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درآمد 70 هزار 
میلیاردتومانی 
یک ابرشرکت 

ایرانی

شتابدهنده ها از 
استارتاپ های 
مستعد بیشتر 

شده اند!

300 میلیارد 
تومان برای 

پادرو
فناپ به دنبال تزریق 

6500 میلیارد تومان به 
کسب وکارهای نوآور

علیه
گردشگری 
اتوبوسی

گفت و گو با سهیال آرمک
بنیانگذار »کاریفان« که تجربه 

گردشگری در مناطق 
حفاظت شده را ممکن می کند
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اینوتکس دهم
متن وحاشیه یکی از مهم ترین رویدادهای اکوسیستم نوآوری کشور  که با نقدهایی در 

خصوص بدسلیقگی در انتخاب سخنران ها  و مهمان ها روبرو شده است

جبر زمانه، جسارت تغییر
کالبدشکافیریلسازشدنشرکتذوبآهن

هم مالکان کسب وکارهای اینترنتی و هم مشتریان آن ها از ای نماد 
می نالند؛ ای نماد چطور موفق شده این همه منتقد برای خودش بسازد؟!

اینماد:باددرقفسکردن

   عکس:  حامد کریم زاده
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۱۰ سال پیش در اکوسیستم نوآوری آنالین ایران 
آن قدر تنوع کســب وکار و نام های مختلف وجود 
نداشت که صحبت درباره راهبری آن یک مسئله 
مهم قلمــداد شــود. امــا این روزهــا که چنــد هزار 
کســب وکار آنالیــن از ســایت هایی کــه تنها یک 
لندینگ پ یــج هســتند تــا آن هــا کــه پلتفرم هایی 
با خدمــات مختلــف متولــد شــده اند، راهبــری و 
هدایتگــری ایــن فضــا نه تنهــا مهــم شــده، بلکه 

مدعیان آن هم زیاد شده اند.
اینکه این راهبــری برای کســانی که ایــن روزها به 
عنوان بازیگران جدید در حال ورود به آن هستند 
چه منافعی در پی خواهد داشت، با توجه به نوع 
مدیریت دولتــی در ایران، ســؤال چندان مفیدی 
نیســت. اما اینکــه راهبری اکوسیســتم نــوآوری 
آنالین ایران در ده سال گذشته چه 
خطاها و چه دستاوردهایی داشته، 
شــاید کمک کند بازیگــران قدیم و 
جدیــد و آن ها کــه ســودای ورود به 
این فضا را در مقام سیاستگذاری یا 
راهبری دارند، تصویر روشن تری از 
نیازها و بایدهای این فضا به دست 
آورنــد. نیازهایی که باید بر اســاس 
دســته بندی بازیگران کلیــدی این 
اکوسیستم مدنظر قرار گیرند. برای 
برشمردن بازیگران، اگرچه در یک نگاه جامع باید 
از استعدادها و دانشگاه و رگوالتور و... شروع کرد، 

اما شاید مهم ترین آن ها سه دسته زیر باشند.

  کارآفرینان
اکوسیســتم های نوآوری را کارآفرینــان به پیش 
می برند. کســانی که از ایده تا محصول با تفکر 
طراحی و با شناخت نیازهای جامعه محصول 
یا خدمتی را به بازار ارائه می دهنــد و در نهایت 
آن ها هستند که کسب وکارها را راه می اندازند، 
سروشکل می دهند و موفق می کنند. مهم ترین 
نیاز این بازیگران کلیدی اکوسیستم های نوآوری، 
فراهم کــردن زیرســاخت های راه اندازی و رشــد 
کســب وکار در کشــور اســت. وقتــی صحبت از 
زیرساخت ها می شــود آنگاه می توان از امنیت 
اقتصــادی و اجتماعــی گرفتــه تا شــاخص های 
ســهولت کســب وکار )Doing Business( را 
برشــمرد. اما خالصه نیــاز کارآفرینــان، تقویت 
فرهنگی اســت که در آن کارآفریــن قبل و بیش 
از هرچیز، کســی اســت که آمده بــا ایده تــازه  یا 
فرایندی نو، دســت به خلق ثروت بیشــتر بزند. 
فرهنگی کــه تولیــد ثــروت را ارج می گــذارد، این 
ظرفیــت را دارد که بســیاری از موانــع موجود بر 
ســر راه آن هــا را برطرف کنــد. اگر راهبــران دیروز 
و فعلی اکوسیســتم نوآوری می خواهند از خود 
ب پرسند چقدر کارنامه موفقی داشته اند، شاید 
یکی از کلیدی ترین پرسش ها همین باشد که از 
خود بپرسند چقدر در توسعه این فرهنگ موفق 
بوده اند. و همین طور نورســیدگان و داعیه داران 

آینده آن هم باید پاسخ دهند برای تقویت چنین 
فرهنگی چه برنامه هایی دارند.

  سرمایه گذاران 
تأمیــن مالــی نــوآوری نــه یک نیــاز کــه یــک الزام 
پیش برنده در اقتصادهای نوآور است. بازیگرانی 
که تجربه های اندکی که از موفقیت های تیم ها و 
کسب وکارهای نوآور در ســال های اخیر در حوزه 
آنالین حاصل شده تا حد زیادی مرهون ریسکی 

است که آن ها بر عهده گرفته اند. 
بازیگرانــی کــه بعــد از خــروج آمریــکا از برجــام 
اگرچه از نظــر انتقــال دانــش و ســرمایه جهانی 
در مضیقــه قــرار گرفتنــد، امــا در نام هــا و برندها 
متنوع تر شــده اند، هــر چند تا رســیدن بــه بلوغ 
یک سرمایه گذاری توسعه گرا و کل نگر راه زیادی 
دارند. این بازیگران در ده سال گذشته با راهبری 
بعضا نادرســت به ســمت و ســوی وابســتگی یا 
حتــی جایگزینی بــا بازیگــران دولتی ســوق داده 
شــده اند. خطــری کــه ایــن روزهــا دربــاره دولتــی 
شــدن اکوسیســتم اســتارتاپی مطرح می شــود، 
شاید نه این روزها بلکه سه سال پیش آغاز شده 
و حتــی می تــوان گفت بــا مقیــاس دولتــی کردن 
این فضا، این روزها تنها شــیفت در حال عوض 
شــدن اســت. ســرمایه گذاران نوآوری باید بدون 
وابســتگی بــه مدیــران و نهادهــای دولتــی تنهــا 
دغدغه امنیت اقتصادی و بازگشت سرمایه خود 
را داشته باشــند. این نیازی اســت که مهم ترین 
ابــزار برآورده ســازی آن فاصلــه گرفتــن بازیگــران 

دولتی از آن ها است و بس!

  شرکت های بزرگ
در اکوسیستم های موفق نوآوری دنیا، از بازیگران 
اقتصــادی قدیمی تــر نــه بــا عنــوان تحقیرکننده 
سنتی که با نام شرکت ها و بیزینس های بزرگی یاد 
می شــود که تجربه صنایع مختلف را رقم زده اند 
و حاال به عنوان بازوی توســعه ای ســرمایه گذاری 
یا راهبری و منتورشــیپ تیم های نوآور شــناخته 
می شوند. شرکت هایی که در مدار فعالیت خود 
تیم هــای کوچک تــر را زیــر چترشــان می گیرند تا 
بتوانند رشد کنند، بازار بسازند و مشتری بگیرند.

این تجربه در سه سال اخیر در حال رقم خوردن 
در اکوسیســتم نــوآوری کشــور، به ویــژه در حــوزه 
کســب وکارهای آنالیــن اســت. اگرچــه ابتــدا 
بیزینس های بزرگ قدیمی از در ستیز با این حوزه 
وارد شــدند، اما فرهنگ مراوده با نــوآوری در بین 
این کســب وکارهای بزرگ که ســرمایه و تجربه را 
همزمان در دســت دارنــد، در حال تغییر اســت. 
راهبران دولتی چنین اکوسیستم هایی باید نقش 
و جایگاه این بازیگران را به رســمیت بشناسند و 
به جای هشــدار و انذار دادن به آن ها بــرای دوری 
کــردن از بازارهای تــازه و صرف تأکید کــردن بر نام 
اســتارتاپ ها، امــکان کنشــگری درســت آن ها را 

فراهم کنند.

INTROسرآغاز

دولتی ها باید نگران چه چیزی باشند؟

سهبازیگرکلیدیاکوسیستمهاینوآوری
 

NEWSخبر

راهی جز اقتصاد نوآوری 
نداریم

پدرام ســلطانی در اینوتکــس ۱4۰۰ گفته 
راهی به غیر از نوآوری نداریم. اگر اقتصاد 
از نوآوری بیشتر از چیزی که هست فاصله 

بگیرد، یک اقتصاد مغلوب می شود. 

ما تمایل داریم، آن ها ندارند
علــی وحــدت، رئیــس صنــدوق 
شکوفایی و نوآوری، گفته تمایل به انتشار 
اســامی وام گیرنــدگان داریــم، امــا آن هــا 
ندارنــد. او گفته خواهــان ایــن بوده اند که 

مطالبه ای در این خصوص ایجاد شود.

تفاهم دیجی کاال با پست
در حاشیه نمایشگاه اینوتکس، 
و  پســت بانک  همــکاری  تفاهم نامــه 
دیجی کاال امضا شــد. هدف: اســتفاده از 
ظرفیت های دیجی کاال برای عرضه کاال در 

سراسر کشور. 

کاهش سهم صباایده
با سرمایه گذاری اخیر انجام شده 
در فالیتیــو، میــزان ســهام شــرکت صبــا 
ایــده کاهــش خواهــد یافــت و ســهام این 
شــرکت از ۲۰ درصد، بــه ۶ درصد خواهد 
رسید. صباایده اواخر سال 98 روی فالیتیو 

سرمایه گذاری کرده بود.

 مالباختگان ثبت نام کنند
ســایت »گرداب« اعالم کــرده در 
راســتای جمع آوری و آماده ســازی لیستی 
از اسامی مال باختگان صرافی کریپتولند، 
لینکــی را در اختیــار کاربــران قــرار داده تــا 
مــدارک و ادعاهای خــود را در مــورد میزان 
سرمایه ازدست رفته شــان ارائه کنند. این 
ســایت البتــه تأکیــد کــرده تصمیم گیــری 
نهایی در این زمینه نیز بــر عهده مقامات 

قضایی است.

 همــکاری همــراه اول و بانــک 
تجارت

همــراه اول و بانــک تجــارت تفاهم نامــه ای 
امضــا کرده انــد کــه بــر اســاس آن کاربــران 
همراه اول می توانند بــا وثیقه گذاری امتیاز 
ســیم کارت مشــمول تســهیالت شــوند. 
ارائــه خدمات متقابــل در اپلیکیشــن های 
این دو کســب وکار و مشــارکت در توســعه 
کسب وکارها و شــرکت های زیرمجموعه از 

دیگر بندهای این همکاری است.

 استادکار هم جذب سرمایه کرده 
اما...

خبر تأییدنشده اینکه استادکار که یکی از 
اولین پلتفرم های ارائه خدمات منزل بود که 
رشد قابل مالحظه ای داشت، مجددا از یک 
شرکت بورسی جذب ســرمایه کرده است. 
مدت ها بود که خبری از این کسب وکار نبود 
و به نظر می رســید از تک وتای اولیه افتاده. 
اما اگر خبر صحت داشته باشد، استادکار 

احتماال دوباره جان بگیرد.

 تاکید اتاق های بازرگانی بر اهمیت 
رمزارزها 

فعاالن بخش خصوصی حاضر در نشست 
مشترک دو کمیسیون »بازار پول و سرمایه« 
و »اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال« اتاق 
تهران، تاکیــد کردنــد دولت بایــد از رفتارها 
و سیاســت های ســلبی در حــوزه رمزارزهــا 
دســت بکشــد و با وجود گرایش گســترده 
مردم به سرمایه گذاری در این بازار واقعیت 

ارزهای دیجیتال را بپذیرد.
 

کوتاه از متن و 
حاشیه نوآوری 
در هفته ای که 

گذشت

 الکامپ برگزار می شود
بیست وششمین نمایشگاه 
الکامپ سال گذشــته قرار بود در سه 
تاریخ تیرماه، شهریور و اواخر دی ماه 
برگــزار شــود ولــی در نهایت بــه دلیل 
شــیوع کرونا لغو شــد. حاال حســین 
اسالمی، رئیس سازمان نظام صنفی 
رایانــه ای تهــران، گفتــه امســال ایــن 
نمایشــگاه اواخر تیرماه و توســط این 

سازمان برگزار خواهد شد.

 سرمایه گذاری اسمارت آپ 
در استارتاپ کارتو

مجموعــه  بــه  کارتــو  اســتارتاپ 
استارتاپ های شرکت سرمایه گذاری 
خطرپذیــر اســمارت آپ اضافه شــد. 
احمد فراهانــی مدیر ســرمایه گذاری 
اسمارت آپ درباره دالیل اسمارت آپ 
بــرای ایــن ســرمایه گذاری به اشــتیاق 
فــراوان ایــن تیــم و رشــد ســریع ایــن 

استارتاپ اشاره کرد. 

هلدینــگ فنــاپ 3۰۰ میلیــارد تومــان روی پــادرو که یک 
کســب وکار لجســتیکی اســت ســرمایه گذاری و مالــک 
بیش از ۶۲ درصد این کســب وکار شــده اســت. پشــوتن 
پورپزشک، مدیرعامل پادرو که پیش تر سابقه مدیرعاملی 
کســب وکار بامیلــو را داشــته، در مراســم آنالیــن اعــالم 
خبــر ایــن ســرمایه گذاری دربــاره ســازوکار پــادرو گفــت: 
»پلتفرم هــای ایکامــرس را رصــد می کردیــم و بــه فضــای 
لجستیک فکر می کردیم و کم کم به سمت کسب وکارهای 
کوچک و متوسط رفتیم و دیدیم چه فرصتی در این بخش 
وجود دارد. مشــاهده کردیم که این کســب وکارها چقدر 
در شبکه های اجتماعی فعال هستند. نخست به عنوان 
بــازارگاه خدمات پســتی کارمــان را آغــاز کردیم و ســپس 
بحث پرداخت را نیز به سرویسمان اضافه کردیم. ما یک 
زیرســاخت نرم افزاری هســتیم که در الیه عملیــات ورود 
نمی کنیم و پلتفرم شــرکت های پستی و ارســال مرسوله 
هستیم در واقع. عمال ارتباط دادن این دو با یکدیگر هدف 

پادرو بوده اســت. ما زیرســاختی هســتیم کــه از دارایی و 
زیرساخت دیگران استفاده می کنیم و سرویس دهنده را 

به مشتری وصل می کنیم.«
پورپزشــک همچنیــن تأکید 
کرد خدمات  پادرو محدود به 
حوزه دلیوری و ارسال نیست 
و هدف  ایــن کســب وکار این 
اســت تــا دیگــر بخش هــای 
کســب وکارهای شــبکه های 
اجتماعــی را نیــز پوشــش 

دهد.
کیــوان جامه بزرگــی، معــاون 
توســعه راهبــردی و امــور 
شرکت های فناپ، اعالم کرد 

که این شــرکت در حال مشــارکت بــرای افزایش ســرمایه 
خود به مبلغ 3۰۰ میلیارد تومان در مجموعه پادرو است. 

او اعالم کرد که با این سرمایه گذاری ۶۲/5 درصد از سهام 
پادرو در اختیار مجموعه فناپ قرار می گیرد و ارزش امروز 

این شرکت 48۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
او گفتــه طی یــک مــاه تــا 45 روز 
آینــده یــک خبــر بــزرگ دیگــر از 
ســرمایه گذاری در اکوسیســتم 
داریــم.  کشــور  اســتارتاپی 
جامه بزرگــی همچنیــن گفــت 
در فنــاپ بــرای ســه ســال آینــده 
رقــم ۶5۰۰ میلیــارد تومــان بــرای 
ســرمایه گذاری در اکوسیســتم 
نظــر  در  کشــور  اســتارتاپی 
گرفته انــد. عــددی کــه در صورت 
تحقق می تواند هم اکوسیســتم 
نوآوری کشور را با یک جهش بزرگ روبه رو و هم فناپ را به 

بزرگترین وی سی این فضا تبدیل کند. 

فناپ با یک تزریق سرمایه تازه به کسب وکار لجستیکی پادرو، در اکوسیستم نوآوری به 
دنبال چیست؟

300 میلیارد تومان برای پادرو

سرمایهگذاری۲۰۰میلیاردتومانی
ارنیکادرفالیتیو

خبرهــای ســرمایه گذاری در کســب وکارهای نــوآور در 
هفته گذشته قابل توجه بود. از خبر پادرو و کارتو گرفته 
تا فالیتیــو، آن هم با رقم های نســبتا درشــت که نشــان 
می دهد بعد از چندماه رکود، یــک حرکت تازه در حوزه 

سرمایه گذاری خطر پذیر شکل گرفته است.
فالیتیو که تا همین هفته گذشــته به عنوان بازیگر دوم 
بازار گردشگری آنالین شــناخته می شد، حاال با جذب 
ســرمایه از هلدینگ ارنیکا اعالم کرده کــه برای رفتن به 
صدر ایــن بــازار خیــز برخواهد داشــت. اما اصــل خبر 
این بــود کــه ارنیــکا در ازای ۷۰ درصد ســهام فالیتیو به 
مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان در این شــرکت سرمایه گذاری 
کرده اســت. هلدینگ ارنیکا در اســتارتاپ »هومسا«، 
ســامانه رزرو و اجاره آنالین ویال و اقامتگاه، نیز پیش تر 
ســرمایه گذاری کرده و احتماال در آینده این کسب وکار 

با فالیتیو ادغام شود.
نشســت خبــری ســرمایه گذاری مشــترک کســب وکار 
فالیتیــو و هومســا بــا حضــور علــی آشــتیانی مشــاور 
ســرمایه گذاری شــرکت ایده هــاب، ساســان نایــب 
مدیرعامــل، علــی کشــفی مدیــر ارشــد مارکتینــگ و 

احسان داوودی مدیر ارشد فنی فالیتیو و امید طهرانی 
معــاون اجرایــی هلدینــگ ارنیکا بــه صــورت آنالین در 

کالب هاوس با حضور رسانه ها برگزار شد.
ساســان نایب، مدیرعامــل اجرایی شــرکت فالیتیو، در 
این نشست خبری با اعالم  اینکه جذب سرمایه  اخیر 
مبتنی بر یک قرارداد برد - برد بوده است، گفت: »این 
 Secondary و Primary جذب سرمایه از نوع ترکیب
بوده و بخشی از سرمایه در آغاز همکاری به  طور کامل 

دریافت شده است.« 
وی همچنیــن رقــم ایــن ســرمایه گذاری را حداقــل ۲۰۰ 
میلیارد تومــان اعالم کرد که بر اســاس قــرارداد، تا 3۰۰ 
میلیــارد تومــان قابــل افزایــش اســت و در مقابــل، ۷۰ 
درصد ســهام فالیتیــو به هلدینــگ ارنیکا واگذار شــده 

است.
علــی کشــفی، هم بنیانگــذار و مدیــر ارشــد بازاریابــی 
فالیتیــو، نیــز در بخــش دیگر نشســت اظهار داشــت: 
»فالیتیو بر اساس این قرارداد با هومسا ادغام نمی شود 
و دو شــرکت با اســتراتژی کالن ســابق خود بــه فعالیت 

ادامه خواهند داد.« 

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili
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۶5۰۰میلیاردتومان
برایسرمایهگذاریدر
اکوسیستماستارتاپی
کشوردرنظرگرفتهایم
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ریل به ایران اما ذوب آهن را روی دنــده لج انداخت و این 
لجبازی، بعد از دو دهه تولید ریل داخلی را ســبب شــد. 
فارغ از جنبه مالــی قضیه ریل تولید داخــل، جنبه مهم 
خودکفایی ذوب آهن در کاری است که در قلب تحریم ها 

صورت داده است. 
این ظرفیت در شرکت  ذوب آهن سال ها وجود داشته، اما 
بی مصرف افتاده بود. کشور که تحریم شد، با تمام ضربه ها 
و  آســیب هایی که اقتصــاد و صنایع مختلــف خوردند اما 
فرصتی پیش آمــد برای کســب ســود از بــازار داخلی ریل 
آهن. شرکت هم در خود این توانایی را دیده که ریل آهن را 
بسازد. تیمی تشکیل داده، محققانش را خوانده و بعد از 
بیرون کشیدن پژوهش ها از بایگانی و فهم شیوه تولید، به 

نمونه اولیه دست پیدا کرده است. تا رسیدن به یک جایگاه 
مســتحکم در این صنعــت راه زیادی اســت اما جســارت 

ذوب آهن تا همینجای کار قابل احترام است.

  غولی که تکان خورد
ذوب آهن در حالی این ظرفیــت را در خود ایجاد کرده که 
ساالنه با حدود 9 درصد سهم صنعت، چیزی نزدیک به 
۲/5 میلیون تن فوالد خام تولید می کند. این شرکت حاال 
بخشی از محصول نهایی خود را که در بازارهای جهانی 

بسیار پرطرفدار است، توانسته در یک حلقه 
باالتر از ارزش افزوده تولید و درآمد بیشــتری 
کســب کند. تأمین نیاز داخل هم جای خود 
دارد و نکته مهم انگیزه ســازمانی این حرکت 
بجاست که از یک ایده خوب نشئت گرفته و 
روی تغییر تمرکز داشته است. حاال ذوب آهن 
فقط در سال اول کار روی تولید ریل توانسته 
با رســیدن به ســقف تولید، تیراژش را در این 
بخش به 4۰۰ هزار تن برســاند.  شــاید بتوان 
بدون ذوق زدگی و اغراق این دستاورد را نتیجه 
یک نوآوری سازمانی آن هم در یک برند دولتی 

به حســاب آورد. شــرکتی کــه از تلنبــار نیروهــای اضافی 
یا مشــکالت اقتصاد دولتــی و حواشــی بســیار پیرامون 
اقتصاد و تحریم و... رنج می برد، یکی از چند کارگاه بزرگ 

جهان در زمینه تولید ریل و ریل سوزن شده است.

  جهش نوآورانه در سه گام
اما ذوب آهن برای دســتیابی به ریل راه آهن چه مراحلی 

را طی کرد؟
گام اول؛ گوگردزدایــی: ایــن نخســتین اقدامــی بــود کــه 
برای تولید ریل اســتاندارد اجرا شــد. اهمیــت این اقدام 
در کاهش میــزان گازهای هیــدروژن و اکســیژن در فوالد 
اســت تــا محصــول نهایــی اســتقامت و کیفیــت الزم را 

داشته باشد.
گام دوم؛ عملیات گاززدایی یــا VD: این گام مهم به فوالد 
تولیدشــده در ذوب آهــن کیفیــت باالتــری می بخشــد. 
چگونه؟ از طریق کاهش میزان هیدروژن موجود در فوالد. 
عملیات گاززدایی روند جالبی دارد و از یک نوآوری علمی 
ناشــی می شــود. در این روش حین عملیــات ایجاد خأل، 
گاز آرگون از طریــق نازل کف پاتیل فوالد بــه ذوب دمیده 
می شــود تــا هیــدروژن از فــوالد خــارج شــود و محصولی 

پاکیزه و مقاوم تولید شود.
گام ســوم؛ احداث خط نــورد ریــل: از آنجا کــه ذوب آهن 

بخشــی از تکنولــوژی خــط نــورد ریــل را از آلمــان وارد 
کرده، این خــط دوکاره اســت و امکان تولیــد محصوالت 
پرطرفدارتــر از ریــل را دارد. از ایــن  رو می توانــد حتــی در 
صورت نبــود تقاضای خارجی یا داخلــی کافی، خط را به 

سمت تولید تیرآهن بال پهن هدایت کند.

  هزینه  و سود یک تغییر مسیر
هزینه ای که برای پروژه تولید خط آهن انجام شده، ۲5۷ 
میلیــارد تومــان اســت. رقــم باالیی به نظــر می رســد. اما 
اگــر بگوییــم درآمدزایــی از این طرح ســه هزار 
میلیارد تومان بــوده اســت و ذوب آهن با این 
کار توانسته ۱5۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی 
ریلی داشته باشد، آن وقت مشخص می شود 
که این پروژه ارزش زمان و هزینه ای که صرف 
انجامش شــده، داشــته اســت. به عبارتی تا 
همینجای کار ذوب آهن مزد جسارتش برای 

رفتن به سوی نوآوری سازمانی را گرفته.
نکته دیگری نیز ایــن میان هســت که ارزش 
توجه دارد. اینکه چرا تا پیش از این ریلی در 
داخل تولید نشده عجیب نیست، اما اینکه 
در این زمان کوتاه کارخانه ای دولتی مثل ذوب آهن موفق 
شــده با یک تغییر ســبک، ریــل تولیــد کنــد، کار جالبی 
است که به سه عامل در آن دخیل بوده اند: حمایت های 
دولتی، تضمین تقاضای داخلی و محدودیت در واردات 

خارجی.
تحریم البته هیچ وقت جای خوشــحالی ندارد، اما تکان 
خــوردن و تحریــک شــدن صنعــت در بدتریــن شــرایط 
اقتصادی اتفاق خوشــایندی اســت. این کار اگر از طرف 
یک شرکت دولتی قدیمی تثبیت شده باشد، ارزشمندتر 
هم می شــود . این نشــان می دهد بحث هایــی که برخی 
اقتصاددانان نظیر دنی رادریک درباره نقش دولت ها در 
مسیر نوآوری و صنعتی شــدن می زنند، واقعیت دارد و 
برای جدا شــدن کشــور از وضعیت فعلی، باید به دنبال 

تجربه راه های متفاوتی رفت تا صنعت توسعه یابد.
ذوب آهن در حال حاضر نه تنها نیاز بازار داخلی را تأمین 
می کند، بلکه به فاصله کوتاهی توانســته مشتریانی در 
خارج از ایــران بیابد. آن هم با ســطحی از اســتاندارد که 
هــم در داخــل مقبولیــت دارد و هم مــورد پســند برخی 
خریــداران خارجــی اســت. ایــن گام اول یــک سیاســت 
نوآوری درســت و یک اقدام نوآورانه شــرکتی در بهترین 
زمان ممکن اســت. اقدامــی که راه آهــن را به کردســتان 

عراق رسانده است. 

  جبر زمانه، جسارت تغییر 
کالبدشکافی ریل ساز شدن شرکت ذوب آهن
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دو بخش هیبرید و الکتریکی بــرای فتح بازارهای چین 
و آمریکا اقدام بزرگی است که ریشه در تغییر ساختار 
نــوآوری در بخش مهندســی رنــو دارد. رنو بــرای تحقق 
اهدافش ســازمان خود را به نحوی بازطراحــی کرده که 
بهتر از هر زمانی پذیرای ایده های جدید باشد. پذیرش 
استانداردهای آالیندگی صفر در سال ۲۰5۰ در اتحادیه 
اروپا در عین نیاز به ســودآوری بیشــتر، رنو را مجاب به 
امتحــان راه هــای جدید بــرای تولیــد در بهترین ســطح 

تکنولوژی کرده است.

