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 در چهار ماه گذشته تعداد بسیار زیادی 
از کسب وکارهای نوآور متوقف یا تعطیل 
شــده اند. هیچ آمــار دقیقی هــم از این ســونامی 
کسب وکاری در اقتصاد نوآوری کشور در دست 
نیســت و ایــن نکتــه هراس انگیــز ماجراســت. 
معتقــدم خیلــی بیشــتر از وضعیــت اینترنت و 
محدودیت ها و مــوج مهاجرت هــا و تعطیلی ها، 
همین نداشتن آمار و ارقام از این اتفاقی که افتاده، 
خسارت بارترین وجه ماجراست. به این دلیل که 
در همیــن چهارمــاه در برابــر همــه ناله هــای 
کســب وکاری کــه بلنــد شــده، 
بیشترین واکنش از سمت کسانی 
که در وضعیت فعلی مسئول بوده 
یا قدرتی برای تغییر آن داشته اند؛ 
انکار و بی تفاوتــی و کوچک نمایی 
بــوده اســت. رویکــردی که نشــان 
می دهد هنوز مهم ترین استراتژی 
از ســوی دولتی ها و سیاست ورزان 
مرتبط با این اکوسیستم، زیر فرش 

زدن مشکالت اساسی است!

 باید برگردیم به اصل موضوع. اصل هم 
ایــن اســت کــه یــک اکوسیســتم دچار 
وضعیت آچمز شــده. زخمــی و ناالن؛ از هر ســو 
تحت فشار قرار گرفته و بخشی از دستاوردهایش 
به خصــوص در زمینــه بازارســازی و بازاریابــی و 
مهم تر، اعتمادسازی برای کاربران از کف رفته، اما 
بســیاری درگیــر این هســتند کــه بگوینــد اتفاق 
مهمــی نیفتــاده. فــارغ از وضعیــت سیاســی-

اجتماعی کشور که به زعم من نیازمند راهکارهای 
باالدســتی فوری آن هم با رویکرد توجه جدی به 

مطالبات مردم است، در این اکوسیستم کوچک، 
ما در حال از دســت دادن بسیاری از کاشته های 
سال های قبل هستیم. باید این از دست رفتن ها 
را نقطــه شــروع هرگونــه گام و تــالش بعــدی قرار 
دهیم وگرنه با تصمیم ها و رویکردهای دستوری 

فقط بر سیاهه مشکالت اضافه خواهد شد.

 تأثیر و نتایج وضعیت فعلی استارتاپ ها 
و آنالین ها شــاید برای آنها که خود را به 
خواب زده اند دو سال دیگر روشن شود. غم انگیز 
ماجرا هم اینجاســت که احتماالً دو ســال دیگر 
کســانی که ایــن روزهــا تصمیم گیر هســتند، در 
جایــی دیگــر مشــغول بســط نظریــات دیگــری 
هســتند! باقی مانده این فضا و آنها که مانده اند 
هم دست شــان به ایــن افــراد نخواهد رســید که 
نتایج عملکردشــان را بــه آنها نشــان دهند، چه 
برســد بــه اینکــه حسابرســی ای بخواهــد در کار 

باشد.

 مــا در کارنگ همیشــه از تــالش و تکاپو 
گفته ایــم. اثبــات ایــن حــرف اینکــه در 
همین 15 روز گذشــته با احتساب همین شماره 
82، ســه شــماره کارنــگ منتشــر کرده ایــم، یک 
شماره مجله رمزارز و یک رویداد بزرگ در کارخانه 
نــوآوری رســانه راه کار دربــاره آینــده یکــی از 
زیربخش های اکوسیستم نوآوری برگزار کرده ایم. 
اما همه این تکاپوگری دلیل نمی شود که هشدار 
ندهیــم امــروز نیازمنــد توجه بــه اصــل موضوع 
خطیری هســتیم که هر روز برای حل آن دیرتر و 
دیرتر می شــود. اینکه بســیاری از دســتاوردها و 
آدم ها و کسب وکارها در حال از دست رفتن اند...

INTROسرآغاز

 مهم ترین موضوع امروز اکوسیستم نوآوری که باید نقطه آغاز 
هر راهکاری باشد، چیست؟

چیزهاییکهازدستمیرود...

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

 شــرایط ســخت و پرابهام ماه های گذشــته در کنار 
انبوه مسائلی که از گذشــته باقی مانده، ادامه راه را 
بــرای بســیاری از بازیگــران فعلی و سرشــناس اکوسیســتم 
نوآوری و فناوری کشور سخت کرده است. برای تحلیل آنچه  
در حال رخ دادن است و رسیدن به چشم اندازی برای آینده، 
الزم اســت تاریــخ کســب وکار در ایــران را پیوســته ببینیــم؛ 
تاریخی که بیش از 1۰۰ سال و حداقل به اندازه تاریخ اتاق های 
بازرگانی ســابقه و تاریخچه دارد. دوره مدرن کسب وکارها و 
کارآفرینــی در ایــران اما از میانه دهه 4۰ شمســی آغاز شــد. 
همــان زمانــی کــه دانشــگاه های صنعتــی مثــل شــریف 
فعالیت شان را شروع کردند و نســل جدیدی از کارآفرینان، 
صنعتگران و افــراد خالق و نوآور شــکل گرفتند. متأســفانه 
جریان مدرن کارآفرینی در ایران در کوران انقالب سال 1357 
نتوانســت راه خــودش را پیــدا کنــد و بســیاری از بــزرگان 
کسب وکار و کارآفرینی در قبل از انقالب، جایی در سال های 

بعد از انقالب نداشتند. 

 فارغ از اینکه حذف کارآفرینان در دوران 
انقالب کار درست یا غلطی بود، به جد 
معتقدم کارآفرینان سرشــناس قبــل از انقالب 
نتوانستند نسبت خود با دوران جدید را تعریف 
کنند. در اینکه صاحبان کسب وکارها و اقتصاد 
ایــران توأمــان ضــرر کردنــد، بحث هــای زیــادی 
می تــوان راه انداخــت. می توان در اندیشــه های 
چپ عمیق شــد که نگاه ضــد ســرمایه ای آنها، 
به اشتباه آنهایی را هدف قرار داد که در حال خلق 
ارزش بودند و بودن شان در دوران بعد از انقالب 

قطعاً به نفع توســعه کار و کارآفرینی در ایران بعد از انقالب 
بود. این بحث را می گذاریم برای زمانی بعد؛ ولی آنچه کمتر 
به آن پرداخته شده، نقش کارآفرینان در دوران انقالب است. 
در متون گاهی به نقش بازاریان اشــاره می شــود و تقریباً هر 
قشــری نســبت مشــخصی بــا آنچــه در حــال رخ دادن بود، 

داشت به جز کارآفرینان مدرن ایران. 

 در دوران بعد از انقالب، دوران جنگ و دفاع مقدس، 
دوران ســازندگی و دوران اصالحــات، شــاهد 
شکل گیری نسل متفاوتی از کارآفرینان و کسب وکارها بودیم 
که در نهایت در سال های بعد از 13۹۰ به زایش جریان نوین 
کارآفرینــی ایران منجر شــد؛ آنچــه با کلیــدواژه اســتارتاپ و 
دانش بنیان شناخته می شود. این جریان نوین اندیشه اش 
نوآوری و خلق ارزش بود و بستر فعالیتش دنیای دیجیتال؛ 
به مرور اقتصاد دیجیتال اظهار وجود کرد و حتی آنهایی که 
منکر آن بودند، به دنبال سهم خواهی از آن آمدند. اقتصاد 
دیجیتال نســبت به همه بخش هــای دیگر اقتصاد از رشــد 
قابل قبولــی برخوردار شــد و در شــرایطی که همه رشــدهای 
منفی را تجربه می کردند، این بخش هر روز بیشتر از گذشته 
رشــد کرد و ســروصدایی فراتر از باور ســاخت؛ ســروصدایی 

گاهی بسیار بزرگ تر از آنچه در حال رخ دادن بود. 

 اقتصاد دیجیتال در ســال های گذشــته مهم ترین 
استعدادهای کشــور را به ســوی خودش فراخواند. 
اقتصاد دیجیتال حرف متفاوتی نسبت به گذشته داشت. 
شــاید یکی از مهم ترین تمایزهای اقتصاد دیجیتال با همه 
بخش های دیگــر، فارغ بــودن ایــن کســب وکارها از جغرافیا 
باشــد. هرچقــدر که بخش هــای دیگــر اقتصــاد محــدود به 
مرزهای جغرافیایی بودند و به واسطه محدودیت های مکانی 
گرفتــار چهارچوب هــای بیمــه ای، مالیاتــی و انــواع و اقســام 
آیین نامه های ضد کارآفرینی و کسب وکار، اقتصاد دیجیتال 
از هر مرزی فراتر بود. به مرور این کسب وکارها و این کارآفرینان 
ادبیات جدیدی را وارد دنیای حکمرانی کردند و از تنظیم گری 
مدرن گفتند. آنچه آنها دنبال کردند، به راســتی انقالبی در 
شــیوه های حکمرانی بــود. آنها به واســطه اینکه محــدود به 
جغرافیا نبودند، به راحتی با همتایان بین المللی خود مقایسه 
می شــدند و اگــر از برخــی رانت هــای خواســته و ناخواســته 
بگذریم، برای اولین بار شاهد شکل گیری نسل 
جدیدی از کارآفرینان بودیم که تالش می کردند 

با استانداردهای جهانی کار کنند.

 اما آنچه اکوسیستم در این سال ها به 
آن کمتر توجه داشت، همان چیزی بود 
که نقطه قوتش بود؛ جغرافیا! هر کســب وکاری 
حتی در حوزه اقتصاد دیجیتال در جهان امروز 
محدود بــه چهارچوب های جغرافیایی اســت و 
تــالش می کنــد نســبت خــود را بــا حاکمیتــش 
مشخص کند و در چهارچوب های درست خلق ارزش کند. 
معتقدم آنچه این روزها  در حال رخ دادن است، در نهایت به 
خلــق و نوزایــی اکوسیســتم نوینــی از کســب وکارها خواهد 
انجامید. در این شرایط بسیاری از کسب وکارها دچار مشکل 
خواهند شد و احتماالً نتوانند نقشی در آینده اکوسیستم 
داشته باشند. آنهایی که تغییرات را درک می کنند و می توانند 
خودشان را برای دوره جدید اکوسیستم آماده کنند، آنهایی 
خواهند بود که بازیگران اصلی اکوسیســتم آینده هستند. 
تأکید می کنم که این تحلیل به معنای تأیید چالش هایی که 
برخی مدیران دولتی به شکل خواســته یا ناخواسته سر راه 
کسب وکارها ایجاد می کنند، نیست؛ کار آنها اشتباه است و 
در نهایت تأثیر منفی بر فضای کسب وکار کشور می گذارد. 
حرفم این اســت که شــرایط تغییر کــرده و بــرای دوره جدید 
قاعدتاً نیاز به بازیگران جدید داریم. آنهایی کــه در دوره اول 
اکوسیستم نقش آفرینی کردند، می توانند در ادامه هم نقش 
و جایگاه مناســبی داشــته باشــند؛ به شــرطی که بــا تحلیل 
درست خودشان را تغییر دهند. ولی آنچه مسلم است عالوه 
بر بازیگران فعلی، به مرور شاهد رشد بازیگران و چهره های نو 
خواهیم بــود. پس ســالم می کنیم بــه آنهایی که قرار اســت 

آینده این کشور را بسازند.
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نیاز به نوزایی 
اکوسیستم نوآوری ایران

چرا اکوسیستم فناوری و نوآوری ایران باید پوست اندازی کند و برای دوره 
جدید آماده شود و به بازیگران جدید این اکوسیستم خوشامد بگوید؟

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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ایرانسل و اسنپ در بورس
مدیرعامل ایرانسل گفته مراحل 
قانونی ورود ایرانسل به بورس طی شده و 
در آینده نزدیک این اتفاق رخ خواهد داد. 
به عالوه به عنوان سهام دار ایرانی اسنپ، 

پیگیر ورود این شرکت به بورس هستند.

افزایش سرمایه صندوق نوآوری
 در جلســه شــورای راهبــری 
فناوری ها و تولیدات دانــش بنیان، میزان 
ســرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی طی 
پنج سال به مبلغ 1۰۰ هزار میلیارد تومان 

افزایش یافت.

رئیس جدید اتحادیه
دبیــر هیئــت عالــی نظــارت بــر 
سازمان های صنفی کشور مینا مهرنوش، 
مدیرعامل کســبینو را به ســمت ریاست 
اتحادیه کشوری کســب و کارهای مجازی 

منصوب کرد.

معافیت های اینترنتی ایرانی ها
وزارت خزانه داری ایاالت متحده 
آمریــکا در بیانیــه ای جدیــد، جزئیــات 
معافیت هــای اینترنتــی کاربــران ایرانی از 

تحریم های فناوری آمریکا را اعالم کرد.

