند. در هفته های آینده اپلیکیشــن ســایر 

پی اس پی  ها را هم بررسی خواهیم کرد.

 آپ
شــرکت  محصــول  آپ  اپلیکیشــن 
آسان پرداخت پرشین اســت که با ارائه خدمات 
متنوع به یکــی از محبوب ترین اپلیکیشــن های 
صنعــت پرداخــت تبدیــل شــده اســت. ایــن 
اپلیکیشــن عاوه بر اینکه تجربه کاربری راحت 
و دلچسبی را برای کاربران خود فراهم کرده، یکی 
از فعال تریــن اپ هــای پرداختــی در کمپین های 
تبلیغاتی و تشویقی در صداوسیما، مطبوعات و 
نمایشگاه ها بوده و توانسته سهم قابل توجهی 
از بــازار را به خود اختصاص دهــد. آپ تا به امروز 
۲۰ میلیون دانلــود از کافه بازار داشــته و از طریق 
کافه بازار، مایکت و گوگل پلی برای سیستم عامل 
اندروید و از طریق نسخه تحت وب برای کاربران 
سیســتم عامل آی او اس، قابــل دانلــود و نصــب 

است.
خرید شارژ، کارت به کارت، خرید بسته اینترنتی، 
اســتعام موجــودی، خریــد بلیــت و رزرو هتــل، 
پرداخــت عــوارض و خافــی خــودرو، ثبت چک 
صیادی، ســجام و احــراز هویت، ســفارش غذا و 
تاکسی از اسنپ، خرید از هایپراستار، تالی، ارائه 
خدمات مربوط به سامت، خدمات بیمه، خرید 
بلیت ســینما، امــور مربوط بــه ســرمایه گذاری و 
خیریــه، حمل ونقل شــهری، خرید ســیم کارت، 
پرداخت مستقیم، خدمات قوه قضائیه، آپتل، 
قیمت کاال و خدمات، تســت کرونا در ترکیه و... 
از جملــه خدمــات ایــن اپلیکیشــن هســتند. به 
نظر می رســد ایــن سوپراپلیکیشــن تقریبــاً توان 
پاسخگویی به تمامی نیازهای یک کاربر را نه تنها 
در حوزه پرداخت، بلکه در ســایر حوزه های مورد 
نیــازش دارد و جــای شــکی نیســت کــه چــرا این 
اپلیکیشن توانسته تابه امروز بازیگر شماره ۱ این 

حوزه باشد.

7۲۴ 
پرداخــت  شــرکت   7۲۴ اپلیکیشــن 
الکترونیک ســامان را، هــم بر مبنــای آمارها و هم 
بــر مبنــای تاریخــی می تــوان جدی تریــن رقیــب 
آپ دانســت. این اپلیکیشــن نیز همچــون دیگر 
رقبــای سرســختش از تجربــه کاربــری یکپارچه و 
کاربرپســندی بهــره می بــرد و طراحی فعلــی آن را 
می تــوان یکــی از مینیمال تریــن طرح هــا در بیــن 
رقبــا دانســت کــه تعــداد دانلــود آن در کافه بــازار 
بالغ بــر چهار میلیــون بار اســت. افــراد می توانند 
آن را از طریــق کافه بــازار، مایکــت، گوگل پلــی، 
ایران اپس و چارخونه برای سیستم عامل اندروید 
و همچنین از طریق سیب اپ و سیب ایرانی برای 
سیستم عامل آی اواس خود دانلود و نصب کنند. 
7۲۴ نیــز ســطح گســترده ای از خدمات متنــوع را 
بــه کاربــران ارائــه می دهــد؛ ســرویس هایی مانند 
کارت به کارت و اســتعام موجودی کارت، گردونه، 
خرید شارژ، خرید بسته اینترنت، پرداخت قبض، 
سامانه صیاد، احسان، بازار سرمایه، سپ کارت، 
شــارژ تپســی، خودرو، ســفر و گردشــگری، بیمه، 
اعتبارســنجی، فروش ســیم کارت و... که از طریق 

آنهــا مشــغول خدمت رســانی بــه 
کاربران خود است.