2025؛ یک موج نو 
برای رنو در بازاری که پیوسته سطح رقابت باال 
می رود، نوآوری یک معنا می دهد: اینکه بتواند بهترین 
باشد. برای این کار، هدف رنو افزایش تولید محصوالت 
متوســط از ۱5 درصد ســال ۲۰۱9 به 4۰ درصد در ســال 
۲۰۲5 اســت. تولید ســه مــدل کامــالً برقی و توســعه ۱۱ 

محصول برقی و هیبریدی در سگمنت های C و D دیگر 
هدفی است که از ســوی رنو پیگیری می شود. همزمان 
برای حفــظ موقعیت برتر در دو ســگمنت A و B، تالش 
الماس بلونیــو بلونکر این اســت کــه برند تازه تأســیس 
موبالیــز را بــا قــدرت در شــهرهای اروپــا توســعه دهد و 
ســاخته های آلپایــن و داچیــا را در ابعــاد گســترده تری 
تولیــد کند. توســعه سیســتم حمل و نقــل اشــتراکی از 
طریــق خودروهای برنــد موبالیز یکــی از خالقیت هایی 
است که بازار خودرو را در افق پیش رو متحول می سازد. 
رنو نیز برای کسب باالترین جایگاه در این بخش تالش 
شــگفت انگیزی از خــود نشــان داده اســت. بســته رنو 
حاال بــا موبالیز کامل اســت و شــرکت دامنــه کثیری از 
محصوالت کالس اقتصادی، اشــتراکی، آفــرود، کاری، 
باری، سواری و پاک یا ســریع و لوکس را تولید می کند. 
ایــن راهــی اســت کــه از منظــر هیئت مدیره شــرکت به 

Nouvelle Vague یا موج تازه شهرت یافته است. 

ســود مهم ترین عامل تحریک رنو است. 
بــرای رســیدن به ســود بیشــتر باید 
ارزش های جدیدی خلق شــوند. 
گزارش هــای پیوســته بخــش 
مالــی رنــو نشــان می دهــد 
از   ً المــاس فرانســوی ابــدا
جایــگاه خــود راضــی نیســت. 
ســودآوری ایــن شــرکت کمتر از 
حد انتظــار و جایــگاه برنــد رنو در 
بــازار پیوســته در حــال تضعیف اســت. 
پاندمی این وضعیت را تشــدید کرده و جمیع مسائل، 
مدل فعلی کســب و کار شــرکت را بــا بحران روبــرو کرده 

است. 
مدل جدید کســب و کار رنو یا همان رنوویشن به دنبال 
کســب ســودهای باال و ارتقای جایگاه رنو در صنعت و 
بازار خودروست. تالش شرکت این است که سودآوری 

ســاالنه را تنهــا در برنــد رنــو بــه ورای ســه میلیــارد دالر 
برساند و حاشیه سود را نیز از مرز 3 درصد عبور دهد. 
در عین حال اتفاقی که قرار اســت تا سال ۲۰۲3 بیفتد 
این اســت که بالغ بر 8 تا 9 درصد ســود شــرکت صرف 
تحقیق و توســعه شــود. ایــن رونــد وقتی محقق شــود، 
سود ساالنه شرکت به شش میلیارد دالر و حاشیه سود 
ساالنه به باالی 5 درصد خواهد رسید؛ عددی که بسیار 
باالتر از میانگین حاشیه سود شرکت های خودروسازی 

مطرح در جهان امروز است. 

2050؛ یک ادیسه سبز
 رنوهای آتــی محصوالتــی متصل و هوشــمند 
خواهند بود که پایدار و ســبز هســتند. کســب رهبری 
بازار در بخش خودروهای متصل و برقی راهی است که 
رنو برگزیده است. استفاده از بهترین فناوری موتور در 

رنو برای گرفتن سهمی 
بیشتر از بازار، با اسم رمز 

رنوویشن به سمت نوآوری 
خواهد رفت!

بهخاطر
ششمیلیارد
دالربیشتر

تحریــم بــرای ذوب آهــن نعمــت بزرگــی بــود! بــا وجــود 
مشکالت بسیار این شرکت، تحریم دســت کم کشور را 
از واردات ریل آهن از هند بی نیاز کرد و ایران ظرف زمانی 

اندک از یک واردکننده ریل به صادرکننده این محصول 
بدل شد. 

این صحبت ها تبلیغاتی نیست و اتفاقی است واقعی که 

خوشبختانه افتاده. ظرفیتی بوده خالی و مستأصل مانده 
و پیوسته ملک طلق خارجی ها و در ایران هم که همیشه 
مــرغ همســایه غــاز اســت. امتنــاع خارجی هــا از فروش 

حسین یاراحمدی، مدیر 
اجرایی »مدکمپ«

موانعتزریقنوآوری
بهصنعتتجهیزات

پزشکی
مارکت تجهیزات پزشکی مارکت بزرگی 
اســت. کل بــازار ایــران چیــزی حــدود 
3 تــا 3/5  میلیــارد دالر اســت و از ایــن 
عــدد ۷۰۰ تــا 8۰۰ ملیــون دالر آن تولید 
و بقیــه آن واردات اســت. در صورتــی 
 که بتوانیم نظام ســالمت را با خودمان 
همــراه کنیــم، امــکان راه انــدازی تعداد 
زیــادی اســتارتاپ در بــازار تجهیــزات 

پزشکی وجود دارد.
ما در بخــش نظام ســالمت یک کمبود 
اساســی داریــم و آن IoT اســت. آینده 
ســخت افزار به اینترنت اشــیا وابســته 
است. شــما باید بتوانید سخت افزاری 
را روی یک پلتفرم آنالیــن ارائه بدهید. 
این از الزامات حوزه تجهیزات پزشــکی 
و مدیکال اســت. زیرا شما می خواهید 
دستگاه را به مصرف کننده بدهید تا آن 
را به خانه اش ببرد و پزشــک او را از دور 

کنترل کند. 
ما باید به اینجا برسیم، ولی متأسفانه 
با توجه به اینکه دیتای سالمت، دیتای 
استراتژیکی ا ست، ما هنوز نمی توانیم 
اینترنت بیــس  صــورت  بــه  را  آن 
)اینترنت محــور( جلــو ببریــم. اگــر این 
مشــکل حــل شــود، می توانیــم تعــداد 
زیــادی اســتارتاپ در حــوزه ســالمت 

داشته  باشیم.
گرفتاری هایــی کــه در حــوزه رگوالتــوری 
حوزه سالمت و رگوالتوری حوزه صنعت 
داشــته ایم، بســیار زیادنــد. رگوالتــور 
بایــد خــودش را با بحــث رگوالتــوری در 
صنعت و در حــوزه تجهیزات پزشــکی 
آپدیــت کنــد. امــا هنــوز ایــن اتفــاق 
نیفتاده اســت. ما هنوز تصور می کنیم 
در حــوزه صنعــت یــک کارخانــه بایــد 
ماشــین آالت داشــته باشــد تــا بتوانیم 
بــه آن پروانــه بهره بــرداری بدهیــم، در 
صورتــی  کــه بزرگ تریــن کارخانه هــای 
دنیا هم ریموت )از راه دور( کارهایشان 
را انجــام می دهنــد. ولــی ایــن مــدل در 
وزارت صنعت  و  معدن ما تعریف نشده 
 اســت. صنعت تجهیــزات پزشــکی ما 
هــم همین طــور اســت. االن بخواهیــد 
استانداردی درحوزه تجهیزات  پزشکی 
بگیرید، چیزی در حدود دو سال درگیر 
ایــن قضیــه هســتید. بــه این دلیــل که 
تنها ۱3 کارشناس برای بررسی کار پنج 
  هزار تولیدکننده تجهیزات پزشکی در 

نظر گرفته شده است.

INTRODUCTIONمعرفی
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معتقدنــد  بپرســید،  نوپــا  کســب و کارهای  از  اگــر 
سرمایه گذاران خطرپذیر کم تعدادند و همین هم سبب 
شده نتوانند ایده هایشان را آن طور که باید و شاید اجرا 

کنند. ولی وحیــد محمودیــان، مدیر مرکز نــوآوری ایران 
زمین، معتقد است کسب و کارهای باکیفیتی که بشود 
روی آن ها سرمایه گذاری کرد، کم شمار است و همین هم 

باعث شــده بخش بزرگی از مراکز نوآوری و فضاهای کار 
اشتراکی خالی بماند. او می گوید این مشکل در قسمت 
آموزش ریشه دارد و این شــیوه تفکر چیزی است که از 

در مجمــوع چــه فعالیت هایــی در مرکز 
نوآوری انجام می دهید؟

همان طــور که گفتــم، پیــش از ایــن ســرمایه گذاری جزو 
اهــداف مرکــز نبــود. مهم تریــن مأموریتــی کــه بــه مرکز 
نــوآوری محول شــد و محــور زنجیــره ارزش قــرار گرفت، 
بحــث بوم ایــران زمیــن و بــوم نــوآوری بانک ایــران زمین 
بــود کــه آن را محــور کلیــه خدمــات قــرار دادیم، بــه این 
شــکل که مرکز نوآوری تــالش می کند به پیشــخان ارائه 

بانــک  دیجیتــال  خدمــات 
ایــران زمیــن تبدیــل و محــل 
تمــاس تمــام کســب و کارهای 
نوپــا و اســتارتاپی، فین تــک 
حتــی  و  حوزه هــا  ســایر  و 
کســب و کارهای بزرگ تــر بــا 
دیجیتــال  ســرویس های 
بانک شــود. ما روی بستر بوم 
ایــران زمیــن یــا آی زد بــوم کــه 
داریــم، حــدود 3۰۰ ســرویس 
مختلــف بانکــی را در قالــب 
ای پی آی )API( و سرویس های 
دیگــر ارائــه می کنیــم. نقــش 
مرکــز نــوآوری ایــن اســت کــه 

ایــن ســرویس ها و زیرســاختش را بهینــه کنــد و آن را 
در اختیــار کســب و کارهای مختلــف قــرار دهــد. یکی از 
مهم ترین مشــتریان ایــن زیرســاخت ها اســتارتاپ ها و 
کســب و کارهای نوپا بودنــد. در این مورد ســختگیری ای 
وجود نداشت که فقط خدمات را به کسب و کارهای حوزه 
فین تک عرضه کنیم و حوزه های سالمت، اینترنت اشیا، 
انرژی، گردشگری و... را هم جزو موارد عالقه مندی خود 
معرفی کردیم. سبدی از مجموعه ســرویس هایی داریم 
که بــه درد کســب و کارهای فعــال در حوزه هــای مختلف 
می خــورد، اعــم از ســرویس های بیمــه، بــازار ســرمایه، 

پرداخت، اپراتوری، FCP و...
بــر ایــن اســاس، هــر کســب  وکاری کــه عالقه مند باشــد 
از ســرویس های شــتابدهی و پیش شــتابدهی و ســایر 
خدمات ما اســتفاده کند، ارزیابی می شــود و در صورت 
قبولی، مورد حمایت قرار می گیرد. ممکن اســت خیلی 
از اســتارتاپ ها هــم تنهــا بخواهنــد از خدمــات بــوم مــا 
اســتفاده کنند. در اینجا نیز تســهیالتی داریم. در کنار 
همه این فعالیت هــا، آکادمی ایران زمیــن را هم در مرکز 
نوآوری راه اندازی کردیم که تمرکزش بــر حوزه بانکداری 
دیجیتال و موضوعات مرتبط با کسب وکارهای نوپاست. 
این ها محور اصلی فعالیت های ما و مواردی است که به 
قالب شــتابدهنده اضافه شــده اند. اما همچنان روحیه 
پویای خود را حفظ کرده ایم کــه اگر متوجه نیاز جدیدی 
شدیم که می توانست تکمیل کننده زنجیره ارزش باشد، 

اضافه اش کنیم. 

تا به حال چند شرکت از این حمایت ها 
اســتفاده کرده انــد و در چــه حوزه هایــی فعالیــت 
داشــته اند؟ میــزان ســرمایه گذاری های صــورت 

گرفته چقدر بوده است؟
در سال جاری ما یک سیدمانی ۱5۰ میلیون تومانی داریم 
برای شرکت ها و تیم هایی که در چرخه شتابدهی مان قرار 
می گیرند. فضای کار اشتراکی و امکانات دیگری هم داریم 
که می توانند از آن ها اســتفاده کننــد. از طرفی این تیم ها 
می توانند با تســهیالت ویژه ای از مجموعه سرویس های 
بانکی و غیربانکی مان ســود ببرند. ما به دلیــل زمانی که 
روی شکل دهی به مرکز نوآوری گذاشتیم، فاصله ای افتاد 
و چند وقتی است تیم جدید نپذیرفته ایم. ولی زمستان 
سال گذشته و بهار امسال فراخوان های جدیدی منتشر 
کردیــم. تیم هایی کــه از این طریق درخواســت خــود را به 
مجموعه ما ارائه کرده اند، در حال حاضر در مراحل پایانی 
ارزیابی قــرار دارنــد و یکی، دو تیــم هم ثبت نام شــده اند. 

تیم هــای دیگــری نیــز در خروجی هــای ایــن فراخوان هــا 
هســتند که به چرخه شــتابدهی یا دوره پیش شتابدهی 
اضافه می شوند. مستقل از تیم هایی که برای شتابدهی 
پیش خودمان هســتند، ما ایــن پنجره را باز گذاشــته ایم 
که تیم هایی صرفا برای درخواســت ســرمایه گذاری به ما 
مراجعه کنند. تا به حال ارزیابی اولیه ۲۰ تا 3۰ مجموعه  
انجــام شــده و ســه تا از آن هــا بــه مرحلــه بعــدی راه پیــدا 
کرده اند. یکــی، دو مصوبــه ســرمایه گذاری در حــد یکی، 
دو میلیــارد تومان داشــتیم که 
در مرحلــه آخــر هســتند. این 
اتفاقــات بــه صــورت مــداوم 
در جریاننــد. ســرمایه گذاری 
هــم الزامــا از ســوی مــا صورت 
نمی گیــرد. از آنجا کــه به بانک 
ایران زمین وابســته ایم، گاهی 
ممکن است این سرمایه گذاری 
از ســوی بانــک یا شــرکت های 
دیگرمان اتفاق بیفتد. مثال در 
مجموعه شرکت هایی در سبد 
سرمایه گذاری هستند، شرکت 
نیروگاهی داریم. ممکن است 
کســب وکاری در حــوزه انــرژی 
وجود داشته باشد که برای مجموعه نیروگاهی ما جذاب 
باشــد. در آنجا ما ارتباط بین این دو را ایجاد می کنیم که 
شــرکت نیروگاهی مان روی تیم سرمایه گذاری انجام کند 
و با اســتفاده از محصول ایــن تیم بتواند مشــکل خود را 

حل کند. 

شــرکت هایی که از سوی شــما حمایت 
شدند در چه حوزه هایی فعالیت می کنند؟

یکی از آن ها محصول منحصر به فردی در حوزه بازاریابی 
بانک و بیمــه دارد که قرار اســت بــه زودی از آن رونمایی 
شــود. دیگری یــک مرکــز تمــاس دیجیتال اســت و یک 
شــرکت دیگر هم در حوزه کشاورزی هوشــمند فعالیت 
دارد که این آخری هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. 

برای امسال چقدر توان سرمایه گذاری 
دارید؟

چون سرمایه گذاری را لزوما ما انجام نمی دهیم، سقفی 
هم بــرای ســرمایه گذاری در نظر نگرفته ایــم. همه این ها 
به کیفیــت تیم هــای مراجعه کننــده بســتگی دارد و اگر 
تیم باکیفیتی داشته باشــیم، هیچ سقف و محدودیتی 
را لحــاظ نمی کنیم. هر چقــدر کیفیت ایــن تیم ها باالتر 
باشــد، امکان اینکــه بتواند از ســمت ما ســرمایه جذب 

کند، بیشتر است. 

اگر کسی بخواهد از سوی شما پذیرش 
شود، چه مراحلی را باید طی کند؟

در سال گذشــته فرایندهای این کار به صورت منسجم 
تدویــن شــده و در اختیــار تیم هــا قــرار گرفتــه اســت. 
االن ســعی داریم همــه را در قالــب یک ســایت متمرکز 
کنیم تــا هر مجموعــه ای کــه عالقه مند باشــد در مرحله 
سرمایه گذاری، شتابدهی یا پیش شتابدهی از خدمات 
ما اســتفاده کند، به راحتی بــا مراجعه به ســایت بتواند 
درخواســت خود را ارائه دهــد. بعد با آن ها بــرای گرفتن 

مستندات بیشتر تماس گرفته می شود. 

ســوی  از  نــوآوری  مرکــز  ایجــاد 
کســب و کارهای بالــغ، چگونــه می توانــد بــه رونــق 
اقتصاد مبتنی بر نوآوری کمک کند؟ اصال با توجه 
به تعداد کسب و کارهای نوآور، به این تعداد مرکز 

نوآوری و فضای کار اشتراکی نیاز داریم؟
مهم ترین پاشنه آشیل استارتاپ ها این است که فضای 
کســب وکار را به خوبــی نمی شناســند و از همیــن نقطه 

هم ضربه میخورنــد. اما چنانچه کســانی کــه به فضای 
کسب وکار آشنا هســتند، به حوزه نوآوری پا بگذارند یا 
در کنار تیم های نــوآور قرار بگیرند، نتیجــه بهتر خواهد 
بود. البته این مراکز نوآوری وابســته به شرکت های بالغ 
به دو شکل فعال هستند که هر دو مدل سودمند است. 
گاهــی درون ســازمانی اســت و در اصل واحــد تحقیق و 
توسعه خود شرکت به حساب می آید. در اینجا پروژه ها 
را خــود تعریــف می کننــد و بــه راه حــل می رســند. مدل 
دیگری که ما به آن شــکل فعالیت می کنیــم، دادن فضا 
و امکانات الزم بــه تیم های کوچک باکیفیت اســت. اما 
گفتــن این نکتــه ضروری اســت کــه متأســفانه تیم های 
اســتارتاپی باکیفیت کم تعداد هستند و به همین دلیل 
بخش بزرگی از ظرفیت مراکز نوآوری و شتابدهنده های 
کشــور خالــی اســت. اینجاســت کــه مراکــز نــوآوری از 
ظرفیت هــای خالــی خــود اســتفاده می کننــد و حداقــل 
بخشــی از فضــا را بــه تحقیــق و توســعه درون ســازمانی 

اختصاص می دهند. 
البته مــا در مرکز نــوآوری ایــران زمین ســعی می کنیم با 
فراخوان هــا و برنامه هــای گوناگــون تیم هــای مختلفــی 
 Reverse( را جذب کنیــم. از مدل هــای ارائــه معکــوس
Pitch( و اســتارتاپ اســتودیو اســتفاده می کنیــم تــا 
مسائل بانک و شرکت های بزرگ را با تیم های استارتاپی 
مطــرح کنیــم و برایشــان راه حل هــای اســتارتاپی پیــدا 
کنیم. حســن بزرگش این اســت کــه وقتی با مــدل ارائه 
معکوس، استارتاپی را شکل می دهید، مشتری، منتور و 
تا حدود زیادی سرمایه گذارش مشخص است و شانس 

دستیابی به موفقیت آن بسیار باال می رود. 
ما ســعی کردیم همــه مدل هــا را درکنــار یکدیگر 
داشــته  باشــیم و تمرکزمــان را فقــط روی تحقیق 
و توســعه ، ارائــه معکــوس یــا شــتابدهی صــرف 
نگذاریم. سعی کردیم همه پنجره های فرصت را 
باز بگذاریم و اتفاقا با همیــن مدل ارائه معکوس 
و استارتاپ استودیو، پنج شش تیم جذب کردیم 
که مشکالت شرکت های هلدینگ را حل کنند و 

 االن کسب و کارهای کوچکی هستند. 
حوزه فعالیتشان فین تک بود؟

تقریبــا بلــه. مثــال مــا دســتیار هوشــمند و مرکــز تماس 
دیجیتال را داشــتیم که چون این ها نشئت گرفته از نیاز 
بانک بودنــد، حوزه فعالیتشــان هــم در نهایت فین تک 

بود.  

آفتی کــه فکر می کنیــد در آینــده دور یا 
نزدیــک ایــن اکوسیســتم را تهدیــد می کنــد، 

چیست؟
آفتــی کــه می خواهــم از آن حــرف می زنــم، دور نیســت 
و همیــن حــاال اتفــاق افتــاده. مــوج حمایت هــای 
کارشناسی نشــده و نامنســجم که چندان هوشــمندانه 
نیز نیســتند، خود یک مســئله جدی اســت. بعضی ها 
می خواهنــد فقــط کاری در ایــن زمینــه کــرده باشــند و 
فعالیتشــان به ضرر کسب وکارهاســت. می تــوان گفت 
تعداد شتابدهنده های ما خیلی بیشتر از استارتاپ های 
خوبی اســت که نیاز به حمایت های این چنینی دارند و 
این اتفاق خوبی نیســت. موجی ایجاد شــده کــه باید از 
اســتارتاپ ها حمایت کرد، ولی به این فکر نشــده که در 
ابتدا باید روحیه استارتاپی را شکل داد. این هم وظیفه 
بخش آموزش در کشور ماست که رویکرد تفکر خالق و 
استارتاپی را در نوجوانان و جوانان ما پرورش نمی دهد و 

منابع هدر می روند. 
ما در این راســتا قدمــی برداشــته ایم و قــراردادی با یکی 
از دبیرســتان های تیزهوشــان تهــران منعقــد کرده ایــم 
تــا بچه هــا را بــا فضــای اســتارتاپی و خالقیت و نــوآوری 
در کســب وکار آشــنا کنیــم. آمــوزش یــک گام پیــش از 
آماده ســازی زیرساخت هاســت و الزم اســت کــه در این 

زمینه سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد.  

گفت وگو با وحید محمودیان، مدیر مرکز نوآوری ایران زمین

تعداد شتابدهنده ها 
از تعداد استارتاپ های 

مستعد بیشتر شده!

جاومکان نوآوری
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ســنین پایین تــر باید بــه فرزندان خــود آمــوزش بدهیم. 
با ایــن حــال درِ مرکز نــوآوری ایــران زمیــن را بــا امکانات 
شــتابدهی، پیش شــتابدهی، فضــای کار اشــتراکی و 
ســرمایه گذاری باز گذاشــته که هر تیمی که فکر می کند 
ایده جذابــی دارد، در ســایت ثبت نام کنــد. محمودیان 
می گوید با وجود اینکه در چند حوزه خاص عالقه مند به 
سرمایه گذاری هستند، اما پنجره فرصت را به روی خود 
و کسب و کارها نمی بندند و آماده اند تا در سایر حوزه ها 

هم از ظرفیت کسب و کارهای نوپا استفاده کنند.

چه شــد که تصمیم بــه راه انــدازی مرکز 
نوآوری ایران  زمین گرفتید و اساسا این مرکز چطور 

پا گرفت؟
دو ســال از زمانی که بانک ایــران زمین به فکــر ایجاد مرکز 
نوآوری افتاد و مقدمات آن را فراهم کرد، می گذرد. همانند 
ســایر مجموعه هایی که در این حوزه کار کرده اند، اســاس 
شکل گیری آن، ارتباط بیشتر با نســل جدید و بهره گیری 
از نوآوری ها و توانایی های آن ها و حمایت از کسب وکارهای 
جدید اســت. ایــن مرکز ابتــدا در قالــب یک شــتابدهنده 
راه اندازی شد، ولی از آنجا که روحیه ای استارتاپی در فرایند 
شکل گیری و نحوه اداره اش وجود داشت، طی مدتی کوتاه 
بنا بر نیاز، درعملکردها و مأموریت های آن تغییر داده شد. 
به این ترتیب، در کمتر از شش ماه، بخش های دیگری هم به 
مجموعه اضافه گردید. شتابدهنده به شکل کامل حفظ و 

سرمایه گذاری روی کسب و کارها به آن اضافه شد.

متأسفانهتیمهای
استارتاپیباکیفیت
کمتعدادهستندوبه

همیندلیلبخشبزرگی
ازظرفیتمراکزنوآوری
وشتابدهندههایکشور

خالیاست

جذب سرمایه 30 میلیون دالری
زاگ پرت، مدیرعامل کسب وکار 
پلید )Plaid( که در حوزه ارائه راهکارهای 
فین تکــی بــه شــرکت ها خدمــات ارائــه 
می دهــد، خبــر داده به تازگــی 3۰ میلیون 

دالر جذب سرمایه کرده است.

سرمایه گذاری روی 110 استارتاپ
 ۲۰۲۱ ســال  همین جــای  تــا 
میــالدی، تایگرگلوبــال کــه یــک شــرکت 
سرمایه گذاری مستقر در نیویورک و فعال 
در حوزه کســب وکارهای اینترنتی است، 
در بیش از ۱۱۰ اســتارتاپ و شــرکت نوآور 

سرمایه گذاری کرده است. 

معامله تازه فاکتوری 14
پروبایک تــول یــک کســب وکار 
در  دوچرخــه  جانبــی  لــوازم  تولیــد 
لوکزامبــورگ اســت کــه به تازگــی توســط 
شــرکت ســرمایه گذاری فاکتــوری ۱4 

تصاحب شده است.

حمایت هارلی از آپ تایم
چــاد هارلــی، هنم بنیان گــذار 
یوتیــوب از اســتارتاپ آپ تایــم بــا یــک 
تزریق ســرمایه 3 میلیون دالری حمایت 
کــرده اســت. آپ تــام روی خالصــه کردن 

محتواهای مفید تمرکز دارد.

   عکس:  پریا حاجیلو
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سياستگذار
P O L I C Y M A K E R

می گوید تا پایان شهریور سال گذشته ارزش ریالی تجارت 
الکترونیکی کشور ۶39 هزار میلیارد تومان بوده که از این 
رقم 44۷ هزار میلیارد تومان آن از طریق درگاه های پرداخت 
اینترنتی صورت گرفته و ۱9۲ هزار میلیارد تومان آن از دیگر 
روش های پرداخت به دســت آمده اســت. همین داده ها 
نشان می دهد که از حدود 333 هزار وبسایتی که در زمینه 
تجارت الکترونیکی در کشور فعال بوده اند، تنها ۷۶ هزار 
وبســایت نماد اعتمــاد داشــته اند. به عبارتــی یک پنجم 
وبســایت های فعــال در زمینه تجــارت الکترونیــک نماد 

اعتماد داشته اند. 