داتین با هدف توســعه فراگیری مالی و توانمندســازی مالی 
افراد جامعه، روی اپلیکیشن پس انداز خرد و سرمایه گذاری 

خودکار بلوط سرمایه گذاری کرد.
داتین استراتژی خود را افزایش سطح دسترس پذیری افراد 
جامعه به خدمات مالی و توانمندسازی آنان قرار داده و حاال 
در یازدهمین ســال فعالیتش، بر اســاس این اســتراتژی در 
بلوط سرمایه گذاری کرده تا پازل خدمات خود را با محوریت 
توسعه فراگیری مالی بهبود دهد. ســرمایه گذاری داتین در 
بلوط، گامی برای ورود به یکی دیگر از شاخص های سنجش 

فراگیری مالی، یعنی حوزه پس انداز و سرمایه گذاری است.
بلوط قلک دیجیتالی است که با پیاده ســازی مکانیزم های 
پس انــداز خــودکار، مســیری را بــرای ســرمایه گذاری در 
صندوق های بورسی ایجاد کرده است. کاربران با استفاده از 
بلوط می توانند با کمترین دانش و مهارت مالی، پس اندازهای 
خرد خود را به صــورت خودکار ســرمایه گذاری کننــد. انواع 
بانک ها با قلک دیجیتال بلوط طرف قرارداد هســتند و این 

قلک دیجیتال به دارندگان انواع حساب های بانکی خدمات 
می دهد. به گفتــه نیما نامــداری، عضو هیئت مدیــره بلوط 
این اپلیکیشن طبق »ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و 
راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور« کار 
می کند و کلیه مبالغ پس انداز شده توسط مشتریان آن در 
صندوق های ســرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و 
اوراق بهادار است و با نام خود کاربر سرمایه گذاری می شود. 
همچنین به ازای واحدهای خریداری شــده، گواهی ســپرده 
صندوق توسط نهاد مالی ارائه دهنده صندوق و طبق روال و 

قوانین سازمان بورس برای کاربران صادر می شود.
او ادامــه داد: »در حــدود یــک ســالی کــه از عرضــه بلــوط 
گذشــته، این اپلیکیشــن به بیــش از 12۰ هــزار کاربــر فعال 
رســیده که حدود 4۰ درصد این کاربران اطالعات ســجامی 
خــود را وارد کــرده و قریب بــه 3۰ میلیارد تومان توســط این 
کاربــران ســرمایه گذاری شــده  اســت. تقریبــاً نیمــی از ایــن 
سرمایه گذاری ها به صورت تکرار شونده بوده و با استفاده از 

سرویس دایرکت دبیت انجام شده  است.«  هومن مسگری، 
معاون مشارکت ها و سرمایه گذاری های داتین درباره دالیل 
سرمایه گذاری در بلوط گفت: »بلوط از جمله کسب وکارهایی 
است که در اقتصاد ایران به درســتی به نیازهای افراد طبقه 
متوسط پاسخ می دهد و همین امر به رشــد و توسعه آن در 
ســال های آتی منجــر خواهد شــد. تجربه بلوط در توســعه 
خدمات B2C و توانایی برقراری ارتباط بین بازار سرمایه و بازار 
پول از ویژگی های مهم این کسب وکار برای داتین بوده است. 
با این ســرمایه گذاری تالش داریم تا به حــوزه خریدوفروش 
سهام و به ویژه ETF ورود کرده و در یازدهمین سال فعالیت 
خود، ســبد محصوالت و خدمات داتین را کامل تر کنیم.«  
به گفته مســگری، تجربه و فعالیت داتین در حوزه بانکی و 
بیمه می تواند به بلــوط کمک کند تا عالوه بــر ارائه خدمات 
جدیدی همچون پس  انداز از طریق گرد کردن تراکنش خرید 
)Round Up( و تخفیــف )Cash Back(  بــه کاربرانــش، در 

حوزه بیمه های زندگی نیز ارائه خدمت کند.

ورود به حوزه سرمایه گذاری و پس انداز خرد 

داتین در بلوط 
سرمایه گذاری کرد

در بودجه سال 1402 صورت گرفت

بودجهشبکهملیاطالعاتکاهشیافت
دولــت ســیزدهم در الیحــه بودجــه 14۰2 بــرای توســعه 
زیرســاخت ها و تجهیــز شــبکه ملــی اطالعــات، حــدود 
71۰۰ میلیــارد تومــان بودجــه عمرانــی در نظــر گرفتــه کــه 
در مقایســه بــا همیــن عــدد در بودجــه 14۰1 بــا کاهــش 
1۰درصــدی مواجــه بــوده اســت. در بودجــه 14۰1 بــرای 
توسعه زیرساخت های شبکه ملی اطالعات بودجه 76۰۰ 
میلیــارد تومانــی تخصیــص داده شــده بود.طبــق الیحــه 
بودجه ســال 14۰2 برای ایجاد، توســعه متــوازن و تجهیز 
زیرســاخت های ارتباطی، اطالعاتی و خدمــات محتوایی 
شــبکه ملی اطالعات به صورت مشــخص 6۰36 میلیارد 
تومان بودجه تخصیص داده شــده است. همچنین برای 
توسعه متوازن زیرساخت خدمات شبکه ملی اطالعات در 

مناطق محروم و روستایی و کمتر توسعه یافته و شهرهای 
زیر 1۰ هزار نفر، بودجه 853 میلیارد تومانی در نظر گرفته 
شده است. مقایسه این میزان در الیحه بودجه با بودجه 
تصویب شده سال 14۰1 نشان می دهد، بودجه شبکه ملی 
اطالعات نســبت به ســال گذشــته 1۰ درصد کاهش پیدا 
کرده است.در الیحه بودجه وظایفی هم برای دستگاه های 
مختلف در راســتای توســعه شــبکه ملی اطالعات و فیبر 
نــوری در نظر گرفته شــده اســت. در تبصره هفتــم برنامه 
بودجه در بخش صنعت، معدن و ارتباطات به شبکه ملی 
اطالعات اشاره شده اســت. در بند »د« این تبصره آمده 
که به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی 
به توســعه شــبکه ملــی اطالعــات، دســتگاه های اجرایی 

موضوع ماده )2۹( قانون برنامه پنج ســاله ششــم توســعه 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ایــران و مؤسســات و 
نهادهــای عمومــی غیردولتــی، مکلــف هســتند بــا اعالم 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در مکان های مورد نیاز، 
ابنیه و زیرساخت های مازاد خود از قبیل تیر های انتقال، 
مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، داکت ها و فضاهای 
مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های 
مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در 

اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
تعرفه واردات گوشی موبایل باالی 6۰۰ دالر در الیحه بودجه 
سال 14۰2 برابر با 15 درصد تعیین شده که نسبت به سال 

جاری 3 درصد افزایش نشان می دهد. 

در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد

خریدترافیکتولیدشدهتولیدکنندگانمحتواتوسطوزارت
ارتباطاتوفروشآنبهاپراتورها

اعضای شورای  عالی فضای مجازی به  منظور حمایت از 
رونق تولید محتــوا در فضای مجازی، مقــرر کردند وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، حجم ترافیک تولیدشده آن 
دســته از تولیدکنندگان محتوای بخش خصوصی مثل 
پیام رســان های داخلــی را که مکانیســم مشــخصی برای 
فروش محتوای تولیدشده خود ندارند، خریداری کرده و 

به اپراتورها بفروشد. در جلسه اخیر شورای  عالی فضای 
مجازی که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، گزارشی 
از وضعیــت امنیــت و حمــالت ســایبری در کشــور که در 
ماه های اخیر صورت گرفته و نیز اقداماتی که برای مقابله 

و خنثی کردن آنها انجام شده، ارائه شد.
در این جلسه همچنین به  منظور حمایت از تولید محتوا 

در فضای مجازی و فراهم شدن زمینه رونق اقتصادی در 
این بخش، مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
حجــم ترافیــک تولیدشــده آن دســته از تولیدکننــدگان 
محتوای بخش خصوصی مثل پیام رسان های داخلی را که 
مکانیسم مشخصی برای فروش محتوای تولیدشده خود 

ندارند، خریداری کرده و به اپراتورها بفروشد.
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بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در ســال 14۰2 
با رشــد حدود 11درصدی به 15 هــزار و 611 میلیارد تومان 
رســید. در حالی کــه در بودجه 14۰1 بــرای ایــن وزارتخانه 

اعتبار 14 هــزار میلیارد تومانــی در نظر گرفته 
شــده بود، دولت ســیزدهم در الیحــه بودجه 
14۰2 بودجه 15 هــزار و 611 میلیارد تومانی در 
نظر گرفته که نسبت به بودجه قبلی هزار و 611 

میلیارد تومان افزایش داشته است.
امســال با برنامه هایی مانند توســعه شــبکه 
ملــی اطالعــات، فیلترینــگ و اینترانــت، 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات به یکی 
از پربحث تریــن وزارتخانه هــا در میــان افــکار 
عمومــی تبدیل شــده اســت. روند افزایشــی 
بودجه این وزارتخانه در بودجه های ســنواتی 

دولت هم نشــان می دهد این وزارتخانه بیش از پیش به 
یکی از وزارتخانه های استراتژیک دولت بدل شده است.

بنا بر الیحه بودجه ســال 14۰1، بودجه وزارت ارتباطات 
حدود 14 هزار میلیارد تومان شــد که نســبت به بودجه 
14۰۰ افزایــش 134درصــدی یافــت و درواقــع در بیــن 
وزارتخانه ها بیشــترین افزایش بودجه ای در سال 14۰1 
را وزارت ارتباطات تجربه کرد. برای سال 14۰2 هم دولت 
ســیزدهم همین رونــد افزایشــی را ادامــه داده و بودجه 
ایــن وزارتخانــه را از 14 هزار میلیــارد تومان بــه 15 هزار و 
611 میلیارد تومان رســانده که برابر با افزایش هزار و 611 

میلیارد تومانی است.

 وضعیــت وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعات در الیحه بودجه 1402

همچنین در تبصره »7« الیحه بودجه 14۰2 
دولت دســتور راه انــدازی یک صنــدوق تحت 
تولی وزارت ارتباطات را داده است. در کلیات 
الیحه بودجه 14۰2 آمده: »به منظور توسعه و 
گســترش شــبکه ملی اطالعات یک صندوق 
تحت عنــوان »صندوق توســعه شــبکه ملی 
اطالعــات« راه اندازی شــده و اساســنامه این 
صندوق با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات 

و سازمان امور استخدامی تدوین شود.«

 بودجه های متفرقه وزارت ارتباطات 
در الیحه بودجه 1402

در ادامــه الیحه بودجه 14۰2 شــاهد افزایــش اختیارات 
و اعتبــارداری وزارت ارتباطــات هســتیم. بــه طــوری کــه 
در جداول پیوســت ایــن الیحه اعتبــارات متفرقــه ای به 
ایــن وزارتخانه ملحق شــده اســت. ایــن وزارتخانــه برای 
توســعه و تکمیل زیرســاخت های مربوط به صیانت در 
بخش ارتباطات و فناوری اطالعات بودجه 4۰۰ میلیارد 
تومانــی دریافت خواهــد کرد و بــرای تأمین زیرســاخت 
خدمــات قضایی حــدود دو هــزار میلیارد تومــان بودجه 

خواهد داشت.

 افزایــش ۳۶0 درصــدی بودجــه مرکز ملی 
فضای مجازی

همچنیــن در الیحه بودجــه 14۰2 برای مرکــز ملی فضای 
مجــازی بــه عنــوان بــازوی سیاســت گذاری حاکمیت در 
حــوزه فضــای مجازی نیــز بودجــه قابــل توجــه ای در نظر 

گرفته شده است.
مقایسه الیحه بودجه 14۰2 با بودجه تصویب شده سال 
جاری نشــان از افزایــش 36۰ درصدی بودجــه مرکز ملی 

فضای مجازی کشور را می دهد.
در واقع با افزایش 36۰ درصدی بودجه مرکز ملی فضای 
مجازی، بودجه ایــن مرکز از 25 میلیارد تومــان در بودجه 
ســال جاری به 115 میلیارد تومان در الیحــه بودجه 14۰2 

افزایش یافته اس.
به گزارش کارنگ، در الیحه بودجه 14۰2 بودجه مرکز ملی 
فضای مجازی معــادل 115 میلیــارد و 231 میلیــون و ۹۰۰ 

هزار تومان پیش بینی شده است.
 این در حالی اســت که بودجه این مرکز در ســند بودجه 
14۰1 معادل 25 میلیارد و 333 میلیون و ۹۰۰ تومان بوده 

است.
بنابراین، بودجه مرکز ملی فضای مجازی در الیحه بودجه 
14۰2 با 36۰ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال 

14۰1 مواجه شده است.

مرضیه امیری

marzamiri3
@gmail.com

بودجه 15600
نگاهی به وضعیت فناوری اطالعات در الیحه بودجه 1402 که در 

بسیاری از حوزه ها با افزایش خیره کننده روبه رو بوده است

میلیارد تومانی!

15611 میلیارد تومانمجموع بودجه وزارت ارتباطات

22۹ میلیارد تومانپژوهشگاه فضایی ایران

136۰3 میلیارد تومانوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

165 میلیارد تومانپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

4 میلیارد توماندبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات

273 میلیارد تومانسازمان تنظیم مقررات رادیویی

1223 میلیارد تومانسازمان فضایی ایران

1۰2 میلیارد تومانپارک علم و فناوری وزارت ارتباطات

1۰ میلیارد تومانشرکت ملی پست

۰شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت

 جذب سرمایه 
دیجیتال ویلج از صندوق 
سرمایه گذاری خطرپذیر 

لورئال

پرکردنخالء
تجارتالکترونیک

دیجیتال ویلــج، یــک ســازنده دنیــای 
مجــازی ســه بعدی در پاریــس اســت کــه 
در اولیــن دور جــذب ســرمایه اش موفــق 
به جذب چهار میلیون دالر شــده اســت. 
ایــن دور ســرمایه گذاری بــه رهبــری بولد، 
خطرپذیــر  ســرمایه گذاری  صنــدوق 
شرکت لورئال انجام شده است. به گفته 
دیجیتال ویلــج، ایــن ســرمایه قــرار اســت 
بــه ارتقــای قابلیت های پلتفــرم، افــزودن 
ابزارهای جدید به توسعه دنیای سه بعدی، 
سفارشی ســازی آواتــار و ایجاد فروشــگاه 
مجــازی اختصــاص داده شــود. صندوق 
ریلیتــی ونچــر، شــرکت ســرمایه گذاری 
خطرپذیر ونرکس و شورای مد بریتانیا هم 
در این دور سرمایه گذاری شرکت داشتند. 
هدف این شــرکت ها از ســرمایه گذاری در 
این حــوزه، توانمندســازی برندها بــه ارائه 

تجربیات مجازی است. 
دیجیتال ویلــج ماننــد ســایر پلتفرم هــای 
»متاورس به عنوان یک ســرویس« که در 
ماه های گذشته شــاهد افزایش تدریجی 
آنهــا بوده ایم، بــه برندها قــول می دهد در 
توســعه قدم به قدم متاورس در کنــار آنها 
باشــد. بنــا بــر گزارش هــا، دیجیتال ویلــج 
قبالً با تعدادی از شــرکت ها و ســازمان ها 
ازجملــه ســازمان ملــل متحــد و ویمنــز 
دیلــی ور )WWD( در این زمینــه کار کرده 
اســت. دیجیتال ویلــج در طــول همکاری 
چندســاله ای کــه بــا WWD داشــت، 
 ،WWD توانســت دنیاهای مجازی بــرای
متــاورس ســیمپوزیوم، مــوزه فرچالــد و 

جلسات مدیرعامل بسازد. 
وب3 و متــاورس در حــال زمینه ســازی 
برای مرحله بعــدی تکامل خرده فروشــی 
هستند. امروزه کاربران روی لینک پروفایل 
برندها کلیــک می کنند و وارد وب ســایت 
فروش آنهــا می شــوند و خریــد آنالیــن را 
تجربه می کنند. اما دیجیتال ویلج در حال 
ساخت تجربه متفاوتی از خرید است. در 
این دهکده کاربران وارد فروشــگاه آنالین 
سه بعدی برند مورد عالقه خود می شوند 
و شــکل متفــاوت و معنادارتــری از خرید 
برای آنها رقــم خواهد خــورد. در واقع مد، 
هنــر و فرهنگ مجــازی فرصــت بزرگی به 
وجود می آورد که پرکننده بزرگ ترین خالء 
تجارت از زمان ظهــور پلتفرم های تجارت 

الکترونیک خواهد بود.