 ایوا
اپلیکیشــن ایــوا متعلــق 
بــه شــرکت پرداخــت الکترونیــک 
ســداد و یکــی از گزینه هــای جــدی 
مدعــی جایــگاه دومــی در بیــن 
پی اس پی هاســت. جهــت دانلــود 
و نصــب ایــن اپلیکیشــن بــرای 

سیســتم عامل اندرویــد، می تــوان بــه کافه بــازار، 
مایکت و گوگل پلی مراجعه کرد. نکته قابل توجه 
برای این اپلیکیشن افزایش تعداد دانلود های آن 
طی یک سال گذشته است. در سال گذشته یک 
میلیون و 7۰۰ هزار بار از طریق دو مارکت کافه بازار 
و مایکــت دانلود شــده بود کــه این عدد، امســال 
افزایش چشــم گیری داشــته و فقــط در کافه بازار 
چهار میلیون بار دانلود شــده اســت.  ارائه برخی 
ســرویس های خــاص بــرای اولین بــار توســط ایــن 
اپلیکیشن، همچون نشان بانک، پرداخت عوارض 
خروج از کشــور، خدمــات گواهــی امضــا و افتتاح 
حســاب بانک ملی و مواردی از این دست، باعث 
شده این اپ نیز در بین رقبای جدی مدعی جایگاه 
دوم بایستد. عاوه بر این موارد ایوا خدمات دیگری 
نیز بــه کاربران خــود ارائــه می دهــد کــه عبارت اند 
از: پرداخــت قبــض، کارت بــه کارت، خریــد شــارژ، 
موجودی کارت، خرید اینترنت، خرید بلیت مترو 
و اتوبوس درون شهری، ثبت چک صیادی، خرید 
بیمه، فروش ســهام عدالت، خدمات گردشگری، 
خرید ســیم کارت، خرید طرح ترافیک و پرداخت 
خافی، پرداخت سازمانی، وجوه شرعی، ملی بازار، 

کارت هوشمند و پیشخوان هوشمند.

مراســم انعقاد قرارداد همکاری مشــترک سه جانبه میان 
بیمه دانا، کیپا و خدمات بیمه ای سهام عدالت، ۲۸ آذرماه 

در آستانه پنج سالگی کیپا برگزار شــد. در این 
مراسم یک بیمه نامه حوادث انفرادی به صورت 
نمادین بــا حضــور مدیــران و رؤســای شــرکت 
کیپا، شــرکت خدمات بیمه ای ســهام عدالت 
کشــور، شــرکت  ســرمایه گذاری تعاونی هــای 
سهام عدالت کشــور و بیمه دانا، صادر و طرح 

عملیاتی شد.
کیپــا یکــی از لندتک هــای ایرانی اســت که دو 
ماه پیــش به جمــع شــرکت های دانش بنیانی 
پیوســته و مجوز پرداخت یاری خود را دریافت 

کرده اســت. کیپا اخیراً برنده مناقصه بانک ســپه شــده و 
بانک های قرض الحسنه مهر ایران، رفاه کارگران و دی را در 
شبکه خود دارد. این لندتک بیش از 7۰۰ هزار کاربر فعال 
دارد و تاکنون بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال خرید اعتباری در 
شبکه پذیرندگان خود داشته است. کیپا اخیراً از کیف پول 
اعتباری خود رونمایی کرد تا تمام کارمندان دولتی و کارکنان 
بخش خصوصی بدون پشتوانه سازمانی، بدون ضامن و 

به صورت کاماً آناین کیف پول خود را فعال کنند.
کیپا که ارائه دهنده اعتبار بدون بهره است، یکی از اهداف 
خود بعد از انعقاد تفاهم نامه مشترک با بیمه دانا و شرکت 
خدمات بیمه ای ســهام عدالت را پوشــش ۵۵ میلیون نفر 
صاحب سهام عدالت معرفی کرده و گفته هدف این است 

که آن ۵۵ میلیون نفر، کاربر کیف پول اعتباری کیپا شوند.
کیپا نزدیک به پنج سال است که در زمینه لندتک فعالیت 
می کند و در حال حاضر ۱۰ هزار نقطه به سوئیچ مالی کیپا 
متصل  هستند. در نتیجه انعقاد این تفاهم نامه، در مراحل 
ابتدایی صدور بیمه بدنه و شخص ثالث امکان پذیر است، 

اما در قدم های بعدی سایر دسته ها اضافه خواهند شد.
بیمه دانا یکی از پوشش دهنده های بزرگ بیمه درمان است 
و کیپا با آگاهی از اینکه بسیاری از مردم به دلیل مشکات 
معیشــتی در زمینــه درمــان بــا ســختی روبــه رو هســتند، 
صدور بیمه درمــان را در دســتور کار خود قرار داده اســت. 
این لندتک کــه هفته گذشــته بــا وزارت صمت بــرای ارائه 
خدمت به کارمندان، قرارداد همکاری منعقد کرده، به دنبال 

گسترش خرید اعتباری در الیه های تأمین کننده کاال با برات 
الکترونیکی است.