احراز هویت ای نماد کارایی دارد؟
 نمــاد اعتمــاد ادعــای حفاظــت از حقــوق 
مصرف کننــدگان را دارد، امــا حقیقــت آن چیــز دیگــری 
است و شاید هم مصداق ضرب المثل باد در قفس کردن 
باشد. کاری که ای نماد می کند، احراز هویت و صالحیت 

کسب وکارهای اینترنتی برای ارائه خدمات است. از  لحاظ 
قانونی و حقوقی، ای نماد اعتمادآور است، اما کسب و کارها 

می گویند عمال به مجوز فعالیت تبدیل شده است. 
از ســویی دیگر نیز منتقدان می گویند احــراز هویتی که با 
ای نماد صورت می گیرد، کارآمدی چندانی ندارد و فقط کار 
را برای کسانی که می خواهند در حیطه قانون فعالیت کنند، 
دشوار می کند. گذشته از این، امکان دور زدن احراز هویت 
یا جعل نماد اعتماد نیز وجود دارد. برای مثال گاه صاحبان 
کسب و کارها برای یک وبســایت دیگر ای نماد می گیرند و 
از درگاه آن، برای وبســایت خود اســتفاده می کنند. تردید 
در صالحیــت ای نماد برای رســیدگی به بررســی عملکرد 
کســب وکارهای اینترنتی و رسیدگی به شکایات نیز جای 
خــود را دارد. به ویــژه بــا حضــور ســه بازیگــر دیگــر، یعنی 
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه کشوری 
کســب و کارهای مجــازی و ســازمان نظام صنفــی رایانه ای 

کشور که هرکدام داعیه رصد و پایش این حوزه را دارند. 

اینماد:باددر
قفسکردن

هم مالکان کسب وکارهای 
اینترنتی و هم مشتریان آن ها 

از ای نماد می نالند، ای نماد 
چطور موفق شده این همه 

منتقد برای خودش بسازد؟!

خرید آنالین از فروشگاه های اینترنتی ساده تر از خریدهای 
حضوری اســت. به خصــوص در دوره بحرانی همه گیری 
ویــروس کرونــا، اســتقبال مــردم از پلتفرم هــای اینترنتی 
نیز بیشــتر شــده اســت. به تبع آن بــا افزایــش خریدها، 
مشکالت کسب و کارهای آنالین و نارضایتی های خریداران 
هم باالتر می رود. فروش محصوالت اشتباهی یا تقلبی، 
حمل و نقل نامناسب، ارسال نشدن به موقع، مشکالت 
بازپرداخــت وجــه، نداشــتن خدمات پــس از فــروش و... 
همگی عواملی اند کــه ممکن اســت خریــداران را به فکر 
بیندازند که از فروشگاه ها شکایت کنند. حاال مرکز توسعه 
تجارت الکترونیک خبر داده با همکاری سازمان حمایت 
از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، واحد رســیدگی به 
شــکایات راه انــدازی کــرده و گفتــه مشــتریان ناراضــی از 
عملکــرد وبســایت های دارای نماد اعتمــاد این امــکان را 
یافته اند که شکایت خود را در سامانه ای نماد ثبت کنند 

تا به آن رسیدگی شود.

چه چیزی عوض شده است؟ 
مرکز توســعه تجارت الکترونیکی از ســال 94 به 
ســایت ها و فروشــگاه های اینترنتی نماد اعتماد یا همان 
ای نماد می دهد. ایــن نماد به منزله تأییــد اعتبار و هویت 
فروشگاه هاست تا خریداران با خیالی آسوده تر خرید خود 
را انجام دهند و در صورت بروز مشکل هم بتوانند موضوع 

را پیگیری کنند. 
اطالعــات چندانــی دربــاره این ســامانه منتشــر نشــده و 
توضیحات محدود به خبری است که مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی روی خروجی وبســایت خود گذاشته است. 
این مرکــز در اطالعیه خــود صرفا به این بســنده کــرده که 
رسیدگی به شکایت طبق مراحل طراحی شده در سامانه 
ای نمــاد پیگیــری می شــود و در صــورت پاســخگو نبــودن 
کسب وکار، موضوع به واحد رسیدگی به شکایات می رود 
و پس از بررسی، در صورت نیاز، پرونده کسب وکار متخلف 
جهت رســیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.  تا 

پیش از این هم می دانستیم روال کار این طور است که اگر 
کسی قصد شکایت از یک کسب و کار اینترنتی دارای نماد 
اعتماد داشته باشد، باید به سایت رسمی ای نماد مراجعه 
کند و پــس از ثبت نام، شــکایت خــود را به عالوه اســناد و 
مدارک ثبت کند تا به آن رســیدگی شود. حال مشخص 
نیســت آیا این واحد جدیــد قرار اســت کاری متفــاوت از 
گذشته انجام  دهد یا اساسا روال رسیدگی  به شکایت ها 
را عوض کرده اند. گرچه ممکن است این ابهام در روزهای 
آینده رفع شود، کمکی به فهم فلسفه وجودی نماد اعتماد 
و عملکرد مرکز تجارت الکترونیک در زمینه احراز هویت 
کسب و کارهای اینترنتی و رسیدگی به شکایت ها نخواهد 

کرد. 

23 درصد وبسایت ها نماد اعتماد دارند 
 آمارهایی که خودِ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
منتشر کرده نیز همین موضوع را نشان می دهد. این مرکز 

مروری جزء به جزء بر طرحی که با محوریت شرکت های 
دانش بنیان ممکن است برخی چالش های اقتصاد 

نوآوری را برطرف کند؛ البته این خطر هم وجود دارد که در 
نهایت صرفا بر تعداد و کمیت آن ها بیفزاید

دانش بنیان ها 
در ایستگاه بهارستان

فعالیت های دانش بنیان یکی از مضامین پرتکرار سال های 
اخیر در کشــور بــوده اســت. طرحی کــه معاونــت علمی و 
فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی دنبال کرده اند و با تمام 
نقدهایی که تعریف و اجرای آن وجود دارد حاال جز اینکه 
هزاران شرکت بزرگ و کوچک دانش بنیان در کشور فعالند، 

عده ای هم می گویند می شــود رؤیــای اقتصاد 
بدون نفت را با اقتصاد دانش بنیان عملی کرد. 
اگر جای عنوان مناقشــه برانگیز دانش بنیان، 
نوآور بگذاریم شاید بتوان گفت در سر داشتن 
چنین رویایی چندان خیالبافی نیست. اما اگر 
همین دانش بنیان  کــه حمایت های زیــادی را 
پشت سر خود می بیند را هم مالک بگیریم باز 

موانع برای چنین رویایی بسیار زیادند.
حاال نمایندگان طرحی را به نام »جهش تولید 
دانش بنیان« نوشــته اند تا موانــع و چالش ها 

را از سر راه فعالیت های آن ها بردارند. این طرح ۱۶ ماده ای 

دومین تالش جــدی نهاد قانونگذار بعــد از تصویب قانون 
حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان در ســال 89 اســت. 
قانونی کــه برای شــروع خــوب بــود، اما کیســت کــه نداند 
اقتضائــات فضــای کســب وکار و نیازهــای شــرکت ها در 
ســال های اخیر عوض شــده اســت. تدوین کنندگان طرح 
جهش تولید دانش بنیان هم همین ادعا را مطرح می کنند. 
آن هــا می گوینــد بــا بررســی هایی کــه کرده انــد و ارتباطات 
نزدیکی که با کمیسیون کســب و کارهای دانش بنیان اتاق 
بازرگانی ایــران و معاونت علمــی و فناوری داشــته اند، ۱۰5 
چالش شــرکت های دانش بنیان را شناســایی کرده اند و از 
آنجا که برنامه این بوده که کشور از نظر تعداد شرکت های 
دانش بنیــان به حــدود 4۰۰ هــزار برســد، بهتریــن راه را در 
نوشتن قانونی جامع تر دیده اند تا گلوگاه ها و موانع فعالیت 
این کسب وکارها دیده شود. در طرح جدید برای مشکالتی 
که شرکت های دانش بنیان در حوزه های مالیاتی، بیمه ای، 
دریافت مجوز، صادرات و... احکام مختلفی صادر شده که 

در چند حوزه باید آن ها را دسته بندی کرد.

 حمایت از تولیدات شرکت های 
دانش بنیان 

ممنوعیــت واردات کاالهــای دارای نمونه مشــابه داخلی، 
مهم ترین سیاســت حمایتی دولت و مجلــس از تولید در 
ســال های اخیــر اســت. حاال ایــن ممنوعیــت بــه کاالهای 
دانش بنیان هم رســیده و نماینــدگان در مــاده ۱ طرح خود 
به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی تکلیف کرده اند که از 
این به بعد نیازشان به اقالم با قیمت  بیشتر از یک میلیون 
دالر را از تولیدکنندگان داخلی تأمیــن کنند. ماده ۱۰ طرح 
نیز موضوع مشــابهی دارد، به این شــرح که دســتگاه های 
اجرایی اگر بخواهند محصول دانش بنیانی را که بار اولین 
بار در کشــور ســاخته می شــود خریداری کنند، می توانند 
بدون رعایت تشــریفات برگزاری مناقصات، با مؤسسات 
و شرکت های دانش بنیان تولیدکننده وارد معامله شوند. 

 افزایش سرمایه صندوق نوآوری
در طرح جهش تولید دانش بنیان، مسئولیت 
پیگیــرِی اجــرا بــه معاونــت علمــی و فنــاوری 
ســپرده شــده و تا حدود زیادی هم دســت این 
معاونــت باز و قــدرت و اعتبــار الزم بــه آن داده 
شده است. از جمله در ماده ۲ طرح گفته شده 
تصمیم گیــری دربــاره حل و فصــل مشــکالت 
واحدهای تولیدی بدون حضور معاونت علمی 
و فناوری بی فایده اســت و پیشــنهاد شده این 
نهاد بــه عضویــت »ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولید« 

درآید. در طرح جدید، به افزایش سرمایه صندوق نوآوری 
و شکوفایی هم توجه شده است. محل این تأمین سرمایه 
هم منابع آزادشــده از حقوق گمرگی واردات ماشــین آالت 
خطوط تولید تعیین شده است. آن طور که در ماده 3 طرح 
آمده، واردات ماشــین آالت خط تولید واحدهای تولیدی، 
صنعتی و معدنی مجاز، مشــمول پرداخت حقوق ورودی 
است. نمایندگان مجلس می خواهند ســاالنه نیم درصد 
منابعی را که از این راه به دست می آید، به سرمایه صندوق 

نوآوری و شکوفایی اختصاص دهند.

 نظام صنفی رایانه ای زمام دار دانش بنیان ها 
می شود

مــاده 5 طــرح امــا بســیاری کلیــدی اســت و چنانچــه بــه 
قانون تبدیل شود، اختالف نظرها میان دســتگاه ها درباره 
کسب و کارهای مجازی را کمتر می کند. اولین نکته آن است 
که دســتگاه های اجرایی دیگر نمی تواننــد مانع از فعالیت 
کســب و کارهای مجازی و پلتفرم ها شــوند و از آن ها مجوز 
بخواهند، بلکه موظف شده اند الزامات فنی الزم فعالیت 
این کسب وکارها را در حوزه کاری شان با همکاری معاونت 
علمی و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت 
صمت تهیه کننــد. نکتــه دیگر این اســت که اشــخاص و 
فعاالنی که پروانه کســب از ســازمان نظام صنفی کشور را 
دریافت کرده اند، دیگر نیازی نیســت از مراجع دیگر برای 
فعالیت های آنالین خود مجوز بگیرند. هدف این ماده هم 
رها کــردن کســب و کارها از مســیرهای پرپیچ و خــم گرفتن 

مجوز است.

 حق بهره برداری از دارایی های معنوی
تحــول اساســی دیگــر، حــق بهره بــرداری از دســتاوردهای 
پژوهشــی اســت که با این حســاب دیگــر تنهــا در اختیار 
دولــت نخواهــد بــود. در مــاده ۶ طــرح جهــش تولیــد 
دانش بنیــان آمده کــه دســتگاه های اجرایی، دانشــگاه ها، 
مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانند تمام 
یا بخشــی از دارایی های فکری، دســتاوردهای پژوهشــی و 
حق بهره برداری از آن ها را به صورت بالعوض به شرکت ها 
و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز 

رشد و پارک های علم و فناوری واگذار کنند. 

 معافیت دانش بنیان ها از پرداخت عوارض
امتیاز دیگــری که بــه شــرکت های دانش بنیان داده شــده، 
مربوط بــه قوانین شهرداری  هاســت. بــر پایه مــاده ۷ طرح، 
شرکت های دانش بنیان همانند دفاتر مهندسی محدودیتی 
برای اســتفاده از ســاختمان های غیرتجــاری ندارند. یعنی 

اگر شرکت ها در مناطق غیرتجاری دفتر دایر کنند، نه تنها 
جریمه نمی شوند، بلکه عوارض هم پرداخت نخواهند کرد. 
تا پیش از این شرکت های دانش بنیان در محدوده پارک های 
علم و فناوری، پردیس ها و کارخانه های نوآوری از معافیت 
برخوردار بودند و با این حکم از این به بعد در دیگر مناطق 
شهری نیز مستقر خواهند شد. همچنین دستگاه ها مجاز 
شده اند امالک، زمین و ساختمان های خود را برای استقرار 
شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، 
مراکز نوآوری دانشگاه ها و واحدهای خالق، بدون واگذاری 

مالکیت در اختیار آن ها قرار دهند. 

 تأسیس پارک های علم و فناوری در مناطق 
ویژه

در طرح جهش تولید دانش بنیان، شــرکت ها و واحدهای 
فناور مستقر در پارک های علم و فناوری هم ردیف واحدهای 
اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی قرار گرفته اند. مطابق ماده 
۷ این طرح، تمام امتیازهای مناطــق ویژه اقتصادی باید به 
شرکت های دانش بنیان هم تعلق گیرد. این بدان معناست 
که دولت باید همان طور که زیرســاخت های اساسی )آب، 
برق، گاز، زیرســاخت های مخابراتی( واحدهای اقتصادی 
در مناطــق ویــژه را تأمیــن می کنــد، بــرای کســب و کارهای 
دانش بنیــان نیز چنین تعهــدی را اجرایی کنــد. در یکی از 
بندهای همین طرح آمده کــه در مناطق ویــژه محدودیتی 
برای ایجاد پارک های علم و فناوری وجــود ندارد و برخالف 
مناطق آزاد که ایجاد آن ها باید به تصویب مجلس برسد، 
دربــاره پارک هــای علــم و فنــاوری نیــاز بــه چنین اجــازه ای 

نیست.

 معافیت های بیمه ای و مالیاتی
در زمینــه قوانیــن مالیاتــی نیــز در ایــن طــرح امتیازهایــی 
بــرای دســتگاه های اجرایی و واحدهــای اقتصــادی در نظر 
گرفته شــده تا بیشتر به ســمت توســعه نوآوری و اقتصاد 
دانش بنیان حرکت کنند. برای مثــال در ماده 8 طرح آمده 
که چنانچه دستگاه های اجرایی با شرکت های دانش بنیان 
قراردادهــای فنــاوری ببندنــد، از معافیت هــای بیمــه ای و 
مالیاتی بهره مند می شوند. در ماده ۱۱ طرح نیز نمایندگان 
مقــرر کرده انــد معــادل هزینــه ای کــه واحدهــای تولیــدی 
صادرکننده بــرای فعالیت های تحقیق و توســعه پرداخت 
می کنند، اعتبار مالیاتی بــه آن ها تعلق بگیــرد که قابلیت 
انتقال بــه ســال های بعد را هــم خواهد داشــت. عــالوه بر 
این کمک های بالعــوض دولتی، شــرکت های دانش بنیان 
و واحدهای فناور مســتقر در مراکز رشد و پارک های علم و 

فناوری از مالیات معاف هستند.

کدام قوانین از طرح جهش تولید دانش بنیان تأثیر می پذیرند؟

غربالگریقانونبراینوآورها
طــرح »جهــش تولیــد دانش بنیــان« رویکــرد 
فعالیــت   بــه  امیدوارکننــده ای  و  مثبــت 
شــرکت های دانش بنیــان و واحدهــای فعــال 
در پار ک هــای علــم و فنــاوری دارد و بــه نظــر 
می رســد اگر طرح فعلی به قانون تبدیل شــود، 
دســت کم تا چند ســال خألهــا و شــکاف هایی 
را کــه دانش بنیان هــا بــا آن روبــرو بودنــد، پــر 
خواهــد کرد. در عیــن حال طرح جهــش تولید 
دانش بنیان ناظر به تصحیح یا افزودن مواردی 
بــه مــواد و بندهــای قانونی اســت کــه برخی از 
آن هــا در ردیــف احــکام توســعه ای کشــور هم 
هســتند. بررســی های مــا نشــان می دهــد اگر 
ایرادی به طرح گرفته نشــود و به همین شکلی 
کــه نماینــدگان تصویــب کرده انــد، تبدیــل بــه 
قانــون شــود، حداقــل بایــد 9 قانــون موضوعی 
دیگر کشور نیز اصالح شــوند و 33 تغییر داده 

شود که در نوع خود کم سابقه است.
از مهم ترین قوانینی که باید تصحیح یا اصالح 
شوند، »قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانی« 
مصوب ســال 98 اســت. به این قانــون در مواد 
و تبصره هــای طرح جهــش تولیــد دانش بنیان 
چهار بار استناد شده که سه مورد آن مستلزم 

تغییر است. 
»قانــون رفع موانــع تولید رقابت پذیــر و ارتقای 
نظــام مالــی کشــور« دیگــر قانونــی اســت کــه 
از طــرح جهــش تولیــد دانش بنیــان تأثیــر 
می پذیــرد. این قانون کــه در ســال 94 تصویب 
شده، در طرح جدید مجلس برای شرکت های 
دانش بنیــان ســه بــار فراخوانــده شــده کــه 
دســت کم در یک ماده  آن بایــد تغییراتی داده 

شود. 
بیشــترین قانونــی کــه از طــرح جهــش تولیــد 
دانش بنیــان اثــر می پذیــرد، »قانــون حمایــت 

از شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان و 
اختراعــات«  و  نوآوری هــا  تجاری ســازی 
مصوب ســال 98 اســت. به این قانون در طرح 
نماینــدگان ۱۶ بار رجوع شــده و در تمــام موارد 
نیــز الحاقیه هایــی بایــد بــه مــواد، تبصره هــا و 

بندهای آن اضافه شود.
کلیدی ترین متــن قانونی که باید به روزرســانی 
شــود، قانــون »احــکام دائمــی برنامه هــای 
توســعه کشــور« مصــوب ۱395 اســت. ایــن 
قانــون در شــمار قوانیــن باالدســتی و مرجــع 
کشور است و هرگونه تغییری در آن نیاز به رأی 
دو سوم نمایندگان مجلس دارد. بر پایه مواد و 
تبصره های طرح جهش تولید دانش بنیان، در 
شــش بخش قانون احــکام دائمــی برنامه های 

توسعه ای باید اصالحاتی صورت گیرد.
بــه »قانــون امــور گمرکــی« مصــوب ســال 9۰، 
دوبار در طرح جهش تولید دانش بنیان اشــاره 
شــده که در هر دو هــم تغییــرات در متن قانون 
ضروری اســت. تعــداد اصالحیه هــای »قانون 
مالیات های مســتقیم« مصوب سال ۶۶ به دو 

مورد می رسد. 
قوانین دیگری که بنا بــه الزام های طرح جهش 
تولیــد دانش بنیــان هرکــدام مشــمول یــک 
تغییر و الحاقیه هســتند، عبارتنــد از: »قانون 
شهرداری ها« مصوب سال 34، »قانون تنظیم 
بخشــی از مقررات مالی دولت« مصوب سال 
93 و »قانــون برگــزاری مناقصــات« مصــوب 
ســال 83. همچنیــن در طــرح جهــش تولیــد 
دانش بنیــان دو بــار بــه »قانــون نظــام صنفــی 
کشور« مصوب ســال 8۲ و شش بار به »قانون 
مدیریت خدمات کشــوری« مصوب ســال 8۶ 
اســتناد شــده و وظایفی را بر دوش دستگاه ها 
گذاشــته تــا شــرایط را بــرای شــرکت های 

دانش بنیان آسان تر کنند.
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ســال 99 بانکــداری ایــران شــاهد معرفــی دو نئوبانــک 
بود؛ بانکینــو و بلوبانــک را می توان یکــی از مهم ترین 
اتفاق های حوزه بانکی ســال گذشــته دانســت که 
فلسفه شان بانکداری به شیوه ای است که دیگر 
نیازی به ابزارهای سنتی ندارد. با وجود اینکه هر 
دو محصول از دل بانک بیرون آمده اند، اما می توان 
گفت در ســطحی باالتر از محصوالت فناورانه ای که 
تا به حال از بانک هایمان دیده ایم ظاهر شده اند. اینکه 
چطور در بطن بانک به عنوان ســازمانی غیرچابک چنین 
محصوالتی خلق شــدند، موضوعی است که در گفت و گویمان با محســن زادمهر، مدیر 

بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه، به آن پرداختیم.

 تمام دردسرهای یک محصول جدید بانکی
خلــق محصــول جدیــد در بانک هــا یــک ابرچالــش اســت. اول بــه  خاطــر بزرگــی ایــن 
سازمان هاست. موضوع دیگر این است که چون بانکداران در همه جای دنیا بیش از همه 
بر منافع سهامداران تمرکز دارند، سرمایه گذاری روی یک محصول جدید برای آن ها بیش از 
هر کسب وکار دیگری با محاسبات سود و زیان همراه است. روح حاکم بر فرهنگ سازمانی 
بانک ها مانع دیگری بر سر راه نوآوری است که باعث شده مدیران این سازمان ها از وحشت 
رگوالتوری، ریسک پذیری را در خود و کارکنانشان سرکوب کنند. در ادامه محسن زادمهر با 

ما درباره رفع هرکدام از این چالش ها در بانکینو می گوید.

 از بانکداری دیجیتال تا نئوبانک
کسب وکار اصلی خاورمیانه بانکداری شرکتی است. مدیران این بانک برای اینکه به حوزه 
بانکداری خرد وارد شوند، تصمیم گرفتند به جای گسترش شعبه ها که امروز تعداد آن کمتر 

از ۲۰ عدد است، به سمت بانکداری دیجیتال حرکت کنند.
با این تصمیم، مقدمات خلق بانکینو از اوایل سال 98 فراهم شد. محسن زادمهر که پیش 

از آن تجربه خلق ســهامیاب و بعدا یک کســب وکار در حوزه کیــف پول به نام 
مانیکس را داشت، برای توسعه بانکداری دیجیتالی به بانک پیوست. آن زمان 
خواسته مدیران بانک خاورمیانه حرکت به سمت بانکداری دیجیتال بود که 

به مرور به بانک دیجیتال و در نهایت به نئوبانک تغییر کرد.
اولین چالش متقاعد کردن هیئت مدیره درباره لزوم راه اندازی محصول جدید 
بود. زادمهر درباره ادبیات مذاکره با مدیران بانکی می گوید: »در بانک خاورمیانه 
شخص آقای عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک، نگاه خوبی به فناوری و نوآوری 
داشت. با این حال باز در جلساتی که با هیئت مدیره داشتیم، سعی می کردم 
هدفمان را از حرکت به ســمت بانکداری دیجیتــال این گونه توجیه کنم که به 

دنبال مد نیستیم، بلکه می خواهیم سوددهی را افزایش دهیم.« 
 

 استقالل برای خلق نوآوری
زادمهر درباره نحوه شــکل گیری واحد جدید در بانــک می گوید: »از همان ابتدا قرار شــد 
بانکینو در قالب یک SBU راه اندازی شود تا کسب وکار اصلی بانک را تحث تأثیر قرار ندهد. 
در بانک به این محصول به عنوان یک کســب وکار جدید نگاه می شــد کــه کمک می کرد 
ساختار تصمیم گیری مستقل از بانک داشته باشد. مدیران ارشد خاورمیانه به بانکینو به 

عنوان یک کسب وکار نگاه می کردند و نه یک اپلیکیشن بانکی.« 
در کنار این اســتقالل، یــک کمیته راهبــردی بانکداری دیجیتــال از متخصصــان فناوری 

اطالعات و بانکداری در بانک شکل گرفت تا بر عملکرد این واحد نظارت کنند.

 ترکیب استارتاپ و بانک
برای اینکه یک محصول بانکی نوآور خلق شود الزم بود اعضای تیم ترکیبی باشد از کسانی 
که روحیه نوآوری و چابک دارند و کسانی که از عملیات بانکی سر درمی آورند. زادمهر درباره 
ترکیب تیم می گوید: »تالش ما این بود که تا حد امکان افرادی را جذب تیم کنیم که درگیر 
فرایندهای بانکداری نبودند تا یک مقدار نوآورانه تر به موضوع نگاه کنند. بنابراین سراغ 
قشر جوانی رفتیم که از دل استارتاپ های فین تکی غیربانکی یا استارتاپ های غیرفین تکی 
آمده بودنــد و روی این نگاه اســتارت آپی تأکید داشــتیم.« حتی اعضای تیــم بانکینو هم 
مستقل از نیروهای داخلی بانک شکل گرفت، گرچه در کنار این تیم، اعضایی هم از خود 
بانک خاورمیانه در بحث های عملیات بانکی مانند افتتاح حساب به بانکینو کمک کردند 

و این گونه نوعی تعادل میان نگاه بانکی و استارتاپی ایجاد شد. 