NEWSخبر
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اگر سایت و شبکه های اجتماعی ما را دنبال کرده باشید در هفته های اخیر متوجه تغییرات خاصی در آنها شده اید. تا اینجای راهی که آمده ایم سایت کارنگ، سایت 
هفته نامه بود و تالش داشت با بازنشر مطالب هفته نامه دسترسی کاربرانش در وب به تحوالت اقتصاد نوآوری را تسهیل کند. اما از این هفته هم سایت ما به یک سایت 
خبری مستقل تر تبدیل شده که به صورت 7×24 اخبار و رویدادهای مختلف این اکوسیستم را پوشش می دهد و هم به صورت لحظه ای در شبکه های اجتماعی به خبرها و 
رخدادها واکنش نشان می دهد. این بخشی از تالش جدید کارنگ برای توجه بیشتر به »خبر« در فضای اقتصاد دیجیتال کشور است. پس با کارنگ آنالین بیشتر همراه باشید.

اخبار را هم از ما بخواهید

کارنگرالحظهایدنبالکنید

24×7
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دیتکتد محصولی از اکوسیستم فین تک لندن است که توانسته 
در مرحله بذری خود شش میلیون پوند جذب کند

»دیتکتد« یک اســتارتاپ در حــوزه فین تک و مســتقر در 
لندن است. این اســتارتاپ متخصص استخراج داده های 
ضد کالهبرداری از حســاب های پرداخت شــرکتی اســت. 
دیتکتد در مرحله بذری است و توانسته در اولین دور جذب 
ســرمایه اش 2/5 میلیون پونــد از صندوق ســرمایه گذاری 
خطرپذیــر تامســون رویتــرز دریافــت کنــد. صنــدوق 
ســرمایه گذاری الو ونچــرز نیــز 1/5 میلیــون پونــد دیگــر را 
تأمین کرد. درمجموع دیتکتد توانســت در این دور تأمین 
مالی شــش میلیون پوند جذب کنــد. از دیگــر حامیان این 
اســتارتاپ می تــوان بــه صنــدوق ســرمایه گذاری کانادایــی 
ماروپست ونچر؛ سرمایه گذار متخصص در استراتژی های 
رشد آسیایی، ایمرج وست و سرمایه گذاران فرشته ای چون 

هو اسلیتر، مدیر ارشد عملیاتی در تراول پارک؛ 
اســتفان گارلنــد، مدیــر ارشــد فنــاوری ســابق 
تراســت پایلوت و راب بارنــت، رئیــس دیتکتــد 
و مدیر ارشــد عملیاتی ســابق بانک ســلطنتی 

اسکاتلند اشاره کرد.

 دیتکتــد بــه چــه درد رویتــرز 
می خورد؟

دیتکتــد کــه در ســال 2020 تأســیس شــد، بــه 
ارائه دهنــدگان پرداخت هــای ســازمانی اجــازه 

می دهد ضمن استخراج معیارهای کلیدی مشتریان، فرایند 
آنبوردینگ آنها به صورت خودکار انجام شود. به عالوه این 
پلتفرم تســهیل کنندگان پرداخت را قادر می سازد سریعاً 
پیشــینه شــرکت را بــرای جلوگیــری از پول شــویی بررســی 
کننــد. به عبــارت دیگــر، ایــن اســتارتاپ فین تکی بــا هدف 
تحول در فرایند KYB یا »کســب وکار خود را بشناسید« و 
خودکار کردن آن ایجاد شده و امکان نظارت و کنترل بهتر 
برای کســب وکارهای صنعت پرداخت فراهم می کند. این 

استارتاپ می گوید فرایند KYB نمی تواند غیرخودکار انجام 
شــود زیرا در غیر این صورت بســیار وقت گیر است و حتی 
ممکن است با دقت کافی انجام نشود. پیش بینی می شود 
دیتکتــد از ایــن ســرمایه جدید بــرای راهیابــی بــه بازارهای 
ایاالت متحده استفاده کند. دیتکتد می تواند با گسترش 

جغرافیایی از اروپا به آمریکا، فروش خود را دوبرابر کند.

 اتوماسیون دیتکتد
دیتکتد مثال دیگــری از اســتارتاپ ها و شــرکت های موفق 
فین تکــی و اکوسیســتم فین تــک فعــال اروپاســت. ایــن 
استارتاپ از فضای کاری که توسط غول بانکی بریتانیا بارکلی 
در دســترس قرار گرفته، بهره برده است. همچنین یکی از 
اعضای برنامه یکپارچه سازی فین تک جهانی 
ویزاســت. تامارا اســتفنز، مدیرعامل تامسون 
رویتــرز ونچــرز، در این  بــاره می گویــد: »فناوری 
دیتکتد مکمل تالش های کسب وکارهاســت. 
به  عبارت  دیگر دیتکتد به کسب وکارها کمک 

می کند تالش هایشان به ثمر بنشیند.«
او می افزاید: »فناوری ای که دیتکتد به ارمغان 
می آورد، اتوماســیون های مورد نیاز را وارد بازار 
هویت دیجیتال می کند. ما مشتاقانه در انتظار 
همکاری با مدیرعامل دیتکتــد و معرفی آن به 
پایگاه مشتریان تامسون رویترز هستیم.« برای لئام چنلز، 
مدیرعامل دیتکتد، این سرمایه گذاری فرصت بزرگی برای 
تحقق آرزوها و اهداف امسال اســت. چنلز می گوید: »ما 
خود را در موقعیت بسیار خوب و پرقدرتی برای دستیابی 
به اهداف بلندپروازانه مان در سال 2023 قرار داده ایم. من 
از حمایت سرمایه گذاران جدید سپاسگزارم و می خواهم 
کاری کنــم کــه متوجــه شــوند چــه انتخــاب فوق العــاده ای 

کرده اند.«

 سرمایه گذاری 
تامسون رویترز 

در صنعت فین تک 

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com

غزل یگانگی 

Ghazal28yeganegi 
@gmail.com

 مدیرعامل سیمرغ تجارت بر مأموریت های جدید شرکت 
تأکید کرد

ارائه تسهیالت خرد با راهکارهای نوآورانه

REPORTگزارش

 محمدمهــدی اســمعیلی بنیــزی کــه از 
خردادماه سال جاری مدیرعاملی شرکت 
»سیمرغ تجارت« را بر عهده گرفته، ارائه خدمات 
تســهیالت و اعتبارات خرد در بســتر دیجیتال و 
همچنین ارائه، توسعه و بسط خدمات نوین بانکی 
را به عنوان مأموریت های جدید ســیمرغ تجارت 
معرفی می کنــد. به گفتــه او، این شــرکت بــا ارائه 
خدمات تسهیالت و اعتبارات خرد و خدمات نوین 
مالی با تمرکز بر بهبود تجربه مشتری و مبتنی بر 
فناوری هــای نوین بــه انجــام مأموریت هــای خود 
خواهد پرداخت.  بر اساس گفته های مدیرعامل 
شرکت ســیمرغ تجارت، اولویت های این شرکت 
به عنوان بازوی اجرایی خدمات نوین بانک تجارت 
و  نرم افزارهــا  توســعه  شــامل 
زیرســاخت های اجرایــی مــورد نیاز 

خدمات نوین بانکی می شود.
 او بــا تأکیــد بــر اهمیــت تیم ســازی 
بیــان کــرد کــه نیــروی انســانی 
مهم تریــن فاکتــور توســعه ؛ به ویژه 
در شــرکت های فعــال IT اســت و 
تأمین نیروی انســانی یــک چالش 
است: »تغییرات راهبردی در نقش 
و جایگاه شرکت، طراحی نقشه راه 
جدید و جذب نیروی متخصص را به همراه داشته 
و در این راستا تیم سازی های بسیار خوبی صورت  
گرفته است.«  مدیرعامل سیمرغ تجارت با بیان 
اینکه نوسانات ارزی باعث شده نگهداشت نیروی 
انسانی به معضل تبدیل شــود، اظهار کرد: »لبه 
فناوری مبنای فعالیت شرکت های هم ماهیت با 
ســیمرغ تجارت اســت. شــرایط اقتصادی ایران، 
نیروهــای متخصــص فنــی را به ســمت همکاری 
بــا شــرکت های خارجــی، فریلنســری و شــرایط 
کاری بهتر سوق داده اســت. موضوع مهاجرت و 
خروج سرمایه های انسانی از کشــور هم جریانی 
اجتناب ناپذیر است و تمام این شرایط سبب شده 
جذب و نگهداری نیروهای انسانی به یک چالش 

مهم تبدیل شود.«

BNPL ورود به حوزه 
از  دیگــری  بخــش  در  اســمعیلی 

صحبت هایــش اعــالم کــرد کــه ارائــه خدمــات 
تســهیالت و اعتبــارات خــرد به صــورت نوآورانه و 
توســعه خدمات بانک تجارت از طریق بانکداری 
باز، مأموریت های جدید سیمرغ تجارت هستند 

که تا مرحله بهره برداری پیش رفته اند.

 او درباره اقدامات شــرکت برای پیشــبرد 
ایــن مأموریت هــا گفــت: »می خواهیــم 
مسائل  و مشکالت را دوباره بازنگری کرده و آنها را 
به وســیله فنــاوری برطرف کنیــم. بانک تجــارت و 
هلدینــگ »تفتــا« بــا حمایــت و تعریــف دقیــق 
مأموریت ها، این فرصت را برای ما فراهم کرده اند تا 
بازوی اجرایی خدمات نوین بانک تجارت باشیم و 
بنا داریم در سال های آینده به صمیمی ترین بستر 
ارائه این خدمات تبدیل شویم. همچنین در نظر 
داریــم بــا توســعه پورتفــوی ســرویس های بانــک 
تجارت، سبد کاملی از خدمات نوین مالی و بانکی 
فراهم کنیم.« مدیرعامل ســیمرغ تجــارت اعالم 
کرد: »تمرکز شــرکت بر ارائه خدمــات ویژه بانکی 
است، نه خدمات پایه. صدور سفته الکترونیکی، 
افتتاح حساب، ارائه تســهیالت و اعتبارات خرد؛ 
اعم از وام ازدواج و BNPL نمونه ای از این خدمات 

ویژه هستند.«

 اســمعیلی توضیــح داد: »باجــت 
اپلیکیشنی اســت که در مسیر تحقق 
مأموریت تسهیالت خرد متولد شده و قرار است 
مسیر ارتباطی مشــتریان و بانک باشد. فرآیند 
دریافت تسهیالت کامالً آنالین وام ازدواج؛ بدون 
نیــاز بــه مراجعــه بــه شــعب ازجملــه خدمــات 
ارائه شده ویژه اپلیکیشــن باجت است که برای 
اولیــن بــار در کشــور صــورت می گیــرد. در مورد 
خدمات خرید اعتباری )BNPL(، ازکی وام و تارا در 
حال حاضر ازجملــه لندتک های طرف قــرارداد 
بخش تسهیالت بانک تجارت هستند و کاربران 
می توانند از شبکه پذیرندگان این لندتک ها نیز 
اســتفاده کنند. در این شــیوه خرید اعتباری در 
صورت عدم تسویه حساب کاربران، این اعتبار به 
تسهیالت تبدیل می شود و وجه پذیرنده   ها نیز 

تضمین شده  است.«
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پلتفرم BNPL موفق شد ۱۳ میلیون دالر دیگر در دور اول جذب 
سرمایه اش به دست آورد

 به نظر می رســد همچنان پول به خزانــه موندو در 
برلین سرازیر می شود. روز 12 ژانویه موندو اعالم کرد 
دور اول جذب سرمایه اش تمدید شده و توانسته 13 میلیون 
دالر دیگر جذب کند. به عبارت دیگر، موندو موفق به جذب 
5۶ میلیــون دالر در ایــن دور شــده اســت. ایــن اســتارتاپ 
یک ساله تاکنون توانسته 90 میلیون دالر جمع آوری کند. این 
دور سرمایه گذاری به رهبری واالر ونچر و با مشارکت فین تک 
 B2B کالکتیــو انجــام شــده اســت.  مونــدو یــک پلتفــرم
ارائه دهنده BNPL اســت که به شرکت ها در پیشبرد رشد، 
ارتقای موقعیت شان در بازار و توسعه محصول شان کمک 
می کند. این پلتفرم در اکتبر سال 2021 با فروش 14میلیون 

دالری، سروصدای زیادی در بازار ایجاد کرد. 

 موندو برای اینکه بتواند سرمایه بیشتری جذب 
کند، نیروهــای شــرکت های معروف را اســتخدام 
کرده است. برای مثال میو لی، مدیر اجرایی سابق کالرنا را 
به عنوان مدیر ارشد حقوقی و مشاور عمومی، جولیان کورز، 

مدیر ســابق وی ام ور را به عنوان مدیر ارشد بازرگانی و لورن 
هوه لین جوزف، معاون گروور را به عنوان مدیر ارشد مردمی 
منصوب کرد و با کمــک این انتصابات توانســت در اکتبر 
2022 در اولیــن دور جذب ســرمایه اش 43 میلیون دالر به 
دست آورد. عالوه بر جذب سرمایه، موندو توانست از این 
انتصابات در جهت توسعه جغرافیایی خود بهره ببرد و به 
اتریش و هلند پا بگذارد. در حال حاضر دفتر دوم موندو در 

آمستردام برقرار است. 