در ادامــه مراســم عســگر توکلــی، مدیرعامــل 
شرکت خدمات بیمه ای ســهام عدالت کشور 
درباره اهمیت فروش آناین و شــبکه اعتباری 
صحبت کرد. او با تأکید بر همکاری شرکت کیپا 
با بیمه دانا که پیشگام شبکه فروش آناین بازار 
بیمه بوده، ابراز امیدواری کرد که این تفاهم نامه 
موضوع وام ســهام داران عدالــت را که دغدغه 

نظام است، رفع کند.
احمد جوادی پور، قائم مقام بیمه دانا بیان کرد 
که امروز، روز بسیار مبارکی است و امیدواریم با 
توجه به هم اندیشی برای سهام عدالت ارزش آفرین باشیم. 
بــه گفتــه او، برند بیمــه دانــا تقویت شــده، درخواســت ها 
افزایش یافته و مدتی است شــرکت به صورت سنتی اداره 
نمی شــود و این موضوع به کاهش ۹۰درصدی تماس های 

شعب با ستاد مرکزی منجر شده است.
او با اشاره به هوشمندسازی عملیات بیمه گری و اهمیت 
آن گفت: »برنامه هوشمندسازی و ارائه خدمات در یک 
پلتفرم از ابتدای سال در دســتور کار بیمه دانا قرار گرفته 
و اکنون بخش های مرتبط با بیمه درمان و شــخص ثالث 
آماده شده و سایر رشته ها به مرور اضافه خواهند شد.« 
قائم مقام بیمه دانا معتقد است با انجام تمام فعالیت ها 
در یــک پلتفــرم، خطاهــای انســانی به طــور چشــم گیری 

کاهش پیدا می کند.
او در بخش دیگری از صحبت هایش به ظرفیت های سهام 
عدالت اشــاره کرد و گفت: »۵۵ میلیون نفر سهام عدالت 
دارند و شرکت خدمات سهام عدالت این پتانسیل را دارد 
که چندبرابر شرکت های ازکی و بیمیتو تولید داشته باشد 
و امروز سرآغاز این مهم است.« جوادی پور در ادامه از کیپا 
درخواست کرد با توجه به توانمندی هایشان با ارائه خدمات 

نوین برای ایرانیان ارزش آفرینی کنند.
بر اســاس گفته های او، بیمه دانا در اســفند سال گذشته 
مالک هفت درصد سهم بازار بوده، اما امسال این عدد به 
۱۳.۹ درصد رسیده و این شرکت در جایگاه دومین شرکت 

بیمه ای بازار ایران قرار گرفته است.

غزل یگانگی 
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@gmail.com
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بر اســاس گزارش هــا، هانتینگ هیــل گلوبال کپیتــال، یک 
صنــدوق تأمینــی تریدفــای، قصــد دارد ریســک بیشــتری 
به جان بخــرد و معامات رمــزارزی خــود را دوبرابــر کند. در 
همین راستا این شرکت در حال استخدام نیروهای کلیدی 
و جدیدی است؛ چنانچه این شرکت دو مدیر اجرایی سابق 
شرکت جنسیس و یکی از مدیران ارشد گلکسی دیجیتال 

را استخدام کرده است.
همان طــور کــه می دانیــد در شــرایط نزولــی بــازار، اغلــب 
کارفرمایــان و کارکنــان به دلیــل کاهش شــدید دســتمزدها 
آســیب دیده اند. شــرکت های جنســیس و گلکســی هم از 
این موضوع مستثنی نیســتند و طبیعی است که کارکنان 
آنها به دنبال فرصت های بهتری باشند. »مارتین گارسیا«، 
یکی از همین افراد است که بیش از دو سال و نیم در شرکت 
جنســیس مشــغول به کار بود و اکنون برای موقعیت مدیر 
ارشــد ســرمایه گذاری در هانتینگ هیل جذب شده است. 
در واقع گارســیا از آگوســت ۲۰۲۱ جنســیس را تــرک کرده و 

به دنبال فرصت شغلی بهتری بود.
وی اکنون با »آدام گورین« )عکس همین مطلب(، بنیان گذار 
و مدیر ارشد سرمایه گذاری هانتینگ هیل همکاری می کند 
و قرار است صندوق جدیدی را در این شرکت راه اندازی کنند. 
این صندوق جدید که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده، قرار 
است روی دارایی های دیجیتال سرمایه گذاری کند. گورین 
هم نقش مدیر اجرایی این صندوق را ایفا می کند. به عاوه، 

»آدام جنلو« یکی دیگــر از تریدرهای هانتینگ هیل نیز به 
این تیم دونفره اضافه می شــود و مدیریت پورتفولیوی این 

صندوق جدید را بر عهده می گیرد.

 صنــدوق جدید ســرمایه گذاری هانتینگ 
هیل دیجیتال، حاال چرا؟!