 بانکدارها عدد را می شناسند
خاورمیانه در دوران نُه ساله عمرش، یک سال باالترین نرخ درآمد نسبت به تعداد شعبه را 
در بین بانک های ایران به خود اختصاص داد و سالی دیگر عنوان سودآورترین و پربازده ترین 
بانک ایرانی را در بین ۱8 بانک حاضر در بورس. همه این ها با تنها ۱5 شعبه در کشور اتفاق 
افتاده است. بنابراین برای ورود به بانکداری خرد یکی از بزرگ ترین چالش ها برای خاورمیانه 
این بود که چطور بدون افزایش تعداد شعب و با کمترین هزینه عملیاتی، این کار را انجام 
دهد. زادمهر ســود را واژه ای مهم برای راه یافتن به قلب بانکدارها می داند و می گوید: »ما 
توضیح می دادیم که چطور با بانکینــو می توانیم هزینه عملیاتی را کم کنیــم و ROE )نرخ 

بازگشت ســرمایه( و ســوددهی را افزایش دهیم. آمار و ارقامی که داشتیم، خیلی باالتر از 
انتظار بود و ثابت کردیم که نرخ بهای تمام شده پول در بانکینو به مراتب کمتر از شعب دیگر 
است. این چیزی است که هیئت مدیره می فهمد و ما چالش جا انداختن فرهنگ دیجیتال 

را با این روش رفع کردیم.«

 آتش درون
یکی از مهم ترین موانع خلق نوآوری در بانک ها مقاومت هایی است که در برابر 
تغییر وجود دارد. درباره بانک خاورمیانه زادمهر معتقد است که نسبت به سایر 
بانک ها چابکی بیشتری دارد و کمتر آلوده بانکداری سنتی شده است که همین 

ویژگی ها باعث شده فضای نوآوری در آن نسبتا باز باشد.
او درباره اینکه چرا نوآوری باید از درون بانک نشئت بگیرد و نه کامال از بیرون، 
می گوید: »بعضی ها می گویند بانک ها نبایــد کارهای نوآورانــه انجام دهند و 
بگذارند اســتارتاپ ها این کار را بکنند. من با این رویکرد مخالفــم. در دنیا هم 
می بینیم که مثال ولزفارگو و جی پی مورگان در کنار خودشــان کســب وکارهای 
نوآورانــه و زیرســاخت های نــوآوری دارند. بنابرایــن بانک هم باید تــا جایی که 

می تواند این کار را انجام دهد.«
محســن زادمهر جزو معدود مدیران بانکی اســت که کتاب زیاد می خوانــد. او برای اینکه 
اهمیت بانک ها را در مقابل شرکت های فناوری توضیح دهد، از یکی از کتاب هایی که اخیرا 
خوانده وام می گیرد و می گوید: »کریس اسکینر در کتاب قطب نمای بانکداری دیجیتال 
برخالف کتاب قبلی اش )بانک دیجیتال( که معتقد بود به زودی فین تک ها بانک ها را از پا 
درمی آورند، به یک واقعیت مهم اشاره می کند. او می گوید پول برخالف فناوری، یک عامل 
کلیدی در زندگی ماست. فناوری اگر یک مقدار هم ضعیف شود شاید زندگی عادی روزمره 

ما تحت تأثیر قرار نگیرد، ولی پول موضوع مهم تری است.«

 رگوالتور مانع یا محرک نوآوری
عمــده فعــاالن در صنعــت مالــی یکــی از بزرگ تریــن موانــع نــوآوری را نقــش رگوالتور 
می دانند. از طرف دیگر مدیران بانک مرکزی معتقدند که این رگوالتور نیست که مانع 
نوآوری می شود، بلکه خود بانک ها هســتند که برای هر نوع نوآوری در سازمانشان از 
بانک مرکزی درخواســت مقررات جدید می کنند. زادمهر در این موضوع هم رگوالتور 
را مانع می داند و هم ترس از رگوالتور را. او می گوید: »همان طور که اســکینر می گوید، 
آنچه بانک ها را به ســمت بانک دیجیتال حرکــت داد بحث نیاز مشــتری نبود، بلکه 
فشــار رگوالتور، رقبا و ســهامداران بود. قوانین رگوالتوری در حوزه بانکی چندین برابر 
شرکت های فناوری است که این خودش می تواند روح نوآوری را از بین ببرد. با این حال 
ما شــاهد نوآوری در بانک ها هســتیم و یکی از عوامل مهم این نوآوری فشار رگوالتور 

است.«
در کشورمان شاهدش فشار بانک مرکزی به بانک ها برای فاصله گرفتن از بانکداری سنتی 
با کاهش شعب، راه اندازی بانکداری الکترونیکی و اتصال به شبکه شتاب است. زادمهر 
توضیح می دهد: »در این میان بانک هایی که درک عمیق تری از نوآوری و تحول دیجیتال 
داشتند نوآوری بیشتری از خود نشــان داده اند. من معتقدم خیلی جاها رگوالتور نه تنها 

مانع نیست، بلکه موتور محرکه بوده است.«
از طرف دیگر همان طور که زادمهر می گوید، نباید از روح حاکم بر بانک ها و مقررات گذاری 
که طی صدها سال وجود داشته غافل شویم. او معتقد اســت اکنون چالش اصلی درون 
بانک هاست. با اینکه در مواردی بانک مرکزی هیچ دخالتی ندارد، دپارتمان های اصلی درون 

بانک هستند که به دلیل ترس از رگوالتور خود را محدود می کنند.

دونئوبانکایرانی

بلوبانــک، نئوبانکــی اســت کــه  زمســتان پیش زیر چتــر بانک 1
ســامان کارش را شــروع کــرد. بلوبانــک 
خودش را یک اســتارت آپ بانکی معرفی 
می کند که بدون نیاز به شعبه، فرم کاغذی 
و فرایندهــای معمــول بــه مشــتریانش 

خدمات بانکی می دهد.
از آنجــا کــه فعــال در بانــک مرکــزی ایــران 
مجوزی به نام نئوبانک وجود ندارد، پروژه 
بلوبانک در قالب شــعبه مجــازی متعلق 
به بانک ســامان اجرا شــد. به این ترتیب 
بانــک ســامان در قبــال کلیه مشــتریان و 
ســپرده گذاران بلوبانــک، به  عنــوان بانک 

عامل شناخته می شود.
مشــتریان بلوبانــک بعــد از نصــب ایــن 
اپلیکیشــن و بــاز کــردن حســاب کاربــری 
می توانند مدارکشان را شامل اسکن کارت 
ملی و ویديوئی برای احراز هویت از طریق 
همین اپلیکیشن ارسال کنند. بعد از چند 
روز کارت بلو به نشانی ثبت شده مشتری 

ارسال می شود.

بانکینو، نئوبانک ایرانی است که  سال گذشته تحت مجوز بانک 2
خاورمیانــه کار افتتــاح حســاب بــرای 
مشــتریانش را آغــاز کــرد. در بانــک 
خاورمیانه بانکینو را مرکز تحول این بانک 
می دانند کــه می خواهد یــک بانک کامال 

دیجیتال باشد.
در بانکینو بعــد از نصب، مشــتریان باید 
در این اپلیکیشــن ثبت نام و سپس اقدام 
به افتتــاح حســاب کنند. افتتاح حســاب 
بــا ارســال مــدارک شناســایی، یعنــی 
اســکن شناســنامه و کارت ملی و ویدئوی 
احــراز هویــت انجــام می شــود. در حــال 
حاضر بانکینــو عالوه بــر افتتاح حســاب 
غیرحضــوری، خدماتــی مانند مســاعده 
آنی )برای شرکت های طرف قرارداد(، کارت 
اعتبــاری و افتتــاح حســاب گروهــی ارائــه 
می دهــد. عــالوه بر ایــن بانکینــو می تواند 
نقش یک کیف پــول الکترونیکــی را برای 
مشــتری بــازی کنــد تــا اطالعــات بقیــه 
حساب ها و کارت های بانکی اش را در این 
اپلیکیشــن ذخیره و از امکانات کیف پول 

استفاده کند.

تجربه خلق یک محصول بانکی نوآورانه، در گفت و گو با محسن زادمهر

مروری بر کتاب »قطب نمای 
بانکداری دیجیتال«

ماشینپیشرفته
بسازید،نهاسب

سریعتر
نویســنده کتاب »قطب نمــای بانکداری 
دیجیتال« کریس اســکینر اســت که به 
عنوان یک نویسنده، تحلیلگر و سخنران 
در زمینــه فناوری هــای مالــی شــناخته 
می شــود. او هشــت ســال پیــش کتــاب 
»بانکداری دیجیتال« را نوشت که یکی 
از پرفروش تریــن کتاب هــای آمــازون در 
زمینه بانکداری است. اسکینر در کتاب 
جدیــدش به نــام قطب نمــای بانکــداری 
دیجیتــال، بســیاری از دیدگاه هایش در 

کتاب قبلی را رد کرده است.
این بار اســکینر ضمن مطرح کــردن این 
ســؤال که چــرا بانک هــا ناچار بــه تحول 
دیجیتال هســتند، تجربه هایی دســت 
اول از تحــول دیجیتــال در بانک هــا 
ارائــه می دهــد. بنابرایــن بخــش زیــادی 
از صفحــات کتــاب بــه مصاحبه هایــی 
اختصــاص دارد کــه اســکینر بــا مدیران 
ارشــد پنــج بانکــی کــه در پیاده ســازی 
بانکداری دیجیتال موفق بوده اند، انجام 
داده اســت. جی پــی مورگان چیــس، 
بی بــی وی ای، آی ان جــی، دی بــی اس و 
ســی ام بی پنج بانک از قاره هــای آمریکا، 
اروپا و آســیا هستند که اســکینر آن ها را 
انتخاب کرده است. در این بخش از کتاب 
چالش های تحول دیجیتال در پنج دسته 
رهبری، فناوری، مشتری، منابع انسانی و 

شراکت بررسی شده اند.
اسکینر معتقد است تحول باید از درون 
بانک های ســنتی آغاز شــود؛ بانک های 
بزرگ دنیا نیاز به تغییــر را درک کرده اند، 
ولی مشــکل اینجاســت که آن هــا تصور 
می کننــد بــا همــان روش هــای قدیمــی 
می تواننــد تحــول را پیــش ببرنــد. ایــن 
شــیوه حل مســئله را کریس اســکینر با 
اسب ها و ماشین ها مقایسه می کند. او 
می گوید بازیگران جدید در حال ساختن 
پیشــرفته ترین اتومبیل ها هســتند، در 
حالی  کــه بانک های ســنتی می خواهند 

اسب های سریع تری بسازند!
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گردشگری
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NEWSخبر

»با رصــد روندهای جدید گردشــگری در بازارهای جهانی 
ابتــدا می خواســتیم پلتفــرم کار داوطلبانــه راه بیندازیــم 

کــه گردشــگران در آن بــه مقصــد برونــد و کار 
داوطلبانــه انجــام دهنــد، امــا بعدهــا دیدیــم 
این شــیوه جواب نمی دهد و به سمت فروش 
تجربه رفتیم.« سبکی از گردشگری که به گفته 
آرمک در ایران توجه چندانی به آن نمی شود 
و کمتر پیش می آید کسی به تجربه به عنوان 
محصول نگاه  کند: »بیزینس مدل و شناخت 
مشــتری و نیازهــا و مــواردی از ایــن دســت در 
گردشــگری ســنتی ما ضعیف اســت. کســی 
نمی داند تجربه یعنی چه. همه از بخش فنی 

آمده اند و اول می خواهند محصول را عملیاتی کنند و بعد 
تســت بگیرند. کاریفان اما با بررســی های میدانی فراوان 

و طراحــی مدل ذهنــی مشــتری و میزبان بر اســاس روش 
مصاحبه عمیق شکل گرفته است.«

 پاسخی به شیوع بیماری کرونا
کاریفــان قــرار بــود ابتــدا در اســتان گیالن مســتقر شــود و 
تجربه های متناسب با اکوتوریســم واقعی را به گردشگران 
عرضه کنــد، اما با شــیوع ویــروس کرونــا و محدودیت های 
ســفر، بنیانگذران مســیر دیگری را برای آن تعییــن کردند. 
مســیر جدید حــوزه محیــط  زیســت و حیــات وحــش بود 

کــه بــه گفتــه آرمــک، پاســخ 
کاریفان به شیوع ویروس کرونا 
محســوب می شــد. آن طــور که 
او توضیــح می دهــد، در گیــالن 
متوجــه شــده اند گردشــگری 
انبوه به بدترین شــکل ممکن و 
با بیشــترین آســیب به محیط 
زیست و فرهنگ جوامع محلی 
اجرا شــده اســت. وضعیتی که 
بنیانگذار کاریفان معتقد است 
دلیل اصلی آن، فقدان آموزش 
صحیــح بــه گردشــگر و میزبان 

و رویکــرد متولیــان گردشــگری بــه ســرمایه گذاری بیش از 
انــدازه بر گردشــگری انبوه اســت. کاریفان از اینجــا به بعد 
وارد مسیر اصلی فعالیت خود شد و بر تجربه های مرتبط 
با حفاظــت از محیــط  زیســت تمرکز کــرد که خــود یکی از 
شاخه های گردشــگری پایدار اســت. در گردشــگری پایدار 
گفته می شود بخشی از هزینه های گردشگر باید در جامعه 
محلی هزینه شوند تا به معاش و زندگی پایدار آن ها کمک 
 کند. آرمک می گوید: »ما فهمیدیم نخ تسبیح همه تجربه ها 
در کاریفــان موضــوع حفاظت اســت و چــه جایــی بهتر از 
مناطق حفاظت شــده زیر نظر ســازمان محیط  زیست که 

سال هاست گردشگری در آن ها مغفول مانده است.« 

 تجربه محیط بانی بدون حتی یک بطری آب
کاریفــان بــه گردشــگران در دو »منطقــه حفاظت شــده 
ورجیــن« و »پــارک ملی کویــر« تجربه هــای محیط بانــی را 
بــا قیمتــی منصفانــه عرضــه می کنــد. بدیــن 
صــورت کــه گروه هــای چهــار تا شــش نفــره به 
همراه محیط بان ها )و بدون راهنمای تــور( وارد 
منطقه می شوند، دوربین کشی می کنند، حیات 
وحش و گیاهان را می بینند و آموزش های الزم 
را فرامی گیرنــد. آن طــور کــه آرمــک می گوید در 
ایــن تجربه، حتــی یــک بطــری آب معدنی نیز 
بــه گردشــگران داده نمی شــود: »کاریفــان بــه 
گردشــگران چیزهایــی را نمی دهــد کــه دیگران 
انتظار دارند، بلکه خدمت مــا تجربه و آموزش 
است. یعنی به جای خدمات پذیرایی، اسکان و حمل و نقل، 
و... تجربه   واقعی و پر از آگاهی به گردشــگران می دهیم. در 

حقیقت پولی که گردشگران پرداخت می کنند، صرف تجربه 
بکر آگاهی بخش می شود.  این همان حلقه مفقوده ای است 
که کسی در گردشــگری ایران به آن نمی پردازد و بالعکس، 
همه متولیان و بازیگران این عرصه به فکر گردشگری انبوه و 

برگزاری تور و در یک کالم تفکر اتوبوسی هستند.«
کاریفان حلقه واســط میــان گردشــگران و جامعــه میزبان 
اســت و این حضور خود را با آموزش به هر دو طرف میزبان 
و میهمان توجیه پذیر می کند. بنیانگــذار کاریفان توضیح 
می دهــد: »بــه آمــوزش متعهــد هســتیم. بــرای نمونــه بــه 
محیط بان هــا آمــوزش داده ایــم 
که گردشگری چیست و چگونه 
باید بــا گردشــگر روبرو شــوند و 
چــه اطالعاتی به آن هــا بدهند. 
به محیط بان ها درباره پوشــش 
گیاهی مناطق و اثرات حفاظتی 
آن هــا آمــوزش داده ایــم و... بــه 
همین نحو آموزش به گردشگران 

را نیز دنبال می کنیم.« 
کاریفــان،  هــدف  گروه هــای 
گردشگرانی هستند که به دنبال 
آگاهی و تجربه های نو می گردند 
یا به تعبیر بنیانگذار آن: »کسانی که مستقل سفر می کنند، 
میزانی از فرهیختگی دارند و عاشق حیات وحش هستند«. 
گردشگران در حال حاضر از طریق صفحه این استارتاپ در 
شبکه اجتماعی اینستاگرام تقاضای خود را ثبت می کنند، 
اما آن طــور کــه آرمــک توضیــح می دهــد، کاریفان بــه زودی 
به پلتفــرم تبدیــل می شــود: »قصــد داریــم همــه فرایندها 
را چــه در ســمت میزبان و چــه در ســمت ســرویس گیرنده 
استانداردســازی و اســکیل پذیر کنیم. در پنج یا شــش ماه 
آینده پلتفرم کاریفــان را راه می اندازیم کــه همه فعالیت ها 
بر این بستر انجام شوند. میزبان ها به شکل مارکت پلیس 
تجربه  شان را عرضه می کنند، در مرحله بعد تیم های ارزیاب 
کاریفان، موضوع را بررسی می کنند و اگر تجربه ای پذیرفته 
شد، در ســایت به نمایش درمی آید. مرحله بعد نیز فروش 
تجربه اســت. یعنی میهمان یا گردشــگر یا همان مشتری 
با یک ووچر در دســت به مقصد می رود و تجربــه اش را نزد 

میزبان دریافت می کند.« 

 مشارکت با سازمان حفاظت محیط زیست
کاریفــان قصــد دارد بــه عنــوان بــازوی مشــارکتی ســازمان 
حفاظت محیط زیســت، گردشــگری پایــدار و تجربه گرا و 
مسئوالنه را در مناطق حفاظت شده رواج دهد و به الگویی 
موفق در گردشگری تجربه گرا تبدیل شود. چیزی که به باور 
آرمک، نوعی بازی دو سر برد است و به صنعت گردشگری 
کشــور نیز کمــک می کنــد. ایــن کســب وکار کــه از ابتــدا با 
حمایت هــای شــتابدهنده نوین تک فعالیــت خــود را آغاز 
کرده، در حال مذاکره برای جذب سرمایه و توسعه بازار خود 

به دیگر مناطق کشور است.

علیه گردشگری 
اتوبوسی

گفت و گو با سهیال آرمک، بنیانگذار »کاریفان« که تجربه 
گردشگری در مناطق حفاظت شده را ممکن می کند

گذرنامه دیجیتال واکسن جدی 
است

یاتا و شرکت Unilabs قراردادی در زمینه 
مدیریت تست های کرونای امضا کردند 
تا برنامــه »گذرنامــه دیجیتال واکســن« 

سریع تر عملیاتی شود.

Expedia کمپیــن جدیــد راه 
می اندازد

شــرکت Expedia قصد دارد بزرگ ترین 
کمپیــن پنــج ســال اخیــر خــود را بــه نــام 
»وفــاداری مشــتریان« بــرای مقابلــه بــا 

شرکت Tripadvisor اجرایی کند.

آغاز به کار اولین مشــاوره روابط 
B2B عمومی سفر

Belvera Partners اولیــن اســتارتاپ 
مشــاوره روابط عمومی ســفر اســت و به 
شــرکت های فناوری، نهادهــای نظارتی و 

سرمایه گذاران مشاوره می دهد.

صرفه جویی جت بلو
بنیان گــذاران خطــوط هوایــی 
جت بلو اعالم کرده اند متناسب با بودجه 
تازه این شرکت که با کاهش روبه رو بوده، 
برنامه ها و استراتژی های این  کسب وکار را 

تغییر خواهند داد.

گردشگری تجربه گرا چیست و 
چه می کند؟

چیزیدرآنجا...
گردشــگری صنعتــی تکاملــی اســت 
کــه ســبک ها و روندهــای زیــادی در 
آن شناســایی و معرفــی می شــوند. 
 Experience( گردشــگری تجربه گــرا
Tourism( نیز با اینکه ســبکی نســبتاً 
جدید اســت، مدت هاســت به انتخاب 
اول توریســت ها بــدل شــده اســت. 
ایــن نــوع گردشــگری بــه گردشــگر ایــن 
امــکان را می دهد تــا تجارب ســفر خود 
را بــه گونــه ای کــه طیــف گســترده ای از 
نیازهــای شــخصی اش را بــرآورده کنــد، 
بســازد. از لذت تا جست و جوی معنی، 
از گردشــگری هوشــمند در برنامه هــای 
میراث فرهنگی تا تجربه گردشگری در 

عصر فناوری. 
ایده مرکــزی گردشــگری تجربه گــرا این 
است که باید چیزی »در آنجا« )مقصد( 
وجــود داشــته باشــد کــه در »فضــای 
زندگــی« معمولــی یافت نمی شــود. در 
واقــع گردشــگری تجربه گــرا بــه تمــام 
اقدامــات و برنامه هایــی اشــاره دارد کــه 
بر جوانب رفتاری و نگرشی گردشگر اثر 
می گذارند، به طوری که موجب یادآوری 
خاطرات ارزشــمند تجربه سفر و حتی 
تقویت این خاطرت در آینده می شوند 
و چــه بســا دوبــاره بــه آن هــا فراخوانده 
شــوند. برای مثــال توضیــح می دهد که 
فشار دادن قفل چوبی عجیب و غریب 
درِ یــک میهمان خانه ســنتی در کرمان 
چــه احساســی بــه گردشــگر می دهــد. 
کسب وکارهایی که در زمینه گردشگری 
تجربه فعالیت می کننــد، باید به چهار 
بُعــد تجربــه حســی، تجربــه عاطفــی، 
تجربــه فکــری و تجربــه رفتــارِی تجربه 
گردشــگری توجــه کننــد تــا تجربــه ای 

خاطره انگیز را رقم بزنند. 
کیفیت خدمــات گردشــگری تجربه گرا 
بــه عوامــل زیــادی بســتگی دارد کــه از 
آن جملــه می تــوان بــه مناســب بــودن 
برنامه ســفر و اقامــت، پیش زمینه های 
مقصــد  ریســک پذیری  فرهنگــی، 
گردشــگری و کیفیت کاالهــا و خدمات 

ارائه شده در مقصد اشاره کرد.

REVIEWبررسی

افزایش داده است. این استارتاپ یکی 
 Glamorous(  از پایه های اصلی حــوزه
Camping) Glampingیــا برگــزاری 
سفرهای کمپینک با امکانات رفاهی باال 
در سراسر جهان است. گلمپینگ هاگ 
بــرای گردشــگران تجربــه کمپینــگ در 
مناطق طبیعی با امکانات رفاهی سطح 
بــاال در حــد هتل هــای لوکــس فراهــم 
می کنــد؛ در شــرایط کنونــی اقامــت در 
یــک چــادر ســافاری پــر از امکانــات در 
دشت های باز و به  دور از خطرات ویروس 

کرونا، گزینه ای ایمن است.

با دو کسب وکار نوآور برتر 
گردشگری تجربه در سال 2020 
آشنا شوید

بازارداغ
کمپینگ

پلتفرم اجاره دهی کاروان
در شــرایط کنونــی کــه ضوابــط و 
دســتورالعمل های بهداشــتی بیــش از هر 
چیز بر رعایت فاصله فیزیکی و اجتناب از 
حضور در مکان های شلوغ تأکید می کنند، 
تجربه اجاره یک کاروان و گشــت و گذار در 

دل طبیعت شاید بهترین گزینه باشد. 
 Camptoo کســب وکاری هلنــدی بــه نــام
بهترین موقعیت را برای کسانی که به دنبال 
اجاره کاروان یا RV هستند، فراهم می کند. 
این اســتارتاپ کــه در ســال ۲۰۱4 در شــهر 
دن هاگ واقع در هلند کار خود را آغاز کرده، 

بســتری بــرای کرایــه کــردن کاروان هایــی از 
مالــکان خصوصی فراهــم کــرده و با همین 
فعالیت هم از ابتدای شکل گیری تا آخرین 
برآورد مالی ســرمایه ای در تابســتان ۲۰۲۰، 
مبلغــی معــادل یــک میلیــون و 4۰۰ هــزار 
یورو درآمد داشــته اســت.  خرید کاروان ها 
یا به اصــالح Motorhome هزینه بســیار 
ســنگینی دارد، در حالــی کــه خریــداران 
آن ها به طور میانگین تنها چهــار هفته در 
طول ســال از آن ها اســتفاده می کنند. این 
استارتاپ در تالش است تا سود هر دو طرف 
مالک و نیــز اجاره کننــده را در نظــر بگیرد و 

کاروان هــا را بــه صورت گردشــی فعــال نگه 
 دارد. در حــال حاضر کمپ تو در شــهرهای 
متعــددی در اروپــا و همچنیــن اســترالیا 
مشغول به کار است و به تازگی در رسانه های 
انگلیسی نیز به عنوان یک گزینه برای سفر 

خارج از کشور معرفی شده است.

کمپینگ با فول امکانات!
ایــن کســب وکار در شــهر ســویل 
اســپانیا آغاز به کار کــرد و اکنــون دفتر دوم 
خود را در شهر دنور ایالت کلورادو راه اندازی 
کرده و سرمایه خود را به هفت میلیون یورو 

سبک های گردشگری در سال های اخیر تغییرات بسیاری 
کرده اند. پیشــرفت های فناورانه و گســترش فضای آنالین 
و محبوبیت شــبکه های اجتماعــی و این اواخر نیز شــیوع 
ویروس کرونا، گردشگری را از حالت همگونی و یک دستی 
خارج کــرده و گردشــگران نیز تجربه  هــای متفاوت ســفر را 
می پســندند. کســب و کارهای نوپای بســیاری متناسب با 
روندهای جدید گردشــگری پا به عرصه وجود گذاشته اند. 
کاریفان نیــز یکــی از همین کسب وکار هاســت کــه تجربه 
سفر مسئوالنه را در حوزه محیط زیست و حیات وحش به 
مخاطبان خود می فروشد. کاریفان را سهیال آرمک دو سال 
پیش راه اندازی کرده و بعد از چند بار تغییر حوزه فعالیت، بر 

حوزه محیط  زیست تمرکز کرده است. 
ایده کاریفــان بــا پیشــینه  ۱5 ســاله بنیانگــذار آن در بازار 
ســفر و گردشــگری عملی شــده اســت. آرمــک می گوید: 

مسعود 
شاه حسینی  

m.shahhosseini86 
@gmail.com

   عکس:  پریا حاجیلو

کاریفان به گردشگران 
در دو »منطقه 

حفاظت شده ورجین« 
و »پارک ملی کویر« 

تجربه های محیط بانی 
را با قیمتی منصفانه 

عرضه می کند
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نگرانی آدم ها درباره ســالمت غذایی که می خورند، هرروز 
بیشــتر می شــود. روزگاری کــه هرکــس از تولید تــا مصرف 
محصوالت غذایــی اش را خود بر عهده داشــت، گذشــته 
است و خیلی هایمان اطالع چندانی از فرایند تولید آنچه 
می خوریم، نداریم. ازدیاد جمعیت و به دنبال آن بیشــتر 
شــدن اســتفاده از ســموم برای آفت زدایــی در محصوالت 
کشــاورزی هم این نگرانی را بیشــتر می کند که مبــادا برای 
تولیــد گوجــه  یــا بادمجانــی کــه میــل می کنیــم، از ســموم 

خطرناکی استفاده شده باشد.
هرچند برخــی از مســئوالن اصــرار دارند که جــای نگرانی 
در این بــاره نیســت، تناقض ها در گفتار مســئوالن نشــان 

می دهد چنین نگرانی ای چندان هــم بی راه به 
نظر نمی رسد. در تولید بسیاری از محصوالت 
کشاورزی، چه در گلخانه و چه در باغ و مزرعه، 
هنوز برنامه درستی برای مقابله با آفت ها وجود 
نــدارد و این، اضطراب اســتفاده از محصوالت 
ناســالم را بیشــتر می کند. در چنین شرایطی، 
حرکت به ســمت روش هــای کم خطــر کاهش 
آفات و سموم آغاز شــده تا ریسک استفاده از 

محصوالت کشاورزی کمتر شود.