 فیلیپ پــاول، یکــی از بنیان گــذاران و مدیرعامل 
مونــدو می گوید: »اکنــون بخرید، بعــداً پرداخت 
کنید در B2B خود را به عنوان ابزاری ارزشمند برای برآورده 
کردن انتظــارات خریداران تجــاری تثبیت کرده اســت. ما 
 B2B مطمئنیم که تقاضا برای االن بخر، بعداً پرداخت کن
در سال 2023 به طور چشمگیری رشد خواهد کرد. این ابزار 
مالی نه تنها برای خریــداران؛ بلکه برای تجــار و بازارها هم 

نتایج مثبت زیادی دارد.«

تمدید دور جنجالی 
جذب سرمایه موندو

نشریه رمزارز از رســانه های زیرمجموعه کارخانه نوآوری 
رســانه راه کار شــماره جدید خود را منتشــر کرد. شــماره 
جدید رمزارز کــه با گرافیک و محتــوای متفاوتی از چهل 
شماره قبل منتشر شده، در گفت وگوها،  گزارش ها 
و یادداشــت های مختلــف، مروری داشــته بــر کارنامه 
ســال 2022 میالدی در حوزه رمزارزها و البته درس هایی 
که می تــوان از این ســال بــرای تعییــن اســتراتژی های 
کسب وکاری یا سرمایه گذاری در سال 2023 گرفت.

رمــزارز شــماره 41 در 64 صفحه منتشــر شــده و از طریق 
سایت ramzarz.karanagweekly.ir یا فروشگاه 

راه پرداخت قابل تهیه است.

رمزارز41
منتشر شد
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شهریار ازهاریان فر
هم بنیان گذار استودیو نردبان اندیشه

فقط ما نیستیم که آسیب دیده ایم
یــن  مهم تر از  یکــی  پلی اســتور 
کانال هــای توزیعــی تبلیغاتــی و 
درآمــدی مــا بــود کــه به واســطه 
فیلتر شــدن، تمام ایــن امکانات از 
دســترس خــارج شــده اســت. 
همزمان شاهد مهاجرت اجباری کاربران از پلی استور به 
استورهای داخلی هستیم. در مقطع کوتاهی درآمد ما از 
مارکت هــای داخلی کمــی بهبــود یافــت، ولی مجــدداً به 

حالت قبل برگشت. از طرفی مارکت های داخلی هم دچار 
هجمه های زیادی شدند و کاربران زیادی اعتمادشان را از 
دســت دادنــد و خیلی هــا ترجیــح دادنــد بــا مارکت هــای 
داخلــی کار نکننــد. درگاه هــای فروشــی کــه بــر اســاس 
زیرســاخت پلی اســتور آمــاده شــده بــود اکنون مســدود 
اســت. همزمــان کاربــر جدیــدی هــم اضافــه نمی شــود و 
آپدیت ها هم از سمت کاربران انجام نمی شود. وقتی هم 
که بازی آپدیت نمی شود، کاربر مراحل جدید را دریافت 
نمی کنــد و عمــالً دیگــر تراکنشــی هــم در بــازی اتفــاق 
نمی افتد. از سال 9۸ گوگل پلی بخش فارسی را اضافه کرد 
و تغییرات بسیار خوبی در سیستم پیشنهادی ایجاد کرد 

که کمک می کــرد بازی های ما بهتر و بیشــتر دیده شــود. 
به واســطه همین تغییرات، خصوصاً افزوده شدن بخش 
فارســی، تعداد زیادی از کاربران، گوگل پلی و پلی استور را 
به عنوان مرجع انتخــاب کرده بودند. بســیاری از کاربران 
مخاطب بازی های خارجی بودند و در حین جست وجو به 
بازی های ایرانی برخورد کرده و آنها را نصب می کردند که 
این امکان هم از ما گرفته شده اســت. همه اینها در کنار 
شــرایط ناآرام جامعه باعث شــد ایجاد کمپین تبلیغاتی 

هم اتفاق نیفتد. 
اما مسئله مهم دیگر، مهاجرت نیروهای ماهر در حوزه گیم 
است. تیم های زیادی به کشورهای ترکیه و امارات مهاجرت 

گزارش ویژه کارنگ از وضعیت صنعت بازی سازی در ایران؛ فیلتر کردن پلی استور 
محدودیت اینترنت و مهاجرت نیروی انسانی چه تأثیری بر این صنعت داشته است؟

صنعت بازی سازی یکی از صنایع پردرآمد دنیاست و ایران هم در این صنعت بیش از یک دهه سابقه دارد. اما برخالف پتانسیل های ارزآوری و صادراتی این صنعت، اهمیت چندانی به 
آن داده نشده است. طی سال های گذشته، چالش ها و مشکالت مختلفی از نهادهای ناظر و رگوالتور به این صنعت تحمیل شده که بخشی از آنها با فعالیت های صنفی و آگاهی بخشی 
اصالح شده، ولی شرایط ماه های اخیر و عدم دسترسی به اینترنت باکیفیت باعث شده بسیاری از تیم ها مهاجرت کنند. کشور فنالند در سال ۲۰۲۰ و در بحبوحه کرونا حدود سه میلیارد 

دالر از صنعت بازی سازی درآمد داشته و حاال تبدیل به یکی از مقاصد مهاجرت تیم های ایرانی شده است. ترکیه که سال ها بعد از ایران پا به میدان بازی سازی گذاشت، امروز یکی از 
کشورهای پیشرو در آسیا در حوزه صادرات گیم است و توانسته سهم بازار خوبی در آمریکا و کشورهای اروپایی کسب کند. با تعدادی از توسعه دهندگان بازی درباره فیلترینگ پلی استور و 

محدودیت های اینترنت، همچنین مهاجرت نیروی انسانی صحبت کردیم و توصیف فضای فعلی این صنعت را از زبان آنها شنیدیم.

خطر انقراض یک صنعت

 خطر نابودی 
جدی است

هیچ چیــز به انــدازه مهاجــرت نیــروی کار 
اهمیت ندارد و صنعت بازی سازی کشور 
در برهه هــای مختلف با چنین مشــکلی 
روبــه رو بــوده اســت. بــا هر تنشــی کــه در 
فضــای کســب و کار بــه وجــود می آیــد، 
بازی سازان و برنامه نویسان این حوزه جزو 
اولین گروهی هستند که گزینه مهاجرت 
را برمی گزینند.  اســتودیو های بــازی برای 
پرورش نیــروی متخصص 
هزینــه زیــادی می کننــد و 
از آنجــا کــه متخصصــان 
ایــن حــوزه در کل دنیــا 
فرصت های شــغلی بسیار 
مناســبی خواهند داشت، 
نیرو های پرورش یافته وقتی 
شــرایط کســب و کار ایران را 
مســاعد نمی بیننــد، دلیل 
مهاجرت در آنها به شــدت 
ایــن  می یابــد.  افزایــش 
شرایط گاه شرایط اجتماعی است و بعضاً 
هم شــرایطی اســت که قانون گــذار و نهاد 
رگوالتور ایجاد می کند. طی ماه های اخیر 
تیم های بسیار زیادی فقط برای دسترسی 
به اینترنت مهاجرت کرده اند و از آنجا که 
تعداد متخصصــان این حوزه کم اســت، 
جای خالی بزرگ تری به جا خواهد ماند. 

این صنعت در ایران همواره با تحریم های 
خارجی زیــادی مواجه بــوده و در شــرایط 
عادی هم دسترســی بــه ابزارهای جهانی 
بــرای کاربــران ایرانــی و توســعه دهندگان 
بازی کار ســختی بوده اســت. حــاال عالوه 
بر تحریم هــای خارجــی، محدودیت های 
داخلی هم به آن اضافه شده و این سختی 
چندبرابر شده است. این شرایط ناپایدار، 
اســتهالک زیــادی بــرای تیم هــا بــه وجود 
مــی آورد و زمــان بســیاری صــرف اتصــال 
به ســرویس های جهانی و دانلــود ابزارها 
می شود. در این شرایط است که با در نظر 
گرفتن هزینه های مالی، روحی و انگیزه ای، 

گزینه مهاجرت منطقی می شود. 
از طرفــی هزینه هــای دالری هــم بســیار 
سنگین است و این صنعت با خطر نابودی 
روبه رو شده است. صنعت بازی سازی در 
ایران سابقه طوالنی دارد و طی این سال ها 
درآمدهای خوبی هم برای کشــور داشته، 
اما هیــچ گاه آن را جدی نگرفتنــد و همین 
باعث شده کشــورهایی که روی این حوزه 
سرمایه گذاری کرده اند، بیشترین جذب 
نیروی ماهر را از سراسر دنیا داشته باشند. 
ترکیه در آســیا و فنالند در اروپا مهم ترین 
مقصد بازی سازان هستند و نیمی از تیم 

ما به فنالند مهاجرت کرده اند.

POINT OF VIEWدیدگاه

ارغوان انصاری
هم بنیان گذار استودیو فانوس

Info
@Karangweekly.ir
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کردند، فقط بــرای اینکــه به اینترنــت با کیفیــت و مطلوب 
دسترسی داشته باشند. چون بســیاری از زیرساخت های 
اساسی و ابزارهای جهانی مثل انجین های گیم فیلتر شده و 
به واسطه اختالل اینترنت، پروسه توسعه بازی با مشکالت 
جدی روبه رو شده اســت. تعداد قابل توجهی از کسانی که 
در این کار خبره هســتند شغل شــان را از دســت داده اند و 
ســرمایه گذاری هم تقریباً به صفر رســیده اســت. گیمرها 
و اســتریمرها هم از این ماجــرا در امان نبوده انــد و آنها نیز 
درآمدشان را از دست دادند و کسانی که مثالً در اینستاگرام 
اینفلوئنسر بودند هم آسیب زیادی دیده اند. بسیاری از آنها 
کارشان را از دست داده اند و هر روز حجم زیادی به این افراد 
اضافه می شود. با توجه به هجمه هایی که به دلیل ناآگاهی 
متوجه بازی ها شد، این روند سرعت گرفت. ابزارهای تولید 
و توسعه بازی مانند پلتفرم های گوگل و اندروید است و به 
این سادگی ها نمی شود آنها را جایگزین کرد. در حال حاضر 
هم هیچ جایگزین داخلی نه وجود دارد و نه می تواند وجود 

داشته باشد.

علی نادعلی زاده
مدیرعامل استودیو تاد

درآمدمان یک سوم خواهد شد
ما حدود 1۸ بازی در ســبد بازی های 
خود داریم. عمده درآمد اکثر بازی ها 
از روی گوگل پلــی بــود. البتــه درگاه 
بانکــی ایرانــی داشــتند و درآمــد به 
شــکل ریالی بــود، نــه ارزی و به طور 
متوسط بین ۶0 تا ۷0 درصد درآمدها از این مسیر بود. حاال 
این کانال درآمدی حذف شــده اســت. تا حــدودی از طریق 
کانال های داخلی جایگزین اتفاق می افتد، اما نه به صورت 

صددرصد. 
مشکل اینجاست که پلتفرم هایی که ما با آنها کاربر جذب 
می کنیم اکثراً بر اساس استاندارد های گوگل پلی هستند و 
کاربر را به گوگل پلی هدایت می کنند. حاال کاربر به گوگل پلی 
هدایت می شــود امــا نمی تواند اپلیکیشــن را دانلــود کند؛ 
بنابرایــن اســتفاده از کانال هــای تبلیغاتی اســتاندارد برای 
استودیو توسعه دهنده بازی بی معنا شده است. پیش بینی 
ما این اســت کــه تــا شــش مــاه دیگــر درآمدمان یک ســوم 
می شود. در بین بازی های سبد ما، چند بازی با درآمد ارزی 
هم وجود دارد که عمده مخاطب آنها آمریکا و کشــورهای 
اروپایــی هســتند کــه کشــورهای ثروتمنــد و مصرف گرایی 

هستند و راحت تر برای بازی هزینه می کنند. 
اســتراتژی ما برای جذب کاربران خارجی این بــوده که روی 

بازی ها از ایران و دیگر کشــورها 
ترافیک خوب ایجاد کنیم. کاربر 
ایرانی هم بســیار تأثیرگذار بود. 
ما روزانه بین ســه تا چهــار هزار 
کاربــر روی گوگل پلــی داشــتیم. 
الگوریتم پیشنهادی گوگل پلی 
از آنجــا کــه می دید بــازی امتیاز 
خوبــی دارد، از روی گوشــی ها 
حــذف نمی شــود و کاربــران 
زیــادی واکنــش مثبــت دارنــد، 
در کشــورهای دیگــر هــم آن را 
بــه کاربــران پیشــنهاد مــی داد؛ 
بنابراین کم شدن ترافیک کاربر 
ایرانی روی این بازی ها، بر درآمد 

ارزی هم تأثیر گذاشته است. 
در بحث نیروی انسانی بعضی از مشاغل بی معنی شده اند؛ 
مثالً ما متخصصان گوگل ادز داریم که کار آنها معنای خود 
را از دســت داده اســت. حوزه مارکتینگ بازی هم به شدت 
آســیب دیده و متخصصان این حوزه کارشــان را از دســت 
داده ا ند. اینســتاگرام یکــی از کانال های مارکتینــگ بود که 
افراد زیادی در حوزه گیم برای تولید محتوا و جذب کار روی 
آن فعالیت می کردند که آن هم از دست رفت. برای بچه های 

فنی هم دسترســی  به انجین ها و ابزار هــای مختلفی که به 
این حوزه مربوط اســت بیش از پیش دشوار شــده؛ چراکه 
قبالً تحریم بودیم و حاال دور زدن این تحریم ها کار ساده ای 
نیست. از طرفی بحث اینترنت طبقاتی را پیش کشیده اند 
که عمالً ناکارآمد اســت؛ چراکــه ما بــرای دور زدن تحریم ها 
دوبــاره بــه وی پــی ان نیــاز داریــم و بــار دیگــر در ایــن چرخه 
معیوب می افتیم. اینستاگرام به عنوان کانال ارتباطی ما با 
کاربران مان نقش مهمی در نرخ بازگشــت مخاطب ایجاد 
می کرد. در زیرســاخت های پشــتیبانی هم دچار مشــکل 
هستیم و وقتی هم نتوانیم پشتیبانی درستی ارائه بدهیم، 

کاربر آن را از چشم ما می بیند.