بــه نظــر می رســد دلیــل اینکــه هانتینــگ هیــل صنــدوق 
ســرمایه گذاری روی دارایی های دیجیتال را زودتر راه اندازی 
نکــرد، نابســامانی های بــازار کری پتــو بــود. ظاهــراً وضعیت 
عجیب وغریب بازار باعث شــده گارســیا و گورین تا همین 
اواخر فرصت مناســب برای راه اندازی صندوق پیدا نکنند. 
در واقع هانتینگ هیل فعالیت های کریپتویی خود را از سال 
۲۰۲۰ با راه اندازی صندوق فرصت های رمزنگاری هانتینگ 
هیل آغاز کرده بود. هرچند اطاعات زیادی از فعالیت های 
هانتینگ هیل در صندوق نام برده در دسترس نیست، اما به 
گفته دو منبع آگاه به نظر می رسد نتایج این فعالیت ها باالتر 
از حد انتظار بوده، زیرا در غیر این صورت گورین به راه اندازی 

صندوق جدید چراغ سبز نشان نمی داد.

 تــالش بــرای به کارگیــری تاکتیک هــای 
سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال در تریدفای

هانتینگ هیــل از زمانی کــه در ســال ۲۰۱۰ آغاز بــه کار کرد، 
سعی بر گسترش اســتراتژی های مالی خود داشت. همین 

امر باعث شد که دارایی های شرکت افزایش یابد و در زمان 
ریــزش بــازار کریپتو هــم متحمل ضــرر و زیان چشــم گیری 
نشــود. بر اســاس گزارش ها صندوق هانتینگ هیل اکنون 

حدود ۵۰ میلیون دالر دارایی دارد.
صندوق جدید این شرکت نیز که قرار است تحت مدیریت 
گورین و گارسیا فعالیت کند، احتماالً در پایان فصل اول یا 
ابتدای فصل دوم سال ۲۰۲۳ شروع به کار خواهد کرد. هنوز 
زود است که در مورد آینده این صندوق نظری داد، اما به نظر 
می رســد هانتینگ هیل در حال مذاکره بــرای جذب حامی 
است. یکی از منابع آگاه به اتفاقات هانتینگ هیل می گوید: 
»گارسیا و گورین سعی دارند با بخش های سنتی تر شرکت 
رقابــت کنند. ظاهــراً گارســیا قبل از پیوســتن بــه هانتینگ 
هیل زمانی در شرکت سکندمارکت متخصص دارایی های 
غیرنقدی بوده و تاش می کند از تجربیات خود برای پیشبرد 
اهداف این صندوق بهره گیرد. سکندمارکت شرکتی است 

که اوراق قرضه، مشتقات، ETF و سهام معامله می کند.«
هنوز جزئیات استراتژی هانتینگ هیل دیجیتال مشخص 
نیست، اما تا جایی که اطاعات نشان می دهند، قرار نیست 
به یک تحلیلگــر داده و پیش بینی کننده بازار تبدیل شــود. 
به هرحال هانتینگ هیل راه سختی را برای جذب سرمایه در 
پیش دارد؛ زیرا چشم حامیان مالی به روند بازارهای کریپتو 
اســت و با وجود نوســانات بازار به راحتی نمی توان آنها را به 

سرمایه گذاری ترغیب کرد.

مدیران سابق شرکت جنسیس صندوق جدید دارایی های دیجیتال هانتینگ هیل را 
 مدیریت می کنند. هانتینگ هیل از سال 2۰2۰ فعالیت های رمزارزی خود را آغاز کرده 

و اکنون در حال راه اندازی صندوق جدیدی در این حوزه است
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CRYPTOCURRENCY

NEWSخبر

وثیقه سنگین سم بنکمن
ســم بنکمن فریــد فعــاً بــا یــک 
وثیقــه ۲۵۰ میلیــون دالری از زنــدان 
آزاد شــده و حــق دارد فقــط بــا والدینــش 
زندگی کنــد و منتظر دادگاهــش به اتهام 

کاهبرداری مالی بماند.

جشن آرژانتین ادامه دارد
اتحادیــه ملــی فوتبــال آرژانتین 
اعام کرده قصد دارد در همکاری با پلتفرم 
آپلنــد متــاورس، ادامــه جشــن قهرمانی 
در جــام جهانــی را در این فضــای مجازی 

برگزار کند!

فیوچرز را جمع کنید!
»ساشــا ایوانف«، بنیان گذار ویو 
از صرافی های متمرکزی همچون بایننس 
و کراکن خواســته تا بازارهای فیوچر خود 
را بــرای توکن هــای باکچیــن غیرمتمرکــز 

متوقف کنند.

از بالکفای به گوگل
»ریســی  و  لینــچ«  »مریــل 
رامچانــدی«، دو مدیــر ارشــد پلتفــرم 
ورشکســته باکفای بــه کســب وکار ابری 
وب۳ گوگل ملحق می شوند تا این بخش را 
در منطقه آسیا-پاسیفیک توسعه دهند.