 محصول کشاورزی کم خطر
شرکت »زیست پایش باتاب کویر« فعالیت خود را از سال 
۱39۷ در زمینه پرورش عوامل بیولوژیک آغاز کرده است. 
آن گونه که ســیدمحمد ســروی، رئیس هیئت مدیــره این 
شرکت، می گوید، کارش را از خانه شخصی شان شروع کرده 

و شش ماهی فعالیت  در همان خانه شخصی انجام  شده تا 
اینکه فضایی در مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی یزد به 
این تیم اختصاص می یابد. در حال حاضر نیز این شرکت 
در ساختمانی ۲۰۰ متری مستقر است و سه هزار متر زمین 

برای فعالیت های خود در اختیار دارد.
زیست پایش باتاب کویر در سال ۱399 تأییدیه دانش بنیان 
را از کارگــروه ارزیابــی شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان 
در حوزه فناوری زیســتی )کشــاورزی و صنایــع غذایی( در 
ارتباط با تولید ســنک شــکارگر نزیدیــو کوریــس دریافت 
کــرد. ســروی می گویــد ایــن شــرکت توانســته حــق امتیاز 
کلینیــک گیاه پزشــکی و اینســکتاریوم )حشــره دان( 
پــرورش حشــرات مفیــد را دریافــت کنــد و 
 Macrolophus Pygmaeus،Phytoseiulus
 Orius و Persimilis ، Nesidiocoris Tenuis
Laevigatus از جملــه حشــراتی هســتند که 
این شــرکت توانســته آن هــا را بــه تولیــد انبوه 
برساند. با رهاسازی این حشرات روی گیاهان و 
درختان، مصرف سموم کشاورزی تا حد زیادی 
کمتر می شــود و محصول نهایی که به دست 

مشتریان می رسد، کم خطرتر خواهد بود.

 کشاورزان بی خبرند
ســروی درباره فعالیت این شــرکت که با همسرش، مهسا 
سادات سروی، تأســیس کرده، می گوید که زیست پایش 
باتاب کویــر در حال حاضر روی آماده ســازی پکیج گلخانه 
متمرکــز اســت و امیدوار اســت تــا آغــاز فصل کشــاورزی 

فناوری ها و امکانات ندارند. محصوالت این شرکت محدود 
به یزد نمانده و این تیم پنج نفره محصوالتش را در شهرهای 
دیگری از جمله اصفهان و پیشوا هم توانسته عرضه کند. 

 هزینه های سنگین حذف سم ها
کار پرورش و تکثیر حشرات مفید چندان هم کار ساده ای 
نبوده اســت و شــرکت زیســت پایش باتاب کویر در مدت 
فعالیت هایش با چالش های فراوانی روبرو بوده است. سید 
محمد سروی اصلی ترین چالش را هزینه های باالی این کار 
می داند و می گوید این کار با سرمایه شخصی پیش می رود 

و مشکالتی مثل تحریم ها هم چالشی مضاعف ایجاد کرده 
است. سروی اشاره می کند که مرکز رشد و مرکز تحقیقات 
کشاورزی بیشتر فضایی برای کنار هم قرار گرفتن گروه های 
مختلف در کنار هم فراهم می کنند و بار هزینه ها بر دوش 

این گروه سنگینی می کند.
با این حال این شرکت امیدوار است که با پرورش حشرات 
مفیــد و جایگزینــی آن ها بــا ســموم کشــاورزی، روش های 
کاهش آفت را کم خطرتر کند و با شناساندن محصوالتش 
به کشاورزان و مردم، فرهنگ استفاده از محصوالت سالم تر 

را ترویج دهد. 

سیدمحمد سروی می گوید شرکت زیست پایش باتاب 
کویر با پرورش حشرات خاص، توانسته  نیاز به سموم را در 

برخی محصوالت کشاورزی کاهش دهد

جایگزینی 
سموم با حشرات

اپلیکیشــن اختاپــوس در اندونــزی زندگی 
کســانی را که زبالــه جمــع می کنند، 
تغییــر می دهــد. در ایــن کشــور 
زباله جمع کن هــای غیررســمی 
رگ هــای  در  جــاری  خــون 
سیســتم بازیافــت هســتند. 
آن هــا زباله هــای پالســتیکی را 
جمع می کنند تا به شــرکت های 
بازیافــت بفروشــند، امــا معمــوال 
بیشتر زباله جمع کن ها استثمار می شوند 
و پول کمتری به آن ها پرداخت می شــود. مضاف بر این، 

کاری که انجام می دهند، غیرایمن و کثیف است. 
اپلیکیشن جدید اختاپوس زندگی آن ها را راحت تر کرده 
است. کاربران این اپلیکیشن می توانند با زباله جمع کن ها 
تماس بگیرند تا زباله ها را از در منازل تحویل دهند. این 
اپلیکیشــن کارگــران را از آلــوده شــدن در محیــط نجــات 

می دهد و زمــان بیشــتری در اختیــار آن ها می گــذارد که 
در کنــار خانواده باشــند.  با اســتفاده از این اپلیکیشــن، 
زباله جمع کن ها حقوقی باالتر از حقوق میانگین دریافت 
می کنند. صاحبان اپلیکیشن به زباله جمع کن ها یونیفرم 
و عنــوان شــغلی می دهنــد. آن هــا دارای شناســه و بیمه 
ســالمت می شــوند و کار زباله جمع کن هــا بــه صورتــی 

برنامه ریزی می شود که ایمنی آن ها را حفظ کند.
اختاپوس در اولین گام خود با ۱۶۰۰ زباله جمع کن قرارداد 
امضا کرد و ۱4 هزار نفر این اپلیکیشــن را دانلــود کردند. 
اندونزی ساالنه ۲8۰۰ تن زباله پالستیکی تولید می کند. 
اما فقط ۱۰ درصــد آن بازیافت و مقــدار زیــادی از آن وارد 
اقیانوس ها می شود. این مسئله صنعت ماهیگیری را که 
این کشور به آن وابسته است، نابود می کند. اپلیکیشن 
اختاپوس چالش خالقانه جمع کردن پالستیک به صورت 
غیررســمی را میزبانی می کند و راه حلی برای بحران رشد 

زباله اندونزی است.

اپلیکیشنی
برایکارگران

بازیافت
اختاپوس به کمک معضل 
جمع آوری غیررسمی زباله 

آمده 

   عکس:  حمید نجفی

   عکس:  مینا نوعی

محمد خاهانی، بنیانگذار کسب وکار کشاورزی هانیلی، از 
کسب و کار تازه خود، »مومیال« می گوید

محصولمغفولصنعتزنبورداری

INTRODUCTIONمعرفی

هانیلی از استارتاپ های شناخته شده ای است 
کــه می خواهــد عســل را بی واســطه و باکیفیت 
از زنبــورداران بــه مصرف کننــدگان برســاند. این 
کســب وکار پاییــز ۱39۷ راه افتــاد تــا مشــتریان 
بتوانند عسل طبیعی و دیگر فرآورده های زنبور 
عســل را با اطمینــان بخرنــد و زنبــورداران هم از 
دســت دالل ها و واســطه ها راحت شــوند. حاال 
محمد خاهانی، بنیانگذار این کسب وکار، خبر از 
تغییر استراتژی در کارشان داده است. خاهانی 
می گوید تیم هانیلی تصمیم گرفته فعال تمرکزش 
را بــر محصــوالت جانبی زنبور عســل بگــذارد و 
قصــد دارند ایــن کار را بــا برند جدیــد »مومیال« 

انجام دهند. 
بنیانگذار هانیلــی معتقد اســت »پررنگ  بودن 
عسل باعث کم لطفی به محصوالت جانبی شده 
است«. مومیال برای جبران این کم لطفی در میان 
محصوالت جانبی، بر موم متمرکز شــده است. 
ماده ای که خاهانی می گوید تا پیــش از این »در 
زنجیــره ارزش  زنبورداری مــاده ای بی ارزش تلقی 
شده اســت«. مومیال قرار است بیشتر روی این 
محصول جدید کار کند و اصلی ترین محصول 
ایــن فروشــگاه هــم در حــال حاضــر موم هــای 

رنگی شده برای شمع سازی هستند. 
مومیال مثل هانیلی یک پلتفرم فروش نیســت 
و خود ایــن تیــم محصوالتی را کــه در فروشــگاه 
عرضــه می شــوند، تولیــد کرده انــد. همچنین از 
آنجا که نسبت به عسل، دخالت کمتری در موم 
انجام می شــود، نظارت کمتری بــر فرایند تولید 

آن نیاز است. 
البته تمرکز بر مومیال به معنای تعطیلی هانیلی 
نیست. بنیانگذار این استارتاپ می گوید هانیلی 
همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و اواســط 
امســال با یک رویکرد جدید دوباره بر آن تمرکز 
خواهد شــد. در حال حاضر عســل، ژل رویال و 
گــرده گل محصوالتی هســتند که در فروشــگاه 

هانیلی به فروش می رسند و هم محصوالت و هم 
زنبوردارانی که محصوالتشان در هانیلی عرضه 
می شود، کم شمار هستند و تیم کوچکی پشت 
این ایده قرار دارد. خاهانی پیش از این هم اشاره 
کرده بود که مایل است تیم این استارتاپ تا حد 
امکان کوچک باشد و گفته بود: »سعی خواهیم 
کرد که خیلی هم بــزرگ نباشــیم، چون کوچک  
بودن مزیت هــای زیــادی دارد کــه به نظــرم برای 
یک استارتاپ حیاتی هستند.« او حاال با تأکید 
بر موضع خودش می گوید این تیم در اوج کارها 

بیشتر از هفت نفر نیرو نداشته است. 
ایــن تیــم کوچــک کــه در تبریز مســتقر اســت، 
زنبوردارانی را از تبریــز، اصفهان، گیالن، قزوین، 
کردســتان و جاهــای دیگــر گــرد هــم آورده تــا 
عسلشان را با نظارت بر کیفیت و بدون واسطه 

بفروشند. 
بــا این حــال مشــکالتی هــم در ایــن بــازار وجود 
دارد. از جمله این مشــکالت، دشواری صادرات 
عسل ایرانی است. خاهانی علت بخشی از این 
مشکل را سیاست های کشورهای دیگر مبنی بر 
ممنوعیت واردات عسل از ایران برای حمایت از 
محصوالت داخلی  خودشــان می دانــد. از دیگر 
مشــکالت این حــوزه کــه بنیانگــذار هانیلــی به 
آن اشــاره می کند، این اســت که بقایــای دارویی 
و شــیمیایی عســل های تولیدی ایران بیشــتر از 
استاندارد جهانی است و به همین دلیل صدور 

آن به کشورهای اروپایی سخت می شود. 
با آنکه استارتاپ های دیگری نیز در زمینه فروش 
بدون واسطه محصوالت این چنینی به مشتریان 
فعال هستند، خاهانی مزیت رقابتی هانیلی را 

تمرکز بر فروش عسل می داند.
حال باید دید با این اســتراتژی جدید، هانیلی و 
مومیال چه سرنوشتی را پیش رو دارند و در بازار 
عسل و محصوالت جانبی آن چه رد پایی از خود 

به جا می گذارند. 

در حوالی شــهریور بتوانند ایــن پکیج را عرضــه کنند. این 
محصول در فاز نخست خود قرار است برای محصوالتی 
مثل بادمجان تا ۱۰۰ هکتار و برای محصوالتی مانند گوجه تا 
3۰ تا 35 هکتار را پوشش دهد و وعده می دهد که در فازهای 

بعدی این پوشش گسترده تر نیز می شود.
ســروی همچنین می گوید پــس از پکیج گلخانه به ســراغ 
پکیج  باغ و پکیج مزرعــه خواهند رفت و مرحله بعــد از آن 
شناســاندن محصول ســالم به مردم و آموزش کشــاورزان 
است. به اعتقاد او با وجود فناوری های موجود و امکاناتی 
که وجود دارد، بسیاری از کشاورزان آشنایی چندانی با این 
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اولین نمایشگاه تخصصی 
زنجیره های ارزش محصوالت 

باغبانی

ازحلقهتحقیقو
توسعهتافروش

اولین نمایشگاه تخصصی زنجیره های 
ارزش محصوالت باغبانی ۲۰۲۱ با هدف 
ایجــاد فرصت هــای تجــاری تخصصی 
ششــم تــا نهــم خــرداد ۱4۰۰ در تهــران 
برگزار می شود. این نمایشگاه که عنوان 
کامل آن »زنجیره های ارزش محصوالت 
باغبانی ۲۰۲۱ از حلقه تحقیق و توسعه 
تا فروش« اســت را اتحادیه تعاونی های 
گلخانه داران کشــور با نظــارت معاونت 
باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در محل 
نمایشگاه های بین المللی برگزار می کند. 
به گفته برگزارکنندگان این نمایشــگاه، 
فضا و فرصت های تجاری فوق تخصصی 
CIP و VIP مبتنــی بــر گفت وگوهــای 
ارزش  زنجیــره  در  تجــار  مســتقیم 
تک محصولی با ســرمایه گذاران و تجار 
سایر کشــورها )B۲B( در این نمایشگاه 
فراهم  شــده اســت. این نمایشــگاه قرار 
است نقطه وصلی میان تولیدکنندگان، 
تجــار و بازرگانــان در راســتای ایجــاد 

کریدورهای صادراتی باشد.
بابک کالنی، مجری این نمایشگاه، یکی 
از اهداف برگزاری نمایشگاه را دستیابی 
به تعریف مشترک از زنجیره ارزش و به 
نمایش گذاشتن زنجیره ارزش به  صورت 
فیزیکی برای نخســتین بار عنــوان کرده 
اســت. کالنی افزوده است: »شناسایی 
حلقه های مختلف محصوالت باغبانی 
از یکدیگر، شروع الگوسازی برای فراهم 
کــردن بســتر مناســب صــادرات پایدار 
محصوالت باغبانی و استفاده از ظرفیت 
صــادرات محصــوالت باغبانــی دارای 
مزیت رقابتی برای شروع اقتصاد بدون 
نفت، از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه 
زنجیره ارزش محصــوالت باغبانی بوده 

است.«
به گفتــه مجــری نمایشــگاه تخصصی 
زنجیره های ارزش محصــوالت باغبانی 
۲۰۲۱، اســتراتژی ایــن نمایشــگاه بــر 
 Data اســاس اســتخراج اطالعــات )
Mining( ذیــل پــروژه شــناخت و ایجاد 
زنجیره تأمین و تجارت مرکز بین المللی 
 International( محصوالت کشاورزی
agricultural mall( تدوین شده است 
 )Platform و محوریــت نقشــه راه )
نمایشگاه نیز بر اساس شناخت، ایجاد، 
تثبیــت و توســعه بازارهــای صادراتــی 
غیرنفتــی )Supply Chains( ترســیم 

 شده است. 
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تاپین چگونه شکل گرفت؟
همه چیز از ســال 88 و از کتابفروشــی پدرم در همدان شــروع 
شد. یکی از چالش هایی که ما در کتابفروشی با آن روبرو بودیم، 
معرفی کتاب بود. در آن زمان استفاده از اینترنت به اندازه امروز 
همه گیر نبود و به راحتی نمی شد به عناوین کتاب ها دسترسی 
پیدا کرد. پروژه ما این طور شروع شد که بانک اطالعاتی کتاب 
به اســم کتاب بین ایجاد و اطالعات تمامــی کتاب های موجود 
در کشــور را در این بانک طبقه بندی کردیم و روی ســایت قرار 
دادیم. در ادامه این ایده به ذهنمان رســید که خریدار و ناشــر 
را به همدیگــر وصل کنیم تا خریــداران کتاب موردنیــاز خود را 
مستقیما از ناشر بخرند. سپس با شرکت پست برای راه اندازی 
ایــن ســرویس مذاکــره کردیــم، چــون هنــوز ســرویس تجارت 

الکترونیکــی پســت راه انــدازی 
نشــده بود. آن ها هم پیشنهاد ما 

را پذیرفتند. 
سازوکار سرویس به این صورت بود 
که وقتی کســی کتابی را ســفارش 
می داد، نزدیک ترین شرکت پستی 
به خریــدار از این ســفارش اطالع 
پیــدا می کــرد و ســپس کتــاب را از 
انتشارات می گرفت و برای خریدار 
می فرســتاد. تقریبا یکی ، دو سال 
به همین منوال کار کردیم و سپس 

با ایجــاد برندی تــازه، به غیــر از کتــاب، کاالهای دیگــر را هم به 
لیســت خدمات خود اضافه کردیم. تاپین از همین جا شــکل 
گرفت؛ پلتفرم خدمت رسانی لجستیکی. کاربرانی که در حوزه 
کســب وکار فعالند، می تواننــد به عضویــت آن درآینــد و یک 
پیشخان مجازی شرکت پست داشته باشند. این اتفاق از سوی 
کسب وکارها مورد استقبال قرار گرفت و در حال حاضر حدود 
ده هزار کسب وکار از تاپین اســتفاده می کنند. البته تاپین در 

همین نقطه متوقف نمانده و آن را گسترش داده ایم.

کسب وکارهایی که با شما همکاری می کنند، 
بیشتر در چه بخش هایی فعالند؟ مشــتری هایتان از 

کدام استان ها هستند؟
می توانم بگویم در تمام شــهرهای ایران حداقل یک فروشگاه 
وجــود دارد کــه بــا تاپیــن همــکاری می کنــد، ولــی بیشــتر 
فروشگاه هایی که از پلتفرم ما بهره می برند، در تهران مستقر 
هســتند. تنوع حــوزه فعالیــت این کســب وکارها بســیار زیاد 
است و از وسایل آرایشی و بهداشــتی تا مشاغل خانگی را در 

بر می  گیرد.

سرمایه اولیه تان چقدر بود؟ طی این سال ها 
جذب سرمایه داشته اید؟

سرمایه  اولیه ما یکی، دومیلیون تومان بود. آن زمان ۱۷، ۱8 سال 
بیشــتر نداشــتم. یکی از دوســتان برنامه نویســم را استخدام 
کردم و ماهی ۲۰۰، 3۰۰ هزار تومان به او می دادم. خودم هم کار 
بازاریابی انجام مــی دادم. دفتر نداشــتیم و در خانه مادربزرگ 
همان دوست برنامه نویسم کار می کردیم. در سال 89 در پارک 
علم وفناوری همدان به ما یک اتاق دادند که دفتر کارمان شــد 
و ۱5 میلیــون تومــان وام. کم کم کار را گســترش دادیــم و جذب 

سرمایه هم نداشتیم.

االن تاپین در چه وضعیتی به سر می برد و در 
طول روز چقدر ارسال مرسوله دارید؟

در حال حاضر ۲3 کارمند داریم. شرکتمان دانش بنیان سطح 
یک است و تقریبا بزرگ ترین پلتفرم آنالین ارسال مرسوالت 
هســتیم و روزانه ۱5 تــا ۲۰ هزار مرســوله بــه وســیله پلتفرم ما 

فرستاده می شود.

گفتیــد کار تاپیــن را گســترش داده اید؛ چه 
بخش های دیگری به آن اضافه شده است؟

از ابتدای سال ۱4۰۰ سرویس های دیگری را هم به مجموعه خود 
افزوده ایم، مثل ســرویس شــرکت تیپاکس و الوپیک. در واقع 

صاحبان کســب وکارها می توانند از بین این ارســال کننده ها، 
هرکدام را که مناسب تر است انتخاب کنند. مزیت ما این است 
که صرفا اطالع رسانی نمی کنیم، بلکه کل فرایند سفارش را که 

شامل ارسال کاال هم می شود، برای کاربران انجام می دهیم. 
عالوه بر این، در یکی از ســفرهایم که از راه آهن اســتفاده کرده 
بــودم، متوجه شــدم در قســمت حمــل بار بســیار ســنتی کار 
می کنند. بعد از بازگشــت از ســفر، بــه راه  آهن رفتــم و به آن ها 
پیشنهاد دادم سیستمشان را هوشــمند کنند. به این شکل 
بود که سامانه مدیریت حمل ونقل ریلی را به صورت یکپارچه 
برایشان طراحی کردیم. به این ترتیب از لحظه ورود بار به شبکه 
ریلی کشــور تا وقتی که به مشــتری تحویل داده می شــود، در 
پلتفرم تاپین مدیریت می شود؛ از صدور بارنامه آنالین گرفته تا 

رهگیری بار در طول مسیر. 
از آنجــا کــه هــم ســامانه راه آهــن را 
طراحی کــرده بودیم و هم با پســت 
آشنایی داشتیم، تصمیم گرفتیم 
ایــن دو را بــا یکدیگر تلفیــق کنیم. 
به ایــن صــورت فراینــد رهســپاری 
پســت را به راه آهن متصل کردیم. 
یعنی شرکت پست می تواند برای 
یکســری از شــهرها مثــل مشــهد 
و بندرعبــاس به جــای اســتفاده از 
کامیــون، از شــبکه ریلی اســتفاده 
کند. به این ترتیب نه فقط هزینه هایشان کاهش پیدا می کند، 

بلکه سرعت ارسال هم افزایش می یابد. 
همچنین زیرساختی را تدارک دیدیم که راه آهن بتواند با بقیه 
اپراتورهای حمل ونقل مثل تیپاکس همکاری کند. در نسخه 
جدید، این قابلیت ایجاد شــده که کســب وکارهای آنالین نیز 
بارهایشان را مستقیما با سیستم حمل بار راه آهن ارسال کنند 

و از مزیت رقابتی قیمتی این سیستم سود ببرند. 

یعنــی سرویســی کــه بــرای راه آهــن ایجــاد 
کرده اید از تاپین جداست؟

ببینید تاپین دو قســمت کلــی دارد. یکــی از قســمت های آن 
نرم افــزار مدیریــت شــبکه حمل و نقــل اســت کــه در آن همــه 
شرکت های باربری، حتی پیک های شهری می توانند به قسمت 
مدیریت حمل بروند و همانند راه آهن ناوگانشــان را با پلتفرم 
تاپین مدیریت کنند. در کنار آن، ما مارکت پلیس حمل ونقل 
هم داریم، یعنی خدمات شرکت های حمل ونقل را به صورت 
یکپارچه در کنار هم در اختیار کســب وکارها می گذاریم. اسم 

آن را تاپین پالس گذاشته ایم. 

نکته ای هنوز برایم گنگ است. اگر مثال یک 
کتابفروش تنها بخواهد از شبکه پستی استفاده کند، 
استفاده از تاپین چه ارزش افزوده ای برایش دارد؟ چرا 
خودش با شــرکت پســت وارد مذاکره نشــود و قرارداد 

نبندد؟ 
اوال ذات شــرکت های خصوصــی ایــن اســت کــه چابکنــد و 
بوروکراسی اداری ندارند. از زمانی که فرد درخواست استفاده 
از سرویس پیشــخان مجازی می دهد تا زمان فعال سازی آن، 
روی هم رفتــه چهار ســاعت طــول می کشــد. نیازی بــه حضور 

فیزیکی و مذاکره با فرد خاصی هم نیست. 
دومین مزیت ســرویس مــا این اســت که تمــام نیازهــای یک 
کســب وکار آنالین را در زمینه حمل ونقل به صورت یکپارچه 
در پورتال قرار داده ایم و این چیزی است که در مجموعه پست 

وجود ندارد. 
مســئله دیگر، هماهنگی هاســت. فروشــگاه های اینترنتی ما 
دو دســته اند. یک ســری از آن ها مثل دیجی کاال بســیار بزرگ 
هســتند. اما تعداد فروشــگاه های اینترنتی که روزانه بیش از 
هزار تا هزار و پانصد مرسوله داشته باشند، زیر ده تاست. ولی 
فروشــگاه هایی که تعداد ارسال روزانه شــان در حد سه، چهار 
محصول باشد، بســیار زیادند. نزدیک به هفت، هشت هزار 
از این فروشــگاه های کوچک فقط روی پلتفرم ما هستند. این 
فروشگاه ها با ساختار پست و فرایند پیگیری مرسوالتشان آشنا 

نیستند. در سیستم تاپین یک پیشخان مجازی طراحی شده 
که از طریق آن می توانید کلیه مرسوالتتان را به صورت گروهی 
پیگیری کنید و ببینید هرکــدام در چه وضعیتی هســتند، در 
حالی که در سامانه رهگیری پست نمی توانید همه مرسوالت 
را به صــورت یک جا ببینیــد. از آن طرف هم وقتی ســفارش در 
ســامانه ثبت می شــود، وضعیــت ســفارش و کد رهگیــری آن 
به صــورت اتوماتیک بــرای گیرنده ها ارســال می شــود و نیازی 
نیست فروشنده وقت بگذارد و آن را یکی یکی برای مشتری ها 
ارســال کند.  به عــالوه هماهنگی جمــع آوری مرســوالت برای 
فروشگاه هایی با ســایز کوچک دشوار اســت و اساسا شرکت 
پست با فروشگاه هایی در این سایز این گونه کار نمی کند. ولی 
ما به عنوان بخش خصوصی سیستمی را طراحی کرده ایم که 
کسب و کارهای کوچک و بزرگ بتوانند از آن به راحتی استفاده 
کنند و نیازهایشان پوشش داده شود. از این سیستم جمع آوری 
پستی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران نیز استفاده شد. به 
این شکل که قســمت لجستیک و ارســال نمایشگاه مجازی 
کتاب روی پلتفــرم تاپین انجام شــد و حــدود دو هزار ناشــر به 
مدت ده روز نزدیک به 9۰۰ هزار مرســوله را به مناطق مختلف 
کشور ارسال کردند. این تعداد در کوتاه ترین زمان ممکن ثبت 

و ارسال شدند. 
از جمله خدمات دیگری کــه ما ارائه می دهیــم، اتصال پذیری 
به ســامانه های فروشگاه ساز اســت. در ســامانه تاپین ما یک 
وب ســرویس جامع برای افرادی داریم که سایت هایشــان را با 
وردپرس یا ووکامرس طراحی کرده  اند. سامانه تاپین به صورت 
اتوماتیک به این سایت ها متصل می شود و هزینه های دقیق 
پستی را به طور اتوماتیک برای خریدار حساب و برایشان بارکد 
پســتی صادر می کند. یکی از چالش هایی که کسب وکارهای 
آنالین دارند، این است که به شکل تقریبی به مشتری هزینه 
ارســال را می گویند، ولی با مراجعه به باجه پســت می فهمند 
که باید هزینه بیشــتر یا کمتری پرداخت کنند. این فرایند در 

سیســتم ما به صــورت اتوماتیک 
انجام می شود و نرخ نامه ها آنالین 
اســت و هزینه دقیــق آن مطابق با 
تعرفه پســت محاســبه می شود. 
حتی کاربران می توانند برچســب 
مخصــوص شــرکت پســت را از 
سیســتم ما پرینت بگیرنــد و روی 

بسته هایشان بچسبانند. 