امیرحسین ناطقی 
مدیر مجموعه کوئیز آو کینگز

یا ورشکست می شوند یا می روند
مســئله فیلترینــگ گوگل پلــی در 
بلندمدت خــود را نشــان می دهد و 
شاید در کوتاه مدت اثرات آن زیاد به 
چشــم نیایــد. البتــه محصــوالت 
متنوعــی روی ایــن مارکــت وجــود 
داشــت و هرکدام شــرایط خــاص خــود را دارند. بــرای بازی 
خودمــان تعــداد کاربرانــی کــه از گوگل پلــی نصــب انجــام 
می دادند، به کمتر از نصف رسیده است. اتفاقی که افتاده 
این اســت که کاربر به مارکت های داخلی کوچ داده  شــده و 
حاال باید 30 درصد درآمدمــان را به مارکت داخلی بدهیم. 
در صورتی که گوگل پلــی امکان به مراتــب ارزان تری برای ما 

بود. 
وقتی کاربر از مارکت های ایرانی جذب شود این درصد کامالً 

منطقی است، ولی کوچ اجباری کاربران به این 
مارکت هــای داخلــی در عمل هزینــه اضافه ای 
بــه مــا تحمیــل کــرده اســت. از طرفــی کیفیت 
ســرویس گوگل پلی با اســتورهای داخلی اصالً 
قابل مقایسه نیست و این موضوع باعث شده 
هزینه هــای جــذب کاربــر هم بــرای مــا افزایش 
پیدا کند. در نتیجه درآمد کم شــده و هزینه ها 
افزایش پیدا کرده، اما باید 30 درصــد از درآمد 
خــود را هم بــه مارکت های داخلــی بدهیم. این 
به هم خوردن تعادل اســت و موجب می شــود 
توسعه بازی در بازار ایران توجیه نداشته باشد. 

کسانی که فعالً در بازار حضور دارند یا ورشکست خواهند 
شــد یا از کشــور خــارج می شــوند یــا به صــورت فریلنســر 
برای شــرکت های خارجــی کار می کننــد. اتفاق بــدی که در 
بلندمدت می افتد این است که 
این صنعــت کالً به واســطه این 
محدودیت هــا در کشــور از بین 
خواهــد رفــت. فــارغ از صنعت 
بازی ســازی، ایــن محدودیت ها 
باعــث ایجــاد ناامیــدی شــده 
که تبعــات آن در بخــش نیروی 
انســانی از همیــن حــاال هــم 

مشهود است.
در فضــای ناامیــدی کارایــی 
تیم هــا به شــدت کاهــش پیدا 
می کند. کارایی تیــم ما حدود 
۸0 درصــد افــت کــرده و ایــن 
موضوع به ضرر تمام کســانی 
اســت کــه در حــوزه آی تــی 
فعالیت می کنند. نگهداشت، تأمین و جایگزینی نیروی 
انسانی یکی از بحران های امروز ماست. فکر می کنم در 
یکی، دو سال آینده در بحث تأمین نیروی انسانی با یک 
فاجعه بزرگ روبه رو باشیم. در حال حاضر به پایگاه های 
تربیت نیروی باکیفیت برای شرکت های خارجی تبدیل 
شده ایم. سرمایه گذاری روی نیروی انسانی هزینه زیادی 
دارد و اگر نتوانیم او را حفظ کنیم، به ســادگی مهاجرت 

خواهد کرد و جذب شرکت های خارجی خواهد شد.

محمد زهتابی
مدیر استودیو پاییزان

دوراهی بین بد و بدتر
خدماتی که در پلی استور به کاربران 
داده می شــود، قابــل جایگزینــی با 
پلتفرم های داخلی نیســت و خود 
پلتفرم هــای داخلــی هــم چنیــن 
ادعایی ندارند. مهم ترین قابلیت و 
سرویسی که گوگل پلی به توسعه دهندگان بازی و نرم افزار 
ارائه می دهد، برنامه های تبلیغاتی بســیار گسترده برای 
کاربران وســیع تر نســبت به پلتفرم های داخلی است. از 
آنجا کــه گوگل پلی به عنوان مرجع در این حوزه شــناخته 
می شــود، کنترل کســب و کار ما هم در اختیار این پلتفرم 
قرار گرفتــه و ما اگــر بخواهیم رشــد کنیم، باید بر اســاس 
استانداردها و در بستر این پلتفرم فعالیت انجام دهیم. 
عالوه بــر این، ابزارهــای آنالیز گوگل بســیار بــرای ما مهم 

است که دسترسی به آن دچار مشکل شده است. 
امــروز مهم تریــن دغدغــه مــا بحــث صــادرات اســت. بــا 
توجه بــه سیاســت های کالن کشــور و با توجه به شــرایط 
اقتصادی به سمت صادرات رفته و سرمایه گذاری زیادی 
هم انجام داده بودیم. هم سرمایه گذاری شخصی انجام 
شــده بود و هم در قالب شــراکت با شــرکای تجاری تمرکز 
ویژه بر موضوع صادرات داشــتیم. متأسفانه فیلتر شدن 
گوگل پلی تا حد زیادی این امکان را از ما گرفته اســت. ما 
از قدرت جــذب مخاطب در ایــران اســتفاده می کردیم تا 

شانس خود را برای صادرات افزایش دهیم. 
از نظر فنی دو گزینه داریم؛ یا سرور های  خود 
را در خــارج از ایــران قــرار دهیــم یــا در داخــل 
ایــران. اگــر ســرور ها را خــارج از ایــران در نظر 
بگیریم، کاربــران ایرانی به ســادگی به بازی ها 
دسترســی نخواهند داشــت و اگر ســرورها را 
بــه داخــل انتقــال دهیــم، دســت مان از بازار 
جهانی کوتاه می شــود. این یــک دوراهی بین 
بد و بدتر است.  نمی دانیم بازار داخلی را کنار 
بگذاریم یا بــازار جهانی را. بســیاری از تیم ها 
و اســتودیوهای توســعه دهنده بــازی بــه ایــن 
نتیجه رسیده اند که بازار داخلی را کنار بگذارند و تعدادی 
هم بازار داخلی را ترجیح دادند. اساساً این صنعت طوری 
نیســت که بخواهیم یــک بــازار را انتخــاب کنیــم. تیم ها 
مجبور شــده اند یا کوچک شــوند یــا مسیرشــان را تغییر 

دهند یا کالً از ایران مهاجرت کنند. 
اصلی ترین مشــکل امروز مــا غیرقابــل پیش بینی بودن 
آینــده اســت. اینکه مشــخص نیســت قــرار اســت چه 
اتفاقی برای زیرســاخت ها بیفتــد. مــا پروژه هایی داریم 
که ممکن اســت دو یا ســه ســال طول بکشــد و با توجه 
به شــرایط ناپایــدار فعلــی بر اســاس آن می توانیــم برای 
آنها برنامه ریزی کنیــم. ابهام در آینده جلوی گســترش 
فعالیت مــا را خواهد گرفــت. ناپایدار بودن زیرســاختی 
ماننــد اینترنــت که هــر روز بــه هر بهانــه ای و بــدون یک 
الگوی مشــخص قطع می شــود، بــه مــا این ســیگنال را 
می دهد که نباید سرمایه گذاری کنیم و باید فقط تالش 
کنیــم موجودی مــان را حفــظ کنیــم. قطعــی اینترنــت و 
مشــکالت زیرســاختی مســائل روزانه مــا هســتند، اما 
مشکل بزرگ، مشکل نیروی انســانی است. نیروهایی 
که چند ســال برای آنها وقت گذاشتیم و سرمایه گذاری 
کردیــم و آنهــا را به ثمــر رســاندیم، به ســادگی مهاجرت 
کردند. البته ما هم بــه آنها حق می دهیــم. نبود امنیت 
شــغلی و آینده روشــن گزینه مهاجــرت را کامالً منطقی 
می کنــد. از طریــق ســازمان نصــر در مــوارد مختلفــی 
توانســتیم جلــوی بســیاری از تصمیمــات نادرســت را 
بگیریم و امیــدوارم بتوانیم بــاز هم از تــوان صنفی برای 

نجات این صنعت استفاده کنیم.

POINT OF VIEWدیدگاه

 حفظ نیروی انسانی 

دشوار شده است
بــا اتفاقــات پیش آمــده و فیلترینــگ 
پلی استور، یکی از جدی ترین مسیرهای 
درآمــدی ما مســدود شــده اســت. جذب 
کاربر از طریق پلی اســتور برای مــا ارزان تر 
اســت و بیشــتر بازی ها با مدل پرداخت 
درون برنامه ای عرضه می شوند. با توجه به 
تورم  و کوچک شدن سفره ها، هزینه کردن 
برای بــازی در ســبد خانــوار از اولویــت 
کمی برخــوردار اســت. از طرفی مــا مانند 

ســایر صنایع که با افزایش 
قیمت، خسارت های ناشی 
از تــورم را جبــران می کنند، 
نمی توانیم افزایش قیمت 
داشته باشیم. اگر بررسی 
کنید، متوجه می شوید که 
بازی ســازها در ســال های 
اخیــر قیمت هایشــان را 
افزایش نداده انــد و اگر هم 
افزایشــی بــوده، در مــوارد 
بســیار جزئی بوده اســت. 

اما هزینه ها به شــدت افزایش پیــدا کرده 
و به همین خاطر هزینــه جذب مخاطب 
برای توسعه دهندگان بازی بسیار اهمیت 
پیدا می کند. بازار ایران برای صنعت گیم 
بازار بزرگی نیست و هیچ کس هم در هیچ 
جای دنیــا بــازی را فقط بــرای یک منطقه 
خاص تولیــد نمی کند. توســعه دهندگان 
بازی محصوالت شان را برای بازار جهانی 
یــا حداقــل منطقــه ای عرضــه می کننــد. 
بازی هایی که ما تولید کرده ایم، غالباً برای 
بازار داخلی است و تجربه هم نشان داده 
که بسیاری از کاربران و حداقل 50 درصد 
آنهــا فقــط از پلی اســتور بــرای دریافــت و 

نصب بازی استفاده می کنند. 
ایجــاد چنیــن محدودیت هایــی در بــازار 
کوچکــی ماننــد ایــران باعــث می شــود 
هزینه های زیادی متوجه توسعه دهندگان 
شود و درآمد حاصل از آن مقرون به صرفه 
نباشــد. کاهش درآمــد اســتودیوهای 
بازی سازی موجب می شود آنها در حفظ 
نیروهای انسانی شان با چالش های جدی 
مواجه شوند و با افزایش هزینه ها و تورم، 
انتظار نیروی انســانی هم باال می رود. در 
ایــن موقعیــت دو نــوع مهاجــرت اتفــاق 
می افتــد؛ یــا نیــروی انســانی به طــور کلی 
از کشــور خــارج می شــود یــا بــا مهاجرت 
پنهان در کشور برای شرکت های خارجی 
به صــورت فریلنــس کار می کنــد. امــا بــا 
وضعیــت کالفه کننــده اینترنــت، همین 
مهاجرت پنهــان هم تبدیل بــه مهاجرت 
آشــکار می شــود و ایــن بــرای ســال های 
آینده کشور بحران بزرگی در بحث نیروی 

انسانی ایجاد خواهد کرد.

محمدمهدی 
بهفرد راد
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 اگر سرور ها را خارج از 
ایران در نظر بگیریم، 

کاربران ایرانی 
به سادگی به بازی ها 
دسترسی نخواهند 

داشت و اگر سرورها را 
به داخل انتقال دهیم، 

دست مان از بازار 
جهانی کوتاه می شود
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ممیزی های تبلیغات 
تلویزیونی

 درهم آمیختن 
سلیقه و قاعده

حتی اگر یک بار سناریوی تلویزیونی نوشته 
باشــید یا یکی از عوامل تولیــد یک آگهی 
تلویزیونــی بوده باشــید، از ســناریونویس 
گرفتــه تــا کارگــردان و تدوینگــر، حتمــاً بــا 
موضوع سانسور برخورد کرده اید. اگر هم 
نکرده اید، یا از خوش شانسی شما بوده یا با 
ممیزی کارفرما پیش از بازرگانی صداوسیما 
برخورد داشته اید که این نیز دست کمی از 
همان اولی ندارد. اما این سانســور شامل 

چه مواردی می شود؟
راســتش اول به نظــرم رســید از تجربیات 
خــود یــا خاطــرات دوســتانم بگویــم، امــا 
مصلحت نمی گــذارد؛ چراکــه هیچ بعید 
نیست در صورت گفتن برخی ماجراهای 
واقعی، ایــن مطلب هم شــامل سانســور 
شود و ستون خالی به دست شما برسد! 
اصــل  ســراغ  بنابرایــن 
جنس می روم و تعدادی از 
مقــررات آیین نامه رســمی 
بازرگانــی صداوســیما را 
اینجــا می نویســم. البتــه 
این را هم یــادآوری می کنم 
کــه سانســور و ممیــزی در 
تلویزیــون قوانین نانوشــته 
متغیر هم کم ندارد، مواردی 
مانند عدم نمایش کودکی با 

موهای بور یا چشمان روشن و...
بخشــی از ممنوعیت های ایــن آیین نامه 
رســمی عبارت انــد از: نمایــش کلــوزآپ یا 
استریم کلوزآپ بانوان؛ نمایش رفتارهای 
منفی مثل تمسخر والدین یا بزرگ تر ها؛ 
نمایش صحنه هــای ضرب و شــتم در هر 
جــا؛ نمایــش خریدکــردن کــودکان بــدون 
حضــور والدیــن یــا بزرگ ترهــا؛ هرگونــه 
حرکت موزون؛ استفاده از موسیقی شش 
و هشــت و مبتذل و... . البته باز هم تکرار 
می کنم که رعایت تمامی قوانین نیز کافی 
نیست؛ چراکه مثل بسیاری از تصمیمات 
دیگر سازمان های دولتی و حتی غیردولتی، 
در نهایت ســلیقه اســت که حــرف اول را 
می زند. تصمیم های سلیقه ای هم از روزی 
بــه روزی دیگــر و یک آگهی بــه آگهی بعد 
عوض می شود. سرعت این تغییر سلیقه 
و نظر و قوانین به  سرعت چشم برهم زدنی 
اســت. در ایــن وضعیــت شــما به عنــوان 
کسی که باید کار را تحویل کارفرما بدهد، 
باید دست به دامن فایل های خام تصویر 
و تدوینگــر  شــوید و حتــی کار بــه جایــی 
می رســد کــه حاضریــد کل پــول تیــزر را 
برگردانید تا این غائله ختم به خیر شود. 

POINT OF VIEWدیدگاه

درباره بیلبوردهای هیمالیا که به نظر می رسد آن قدر که برای این برند هزینه داشته 
آورده نداشته باشد؛ چرایی این موضوع را بررسی کرده ایم

چشم گیر اما 
فراموش شدنی

این روزها اگر در برخی بزرگراه ها مثالً صدر نگاهی به اطراف 
بیندازید، در میان جایگاه های خالی بیلبورد یا بیلبوردهای 
قدیمی، ســه بیلبورد جدید از هیمالیــا را می بینید. کلیات 
سه طرح بیلبورد هیمالیا بسیار شــبیه به هم است، اما در 
جزئیات تفاوت هایــی دارد. البته بعید نیســت این تفاوت 
در ســرعت دیده نشــود و هر کســی تنها طرحی را به خاطر 
بیاورد کــه اولین بار دیده اســت. بــرای آنکــه بدانیم فعاالن 
حوزه بیلبــورد، این بیلبوردها را چگونــه می بینند و به وقت 
دیدن این بیلبوردها به چه فکر می کنند، از آنها خواستیم 

نظرشان را برایمان بگویند. 

  خالقیتی در کار نیست
نریمان نیاپور، مدیر خالقیت بادکوبه، بیلبوردهای هیمالیا 
را »اجرایی تمیــز از یــک ایده مبهــم« می دانــد و می گوید: 
»استفاده از نور اسپات و حضور کودک در فضای آبی باعث 
شده در مجموع بیلبورد eye catch خوبی داشته باشد، اما 

نمی توان گفت که در مجموع با ایده جذابی روبه رو هستیم. 
پیامی که حضور بچه ها ارسال می کند، خیلی به محصول 
مرتبط نیســت. به گمان مــن حضور کودک به عنــوان نماد 
»زندگی« در کار در نظر گرفته شــده که دلیل محکمی هم 

برای این کار نمی بینم.«
او می افزاید: »در مقایسه با نمونه های ایرانی شاید تالشی 
بــرای متفــاوت و مینیمال بــودن صــورت گرفتــه باشــد، اما 
نمی شود گفت تالش موفقی بوده، چون در حال ارسال پیام 
خالقانه ای نیســت )اگر هم هســت، بنده متوجه این پیام 
نمی شوم(. مشکل دیگر به نظرم عدم هماهنگی متن تبلیغ 
و بدنه متن اســت که موفق به ارســال یک پیام مشخص و 

درگیر کننده برای مخاطب نمی شود.«
نیا پــور در جــواب اینکــه آیــا بــرای بهتر شــدن ایــن بیلبورد 
ایــده ای دارد، پاســخ می دهد: »چون نتوانســتم بــا مفهوم 
مرکزی و پیام کار ارتباط بگیرم، متأسفانه ایده خاصی برای 
بهتر شدنش به ذهنم نمی رسد. فقط شاید امکان پذیر بود 

که هماهنگی بیشــتری در کپی رایتینــگ و آرت ورک ایجاد 
شود و از فرستادن پیام های متعدد جلوگیری به عمل آید.«

  مسیر دشوار فهم پیام
آیدا عباســی، طــراح ارشــد گرافیک شــرکت آیتــول، درباره 
عناصر بصری بیلبوردهای هیمالیا می گوید: »هیمالیا برای 
معرفی سه محصول مورد نظرش که به تازگی در سطح شهر 
نمایش داده شده، پیچیده و در عین حال زیباست. هر سه 
طرح با یک فضای بصری واحد و یک قالب لی اوت طراحی 
شــده اند که پیوســتگی در برخــورد با ایــده و نشــانه گذاری 
در ذهن و یــاد مخاطب را به همــراه دارند. بــا در نظر گرفتن 
نسبت لی اوت و متن به تصویر ارائه شده، مشخص است 
که بار کلــی و اصلــی انتقال پیــام را تصویر ساخته شــده به 

دوش می کشد.«
به گفتــه عباســی، در هــر طرح یــک محصــول از زاویــه باال 
بــه نمایــش درآمده کــه همچــون دریچــه ای رو بــه تاریکی، 
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نوری روشــن را به صحنه می تاباند و توأمان در هر سه طرح 
کودکــی در مقابــل محصول نشســته و بــه نور خیره شــده 

است. او در این باره توضیح می دهد: »نمایش 
تصویر محصول از زاویه باال و نورپردازی اندک و 
حداقلی، در رسانه ای همچون بیلبورد که زمان 
بسیار کمی را در اختیار دارد تا با مخاطب ارتباط 
برقرار کند و پیامش را منتقل کند، مســیر فهم 

پیام را کمی دشوار خواهد کرد.«
عباســی ادامه می دهد: »شــاید بتوان گفت 
این ایده پتانســیل آن را داشــت تا به شــکل 
دیگــری همچــون تیــزر تبلیغاتــی اســتفاده 
شــود. جایی کــه مخاطــب را بــا تکنیک های 

نورپــردازی و تصویری و حتی صداگذاری، می شــد بهتر 
تحت تأثیر قرار داد و پیام تبلیغ در بستر طوالنی تری از 

زمان مجال نفوذ داشت.«
او معتقــد اســت: »از منظــری دیگر و بــا توجه به ســه واژه 
»تمیزی«، »تازگی« و »کیفیت« در پیام اصلی نوشــتاری 
هــر طــرح؛ حضــور کــودک در مقابــل هــر محصــول کمــی 
توجیه ناپذیر است. گرچه کودک به عنوان المانی از زندگی 
و روشــنایی امیدبخــش قرار بــوده ایفــای نقش کنــد، ولی 
حضورش در مقابل محصولی مثل ماشین لباسشویی آن 
هم با در نیمه باز که اساســاً منطق کارکــرد محصول را هم 

ندارد، اندکی از منطق ذهنی مخاطب دور است.«
به گفته عباسی این تناقض در معرفی محصول تلویزیون 
هیمالیا بیشتر بروز می کند؛ »جایی که هم تصویر تلویزیون 
به واســطه نمایش از زاویه باال عمالً انــرژی تصویری اش به 
حداقل می رســد و از فاصله دور قابل تشــخیص نیســت، 
در کنار کودکی که با این فاصله نزدیک به صفحه نمایش 
زل زده، باز هم به چالش کشیدن منطق ذهنی مخاطب را 

در پی دارد.«
طراح گرافیک آیتــول می گوید: 
»به طور کلی انتخــاب رنگ آبی 
برای انتقال احســاس آرامش و 
امنیت انتخاب بجایی اســت و 
از طرفی خالی و یکدست بودن 
اتمســفر کلــی تصاویــر، ذهــن 
بیننــده را آمــاده درک بیشــتر 
پیــام می کنــد. امــا از آنجــا کــه 
هدف کمپین معرفی محصول 
اســت، تصویــر خــود محصول 
و ویژگی هــای رقابتــی اش کــه 
معیار انتخاب مخاطب به مثابه 
خریدار آن اســت، ســهم کمی 
از ایده دارد.این ســهم کم حتی 
در انــدازه  نوشــته ها و وزن آنهــا 
هم جبران نشده است. ترکیب 

نوشته ها و انتخاب یک رنگ واحد برای تمام آنها، روحیه ای 
کمی محافظه کار و کســالت آور در خود ایجاد کرده است. 
جایــی که تصویــر بــار مفهومــی و معنایــی پیچیده تــری را 
به دوش  می کشــد، برخــورد با نوشــتار می توانســت کمی 
جسورانه  و نجات بخش باشد تا پیچیدگی در فهم تصویر 

را با سهولت و شفافیت در نوشتار جبران کند.«

  بیرون زدن از قوانین و قواعد
نیاپــور و عباســی هــر دو اشــاره ای به متــن تبلیــغ هیمالیا 
داشــتند و به نظرشــان یکــی از نقــاط ضعــف بیلبوردهای 
هیمالیــا متــن آن بوده اســت. ملیــکا اعتمــادی، کپی رایتر 
اســنپ فود دربــاره متــن بیلبوردهــا می گویــد: »در دنیــای 
تبلیغات یافتن بهترین کلمات برای توصیف بجا و درست 
یک محصول که در عین حــال ترغیب کننده به خرید نیز 
باشــند، شــاید به خودی خود کار آسانی نباشــد! اما تمام 
آنچه از کپی رایتینگ در یک بنــر تبلیغاتی انتظار می رود، 
همین اســت؛ نوشــتن یــک جملــه کوتــاه، ترغیب کننده و 
بهترین توصیف کننده محصول که تنها شانس ارتباط با 

مخاطبش سه تا چهار ثانیه است.«
او دربــاره پویش اخیر هیمالیا معتقد اســت: »در رابطه با 
پویش اخیــری کــه از هیمالیا دیده ایم، شــاید 
اولیــن نکتــه چشــم گیر بیــرون زدن از قانون و 
قاعده هاســت. ســال های زیــادی اســت کــه 
کپی رایترهــا معتقدنــد بهتریــن نقطــه بــرای 
جای گیری متن تبلیغاتی گوشــه سمت چپ 
یــک بیلبــورد اســت، زیــرا نــگاه مخاطــب بــه 
شکل یک L 90 درجه چرخیده عمل می کند، 
امــا هیمالیــا تصمیــم گرفتــه قاعده هــا را کنار 
بگــذارد و متن تبلیغاتی اش را ســمت راســت 
تصویــر قــرار دهــد. اینکــه چنیــن تصمیمــی 
چقدر خوب یا بد بوده است، باید از بازخورد مخاطبان این 
پویش ســنجید، اما حداقل در برخورد اول می توان گفت 
یک حرکت غیرمعمول در جای گــذاری »متن تبلیغاتی« 
مشاهده می شود.« اعتمادی در ادامه می گوید: »در بدنه 
متن، هیمالیا بر اســاس یک فرمول ثابت در تالش اســت 
با معرفی یکــی از ویژگی های هر محصول بــه زیبا بودن یا 
زیبا شــدن زندگی اشــاره کند! تازگی، کیفیــت و تمیزی را 
به عنوان دســتاوردهای محصوالتش انتخاب کرده و ادعا 
می کند با چنین ویژگی هایی زندگی زیبا خواهد بود. فارغ 
از اینکه این ویژگی ها بســیار کلی در نظر گرفته شده اند و 
هر برند داخلی و خارجی دیگری نیز می تواند دست روی 
این ویژگی ها بگذارد، به نظر می رسد از آنها به درستی نیز 
استفاده نشده است.« او درباره شعار تبلیغاتی این برند 
نیز می افزاید: »شعار تبلیغاتی گرچه از نامش پیداست و 
قرار است یک شعار باشد، اما باورپذیر بودن، به واقعیت 
نزدیــک بــودن و ســاده بودنــش باعــث خواهد شــد تأثیر 
بیشتر و بهتری بر مخاطب داشته باشد. آیا تمیزی، تازگی 
و کیفیت به زیبا شــدن زندگی کمک خواهد کرد؟ مفهوم 
زندگــی زیبــا حتــی در حالــت 
کلی هم بسیار گنگ و پیچیده 
اســت! مخاطــب بــا چنیــن 
جمله ای متقاعد نخواهد شــد 
که کیفیت یک تلوزیون، تازگی 
ناشــی از داشــتن یــک یخچال 
خوب یا تمیزی ناشی از داشتن 
ماشین لباس شویی زندگی اش 
را زیبــا خواهــد کــرد. داشــتن 
لوازم خانگی خوب می تواند در 
کیفیــت زندگی اثرگذار باشــد، 
اما زیبایــی زندگی بــه فاکتورها 
و عوامــل ذهنی و شــخصی هر 
فــرد بســتگی دارد.« اعتمادی 
می گویــد: »شــعارهای اخیــر 
هیمالیــا را می تــوان از جهــت 
کوتاه بودن، یکدست بودن و قابل انعطاف برای محصوالت 
مختلف خوب ارزیابی کرد، اما به مفهوم پشت این شعارها 
و ادعایــی کــه بــه مخاطــب ارائــه می دهــد، نمی تــوان نمره 
باالیــی داد. کپی رایتینــگ عالوه بــر مهارت های نــگارش و 
زبان شناسی نیازمند علم و تکنیک بازاریابی است تا موفق 
شود با یک جمله محصول را بفروشد. اما به نظر نمی رسد 
شــعارهای کوتــاه و تکرارشــونده هیمالیــا فروشــنده های 
خوبی باشند.« آن طور که از نظرات سه تن از فعاالن حوزه 
بازاریابی پیداســت، هیمالیــا در بیلبوردهــای جدید خود 
تصویرهای زیبایی ارائه می دهد و چشم ما را می گیرد، اما 
این چشم گیر بودن ذهن ما را درگیر هیمالیا نخواهد کرد. 
چراکه میان طراحی و متن بیلبورد انسجامی وجود ندارد و 
همه آنها به اندازه ای گنگ هستند که حتی نمی توان ایده 
اصلی این پویش را به درستی تشخیص داد. البته مثل هر 
تبلیغ دیگری این تبلیغ نیز باعث به چشم آمدن و به یاد 
ماندن و گفتن از تنوع محصوالت هیمالیا می شود، اما این 
تالش احتماالً به اندازه ای که برای هیمالیا خرج برداشته، 

آورده ای نخواهد داشت.

درباره کتاب »تله های تبلیغاتی«

قصه گو برنده است، اما نه هر قصه گویی!