البته انتقادهایی 
بــه سیســتم ارســال در 
نمایشــگاه مجــازی کتــاب 
تهران وجود داشــت. مثال 
کســانی کــه از چنــد ناشــر 

کتاب خریده بودند، معتــرض بودند که چــرا این ها در 
زمان های مختلف ارسال می شوند یا از تأخیر در تحویل 

سفارش هایشان خبر داده بودند. 
ما در کشورمان هیچ شرکتی نداریم که کار سبدگردانی انجام 
بدهد، مشابه کاری که دیجی کاال برای کسب و کار خودش انجام 
می دهد. فروشگاه های مختلف بسته هایشان را به دیجی کاال 
می فرستند و این شرکت آن ها را یکپارچه و برای خریدار ارسال 
می کند. از طرفی چــون در مــدت کوتاهی تصمیم گرفته شــد 
که نمایشگاه به شکل مجازی برگزار شــود، فرصت کافی برای 
پیاده سازی این ساختار وجود نداشت. برای همین هر ناشری 
کتاب هــا را به طور مســتقیم برای خریدار ارســال می کــرد. اگر 
تأخیری هم اتفاق افتــاده، به این دلیل بود که به خاطر شــیوع 

کرونا، حجم خریدوفروش های اینترنتی افزایش یافته است. 
تنها شرکتی که به تمامی نقاط کشور خدمت رسانی می کند 
شــرکت ملی پســت اســت و به علــت تعــداد زیاد مرســوالت 
فشار زیادی روی دوشش بود. با این همه تعداد مرسوالتی که 
با تأخیر به دست مشــتری رســیدند، زیر یک دهم درصد کل 
مرسوالت بودند. ما در نمایشگاه کتاب حتی از جزیره ابوموسی 
هم سفارش کتاب داشتیم که طی چهار یا پنج روز سفارش به 

دستشان رسیده بود. 

یکی از چالش های کسب وکارها آسیب دیدن 
محصوالتشــان در پروســه حمل و نقــل اســت. مثــال 
هیچ کدام از سیستم های حمل و نقل، مسئولیت سالم 
رساندن ظرف شکســتنی را بر عهده نمی گیرند. علت 

این اتفاق چیست؟ 
یکی از چالش های عمده در کشور ما هزینه باالی بسته بندی 
و ارسال در مقایسه با قیمت خود کاالست. این در مورد کتاب 
هم صادق است. اگر کتاب را در پاکت بگذارید، آسیب می بیند. 
کتاب باید حتما داخل کارتن گذاشته شود. حاال اگر بخواهید 
بــرای کتابی که مثــال قیمــت آن 5۰ هــزار تومان اســت، کارتنی 
متناســب تهیه کنید، هزینه آن پنج هزار تومــان خواهد بود و 
حداقل هزینه برای ارسال به شهرستان ده هزار تومان است. 

یعنی 3۰ درصد قیمت خود کتاب.
در حوزه هایــی ماننــد مــواد غذایــی خانگــی هم دقیقــا همین 
چالش وجود دارد. اگر بخواهید بســته بندی تان را از کارتن به 
کارتن پالس تغییر بدهید که کمتر آسیب ببیند، یکباره هزینه 
بســته بندی تان افزایــش می یابد. صــرف ایــن هزینه منطقی 
نیست، زیرا در بسیاری مواقع مزیت رقابتی شان قیمت پایین تر 
آن هاست. وقتی هزینه بسته بندی و ارســال هم به آن اضافه 

شود، دیگر از حالت اقتصادی خارج می شود. 

نمی تــوان کاری کــرد کــه ایــن آســیب ها بــه 
حداقل برسند؟

ببینید، شبکه های حمل ونقل مثل پســت باید مدرن  شوند. 
بــرای مثــال در شــرکت پســت، تمــام کارتن هــا را داخــل گونی 
می ریزند و با گونی جابجا می کند. در موقع خالی کردن کامیون 
هم آن هــا را بــه پایین پرت می کننــد. در حال حاضر سیســتم 
تفکیک شرکت ملی پســت، دستی اســت. یعنی بسته ها را 
به صورت دســتی از هم جدا می کنند تا هرکــدام به منطقه ای 
ارسال شود. البته اخیرا دارند به سمت استفاده از سیستم های 

مرتب سازی می روند. 
بخش خصوصی هــم نمی تواند با 
پســت رقابت کند، زیرا تعرفه های 
شــرکت پســت دولتــی اســت و 
ســاالنه حدود هزار میلیــارد تومان 
ضرر می کند. دولت کسری بودجه 
پست را جبران می کند، ولی بخش 
خصوصی نمی تواند این کار را انجام 
دهد. در شرایطی که پست ضررده 
باشــد، شــرکت های خصوصــی 
هــم نمی تواننــد روی به روزرســانی 
تکنولــوژی و افزایــش کیفیــت آن 

سرمایه گذاری کنند.

چه برنامه ای برای ادامه کار تاپین دارید؟
در تاپیــن تمرکــز اصلــی مــا بــر روی یکپارچه کردن سیســتم 
لجستیک است. البته هیچ وقت خودمان به حوزه عملیاتی 
و حمل ونقــل ورود نمی کنیــم و صرفا کار هماهنگــی را انجام 
می دهیم. از اواســط ســال هم می خواهیم پلتفــرم مدیریت 
انبارداری، پلتفرم مدیریت سفارش و پلتفرم توزیع مرسوالت 
را بــه محصوالتمــان اضافــه کنیم. به این شــکل سیســتمی 
یکپارچــه خواهیــم داشــت کــه تمــام نیازهــای لجســتیکی 
فروشــگاه های اینترنتی را پوشــش می دهــد. کاربر بســته به 
نیازش مرسوالتش را در سیستم انبار اشتراکی ما می گذارد، 
ثبــت ســفارش را آنالیــن انجــام می دهــد و در سیســتم انبار 
اشــتراکی مــا، کار بســته بندی بــه صــورت اتوماتیــک انجــام 

می شود. 

یعنی انبارهایی را که در جاهای دیگر وجود 
دارند، شناسایی می کنید و روی پلتفرمتان می آورید؟

دقیقــا. یکســری انبــار هســتند کــه محصوالتتــان را در آنجــا 
می گذارید و کار بسته بندی و ارســال را بنا به درخواست شما 
انجام می دهند. به ایــن ترتیب کاربر در هیــچ مرحله ای درگیر 

فرایند ارسال نمی شود. 

گفت و گو با مهرداد ملک محمدی، بنیانگذار »تاپین« که کارش را از یک بانک اطالعاتی 
کتاب شروع کرد و حاال لجستیک کسب و کارهای کوچک و بزرگ را مدیریت می کند

کابوس 
پس از فروش

چراتاپین؟
بــه  کــه  وقتــی  نــوآوری  اقتصــاد 
و  خانگــی  خــرد،  کســب وکارهای 
نوآوری هایــی بــا دایــره مشــتریان و 
مخاطبــان محــدود می رســد، یکــی از 
بهترین زیستگاه های خود را شبکه های 
اجتماعی از جمله اینســتاگرام تعریف 
می کند. شبکه هایی که یک زیرساخت 
آمــاده و البتــه جــذاب بــا امکانــات 
تأثیرگذار پیش  روی صاحبان این دست 
کسب وکارها می گذارد تا محصول خود 

را معرفی و تبلیغ کنند.
گســترش کســب وکارهای مبتنــی بــر 
شــبکه های اجتماعــی در کنــار هــزاران 
و  اســتارتاپی  کســب وکار هویتمنــد 
آنالین، وقتی به لیست کسب وکارهای 
قدیمی تری اضافه می شوند که آن ها هم 
محصوالت خــود را عالوه بــر کانال های 
روتیــن خــود در بســتر آنالیــن عرضــه 
کرده اند، یک منظومه بزرگ کسب وکاری 
را شــکل می دهد که در حال تالش برای 
فروش بیشتر محصوالت خود از طریق 
فروش غیرحضوری هستند. فروشی که 
با وجود تمام سختی ها و گرفتاری هایی 
کــه دارد، در یــک مرحله پاشنه آشــیلی 
پیش روی خود می بیند کــه در آن بزرگ 
و کوچــک بــه یــک انــدازه مســتأصل و 
تســلیم و آســیب پذیرند. مرحلــه پــس 
از فــروش یــک کاال و رســیدن بــه نقطــه 

ارسال.
سال هاست که کسب وکارهای آنالین و 
صاحب نظران آن اعتقاد دارند اگر یک 
مانع بزرگ برای توســعه خرده فروشــی 
آنالیــن )چــه در بســتر شــبکه های 
اجتماعــی و چــه پلتفرم هــای بــزرگ 
داخلــی( وجــود داشــته باشــد، چیــزی 
غیر از لجستیک و مسئله ارسال کاالی 

فروخته شده نیست.
تجربه هایــی که در ســال هــای اخیر در 
این حوزه شــکل گرفته هنــوز در ابتدای 
راهند و تا رســیدن به نقطه قابل اتکایی 
کــه بتــوان در اکوسیســتم نــوآوری 
صحبــت از ارســال روزانــه، چندیــن 
میلیــون کاالی فروخته شــده بــه روش 
غیرحضــوری کــرد، راه زیــادی مانــده. 
تاپین به اعتقاد تحریریه کارنگ یکی از 
کسب وکارهایی است که علیرغم اندازه 
کوچکش و داشــتن رقبــای بزرگی چون 
پســت، پــادرو، الوپیک و حتی اســنپ، 
توانســته تجربه هــای نویی را رقــم بزند. 
کســب وکاری کــه تــا رســیدن بــه نقطــه 
اطمینان بخــش مانــدگاری در این فضا 
شــاید راه زیــادی داشــته باشــد، امــا تــا 
همین جا می تواند در لیست نوآورهای 

لجستیک قرار بگیرد.
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در سال های ابتدایی جوانی، زمانی که تنها 18 سال داشته، کسب و کار شخصی خودش 
را راه اندازی می کند؛ کسب و کاری که از شناســایی یک نیاز در کار پدرش نشئت می گیرد. در 

آن سال مهرداد ملک محمدی سایت کتاب بین را با هدف طبقه بندی کردن اطالعات کتاب ها ایجاد 
می کند. چندی بعد در این سایت امکان ارسال کتاب را فراهم می کند و پله پله پیش می رود و پلتفرمی را برای 

ارائه خدمات لجستیکی راه می اندازد. پلتفرمی که در تالش است به کسب و کارهای فروش اینترنتی کمک کند تا 
دغدغه لجستیک محصوالت خود را نداشته باشند و بتوانند در فضایی با امکانات متنوع، بهترین راه را برای فرستادن 

مرسوالت خود انتخاب کنند.  ارسال کاالی فروخته شده یکی از چالش های اصلی کسب وکارهای نوآور در ایران است. چه یک 
سایت اینترنتی باشید چه یک پیج اینستاگرام باید برای رساندن کاالیی که به هزار زحمت به مشتری فروخته اید با کسب وکارهای دیگر 

از جمله پست در ارتباط باشید. با بنیان گذار تاپین درباره این چالش ها حرف زده ایم. جوان برتر استان همدان در سال 93، که می گوید در تمام 
این سال ها تنها تالش کرده در مسیری قدم بگذارد که از طی کردن آن لذت می برد و معتقد است اگر از این مسیر منحرف نشود، موفقیت و کسب 

درآمد نیز خواه ناخواه قرین کسب و کارش خواهند بود.

   عکس:  حامد کریم زاده

یکی از چالش های عمده 
در کشور ما هزینه باالی 
بسته بندی و ارسال در 
مقایسه با قیمت خود 

کاالست

می توانم بگویم در تمام 
شهرهای ایران حداقل 

یک فروشگاه وجود دارد 
که با تاپین همکاری 
می کند، ولی بیشتر 
فروشگاه هایی که از 

پلتفرم ما بهره می برند، 
در تهران مستقر هستند
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جهان آينده
F U T U R E
W O R L D

ويژه اينوتکس
I N O T E X

20هزار بازدیدکننده در اینوتکس
برگزارکننــدگان،  گفتــه  بــه 
نمایشگاه اینوتکس در جریان برگزاری 
میزبان بیش از 4۰۰ شــرکت کننده و ۶۰ 
سرمایه گذار بود و حدود ۲۰ هزار نفر از 

آن بازدید کردند.

کماکان پردیس
دهمیــن دوره نمایشــگاه در 
محل پارک علم و فناوری پردیس برگزار 
شــد و قرار اســت برگزاری دوره های آتی 
اینوتکــس را نیز در همین محل شــاهد 

باشیم.

10 هــزار میلیاردتومــان جــذب 
سرمایه

ستاری در مراســم افتتاحیه گفت همه 
قدرت فناوری را بــاور کرده اند، به همین 
دلیل هم پارک پردیس توانسته ده هزار 
میلیــارد تومــان ســرمایه جدید کســب 

کند.

600 جلسه کاری
بــه گفتــه متولیــان، در ایــن 
 B2B نمایشــگاه بیــش از ۶۰۰ جلســه
برگــزار شــده و تعــداد ســخنرانان و 
رویدادهــا به ترتیــب در حــدود 8۰ و ۲۰ 

بوده است. 

NEWSخبر

در جهان مدرن، تعدادی از صنایع هستند که همچون 
بزرگ تریــن چرخ دنده هــای یــک دســتگاه عظیــم کار 
می کننــد. توقــف هرکــدام از این  هــا، حتــی بــرای مدتی 
کوتــاه، مي تواند عواقــب فاجعه بــاری برای بشــریت به 

بار آورد. 
یکــی از مهم تریــن ایــن صنایــع کــه تغییــرات اولیــه به 

وجود آمده در آن در گذشته دور، مستقیما 
مســئول شــکل گیری تمدن بشــری اســت، 

صنعت تغذیه است. 
انقالب کشاورزی اولین محرک شکل گیری 
شــهرها بود.امــا بســیاری از غذاهایــی کــه 
امــروزه بــه دســت مــا می رســد، لزومــا از 
انسانی ترین، امن ترین و سالم ترین روش ها 
تهیــه نمی شــوند و در برخــی مــوارد حتــی 
می تواننــد تهدیدی بنیــادی برای ســیاره ما 
و ادامــه حیات بشــریت به شــکل فعلی آن 

باشــند.  صنعت تغذیه یکی از پرمشــکل ترین صنایع 
دنیاست. 

این مشکالت از اولیه ترین چیزها، مانند شفافیت نوع 
غذای مصرفی تا مشکالتی زیست محیطی طبقه بندی 
می شــوند. یکــی از اصلی ترین مشــکالتی کــه صنعت 
تغذیه با آن ســر و کله مي زند، مشکل عدم ردیابی مؤثر 
و به تبــع آن، احتمــال تقلب اســت. برای مثــال، روغن 
زیتــون یکــی از کاالهایی اســت که اگــر مبدأ آن کشــور 
ایتالیــا باشــد، می تــوان آن را با قیمــت باالتــری عرضه 
کرد. آمارها نشان می دهند روغن زیتونی که در سراسر 
جهان بــه عنــوان کاالی ایتالیایی فروخته می  شــود، ۱۰ 

برابر کل تولید ساالنه این کشور است. 
یکی دیگر از برآوردهایی که به مراتب ترسناک تر است، 
نشان می دهد بیش از ۲5 درصد ماهی های بسته بندی 

شده، در دسته های اشتباه هســتند و مشتریان بدون 
آنکه بداننــد، چیزی غیــر از آنچه خواســته اند مصرف 
می کنند. زنجیره های مصرفی منزوی و جداگانه و عدم 
ردگیری مؤثر کاالهای خوراکــی، اصلی ترین زمینه   های 

این معضل هستند. 
بزرگ تریــن مشــکل ایــن صنعــت می توانــد آســیبی 
باشــد کــه بــه محیــط زیســت می رســاند و 
تنهــا در دهــه اخیــر و بــا ورود آن بــه ابعــاد 
عظیم تــر، نســل فعلــی توانســته بــه عمــق 
مشــکل پــی ببــرد. خیلــی واضــح اســت که 
میزان گیاهــی که یــک حیوان بایــد مصرف 
کنــد تــا بــه مرحلــه بازدهــی گوشــتی بــرای 
انســان ها برســد، چندصــد برابــر وزن ایــن 
حیوان است. در حالی که استفاده مستمر 
از بافت هــای گیاهــی یکســان منجــر بــه 
فرسودگی خاک می شــود. به غیر از آسیب 
مستقیم به خاک، صنعت گوشــت یکی از بزرگ ترین 

تولید کنندگان گازهای گلخانه ای است.
یکــی دیگــر از مشــکالتی کــه در صنعــت تغذیــه 
وجــود دارد، قیمت هــا و توانایــی خریــد غذاســت. 
بــرای مثــال، 4۰ ســال پیــش، خانوارهــای فرانســوی 
به راحتی می توانســتند ۲5 درصد درآمد خود را صرف 
خــوراک کنند.رقمــی کــه امــروزه بــه 8 درصــد تقلیــل 
یافته اســت. خصوصی ســازی گســترده در کشورهای 
توســعه یافته و ســرمایه گذاری در زنجیره هــای مصرف 
غذا همچنین منجر به یک فاجعه انسانی شده است: 
از بین 8۰۰ میلیون فردی که در دنیا با گرســنگی مداوم 
دســت و پنجه نرم می کننــد، ۷۰۰ میلیــون نفــر از آن  ها 
کشاورزان هستند. کسانی که بنیان های کلیت صنعت 

را فراهم می کنند ولی خود سهمی از آن ندارند. 

نگاهی اجمالی به مشکالت گسترده صنعت تغذیه 
و راهکارهای احتمالی آن 

خوردوخوراک 
در انتظار تحول 

فواید استفاده از انبارهای دیجیتال و بالکچین

خلقشفافیت

انقالبی در صنعت تغذیه
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قطعــا اگر حتــی کــم و بیــش بــا فنــاوری مدرن 
آشــنایی داشــته باشــید، اســم بالکچیــن را 
شــنیده اید. با اینکــه در کشــور ما ایــن فناوری 
را بیشــتر بــه عنــوان معادلــی بــرای رمزارز هــا 
می شناســند، ظرفیت هــای کالن ایــن فنــاوری 
بسیار بیشتر از رمزارز هاست. یکی از ایده های 
اصلی ای که می تواند زمینه سازی شفاف سازی 
در بســیاری از صنایــع باشــد، ایــده انبارهــای 

دیجیتال است. 
بالکچیــن به عنــوان یــک دفتر کل توزیع شــده 
عمل می کند که در آن می توانید سرگذشت هر 
کاالیی را که روی شبکه ثبت شــده، با احتمال 

تقلب نزدیک به صفر مشاهده کنید. 
بــرای کاالهایــی ماننــد گوشــت ها کــه معمــوال 

پــس از کشــتار منجمــد می شــوند و ممکــن 
اســت مدتی بــرای فروخته شــدن صبــر کنند، 
اختصاص کدهــای بالکچین برای هــر حیوان، 
تکه های گوشــت به خصوص، انباری که در آن 
بــوده و فروشــگاه مقصــد می تواند زمینه ســاز 
شــفافیت مطلــق در صنعــت باشــد و اعتمــاد 
مخدوش بین سرمایه گذاران و مصرف کنندگان 
را ترمیــم کنــد.  انبارهــای دیجیتــال همچنین 
کالهبرداری هایــی همچــون روغــن زیتون های 
ایتالیایــی و ماهی هــای تقلبــی را غیرممکــن 
می کند. با ایــن حال، مشــکالتی که ریشــه در 
فراینــد تولیــد دارنــد، ماننــد اســتفاده از مــواد 
ناسالم برای تولید بیشتر همچنان باید از سوی 

عوامل انسانی پیگیری و نظارت شوند.

صنعــت گوشــت یکــی از آســیب زننده ترین 
صنایــع بــه محیــط زیســت اســت و بــه طــور 
مســتقیم بــه آلودگــی هــوا، گرمایــش زمیــن، 
فرســایش خــاک و کاهــش بافــت جنگلــی 
منجــر می شــود. عامــل اصلی این مشــکالت، 
بــرای  کــه  اســت  گســترده ای  تشــکیالت 
فراهم سازی حجم عظیم گوشتی که جمعیت 
جهــان متقضــی آن هســتند، بــه وجــود آمده 
است. در کنار این مشکالت، بسیاری همزمان 
اشــاره بــه مشــکالت اخالقــی ایــن صنعــت و 

وضعیت اسفبار زندگی این حیوانات دارند.
حذف کلی گوشت از رژیم غذایی تقریبا شدنی 
نیســت. قدرت ســندیکاهای گوشــتی بســیار 

باالتر از آن است که بشود آن ها را از دور خارج 
کرد. امــا آنجا کــه نگرش های افراطــی و اهداف 
ایدئولوژیــک شکســت می خورند، علــم پیروز 
است و راه حل علم برای این مشکالت، گوشت 
آزمایشگاهی است. شاید محصوالتی را که به 
اصطالح »گوشــت گیاهی« خوانده می شوند، 
امتحان کرده باشید که نه تمام خواص گوشت 
طبیعی را دارد، نه مزه و حتی بافت آن می تواند 
کسی را گول بزند. گوشــت آزمایشگاهی اما با 
کشت بافت سلولی گوشــت طبیعی می تواند 
انقالبــی در صنعــت تغذیه بــه پا کنــد و پایانی 
خوش برای مســائل اخالقی و زیست محیطی 

صنعت گوشت باشد. 
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روز جمعــه، 3۱ اردیبهشــت ماه، نقطــه پایــان نمایشــگاه 
بین المللی اینوتکس بود؛ نمایشگاهی چهار روزه که برای 
دوره های هرساله خود سه هدف بزرگ تعیین کرده است: 
»ارتباط ســرمایه گذاران داخلی و بین المللی با شــرکت ها 
و اســتارتاپ ها«، »مشــارکت و همکاری بین شــرکت های 
فناور و استارتاپ های داخلی و بین المللی« و »گفت و گو و 
شبکه سازی میان فعاالن اکوسیســتم نوآوری و فناوری«. 
اهدافی که متولی برگزاری آن، پارک علم و فناوری پردیس، 
کم و بیش ســعی می کند هر ســال برنامه هــا را حول محور 

دستیابی به آن ها بچیند.

 بازدیدکنندگان خاص 
دهمین نمایشــگاه اینوتکس هم به روال سال های گذشته 
بازدیدکنندگان خاص خودش را داشت. اگر از سورنا ستاری 
که خود به نوعی متولی این رویداد نمایشــگاهی به حساب 
می آیــد، بگذریــم، به نام هــای محمدباقــر قالیبــاف )رئیس 
مجلس شورای اسالمی(، سید ابراهیم رئیسی )رئیس قوه 
قضائیه(، سرهنگ داوود گودرزی )رئیس پلیس فتا تهران(، 
شــریف نظام مافــی )رئیــس اتــاق بازرگانــی ایران ســوئیس 
و مدیرعامــل محــک( و پــدرام ســلطانی )نایب رئیــس اتاق 
بازارگانی ایــران( می رســیم. چند نماینده مجلــس، مدیران 
مراکــز نــوآوری بانک ســپه و رفاه، معــاون فنــاوری و نــوآوری 
وزارت ارتباطــات، رئیــس ســازمان غــذا و دارو و مدیــر کل 
تجهیزات پزشکی وزارت بهداشــت و... دیگر افرادی بودند 
کــه ابتدا گشــتی در نمایشــگاه زدند و ســپس با حضــور در 
هاب رســانه، به گفت و گو با خبرنگاران پرداختنــد. برگزاری 
ایونت ها و امضای تفاهم نامه های مختلف در حاشیه دیدار 
بزرگ ترهــا و کوچک ترهــای نهادهــای حاکمیتی، قســمتی 
جدانشدنی نمایشگاه اینوتکس و چنین بازدیدهایی است. 
فصل مشترک گفت و گوهای کوتاه و بلند بازدیدکنندگان با 
خبرنگاران نیز تأکید دوباره و چندباره است بر اینکه مسیر 
تحول در سیســتم اقتصادی کشــور، از نــوآوری و تحقیق و 
توسعه می گذرد و دولت و مجلس و تمامی ارکان پشتیبان 
این تحول خواهند بود. البته شریف نظام مافی در حاشیه 

حضورش در نشستی که به همراه پدرام سلطانی با موضوع 
»اقتصاد دولتی و خطرات سرمایه داری« برگزار شد، درباره 
این حمایت ها گفته بود: »من فکر می کنم دولت هر وقت از 
بعد اقتصادی به مشکل می خورد، تازه متوجه ارزش بخش 
خصوصی می شود. این موضوع را در شرایط تحریم دیدیم 
و االن هم به نظر من امکانات و اراده برای تصمیماتی که باید 
بگیرد، ندارد...« نظام مافی درباره اینکه حضور استارتاپ ها 
در اقتصاد کالن چقدر می تواند سبب رونق شود، گفته بود: 
»می تواند کمک کننده باشد، به خصوص در زنجیره اصناف 
متفــاوت. اما به شــرطی که دولت همــان کاری را کــه با بقیه 
بخش خصوصی انجام داد، با استارتاپ ها نکند. یعنی در 

استارتاپ ها دخالت نکند.«
البتــه پــدرام ســلطانی دربــاره نزدیکــی انتخابــات و رونــد 
حمایت هــای دولت نیز معتقد بــود: »بخشــی از نیازهای 
اکوسیستم استارتاپی خارج از حوزه اختیارات دولت است، 
مثال همین برخوردهای امنیتی که با استارتاپ ها می شود یا 
برخوردهای امنیتی با ورود سرمایه گذاران یا سرمایه گذاری 
خطرپذیر خارجی. دولت آقای روحانی که نتوانست جلو 
این گونه برخوردهــا را بگیرد، بنابراین فکــر نمی کنم دولت 
بعدی هم توان این کار را داشته باشد. ولی کاری که دولت ها 
می توانند انجام دهند مقررات زدایی است. ماهیت نوآوری 
و فعالیت استارتاپی این است که معموال مرزهای اقتصاد 
متعارف را درمی نوردد. این مرزشــکنی نیاز به ایــن دارد که 
دولــت بتواند بــا یک فاصلــه زمانــی کمتری مقــررات خود 
را برای رشــد آن ها منتقل کند. ایــن کار از دســت دولت ها 
برمی آید اگر جدی روی این قضیه کار کنند.«   سلطانی به 
اســتارتاپ ها توصیه کرده بود با سرمایه گذاران خصوصی 
همگــن خــود پیونــد بگیرنــد و از ســرمایه پذیری از بخــش 
حاکمیتــی بپرهیزنــد، زیرا چنیــن ســرمایه گذارهایی تنها 
رویکرد اقتصادی ندارند و به سیاســت و مســائل جناحی 
هم فکر می کنند که این می تواند در ادامه مشکل ساز شود. 

 
حواشی مقدم بر متن

در حاشیه اینوتکس ۲۰۲۱ که به اعتقاد برگزارکنندگان آن، 

در نمایشگاه بین المللی اینوتکس چه گذشت؟

اینوتکس دهم
یکی از مهم ترین رویدادهای سال در حوزه نوآوری و فناوری 
کشــور اســت و در طول این ســال ها مورد اســتقبال طیف 
وسیعی از مخاطبان قرار گرفته، چند رویداد و بخش جنبی 
داشــت. اینوتکس پیچ، مســابقه کوالک، ایستگاه آینده، 
استیج اینوتکس، کافه سرمایه اینوتکس، پاویون مشاوران، 
زنگ تفریح، بخش دانشجویی، ارائه نیازهای فناورانه، تور 
بازدید از ناحیه نوآوری پردیس، استارکاپ، تجربه فناوری، 
هاب رســانه، اینوتکــس آکادمــی، پاویــون زنان پیشــگام و 
اینوجوان بخش های مختلفی بودند که در چهار روز برگزاری 

نمایشگاه، آن را همراهی کردند. 
در اینوتکس پیچ ۱۲ تیم استارتاپی از شش شهر در حضور 
سرمایه گذاران به رقابت پرداختند تا در نهایت سه تیم رپید 
ایکس، اکتیوا و نماالین به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به 
دست آورند.  مســابقه کوالک مخصوص بازدیدکنندگان 
از نمایشــگاه بود و در پایــن هر روز هــم برندگان همــان روز 
معرفی می شــدند. در حین بازی هــای این مســابقه، افراد 

شرکت کننده با مفاهیم کارآفرینی آشنا می شدند.
ایســتگاه آینــده )نکستیشــن( در مجمــوع بیــش از ۲۰ 
ســاعت ســخنرانی، پنل، گفت و گو و نمایش فیلــم درباره 
روندهــای رو به رشــد فناوری های جدیدی چــون بالکچین، 
هوش مصنوعی، اینترنت اشــیا، کالن داده، رایانش ابری، 
فناوری های همگرا و... بود که در آن ها به تأثیرات اقتصادی، 
سیاسی،  اجتماعی و فرهنگی این فناوری ها بر آینده زندگی 
بشر پرداخته می شــد. برنامه اســتیج اینوتکس، برگزاری 
ســخنرانی های انگیزشــی و بررســی ترندهــای روز دنیــا و 
چالش های آن بود که محورهای اصلی خود را تفکر خالق و 
تفکر کارآفرین، رهبری و ایجاد تغییر در پارادایم های ذهنی، 
تحریم و مشــکالت جهانی شــدن کســب و کارها، محیط 

زیست و توسعه پایدار و... معرفی کرده بود.
کافه ســرمایه اینوتکس نیــز فرصتی بــرای اســتارتاپ ها و 
صاحبــان کســب و کارهای نوپا بــود کــه در آن بــه مذاکره با 
ســرمایه گذاران مختلف بپردازند. در مقابل نیز در بخش 
ارائــه نیازهــای فناورانــه )Reverse Pitch( شــرکت های 
مختلــف و صنعتگــران نیازهــای فناورانــه خــود را مطــرح 
می کردند تا با شــرکت های فناوری که راه برطرف کردن این 
نیازها را می دانند، به همکاری با این شرکت ها و صنعتگران 
بپردازند. در پاویون زنان پیشــگام نیز کــه معاونت علمی و 
فناوری بانی آن بود، جلساتی با حضور زنان موفق در دنیای 
کســب و کارهای نوآور برگزار شــد. به گفته برگزارکنندگان، 
از آنجا که ســهم زنان از جمعیت محقق کشور 33 درصد 
است و بیشتر آن ها نیز در بخش رشته های علوم پزشکی 
فعالند، الزم اســت با افزایش تبادل نظــر و تجربه، حضور 
زنــان در حــوزه تحقیــق و توســعه کســب و کارهای فناورانه 

تقویت شود. 

   عکس:  پریا حاجیلو



شــــــــــــــــمــــــــــــــــاره 2
2خـــــــــــــــــــرداد۱۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANGKARANG

2021

شــــــــــــــــمــــــــــــــــاره ۲
۲خـــــــــــــــــــرداد۱4۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

ويژه اينوتکس
I N O T E X

ويژه اينوتکس
I N O T E X

فناورِی سخت چندان آسان نیست. ما 
با یک »دره مرگ« روبرو هستیم، به این 
معنا که نمی دانیم هزینه ها را داریم صرف 
چه چیزی می کنیــم. زیرا کارایــی فناوری 
شما برای بازار اثبات نشده است و به این 
راحتی ها اعتماد نمی کنند. در حوزه هایی 
ماننــد نفــت و پتروشــیمی، ســودهای 
میلیون دالری وجود دارد، اما کار ساده ای 
نیست این بخش را قانع کنید از محصول 
شما استفاده کنند و نمونه خارجی را کنار 
بگذارند، زیرا اگر چواب ندهد، خســارت 
سنگینی به شرکت وارد می شود. در این 
قسمت ها الزم است که دولت وارد عمل 

شود و با پذیرفتن ریسک کار، خیال بازار 
را راحت کند. این چیزی نیست که بخش 

خصوصی از عهده انجام آن برآید.«
او می گوید آبان تا به حال حدود ۲۰۰ نفر 
از بهترین فارغ التحصیالن دانشــگاهی 
را در مجموعــه خــود اســتخدام کــرده 
اســت و به دلیــل افزایــش دائمــی تعداد 
کســب و کارهایی کــه از خدمــات متنــوع 
آبان اســتفاده می کنند، همــواره در حال 
اســتخدام نیروهــای جدیــد متخصــص 

هستند.
او دربــاره اینوتکــس و نمایشــگاه ها و 
رویدادهــای این چنینــی و حاصــل آن ها 

می گوید: »ما حضور در این نمایشگاه ها 
را دریچــه ای بــرای ورود بــه اکوسیســتم 
و مــراودات بــا دوســتانمان می بینیــم 
و توقــع خروجــی خاصــی از آن نداریــم. 
شاید همکاری مشترکی به وجود بیاید، 
ولی انتظار وقــوع اتفاقی را نمی کشــیم و 
با این هدف وارد نمایشــگاه نمی شــویم. 
نمایشــگاه جایــی بــرای تعامــل اســت 
و برداشــت اتفاقاتــی کــه پیش تــر رقــم 
خورده اند. اگــر از رویدادی توقع خروجی 
کاربــردی داشــته باشــید، بایــد بــرای آن 
برنامه ریزی های دقیق تری انجام دهید و 

هدفمندتر پیش بروید.«

مدیر توسعه شعب 
شتابدهنده و کارخانه نوآوری 
آبان حاضر در نمایشگاه 
اینوتکس، از فعالیت ها و 
علت حضورشان در اینوتکس 
می گوید

فراراز
درهمرگ

ابتدا شتابدهنده بوده اند و در قدم بعدی، 
برای اینکه بتوانند نیازهای تیم هایی را که از 
مرحله شتابدهی خارج می شوند، تأمین 
کنند، کارخانه نوآوری تأسیس کرده اند و به 
این شکل مجموعه »آبان« پا گرفته است. 
محمدرضــا دادفــر، مدیر توســعه شــعب 
آبــان، می گویــد به شــکل تخصصــی روی 
حوزه آب و انرژی کار می کنند و حاصل پنج 
سال کارشــان، شش شــرکت دانش بنیان 
بالــغ و ۱4 محصــول دانش بنیــان در 
حوزه های آب، تصفیه پساب و انرژی است 
که مشــتری های داخلی و خارجــی خود را 
دارنــد. دادفر می گویــد: »امســال صندق 

پژوهش نوآوری  آبان را هم راه  اندازی کردیم 
که بیشتر کارش سرمایه گذاری خطرپذیر 
روی اســتارتاپ هایی اســت کــه از مرحلــه 
شتابدهی عبور می کنند. ســال 99 نیز دو 
شــتابدهنده در اســتان های سیســتان و 
بلوچستان و خوزستان تأسیس کردیم. در 
خوزستان شــتابدهنده نفت اکسین و در 
سیستان و بلوچستان شتابدهنده تفتان 
که دومی بیشتر روی آب و زیست فناوری 
می کنــد.  کار  معدنــی  فناوری هــای  و 
شتابدهنده خوزستان به شکل تخصصی 
در حوزه انرژی فعال است، یعنی نفت و گاز 
و پتروشیمی. به طور کلی هم تمرکزمان روی 

بازار است و مشکالتش و چیزهایی که نیاز 
دارد. چنــدان روی ایده های صنعتی ای که 
در مرحله صفر هستند، کار نمی کنیم، زیرا 

قبال انجام داده ایم و نتیجه نگرفته ایم.«
به گفته مدیر توسعه شعب این مجموعه، 
تا به حال از ســوی آبان ۲۰ میلیــارد تومان 
ســرمایه گذاری روی تیم هــای مختلــف 
انجام شــده اســت و برای ســال جدید نیز 
می خواهند بــه این رقم ۶۰ میلیــارد تومان 

دیگر بیفزایند. 
دادفر حوزه ای را که آبان روی آن کار می کند، 
ســخت و همــراه بــا چالش هــای اساســی 
می بیند و درباره آن می گوید: »کار در حوزه 

حاشیه نگاری
 اینوتکس 2021

پارکیکهخیلی
نمایشگاهنبود

زمانــی کــه یــک نمایشــگاه بر پیشــانی 
خــود عنــوان »بین المللــی« را دارد - 
فــارغ از اینکــه چنــد کشــور در آن 
شــرکت می کننــد - نیــاز اســت در 
فضــای نمایشــگاهی مناســب برگــزار 
شــود و این اتفاقی بود که امســال برای 
اینوتکــس نیفتــاد. پــارک پردیــس کــه 
متولــی و میزبــان ایــن نمایشــگاه بــود، 
در فراهم ســازی امکانــات اولیــه ای کــه 
بازدیدکنندگان و غرفــه داران به آن نیاز 

داشتند، نمره خوبی نمی گیرد.
یــک؛ مســئله ای کــه در درجــه اول خود 
را نشــان می دهــد، فاصلــه زیــاد پــارک 
پردیس از شــهر تهران اســت. قرارگیری 
این پــارک در جــاده دماوند، دسترســی 
به آن را ســخت و پیچیده کرده بود و روز 
اول نمایشگاه تنها یک سرویس رفت و 
برگشــت در ســاعتی خاص برای اهالی 

رسانه وجود داشت. 
در روزهــای آتــی البتــه اپلیکیشــن »بــه 
همــراه« بــه کمــک تیــم اجرایــی آمــد 
و بــا ســرویس های رفــت و برگشــت در 
ساعت ها و مکان های مختلف شهر، راه 

را هموار کرد. 
دو؛ آفتاب تیــز بهــاری در محوطه بدون 
ســایه پارک، تقریبا همــه را کالفــه کرده 
بود. درست است که با توجه به کاربری 
اصلی این فضا، در شــرایط عادی نیازی 
به نیمکت و سایه بان در محوطه عمومی 
نیست، ولی وقتی فضایی به نمایشگاه 
تغییر کاربری می دهد، این نیاز مراجعان 
باید دیــده شــود، وگرنــه با خیــل عظیم 
بازدیدکننده های خســته ای مواجه می 
شــویم که پناهــی جــز ســایه دو درخت 
محوطــه اصلــی و نشــیمنی جــز زمیــن 

ندارند.
ســه؛ شــاید رســتورانی و دکه ای کوچک 
جوابگــوی روزهای عــادی فعالیت پارک 
باشــد، امــا نتیجــه چنیــن امکاناتــی در 
ایام نمایشــگاه، می شــود صف طوالنی 
و انتظار یک ساعته برای گرفتن غذایی 
که کیفیت نامناسبی دارد. این مشکل 
با کمک گرفتــن از چند کافه و رســتوران 
و اســتقرار آن هــا در محــل پــارک حــل 

می شد.
چهــار؛ تکلیــف کســی کــه نــه غرفــه دار 
اســت و نــه اهــل رســانه، وقتی کــه بعد 
از ســاعت ها چرخیــدن در نمایشــگاه، 
باتری تلفن همراهش رو به اتمام است، 

چیست؟ در این نمایشگاه، هیچ.

REVIEWبررسی

وقتــی بــه ســراغ اکبــر 
مدیــر  قنبرپــور، 
نمایشگاه اینوتکس 
رفتیــم، ســؤاالت 
را  کلیشــه ای 
کنــار گذاشــتیم، 
چون حتما تــا لحظه 
مصاحبه با کارنگ، بارها 
به این پرسش که نمایشگاه 
امسال را چطور ارزیابی می کند، پاسخ داده بود. در عوض در 
گفت و گوی کوتاهمان به این مسئله پرداختیم که با توجه به 
بازیگران متعدد اقتصاد نوآوری و فعالیت هایی که تا امروز 
انجام شــده، چه پیش بینی از آینــده این شــکل از اقتصاد 

دارد؟ 
قنبرپور به آینده مســیری که هنوز در ابتدای آن هســتیم، 
امیدوار و معتقد است هر چند هنوز به بلوغ نرسیده ایم اما 
دیگر خبری از هیاهوهای ناپخته دوران نوجوانی نیست و 

این می تواند نشانه خوبی باشد.

در حــال حاضــر بازیگــران متعــددی در 

اقتصــاد نــوآوری نقــش دارنــد؛ از اســتارتاپ ها و 
کســب و کارهای نوپــا گرفتــه تــا شــتابدهنده ها، 
وی ســی ها، مراکــز نــوآوری و... کــه بخشــی از ایــن 
بازیگران نیز در اینوتکس حضــور دارند. با توجه به 
اینکه در ارتباط نزدیکی با بســیاری از این بازیگران 
هستید، چه ارزیابی ای از وضعیت اقتصاد نوآوری 
در ایــران داریــد و آینــده آن را چطــور پیش بینــی 

می کنید؟
ببینید، ما کشــوری بودیم که اقتصادی منبع پایه داشتیم 
و همــه دنیــا در درجــه اول مــا را بــا نفــت می شناســند و در 
قدم های بعدی با معــادن و محصوالت کشــاورزی مان. اما 
برای اینکه اقتصاد خود را بهبود بخشیم، چاره ای جز اینکه 
به سمت اقتصاد دانش پایه برویم، نداشتیم. در چند سال 
گذشته سرعت رشــدمان خوب بوده اســت، اما تا رسیدن 
به یک زیســت بوم ســالم فاصله داریم. ما باید در ادامه راه 
تجربه هایی را که اکوسیستم های کشورهای دیگر پشت سر 
گذاشته اند، تجربه بکنیم و به واسطه این تجارب کم کم رشد 
کنیم و به زیست بومی برسیم که هم بالغ است، هم پایدار؛ 
شکست را به راحتی بپذیرد و سرمایه گذاری های زیادی نیز 
در آن اتفاق بیفتد؛ هم رقابت کسب و کارها در آن تنگاتنگ 

است و هم حاکمیت متوجه شرایط جدید شده است. به 
نظر من چــاره ای جز این نداریم که به ســمت این شــکل از 

اقتصاد برویم و من آینده آن را رو  به  رشد و  توسعه می دانم.

مهم ترین بازیگران این اکوسیســتم چه 
کسانی هستند؟ 

استارتاپ ها و شــرکت های نوآور، زیرا بزرگ ترین ریسک را 
این افراد انجام می دهنــد که حاضر می شــوند از کارمندی 
یا از انجام کارهایی که ارزش  افزوده زیادی خلق نمی کند، به 
سمت شناسایی یک مسئله بروند و تالش کنند با روش های 
نوآورانــه آن را حل کننــد. ســرمایه گذارها و مراکز نــوآوری و 
شــتابدهنده ها همگــی در مرحله بعــد اضافه می شــوند و 
علت وجودی شــان نیز فضایی اســت که این کسب و کارها 
ایجاد کرده اند. پس بزگ ترین نقش را آدم هایی دارند که این 

ریسک را متحمل می شوند. 

برخی عقیــده دارند تالطم در سیاســت 
خارجی کشور در سال های اخیر و مشکالت برجام، 
از ســرعت رشــد این اکوسیســتم کاســته و بــا افت 
مواجه شد. نظر شما در این مورد چیست؟ اساسا 

اکبر قنبرپور، مدیر نمایشگاه اینوتکس 2021 می گوید مهم ترین نقش را در 
اکوسیستم نوآوری، استارتاپ ها و شرکت های نوآور بازی می کنند

بزرگان پلتفرم ها
به کمک کوچک ترها بیایند

سیاست های خارجی کشور تا چه میزان می توانند 
در فعالیت های کسب و کارهای نوآور اثرگذار باشند؟ 
مــن موافق نیســتم که افــت کردیــم، بلکه بــه نظرم شــور و 
هیجان آن کمی فروکش کرده است و آن هم به علت بزرگ 
شــدن این اکوسیستم اســت. مثل اینکه به یک جوان ۲۰ 
ســاله بگویید که چرا نســبت بــه دوره نوجوانــی اش آرام تر 
شــده، خب ایــن طبیعــت اوســت. امــا در مورد سیاســت 
خارجــه و به شــکل اخص، برجــام، بایــد بگویم کــه اگرچه 
توافق برجام نقش غیرمســتقیمی در زیســت بوم فناوری 
داشته، ولی بودن یا نبودن آن در اکوسیستم ما که هنوز به 
اکوسیســتم بین المللی گره نخورده، تأثیر چندانی ندارد. 
بله، اگر برجــام بــود و اگر شــرکت های بزرگ ما چرخشــان 
ســریع تر می چرخید، اثراتش روی شــرکت های کوچک تر 
هم دیده می شد. اما مسئله اصلی این نیست. ما همیشه 
می گوییم که نمی توانید محصولی را صادرکنید که در کشور 
خودتان از آن استقبال نشده است. به تبع آن من می گویم 
زمانی می توانید از جذب سرمایه گذار خارجی حرف بزنید 
که توانسته باشید نظر سرمایه گذاران داخلی را جلب کنید. 
آیا کسب و کارهای نوآور ما موفق به انجام این کار شده اند؟ 

متأسفانه خیر. 

البته گاهی هم شــرکت ها توان صادراتی 
دارند ولی همین مسئله تحریم ها، مانع از تحقق آن 

می شود. 
موافقم، ولی این شرکت ها کمتر 
از ۱۰ درصــد این اکوسیســتم را 
تشــکیل می دهنــد و 9۰ درصد 
کســب و کارها اساســا چنیــن 
توانــی ندرنــد. البتــه توقعــی 
هــم نمی تــوان داشــت. زمــان 
ایــن  شــکل گیری  از  زیــادی 
مدل از کســب و کارهای نــوآور و 
استارتاپ ها در کشور نمی گذرد. 
ایــن را هــم اضافه کنــم که حتی 
بازیگران بزرگ این اکوسیســتم 

هم کمتر بــه فکر گســترش کارشــان بوده انــد و بــه بازارهای 
داخلی بســنده کرده انــد. وگرنه مگــر مانعی وجود داشــت 
کــه پلتفرم هایــی مثــل دیجــی کاال یــا دیــوار در چند کشــور 
فارسی زبان هم فعال باشند؟ به اعتقاد من خود این بازیگران 
هم در مجموع اراده ای برای حضور بین المللی از خود نشان 

نداده اند. 

گاهی انتقادهایی می شود که تنها تعدد 
نمایشگاه ها و رویدادها را شاهدیم و شور و هیجانی 
که در چند روز اوج می گیرد و بعد فروکش می کند. اما 
بعد از آن اتفاق خاصی نمی افتد. پاســختان به این 

انتقادها چیست؟
در دنیا هم همین است. هر روز که نمایشگاه ها برپا نیستند 

و هیجانش هم طبیعی است.

مسئله تعدد چه؟ آیا این نمایشگاه ها و 
رویدادهــا در هماهنگی با تعــداد و میــزان رونق این 

کسب و کارها هستند؟ 
به نظر می رســد رویدادها دارند به سمت تخصصی شدن 
پیش می روند و این اتفاق خوبی است. جمع های محدودی 
هدف خاصی ایجاد می شوند و رویدادی را برگزار می کنند. 
اتفاقا من این را مثبت ارزیابی می کنم و نشــانه های بلوغ را 

در آن می بینم. 

اگر بخواهیــد از چند فعال تأثیرگــذار در 
اکوسیســتم اقتصــاد نــوآوری ایــران ظرف ده ســال 
گذشته یاد کنید، چه در بخش خصوصی و چه در 

بخش دولتی، از چه کسانی نام می برید؟
به طور طبیعی کســانی کــه در اواخــر دهه 8۰ این مســیر را 
شروع کردند، روی دهه نودی ها تأثیر گذاشتند. بزرگان حوزه 
استارتاپی که همه ما می شناسیم. نمی توانم اسم ببرم. از 
دولت هم چیزی نمی گویم چون خودم بخشــی از بدنه آن 
هستم. اجازه بدهید جواب سؤال شما را این طور بدهم که 
بزرگان این حوزه تا اینجا نقششان را به خوبی ایفا کرده اند، 
اما باید ببینند نقششان در اوضاع کنونی چیست؟ به نظر 
من وقتش شده که به بزرگ شدن بقیه کمک کنند. به نظرم 
همه هم بیش از اندازه به سمت پلتفرم ها رفته اند و از حوزه 

هاردتک ها غافل شده اند. 

نکتــه ای هســت کــه 
مایل باشــید به پایان گفت و گو 

اضافه کنید؟
یک نکتــه را در مــورد اینوتکس 
می گویم؛ ممکن اســت بگویید 
ایــن را دولــت برگــزار کــرده، ولی 
بــه تک تــک بخش هــای جنبی 
که مراجعــه کنیــد، ردپــای افراد 
را  مختلــف  و مجموعه هــای 
می بینید. تک تــک بخش های 
نمایشگاه دســت بازیگران زیست بوم اســت، نه دولت. ما 
فقــط ســعی کرده ایــم چرخ دنده هــا را با یکدیگــر هماهنگ 
کنیم. بســیاری از بخش ها از اساس به پیشــنهاد دوستان 
ایجاد شده اند. برگزاری نمایشگاه در پارک هم باعث شده ما 
بتوانیم شرکت هایی را که در پارک هستند، به استارتاپ ها 

گره بزنیم .
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درآمد 5۰ هزار میلیارد تومانی حتی برای دولت ایران هم 
رقم بزرگی است، اما وقتی پای فوالد در میان باشد، شاید 

بازیگری مثل مبارکه بتواند حتــی از این ارقام 
نیز بگــذرد. شــرکت فــوالد مبارکه کــه بازیگر 
شــماره یک صنعت فوالد ایــران و چهارمین 
شرکت بزرگ کشور در لیســت IMI۱۰۰ برای 
سال 99 است، در همه سال های سخت یک 
مدافع جــدی برای اقتصاد ایران بوده اســت. 
چطور؟ اگر از اوضاع درآمد ارزی کشور مطلع 
باشید و ارزش باالی صادرات فوالد یا تأثیر آن 
را بر دامنه وسیعی از صنایع داخلی از خودرو 
تا لوازم خانگــی و نورد بدانیــد، آن وقت قصه 

مبارکه برای شما شنیدنی است.
ایران گرچــه در چنبره اقتصاد دولتی گرفتار شــده و فعال 
فرصت نیافته تا در بستری آزاد و رقابتی به جایگاه واقعی 
خود در منطقــه و جهان دســت یابد، امــا در همین فضا 
زمینه عرض اندام بازیگرانی برجسته مثل فوالد مبارکه را 
وجود آورده که هرساله با افزایش درآمد صادراتی و ابعاد 
بــازار، افق هــای تــازه ای را پیش روی کشــور می گشــایند. 
شــرکت فوالد مبارکه کــه ســاالنه بیــش از ۱۰ میلیون تن 
فوالد تولید می کنــد، یکــی از بزرگ تریــن صادرکنندگان 
کشــور در فهرســت ۱۰۰ شــرکت برتر طی یک دهه اخیر 
اســت. درآمــد ایــن شــرکت در ســال 98 بــه مــدد همین 
درآمد هنگفت ارزی بیش از 5۰ درصد رشد کرد. از آنجا 
که ســازمان مدیریت صنعتی فهرست صد شرکت برتر 
هر ســال را بــر اســاس آمــار و ارقام ســال پیشــین تهیه و 
تنظیم می کنــد، باید احتمــال داد فوالد مبارکه در ســال 
99 درآمــدی بالغ بــر ۷۰ هزار میلیــارد تومان را به دســت 

آورده باشد. 
دلیل این موضوع از دو جنبه قابل بحث است؛ نخست 
تغییــر و تحــوالت ارزی کــه در مقاطعی از ســال گذشــته 
حتی تا ســه برابــر نیــز افزایــش یافت و بــه مــرز 33 هزار 
تومان برای هــر دالر رســید و همچنین افزایــش ظرفیت 
و افزایــش تولید فوالد مبارکه کمک کرد بــازار داخلی نیز 
شرایط بهتری داشته باشد و سه بخش عمده از کاالهای 
منتخــب صنعتــی یعنــی محصــوالت فــوالدی، خــودرو 
و لــوازم خانگــی به راحتــی ارقام رشــد یــک یــا دو رقمی را 

تجربه کنند.

 حیات فوالد در سالی که گذشت
سال 99 ســال ســختی برای کل اقتصاد ایران بود. سالی 
کــه در آن صنایــع بــا توجــه بــه شــدت گرفتن 
تحریم ها از سوی دولت آمریکا شروعی سرد 
را تجربــه کردند. هــر چنــد در پایان ســال، با 
تغییر رئیس جمهور آمریکا و گشایش دوباره 
در پرونده برجام، امیدواری به اردوی بنگاه ها 
بازگشــت. هم گزارش های شــامخ )شــاخص 
مدیــران خریــد( و هــم رونــد تولیــد کاالهــای 
منتخــب صنعتــی به خوبــی نشــان می دهد 

کشور با چه فرمانی مسیر را پیموده است. 
فــوالد مبارکــه نیز بــه عنــوان یــک لوکوموتیو 

که حجــم عظیمی 
از بنگاه هــا و صنایــع را با خود 
می کشد، رشد خوبی را تجربه 
کــرد و حتــی ضربــه همه گیری 
کرونا به پیکــره اقتصاد جهان 
نتوانســت تأثیــر چندانــی بــر 
تولیدش بگذارد. این چارچوب 
کــه عمدتــا به واســطه شــدت 
گرفتــن تقاضــا در داخــل و 
میزانــی از صــادرات محقــق 
شــد، ایران را به یکی از معدود 
بازیگران جهانی صنعت فوالد 
بــدل کــرد کــه در ســال ۲۰۲۰ 
رشــد تولید فوالد و در مجموع 

رشد اقتصادی را تجربه کرد.
بخش فوالد خام ایران، یکی از عوامل مؤثر در زمینه رشد 
بخش صنعت در ســال ۱399 بــود. این بخــش گرچه در 
فاصله شــهریور تا آذر به دلیل صــدور آیین نامه اجرایی 
فوالد از ســوی معاون اقتصادی رئیس جمهور با کاهش 
تولیــد روبرو شــد، اما در ســه مــاه پایانی ســال دوبــاره به 

مسیر رشد بازگشت.
موضوعی که نشان داد چنان که چشم انداز بازار جهانی 
فوالد در ورای پاندمی پررونق اســت، در ایــران نیز تقاضا 
برای فــوالد و محصــوالت فــوالدی اعــم از ورق و شــمش 
باالســت. با اینکه ایده هایی مانند کربن زدایی از زنجیره 
تأمین جهانــی ممکن اســت در آینــده تولید فــوالد را در 

ایــران بــا مشــکالتی روبــه رو ســازد، امــا این بخــش فعال 
می تواند به مدد تقاضای مناسب داخلی و عطش شدید 
مصرف کنندگان بزرگی نظیر چیــن و اتحادیه اروپا به کار 

خود ادامه دهد.