INTRODUCTIONمعرفی

 هر بار که سراغ گوشی خود می روید یا 
تلویزیــون را روشــن می کنیــد، با خیل 
مواجــه  آگهی هــا  و  تبلیغــات  از  عظیمــی 
می شــوید. چنــد ثانیه بــرای دیــدن آنهــا وقت 
می گذارید؟ سه ثانیه یا بیشــتر؟ یا اینکه تمام 
آنهــا را رد می کنیــد؟ اگــر روی تبلیغــی متوقف 
شــدید، آن تبلیــغ چــه ویژگی هایی داشــته که 
شما را مشتاق نگه داشته است؟ تا به حال به 

این پرسش فکر کرده اید؟

 حــاال فــرض کنیــد در امــور فــروش و 
یــا  کارخانــه  یــا  شــرکت  تبلیغــات 
اســتارتاپی مشــغول بــه کار هســتید. به شــما 
گفته اند تنها ســه ثانیــه فرصت داریــد تا یک 
بیننده را به آن تبلیغ جذب و حواس او را از آن 
خود کنید، وگرنه بسیار سریع از روی آن آگهی 
و محتوا رد می شــود و ســراغ محتــوای دیگری 
مــی رود. در ایــن ســه ثانیــه چــه می کنیــد تــا 

خواننده یا بیننده را مجذوب خود کنید؟ 

 کتــاب »تله هــای تبلیغاتــی« نوشــته 
برندان کین سعی می کند به تمام این 
پرسش ها پاســخ دهد و به شــما بیاموزد با چه 
تله های تبلیغاتی مخاطب خود را جلب کنید. 
کین که خود از مشــاوران بازاریابــی و تبلیغات 
شــرکت های بــزرگ دنیاســت، شــگردهای 
منحصربه فرد خود و سایر غول های کسب وکار 
جهان را در اختیار شما قرار می دهد تا با بخش 
جدیــدی از عالــم بازاریابــی و تبلیغــات آشــنا 
شوید که پیش از این به ذهن تان خطور نکرده 

بود.

 باید بدانید که اصول سنتی بازاریابی و 
تبلیغــات دیگــر مثــل گذشــته جــواب 
نمی دهــد. دنیا بــا ســرعت سرســام آوری تغییر 
می کنــد و آدم هــای آن مدام ســلیقه و نیازشــان 

عــوض می شــود. شــما به عنوان کســی کــه قرار 
اســت آدم های دنیــای امــروز را به خریــد کاال یا 
استفاده از خدمات خود ترغیب کنید، اگر با این 
تغییرات همراه نشوید، عقب می مانید و قافیه 
را می بازید.  کین در این کتاب بار دیگر از اهمیت 
روایت  کردن می گوید، اما بر این نکته نیز تأکید 
دارد که هر چیزی اگر به شــکل روایت دربیاید، 
قرار نیســت جــذاب باشــد! در واقع هــر روایتی 

جذاب نیست و روایت نیز باید به روز باشد.

 درست است که تمام مسائل حیاتی 
دنیا با طرز صحیح و کاربردی »روایت« 
و معرفی در رســانه ها شــناخته می شــوند، اما 
کســی موفق تر اســت کــه بتوانــد خــود را بهتر 
معرفی کند و روایتش خریدار بیشتری داشته 
باشــد. حال، وقتی شــما شــغل تان بــه معرفی 
یک محصول گره خورده، آن هم در دنیایی که 

همــه می خواهند محصول شــان 
به چشم مخاطب بیاید و چشم 
او را بگیــرد، ناچاریــد خــود را بــه 
به روزتریــن دانــش زمــان خــود 
و  »بهتــر  تــا  ســازید  مســلح 
تخصصی تــر« محصول تــان را 

معرفی کنید. 

 کیــن موضوعــات کتاب 
این گونــه  را  خــود 
دســته بندی کرده اســت )عنوان 

هر فصل گویای محتوای آن است(:
 مقدمــه: زندگــی در جهانــی بــا ســرعت 

سه ثانیه ای
 آشنایی با شگردهای بازاریابی؛ سالح جدید 

محرمانه شما
 شــرکت تســال و فیلم جادوگــر بلــر، راهنمای 

شما برای خلق شگردی بی نقص
 ۶0 میلیارد پیام در روز: چگونه میان این همه 

هیاهو در مسیر خود بجنگید؟
 رئیس جمهــور شــو و زمیــن را نجات بــده: بر 

هنر قصه گویی مسلط شو
 چگونــه بــه دام زندان زمــان نیفتیــم: دوره ای 
و  اعتبــار، صداقــت  زمینــه  در  پیشــرفته 

باورپذیری
 بیاموز تا گوش کنی؛ گوش کن تا بیاموزی

 هر آنچــه دارم به شــما تعلــق دارد، به رایگان 
برای شماســت: چگونه تقاضا بــرای برندتان را 

سرعت بخشید؟
 از شگرد تا مقیاس سنجش: راز 1/۶ میلیارد 

در ۴۸ ماه
 تمایــز در ســطح جهانــی: چگونه اســکارلت 
جانسون را مجاب کنید با شــما بال کبابی تند 

بخورد؟!
 شــگردهای قبلی تــان بی تأثیرنــد؛ زنده بــاد 

روش های جدید

نگار قانونی  

negarqanouni
@gmail.com

مارکتينگ
M A R K E T I N G

 این ایده پتانسیل آن 
را داشت تا به شکل 

دیگری همچون تیزر 
تبلیغاتی استفاده شود. 
جایی که مخاطب را با 

تکنیک های نورپردازی 
و تصویری و حتی 

صداگذاری، می شد 
بهتر تحت تأثیر قرار 

داد

افسانه دهکامه 

taaghche.
afsanedehkame

@gmail.com
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برای شــروع لطفاً از فعالیت خودتان در 
حوزه اکوسیســتم بگوییــد. با توجه به اینکه شــما 
پزشــک هســتید و تحصیالت آکادمیک پزشــکی 
داریــد و برخــالف ســایر همکاران تان کــه مقاومت 
عجیبــی در بحث فنــاوری دارنــد، شــما وارد حوزه 
اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی شده اید، عامل 

اصلی این اتفاق چه بود؟
بایــد بگویم که مــن اساســاً در زمان تحصیل پزشــکی هم 
به فناوری بها می دادم. تقریباً ســال ۸۸ بــود که ترم پنجم 
پزشــکی بــودم. در آن زمــان کامپیوترهــای جیبــی تــازه به 
بازار آمده بود که ویندوز داشــت یا گوشــی های اچ تی سی  
اندروید. من هنوز خودم گوشی نداشتم و در همین حین 

با واژه ای به نام »اِم هلث« آشنا شدم. این واژه کنجکاوی ام 
را برانگیخــت و پــی اش را گرفتم. از همــان موقــع وارد این 
وادی شــدم و فهمیدم چقدر می شــود از فناوری استفاده 
کرد. سال 90 یک همایش بازآموزی در دانشگاه اصفهان 
برگزار کردم که درباره فناوری های موبایل در حوزه سالمت 
بود و از همــان زمان در این حــوزه فعالیت می کــردم و بین 

گفت وگو با دکتر آیدین پرنیا، بنیان گذار »مدلین« که معتقد است اکوسیستم استارتاپی 
سالمت اصال وضعیت خوبی ندارد

یکی از روندهای سال های اخیر، خصوصاً در دوران کرونا که در کسب و کارهای آنالین قوت گرفت، سالمت دیجیتال بود و اهمیت این موضوع برای »کارنگ« به قدری است که هر هفته 
در صفحه سالمت، نوآوران و فعاالن این حوزه معرفی می شوند. در سال های گذشته ایران هم از این روند روبه رشد این صنعت، مستثنی نبود و کسب وکارهای موفق بسیاری در این حوزه 
ایجاد شد که توانستند هم جذب سرمایه  خوبی داشته باشند و هم سهم خوبی از بازار کسب کنند که در همین صفحه به معرفی بسیاری از آنها پرداختیم. اگر چند شماره اخیر کارنگ را 

خوانده باشید، نام آیدین پرنیا در گفت و گوها به چشم شما خورده است. هرچند کسب وکار او متوقف شده، اما بنا به مشی حرفه ای کارنگ این فرصت فراهم شد تا حرف های پرنیا را درباره 
کسب وکار »مدلین« و علل توقفش بشنویم. مدلین خدمات پیش شتاب دهی به استارتاپ های سالمت ارائه می داد و مدتی هم با شتاب دهنده »کارا« همکاری داشته است.

حباب و سراب سالمت

 آینده فناوری پزشکی
در سال 2023

 گام هایی که
باید برداشت

همه گیــری ممکــن اســت فروکــش کــرده 
باشــد، امــا اکنــون بایــد بــرای مقابلــه بــا 
مســائلی کــه خدمــات بهداشــتی مان بــا 
آن روبــه رو هســتند، ســرمایه گذاری کرد. 
»انقــالب صنعتــی ســوم« بــا محوریــت 
فنــاوری بــا پیشــرفت های بالقــوه در 
غربالگــری، نظــارت، تشــخیص و درمان، 
نقش مهمی در این امر ایفــا خواهد کرد. 
بینش هــای دوران کرونــا در ســال جدیــد 
میالدی افق هایی برای تمرکز بر ســالمت 
آشــکار کرده و چهار جریان اصلی در این 

حوزه پیش بینی می شود.
خودتشــخیصی: خودتشــخیصی قــرار 
اســت رایج تــر شــود. در طــول همه گیری، 
مــردم در سراســر جهــان آزمایــش کووید 
را در زندگــی روزمــره خــود گنجانده انــد و 
بــه انجــام ایــن خودآزمایی هــا عــادت 
کرده اند؛ در نتیجه احتماالً شاهد افزایش 
استفاده از آزمایش های IVD )تشخیص 
آزمایشــگاهی( از طریــق خــون یــا بــزاق 
خواهیم بود که می تواند نتایج سریعی به 
دست دهد و به افراد کمک کند تا کنترل 

بیشتری بر سالمت خود داشته باشند. 
درمــان دیجیتــال: احتمــاالً اســتفاده 
 )DTx( بیشــتری از درمان های دیجیتــال
وجود دارد که رویکردی مبتنی بر شواهد 
بــرای مدیریت اختــالالت یــا بیماری های 
بیماران است. درمان دیجیتال مبتنی بر 
نرم افــزار اســت و از ورودی های دیجیتالی 
مانند دستگاه های تلفن همراه، برنامه ها 
و اینترنت اشیا در جهت ارائه برنامه های 
بهداشــتی سفارشــی بــرای هــر بیمــار 

استفاده می کند.
زنجیره تأمیــن قوی تــر: اثــرات همه گیری 
بخــش  بهداشــتی،  خدمــات  بــر 
پزشــکی را تحــت فشــار فزاینــده ای برای 
پاســخگویی بــه تقاضــای روزافــزون قــرار 
داده و آســیب پذیری های زنجیــره تأمیــن 
و همچنین کاستی های عملکرد را آشکار 
کرد. در نهایــت، این یک یادگیری کلیدی 

برای این بخش بود. 
دسترسی برای همه: شرکت ها باید در مورد 
چالش هــای فرهنگی ماننــد موانــع زبانی 
راه حــل ارائه دهنــد. این موضــوع به همان 
اندازه که در مورد فناوری و پزشــکی است، 
به ارتباطات نیز مربوط می شود. استفاده 
از فناوری بایــد این امــکان را فراهــم کند تا 
همگان در هــر منطقه بــا توجه به شــرایط 

زیستی بتوانند از آن برخوردار شوند.

TRENDروند

   عکس:  پریا امیر حاجلو

I N T E R V I E W



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 82
25 دی 1401

ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

13

سالمت
H E A L T H

راهکارهــای ســالمت عمومــی و مدتــی در ایــن حــوزه کار 
می کردم. شــش ســال پیش بود که در ایونِت هایــی که در 
تهــران برگــزار می شــد، رفت وآمد داشــتم و متوجه شــدم 

چقدر جــای دانش  پزشــکی خالی  اســت و به 
این ترتیب، جرقه مِدلین زده شــد. ما در وهله 
اول با ایونت های مصاحبه ای شــروع کردیم و 

بعد کم کم مِدلین توسعه پیدا کرد. 
همان طور که خودتان هــم گفتید، همکاران ما 
اقبــال چندانی بــه فنــاوری نشــان نمی دهند! 
دقیقــاً همیــن مســئله بــرای مــا جــذاب بــود و 
دلیلی شد که مداخله کنیم و کارهای مختلفی 
انجام دادیم. تــا حدی که توانســتیم اعضایی 
را جذب کنیــم؛ چه در بدنه مســئوالن، چه در 

دانشگاه ها و با برنامه هایی که در دانشگاه اجرا می کردیم 
تا حدی توانســتیم کار را جلو ببریم. دوســتانی که از بدنه 
علــوم پزشــکی می خواســتند کارآفرینــی کنند یــا کارهای 
اســتارتاپی انجام بدهند، به ما پیوســتند یا حتــی افرادی 

را بــرای مثــالً یادگیــری هــوش 
مصنوعی جذب کردیم.

بــا  شــما 
هــم  کارا  مجموعــه 
داشــتید.  همــکاری 
دربــاره ایــن همــکاری 

توضیح می دهید؟
بلــه. مــا برنامــه ای بــر اســاس 
پیش شتاب دهی طراحی کردیم 
تــا افــراد بــا شــرایط کســانی که 
مثــالً از جامعــه علــوم پزشــکی 
هســتند، بتواننــد بــا مفاهیــم 
آشنا شــوند. این برنامه را با نام 
»تامــزآپ«، یــک دوره در علوم 
پزشــکی تهــران برگــزار کردیم و 
از همان ابتدا هدف مان این بود 
که بفهمیم برنامه طراحی شده 
چه ایراداتــی دارد و اصالحاتی 
که بایــد انجام دهیم، چیســت 
و در قالــب فعالیــت خصوصی 
تبدیلــش کنیم بــه مجموعه ای 
کــه می تواند بــا ســرمایه گذارها 
تعامــل کنــد و ســعی کردیــم 
شتاب دهنده شرکتی اشتراکی 

طراحی کنیم که دالیل مختلفی داشــت. تــالش کردیم با 
سازمان هایی شراکت شکل دهیم و در سازمان ها ایده های 

نوآورانه را بیاوریم که متأسفانه پلن  ما جواب نداد.
برای همین تصمیــم گرفتیم روی نقطه قــوت خودمان که 
پیش شتاب دهی است، تمرکز و با یک شتاب دهنده توافق 
کنیم. واقعــاً هم تعداد شــتاب دهنده های حوزه ســالمت 
که می شــد با آنهــا کار کــرد، خیلی کــم بــود و آن موقع هم 
مجموعــه کارا تغییــر مدیریتی داشــت کــه فرصتی پیش 
آمد و این همکاری با کارا شکل گرفت. ما به  سمت جذب 

سرمایه رفتیم. 
قرار بر ســرمایه گذاری از طرف آنها و شــکل دادن شراکت 
بود که متأسفانه اوضاع به گونه ای که در نظرمان بود، پیش 
نرفت. تقریباً یک ســال و نیم پیــش، فعالیت های مِدلین 
کالً متوقف شــد. البتــه همچنان ســایت و آخریــن برنامه 
موجود است و آخرین سیکل پیش شتاب دهی را هم بهار 
ســال گذشــته برگزار کردیــم. اما بعــد از آن هیــچ فعالیتی 
در مدلیــن نداشــتیم. هنوز هم مســکوت مانــده و تعیین 

تکلیف نشده است.

چه چیــزی باعــث شــد مدلیــن متوقف 
شود؟ 

در ابتــدا بســیار امیــدوار بودیم بــه اینکــه نهایتــاً بتوانیم 

سیستمی را پیاده کنیم که با تسهیل فرایند برای کسانی 
که توانایی  دارند، با ایجاد ارتباط بین رشــته های مختلف 
و نزدیک کردن سرمایه گذارها و بخش نظارتی و مدیریتی 
حــوزه ســالمت، نوآوری هایی انجــام دهیم. با 
مراکز مختلــف وارد مذاکــره شــدیم و کارهای 
بســیاری انجــام شــد کــه یــک همگرایــی یــا 
همبســتگی شــکل بگیــرد. شــکل نگرفــت و 

نمی گیرد!

چه عامل یــا دلیلی باعث شــد این 
همگرایی شکل نگیرد؟

خیلــی برایــم مهــم نیســت کــه دالیلــش چه 
بود. االن هم کــه اصالً بحث نــوآوری در حوزه 
ســالمت اولویت نیســت و ما در تأمین نیازهای اولیه ا ش 
مانده ایــم. مــن می خواســتم چیــزی را کــه از مســئوالن، 
نهادهــای مختلــف یــا ســرمایه گذاران می بینــم، بــه افراد 
مســتعد منتقــل کنــم و در اصــل بــازوی  انتقــالِ »امیــد 
بــه آینــده« باشــم. بعــد دیــدم 
این امیدواری توخالی اســت و 
من پیــش وجــدان خــودم کنار 
نمی آمــدم کــه بــه اســتارتاپی 
یــا جوانــی بگویــم بیــا وقــت و 
انــرژی و ســرمایه ا  ت را بگــذار، 
در حالــی کــه ســرمایه گذار مــا 
نمی تواند ذره ای ریسک تحمل 
حمایت هــای  اعطــای  کنــد. 
مالــی،  پشــتیبانی  دولتــی، 
روابــط و چيزهــای مختلــف در 
شــکل گیری بستر کســب وکار 
بســیار مؤثــر اســت. وقتــی 
می بینم هیچ کــدام از فاکتورها 
یا وجــود نــدارد یــا درســت کار 
نمی کنــد، ایــن کار را نمی کنــم. 
با وجــدان خودم کنــار نمی آیم 
که افــراد را ترغیب کنــم در این 

فرایند وارد شوند.
تحلیــل  دیگــر،  ســویی  از 
شــخصی مــن ایــن اســت کــه 
ایــن مــدل کار اســتارتاپی بــا 
شــرایط اقتصــادی مــا در ایران 
همخوانی نــدارد. آن چیزی که 
از مدل تأمین سرمایه و توسعه 
اســتارتاپ ها در فضــای رقابتــی مثــالً آمریــکا الگــو گرفته 
بودیم، در فضای غیررقابتی، کُند و اقتصاد دولتی ما جواب 
نمی داد و ما باید روش دیگری پیدا می کردیم. به نقطه ای 
رسیده بودم که باید از اول شــروع می کردیم و رویکردمان 
را تغییــر می دادیــم، ولــی مــن دیگر انــرژی شــروع کردن از 
صفر نداشــتم. کالً اســتارتاپ های نوپای ما هم خیلی کم 
شــده بودند. راســتش را بخواهید، به نظرم اوضاع خیلی 
ناامیدکننده است، زیرا شانس  کسب وکارها بسیار کم و 
ریسک شــان باالســت. به جایی رســیدم که دیدم چیزی 
که ما در اکوسیســتم ارائــه می دهيم، در واقــع یک حباب 
اســت یا وقتی بــه جلــو پیــش می رویم، بیشــتر شــبیه به 

سراب است.

این حبــاب یا ســرابی کــه از آن صحبت 
می کنید، چیســت؟ چه عواملــی ناامیدتــان کرده 

است؟
ببینید همه کسانی که در اکوسیســتم هستند، از رسانه 
گرفتــه تــا شــتاب دهنده و... تــالش خــود را کردیــم، ولــی 
اتفاقی که باید نیفتاد. به نظرم فضایی سمی ایجاد شده و 
انگشت اتهام هم سمت شتاب دهنده ها بود. نمی خواهم 
از شتاب دهنده ها دفاع کنم، ولی در واقع این اتهام زنی ها 
انداختــن تقصیــر گــردن ایــن وآن بــود؛ درحالــی کــه کل 

سیستم، سیستم اشتباهی بود و برای فضای ما مناسب 
نبود. ما نتوانستیم یک مدل بومی متناسب با سازوکارها 
و محدودیت هــای خودمان خلــق کنیم. من شــخصاً روی 
تیم هایی سرمایه گذاری کردم، ولی به نتیجه نرسیدم. زیرا 
سرمایه گذاری  ریسک باالیی به همراه دارد. سرمایه گذاری 
کــه باید ســعی کنــد دانشــش را افزایــش بدهد و حــوزه را 
بفهمد، بیشتر کار نمایشی  انجام می دهد. به طور کلی ما 
در اکوسیستم مصداق طبل توخالی هستیم. سرمایه کل 
اکوسیستم سالمت با تمام استارتاپ ها، به اندازه  بودجه 
ساخت یک بیمارستان ما نمی شــود. بعد ما در این فضا 

می خواهیم درباره چه چیزی صحبتی کنیم؟ 

یعنــی یکــی از مشــکالت و چالش هــای اساســی 
را کمبــود ســرمایه گذار خطرپذیــر در ایــن حــوزه 

می دانید؟
در تمام دنيا ســرمایه گذاری روی اســتارتاپ های ســالمت 
در دوران کرونا تا همین اواسط ۲0۲۲ افزایش پیدا کرد. ما 
اوایل کرونا بخش ناچیز سرمایه گذاری روی استارتاپ های 
تله مدیســن داشــتیم که بعدتر افت کرد. بخشی تقصیر 
ســرمایه گذار ان اســت کــه نمی خواســتند در مرحلــه 
ارلی استیج ســرمایه گذاری کنند و بخشــی هم تقصیر ما 
 A بود که نتوانستیم اســتارتاپ های این مرحله را به سری
و سری  B برسانیم. بعضی از آنها در اوایل کرونا توانستند 
جذب سرمایه کنند، ولی شش ماه بعد به شدت با کاهش 
سرمایه گذاری روبه رو شدیم. هیچ استارتاپ جدیدی هم 
برای سرمایه گذاری نبود. بین استارتاپ های بزرگ سالمت 
و اســتارتاپ هایی کــه تــازه می خواســتند شــروع کننــد، 
فاصله ای افتاد و در آن میانه هیچ کس، هیچ کاری نمی کرد 
که اســتارتاپی بــه مرحله مید اســتیج برســد. ایــن فاصله 
هــم دقیقــاً باعث شــد مــا برخــالف تمــام دنیا که داشــت 
ســرمایه گذاری را در دوران کرونــا افزایــش مــی داد، اصــالً 
استارتاپی نداشته باشیم که بخواهد سرمایه جذب کند.

جمع بندی تــان از وضعیــت فعلــی اکوسیســتم 
نوآوری در حوزه سالمت چیست؟

معتقدم ما تقریباً دو سال پیش با یک اکوسیستم دچار 
عارضــه قلبــی و مشــکالت سیســتمیک مواجــه بودیــم. 
یکسری کارها انجام شــد که این اکوسیستم بیمار بتواند 
احیــا شــود، ولــی نهایتــاً االن مــن یــک اکوسیســتم مرده 
می بینم که شما هر کاری کنید، احیا نمی شود. تنها کاری 
که می شــود انجام داد، این اســت کــه اعضایــش را پیوند 
بزنید برای نجــات  دیگران؛ وگرنــه واقعاً چیــزی از آن باقی 
نمانده و نامش اکوسیستم نیست. اگر قرار است اتفاقی 
در اکوسیســتم بیفتــد، بایــد از پایــه و صفــر شــروع کرد. 
این دیدگاه من اســت. درست اســت که مثالً در گوشه ای 
ســلول ها و اعضــا هســتند و تــالش می کنند خودشــان را 
نجات بدهنــد، ولی نمی توان روی جســدی کــه پیش روی 

ماست، اسم اکوسیستم گذاشت.  
عمــق فاجعــه را اینجــا می بینــم کــه ایــن اکوسیســتم از 
پایه به مانــع برخورد می کنــد؛ نبود بازوی حوزه ســالمت 
از وزارت بهداشــت و دانشــگاه تــا رده هــای پایین تــر 
مثــالً تحصیل کرده هــا، متخصصــان و اســاتید و بعــد 
دانشــجویان. حضور این افــراد و ارگان ها در اکوسیســتم 
نوآوری ســالمت، در قیاس با دیگر حوزه ها واقعاً کم رنگ 
اســت! مــا اکوسیســتمی ســاختیم که قســمتی  کــه باید 
حضــور داشــته باشــد، اصــالً وجــود نداشــت. در واقــع 
داشــتیم همین طــور لنگان لنــگان بــا تــوانِ نصفه  نیمــه 
پیــش می رفتیم، ولــی این نصفه مــا نمی توانســت بَِدوَد! 
حرف آخرم این  اســت کــه، اکوسیســتم نــوآوری خودش 
نوآورانه رفتار نمی کــرد. یعنی وقتی می دیــد کاری جواب 
نمی دهــد، آن را اصالح نمی کــرد. در ذهنیت کســانی که 
در اکوسیســتم کار می کردنــد، مدل توســعه ای همــراه با 
یادگیری و آزمون و خطا وجود نداشــت؛ چــه در آموزش، 

چه در پشتیبانی و چه در سرمایه گذاری .

REVIEWبررسی

 آیا هوش مصنوعی 
می تواند جای تشخیص 

پزشکان را بگیرد؟

چالش بزرگ
فناوری های هوش مصنوعی که همیشه در 
تجارت مدرن و زندگی روزمره حضور دارد، 
به طور پیوسته در مراقبت های بهداشتی 
نیز اســتفاده می شود. اســتفاده از هوش 
مصنوعــی در مراقبت هــای بهداشــتی 
این پتانســیل را دارد که به ارائه دهندگان 
مراقبت هــای بهداشــتی در بســیاری از 
جنبه های مراقبــت از بیمــار و فرایندهای 
اداری یاری رســاند. همچنیــن کمک کند 
راه حل های موجود را بهبود بخشــند و بر 

چالش ها غلبه کنند.
یادگیری ماشــین: یادگیری ماشــین یکی 
از رایج تریــن شــیوه های هــوش مصنوعی 
در مراقبت هــای بهداشــتی اســت. ایــن 
یک تکنیک گســترده در هسته بسیاری 
از رویکردهــای هوش مصنوعــی و فناوری 
مراقبت های بهداشتی است و نسخه های 

بسیاری از آن وجود دارد.
پــردازش زبــان طبیعــی: درک زبــان 
انسان، هدف هوش مصنوعی و فناوری 
مراقبت های بهداشتی برای بیش از 50 
 NLP ســال اســت. اکثــر سیســتم های
شــامل روش هــای تشــخیص گفتــار یا 
تجزیه وتحلیــل متــن و ســپس ترجمــه 

هستند.
درمــان:  و  تشــخیص  کاربردهــای 
سیســتم های مبتنــی بــر قوانیــن اولیــه، 
پتانســیل تشــخیص و درمــان دقیــق 
بیماری را داشــتند، اما به طــور کامل برای 
عمل بالینی پذیرفته نشدند. آنها به طور 
قابل توجهی در تشخیص، بهتر از انسان 
نبودنــد و ادغــام بــا گــردش کار پزشــک و 
سیستم های پرونده سالمت کمتر از حد 
ایده آل بود. اما چه مبتنی بر قوانین و چه 
الگوریتم، استفاده از هوش مصنوعی در 
مراقبت هــای بهداشــتی بــرای طرح های 
تشــخیص و درمــان، اغلــب می توانــد بــا 
 EHR گردش کار بالینــی و سیســتم های
ســخت باشــد. مســائل یکپارچه ســازی 
در مقایســه بــا دقــت پیشــنهادها، مانع 
بزرگ تری بــرای پذیــرش گســترده هوش 
مصنوعــی در مراقبت هــای بهداشــتی 
بوده اســت. یکی از چالش های اســتفاده 
از هــوش مصنوعــی در مراقبت هــای 
بهداشــتی این اســت که برای مؤثر بودن 
به دسترســی به حجــم زیــادی از داده ها 
نیــاز دارد. چالش دیگر این اســت که اگر 
داده هــای مــورد اســتفاده بــرای آمــوزش 
الگوریتم ها نماینده کل جمعیت نباشد، 

خطر سوگیری وجود دارد. 
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معتقدم ما تقریبًا 
دو سال پیش با 
یک اکوسیستم 

دچار عارضه قلبی و 
مشکالت سیستمیک 
مواجه بودیم. یکسری 

کارها انجام شد 
که این اکوسیستم 
بیمار بتواند احیا 

شود، ولی نهایتا االن 
من یک اکوسیستم 

مرده می بینم که شما 
هر کاری کنید، احیا 

نمی شود. تنها کاری که 
می شود انجام داد، این 
است که اعضایش را 

پیوند بزنید برای نجات  
دیگران