  یک سال مبارک 
رســیدن فوالد مبارکه به رده چهارم لیست IMI100 جز 
به مدد افزایش تولید حاصل نشده است. اما کم و کیف 
این افزایــش چگونه بوده اســت؟ نکته اصلــی ماجرا نیز 
همین اســت. ایــران در ســال 99 بــا رشــد ۷/9 درصدی 
موفق شــده ۲8 میلیون و 3۷4 هزار تن فــوالد تولید کند. 
نکته جالب ماجرا اینجاســت که حدود ۲5 درصد از کل 
تولید فوالد خام کشور را فوالد 
مبارکــه به تنهایــی تولیــد کرده 
که این عدد حتی 55۰ هزار تن 
از بهترین ســال مبارکه، یعنی 

۱39۶ بیشتر است. 
در واقــع مبارکــه در ســالی کــه 
نمی کــرد  تصــور  هیچ کــس 
بخــش فــوالد بتوانــد از ســد 
تحریم هــا بگــذرد، عملکــرد 
موفقی داشته و توانسته خود 
را بــه عنــوان یکــی از بازیگران 
توانایــی  کــه  جهــان  مهــم 
تولیــد باالیــی دارد، مطــرح 
کنــد. جالــب اینکــه کل تولید 
مبارکه در ســال 99 حدود ۱۰ میلیون تن بوده که شــامل 
محصوالتــی بــه جز فــوالد خــام می شــده و خــب این به 
معنــی تــداوم حضــور مبارکــه در جمــع ۱۰ شــرکت برتر 

ایران است. 
ایــن رشــد مناســب کــه در نهایــت بــه افزایــش ۱۷ هــزار 
میلیارد تومانی درآمد فوالد مبارکه ختم شــد، یک نکته 
مهم هم دارد. اینکه مبارکه توانسته در یک سال چیزی 
بالغ بــر ۲8 هزار میلیــارد تومان ارزش افــزوده در اقتصاد 
ایران ایجاد کند و ۱۷ هزار میلیارد تومان نیز سود داشته 
باشد و دومین شرکت سودده ایران باشد. بخشی از این 
سوددهی باال ناشی از صادرات 9۱ میلیون دالری مبارکه 

در سال 98 است.

فوالد مبارکه چگونه به بازیگر اصلی صنعت فوالد ایران بدل شد؟
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یکی از بخش های اینوتکس ۲۰۲۱ که جذاب و در عین حال 
کاربردی بــه نظر می رســید، »اینوتکس پیچ« بــود. رقابتی 
که از چند مــاه قبل آغاز شــده و قــرار بــود در روز اختتامیه 
نمایشگاه، برندگان خود را معرفی کند. شش شهر همدان، 
کرمان، تهران، تبریز، قزوین و بوشهر در این رقابت شرکت 
داشــتند و پیش تر هرکدام دو تیم را برای حضور در مرحله 
نهایی اینوتکس پیچ معرفی کرده بودند. در رقابت نهایی که 
با حضور سرمایه گذاران برگزار شد، داوران به بررسی تیم ها 
پرداختند و در نهایت سه تیم را برگزیدند. فارغ از اینکه چه 
تیم هایی برنده عناوین اول تا سوم شدند، صرف حضور این 
تیم ها در اینوتکس پیچ نشان می دهد، کســب و کار دارای 
ارزش هایی بــوده که توانســته در رقابت ابتدایــی، گاهی از 
میان بیش از ۲۰ تیم متقاضی، انتخاب شود. آنچه در پی 
می آید، گپ و گفتی با تعدادی از تیم هاست که در اینوتکس 

پیچ ۲۰۲۱ حضور داشتند.

 یک تجربه تازه
»نماالین« خــود را »تجربــه تعاملی حضور در نمایشــگاه 
آنالین« معرفی می کند و اولین پلتفرم تخصصی برگزاری 

نمایشگاه آنالین است. 
عبدالمجیــد تقدس نیا، مدیــر رویدادهــای نماالیــن که از 
ابتــدای کار با ایــن تیم همــراه بــوده، دربــاره ایــده اولیه این 
کســب و کار می گویــد: »ایــده کار را نویــد امیدیــان داد کــه 

مدیرعامل تیم اســت. او در ســفری که به بوشهر داشت، 
آن را با ما در میان گذاشت و سفر تفریحی تبدیل به سفر 
کاری شد. در این سفر بیزینس مدل نماالین نوشته شد و تا 
مرداد ماه مشغول تحقیق و توسعه شدیم. جذب سرمایه 
کردیم. جذب سرمایه مان هم به سختی میسر شد زیرا در 
مرحله ایده و در حالی که پلتفرممــان هنوز راه نیفتاده بود 
تصمیم گرفتیم جذب ســرمایه کنیم. در همــان مردادماه 

توانستیم جذب سرمایه نیز داشته باشیم.« 
بــه گفتــه تقدس نیــا، پیــش از آنکــه کســب و کار نماالیــن 
راه اندازی شود، هرکدام از افراد تیم، صاحب یک کسب و کار 
بوده اند. آن هــا در رویدادی بــا یکدیگر مالقــات می کنند و 

تداوم رابطه دوستانه شان به نماالین منجر می شود. 
ســرمایه گذار این تیم یکی از برگزارکنندگان نمایشــگاه در 
کشور است که ایده نماالین را پسندیده و در قدم اول 5۰۰ 

میلیون تومان در اختیار این تیم قرار داده است. 
تقدس نیا می گوید: »در ابتدا کرونا و شرایطی که ایجاد کرد، 
باعث شد نماالین را ایجاد بکنیم. ممکن است این شرایط 
در چند ماه آینده وجود نداشته باشد. بنابراین ما سعی داریم 
در ابتدا برای برگزاری نمایشــگاه های مجازی فرهنگســازی 
کنیم تا در شرایط عادی هم همچنان این نمایشگاه ها برگزار 
شوند. زیرا نمایشگاه مجازی محدودیت زمانی و مکانی برای 
بازدیدکننده ندارد. بازدیدکننده از هرجایی می تواند با صرف 

زمان کمتری از نمایشگاه بازدید کند.«

 یکه تاز در نوع خود
»آچارچــک« اپلیکیشــن مخصــوص ســرویس های 
دوره ای خودروســت که یک ســال اســت کارش را شروع 
کــرده و در پــارک علــم و فنــاوری همدان مســتقر اســت. 
آچارچــک یک نســخه مخصــوص تعویــض روغنی ها و 
اتوســرویس ها دارد و نســخه دیگری هم برای مشــتری. 

هر دوی ایــن نســخه ها، هم از 
طریــق موبایــل و هــم از طریــق 
وب در دســترس هســتند. 
تیم آچارچک در نظــر دارد در 
نســخه های بعــدی گجتــی را 
مبتنی بر اینترنت اشیا طراحی 
کنــد کــه بــه خودروهــا متصل 
می شــود و می توانــد دیتــا و 
اطالعات دقیق تری را از جمله 
کیلومتــر و آنالیــز خــودرو برای 
اپ بفرستد که صاحب خودرو 
یا اتوســرویس دقیقا بداند در 
چه زمانی باید آن ســرویس ها 

را دریافت کند. عالوه بــر این ها در فازهــای بعدی امکان 
فروش محصوالت مرتبط با تعویض روغنی ها نیز فراهم 

خواهد شد.
ایــن  هم بنیانگــذار  و  مدیرعامــل  آیینــی،  پیمــان 

گپ و گفتی با چند کسب و کار نوآور حاضر در رقابت اینوتکس پیچ

بیم ها و امیدها

کســب  و کار، می گویــد: »یکــی از مشــکالت تعمیرگاه ها 
و اتوســرویس های کل کشــور ایــن اســت کــه امــکان 
تجهیز مکانشان به سیســتم کامپیوتری وجود ندارد. و 
بزرگ ترین حسن برنامه ما این است که تمام نسخه های 
تحــت وینــدوز را داریــم، ولــی همــه تحــت موبایــل نیــز 
هستند. با در نظر گرفتن تمامی این ویژگی ها، اپلیکیشن 
ما نمونه مشــابهی نــدارد. با توجــه به اینکه بیــش از 95 
درصد از مشــتریان بالقــوه این بــازار از هیچ اپلیکیشــن 
و نرم افــزاری اســتفاده نمی کنند، با یــک بــازار کامال بکر 
روبروییــم. در حدود صدهزار اتوســرویس در کل کشــور 
وجود دارد که ســهم بــازار ما 5 درصد اســت. امــا از آنجا 
که در آینــده وارد حوزه فروش تجهیــزات و مواد مصرفی 
اتوسرویس ها می شویم، پیش بینی می کنیم از این بازار 
ســه هزار میلیارد تومانی، دو تا ســه درصد سهم داشته 

باشیم.«

 کسب و کار دوستدار محیط زیست
شــش ســال اســت تیم تحقیقاتــی »رایــان پلیمــر آرتا« 
فعالیت می کند و در حدود دو سال است که تمرکز اصلی 
خود را روی تولیــد محصوالت زیســت تخریب پذیر قرار 
داده. صابــر بایــرام زاده، مدیرعامــل ایــن شــرکت، درباره 
محصوالتی که تا امروز داشته اند، می گوید: »اولین ایده 
ما شــکالتی بود به اسم شــکالت مهربان که بسته بندی 
مهربان با محیط زیست داشــت و زیست تخریب پذیر 
بود. این بســته بندی را تیم مهندســین پلیمر و پزشــکی 
ما ساخته بودند. سپس شروع به تحقیق درباره آخرین 
تکنولوژی ها کردیم تــا ببینیــم در این زمینــه در دنیا چه 
کاری انجام می شــود. طی این دوره به پلی الکتیک اسید 
رســیدیم. پلی الکتیــک در مــدت 9۰ روز کمپوســت )آب 
و دی اکســید کربن( می شــود و در نتیجه گزینــه ایده آلی 
اســت کــه محیط زیســت را آلــوده نمی کنــد. روی ایــن 
تکنولوژی کار کردیم و پس از راه اندازی شــرکت، در پارک 

علم وفناوری تبریز مستقر شدیم.«
رایــان پلیمــر آرتــا بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری قراردادی بســته و درصــدد توســعه کار و ورود 
به فاز صنعتی است. بایرام زاده درباره برنامه های بعدی 
خود می گوید:  »گرانول پلی الکتیک اســید را از ضایعات 
کشــاورزی ایــران کــه یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان 
ضایعــات کشــاورزی در دنیاســت، تولیــد خواهیــم کرد. 
از آنجا که مواد اولیه هم در دســترس اســت و هم ارزان، 
قیمت تمام شده محصول ما بسیار پایین تر از نمونه های 
مشابه خواهد بود. عالوه  بر این شرکت هایی که می توانند 
ایــن محصــول را تولیــد کننــد هــم به پنج، شــش کشــور 
محدود می شوند. هر چند بازار رو به رشدی دارد، زیرا هر 
روز قوانین زیست محیطی جدیدی تصویب می شود که 
مصرف پلیمرهای پتروشیمایی را منع می کند. به همین 

دلیل مصرف آن در حال افزایش است.«
سرمایه ما اولیه شرکت شخصی 
بــوده و نزدیــک بــه 3۰۰ میلیــون 
بوده کــه کم کــم بــه پــروژه تزریق 
شــده اســت. در مراحــل بعــدی 
نیز از تســهیالت تجاری ســازی 
معاونت علمی استفاده کرده اند. 
بایــرام زاده امیدوار اســت بتواند 
در کافــه ســرمایه اینوتکس نظر 
ســرمایه گذاران را بــه خود جلب 
کند و یک مرحله جذب سرمایه 
دیگر داشته باشــد. او می گوید: 
»اگــر موفــق بــه جــذب ســرمایه 
شویم، میزان تولیدمان افزایش 
خواهــد یافــت. کشــور مــا ظرفیــت تولیــد ایــن محصــول را 
دارد، چون هم مواد اولیــه اش را داریم و هم بــه تکنولوژی آن 
رسیده ایم. بسته به سرمایه ای که جذب می کنیم، می توانیم 

۲ تا ۷ درصد از این بازار سهم ببریم.«

چشماندازصنعت
فوالددرافق۲۰۲5

بدیهی اســت ایــران به عنــوان بازیگری 
در میانه بازار بیــن بزرگانی چون چین و 
هند و نیروهای خرد قــرار گرفته و نقش 
یک اهرم تعدیلگر را در فضای صنعت 
فوالد دارد. ایران تالش دارد تا افق ۲۰۲5 
بــا تزریــق 3۰ میلیــارد دالر بــه صنعــت 
فــوالد، ضمــن افزایــش ظرفیــت ایــن 
بخش، تولیــد کشــور را از محــدوده 3۰ 
میلیون تن کنونی به ســطح 55 میلیون 
تــن برســاند. عــددی کــه از یک ســو در 
پی پوشــش تقاضای داخلی اســت و از 
دیگر ســو نیم نگاهی بــه افزایش تقاضا 
در بازارهــای جهانــی دارد. ایــن افزایش 
کــه در گزارش هــای مؤسســاتی نظیــر 
اســتیل مارکت یا ریســرچ مارکــت قابل 
رصــد اســت، گویــای عبــور ارزش بــازار 
فوالد جهــان در افق ۲۰۲5 بــه ورای ۶۲5 
میلیارد دالر بوده کــه این عدد به معنی 
رشد ساالنه 3 درصدی در این صنعت 

راهبردی است.
بــا اینکــه ایــران هم اینــک از نظــر مجوز 
تــا دو برابــر مقادیــر ۱4۰4 ظرفیــت 
ایجاد کــرده، امــا دو بحران عمــده مانع 
از پیشــروی صنعــت فــوالد کشــور در 
زمینــه تحقــق هــدف 55 میلیــون تنــی 
تولیــد اســت. نخســت چالــش منابــع 
ســنگ آهن که ماده اصلی تولید فوالد 
است و طبق پیش بینی مقامات وزارت 
صمــت، تنهــا بــه انــدازه ۱۰ تــا ۱5 ســال 
ذخیــره کافــی وجــود دارد. ایــن معضل 
تنها بــا ورود دولت و ســرمایه گذاران به 
فاز حفــاری عمیــق و اســتفاده از منابع 
با خلــوص پایین تر ممکن اســت. دیگر 
اینکه نوســانات اقتصاد کالن کشور که 
منبعــث از تحریم و تــورم رخ می دهند، 
فضای کسب و کار را برای ظهور و توسعه 
بازیگــران جدیــد و نیروهــای قدیمی به 

هم می ریزد. 

۶سالاستتیمتحقیقاتی
»رایانپلیمرآرتا«فعالیت
میکندودرحدوددوسال
استکهتمرکزاصلیخود
رارویتولیدمحصوالت
زیستتخریبپذیرقرار

داده

محمدحسین 
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به ترتیب از راست اعضای تیم های پلیمر آرتا، آچارچک و پلیمر آرتا
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مارکتينگ
M A R K E T I N G

آیا می توان درست نویسی را فدای جلب توجه مخاطب 
کرد؟

بنویس »و«
 بخوان »اُ«

اگرحرفیداری،اجازهبگیر!
در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری، 
تولد شبکه اجتماعی کالب هوس فرصتی 
تازه و بدیع را بــرای گفت وگو ایجــاد کرده 
اســت. این شــبکه اجتماعــی کــه در آن 
از قابلیــت گفت وگــوی صوتــی و ارســال 
پیام های صوتی استفاده می شود، بستر 
متفاوتی را برای ایجاد ارتباط فراهم کرده 

است.
شبکه اجتماعی کالب هوس، نظم پیشین 
ارتباط سیاستمداران با مخاطبانشان را 
بر هم زده است. حاال از نماینده مجلس 
گرفته تا یک مقام  عالی رتبه اقتصادی یا 
سیاسی، تنها یکی از کاربران کالب هوس 
تلقی می شود که در صورت تأیید مدیران 
روم ها، امکان بیان صحبت هایش را دارد 
و در صورت درخواســت کاربران، چاره ای 
جز پاسخگویی به سواالت آن ها را ندارد.

اگــر در کالب هوس فعــال باشــید، حتما 
شــنیده اید کــه صاحبــان تریبون هــای 
یک طرفــه پیشــین، بارهــا مجبــور بــه 
خالصــه کــردن پیام هــا و پایــان دادن بــه 
صحبت هایشــان شــده اند و شــاید نــه 
بی قید و شــرط، اما به شــکلی متفاوت با 
قبل، در برابر پرســش کاربــران مجبور به 

پاسخگویی شده اند.
جذابیت باالی کالب هوس برای کاربران، 
اهمیت این شبکه را برای سیاستمداران، 
صاحبان کسب و کارها، مقام های مسئول 
و... هم باال برده است. حاال آن ها به  جای 
هراس از گفت وگوی مســتقیم بــا مردم، 
ترجیح می دهند از ایــن قافله جا نمانند 
و بــه جــای پشــت کــردن بــه این شــبکه 
اجتماعی، از ظرفیت های آن برای انتقال 

پیام های خود استفاده کنند.
با این وجود کالب هوس تنها به تریبونی 
برای گفت وگوهای انتخاباتی تبدیل نشده 
است. در میدان کسب وکارها، مای لیدی 
با حضور در این شــبکه اجتماعی چراغ 
اول را روشــن کــرد و خیلــی زود دیگــر 
کسب وکارها هم به این عرصه وارد شدند. 
فعاالن حوزه های مختلف، از بورس و بیمه 
گرفته تا شــعر و ادبیات هم این میدان را 
خالی نگذاشتند و از روم های کالب هوسی 
برای ارتباط با فعــاالن و عالقه مندان این 

عرصه ها بهره گرفتند.

گرچه در سال های اخیر، رسانه های مجازی تغییرات زیادی 
را در شــیوه نــگارش کاربــران ایجــاد کرده انــد، امــا نمی تــوان 
به اهمیــت درست نویســی در نــگارش تبلیغات یــک برند 
بی توجهی کرد. خالصه نویسی های اغراق شده، بی توجهی 
به تفــاوت حــروف مشــابه مثــل »ز، ذ، ض و ظ«، اســتفاده 
نادرست از عالیم نگارشی و اشتباه در استفاده از هکسره، 
تنها برخــی از روش هــای نادرســت نــگارش در شــبکه های 

اجتماعی هستند.
در بســیاری از مــوارد، برندهایــی کــه در تبلیغاتشــان بــه 
»اشتباه«نویسی روی آورده اند، این اتفاق را عمدی قلمداد 
می کنند، امــا نمی تــوان انکار کرد که اشــتباهات نگارشــی، 
تنها در برخی موارد و با نیت جلب توجه مخاطب، عامدانه 
صورت می گیرند و در بسیاری موارد دیگر، حاصل بی تفاوتی 
کپی رایترهــا بــه اصــول نــگارش فارســی و حتــی حاصــل 

بی خبری شان از این قواعد است.REVIEWبررسی

 سفیر اشتباهات نگارشی نباشیم
گرچــه در شــبکه های اجتماعــی مجــازی 
و پیام رســان ها، خالصه نویســی، تــالش بــرای 
متفاوت بودن و قربانی ســرعت انتشــار محتوا 
شــدن، کاربــران را بــه اصــول نگارشــی بی توجه 
می کند، اما نمی توان انکار کرد کــه کاربران آگاه 
به قواعــد زبان فارســی، فارغ از شــغل یا رشــته 
تحصیلی شــان کمتــر در دام ایــن اشــتباهات 
می افتند و نسبت به اصالح خطاهای نگارشی 

خود مقاومت کمتری نشان می دهند.
با وجــود همه نگرانی هــا درباره سرنوشــت زبان 

فارســی، نمی توان در برابر اشــتباهات نگارشــی کاربران هم 
بی تفاوت بــود، اما بــدون تردیــد نمی تــوان وزن اشــتباهات 
نگارشــی کاربران را با وزنی که غلط های نوشــتاری برندها در 
تابلوهــای تبلیغاتی خود دارند، یکســان دانســت. طبیعی 
نشــان دادن اشتباه نویســی و ترویــج غلط هــای نگارشــی، 
موضوعی است که برندها نباید با بی توجهی در آن مشارکت 

داشته باشند.

 و یا ا ُ؟ مسئله این است!
به بهانه تابلوهای متعدد تبلیغاتی فرخنده، استفاده اشتباه 
از عالمت نگارشی »ا ُ« به جای حرف ربط »و« را مورد توجه 
قرار دادیم. ماجرا از این قرار است: در زبان فارسی، برای پیوند 
دادن دو واژه یا عبــارت یا جمله، از حرف ربط »و« اســتفاده 
می کنیم. حــرف ربط یا حرف پیونــد، در کنار حــرف  اضافه و 
حرف نشــانه، یکی از انــواع حروف در دســتور زبان فارســی 
است. بر اساس دستور زبان فارســی، حرف »و« گاهی دو یا 
چند کلمه، عبارت یا چند جمله را به هم پیوند می زند و آن 
ها را هم  نقش )هم پایــه( می کند. البته حــرف ربط »و« تنها 
برای هم پایه سازی عبارات یا جمله ها به  کار نمی رود و گاهی 
یک جمله را به جمله دیگر وابسته می کند. به این مثال ها 

توجه کنید:
- هنر و پختگی و شعله و فر در کارند. )بیان هم پایه بودن(

- شعله را روشــن کردم و قابلمه را روی اجاق گذاشتم. )بیان 
وابستگی(

اما مصــوت کوتــاه »اُ« چه زمانــی در نگارش بــه کار می رود؟ 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی در »دســتور خط فارسی« 
موضوع را به این شکل توضیح می دهد: »مصوت ها معموال 
در خــط منعکس نمی شــوند و در بیشــتر مــوارد، از ســیاق 
عبارت یا معنای جملــه باید تلفظ مــورد نظر را حــدس زد و 

حرکت گذاری تنها در حدی الزم است که احتمال بد خوانی 
وجود داشــته باشــد!« به عبارت دیگر، در خط فارسی برای 
مصوت هــای کوتــاه از حــرف یــا حرکــت خاصــی اســتفاده 
نمی شــود و در مــواردی کــه احتمــال بدخوانــی 
وجود ندارد )مانند کِتاب، بُز، َخر( از اعراب گذاری 
اســتفاده نمی شــود. از طــرف دیگــر بــا توجه به 
قواعد دستور زبان فارســی، ضمه یا پیش را که 
از مصوت هاســت، نمی توان به جــای »و« که از 

حروف ربط است به  کار برد: 
- هنــرُ پختگُی شــعلهُ فــر در کارند. )اشــتباه در 

استفاده از ضمه به جای حرف ربط(
- ُهنر و پُختگی و ُشعله و فِر در کارَند. )استفاده 
بی مورد و بیش از اندازه از مصوت ها در نگارش(

 چطور به اصول درست نویسی در تبلیغات 
وفادار باشیم؟

نوشتن تبلیغات مؤثر، فوت و فن های فراوان و درست نویسی 
در تبلیغات هم قواعد بسیاری دارد. اما شاید بتوان به طور 
خالصــه، ایــن اصــول را از مهم تریــن اصــول نــگارش متون 

درست تبلیغاتی دانست:
- خواندن و درک متن را برای مخاطب آسان کنید.

- کوتاه بنویسید اما درست نویســی را قربانی کوتاه نوشتن 
نکنید.

- پرتکلف و پیچیده ننویسید.
- مخاطب را آگاه فرض کنید،  نه متخصص.

- مجهول نویسی را کنار بگذارید.
- برای جلب سلیقه یک گروه از مخاطبان، به کلیت نگارش 

فارسی صدمه نزنید.

 از غلط ها الگو نگیریم
اشتباه در نگارش پیام های تبلیغاتی، منحصر به تبلیغات 
داخلی نیســت. پپســی در تبلیغات لینکدینی اش، چهار 
برابر کوکا اشتباه نگارشی دارد و جنرال موتور هم 5۰ درصد 
بیشتر از فورد اشتباه نویسی را تکرار می کند. این واقعیت ها 
شاید چندان مورد توجه برندها قرار نگیرد و شاید مخاطب ها 
هم بعد از مدتی اشــتباهات نوشــتاری را فراموش کنند، اما 

نمی توان اهمیت آن ها را نادیده گرفت.
واقعیت این اســت کــه هــدف از تبلیغــات، جلــب توجه و 
اعتماد مخاطــب اســت؛ پــس بــرای فراخواندن توجــه او، 
نباید پایه های اعتمادش را به برند سست کنیم. برند قابل 
اعتماد، در تبلیغات خود هم روی ساده ترین اصول نوشتار 

پا نمی گذارد.

امضامی، امضای دیجیتال موبایلی
پیشگام در ارائه گواهی امضای مرکز ریشه از طریق گوشی هوشمند

می گن »برندینگ«! بعد دیگه همین که عدد ویو رفت 
باال و بــه تعداد زیــادی فحش خــوردن، فکــر می کنن 

موفق بودن و ادعاشون سر به فلک می کشه.«
بســیاری از کاربــران ایــده گفت و گــوی لیــال حاتمــی و 
یخچال را نقد کرده بودند. یکی از این کاربران نوشته: 
»یخچال ما خیلی صدا می ده. کاش لیال حاتمی بیاد 
باهاش حرف بزنه بفهمیم اون تو چه خبره، کیا دارن 

با هم می جنگن!«
موضوع دیگر مطرح شــده در شــبکه های اجتماعی، 
شــایعه دریافــت دســتمزد ۱5 میلیــارد تومانــی برای 
این آگهی بوده اســت. گرچــه حاتمی ایــن موضوع را 
تأییــد نکــرده و مبلــغ دســتمزد را محرمانه دانســته، 
اما کاربــران با جمالتــی از این دســت از ایــن موضوع 
صحبت کرده اند: »لیال حاتمی پونزده میلیارد گرفته 
برای تبلیغ امرســان؛ واال منم باشــم با یخچال حرف 

می زنم، حتی با اجاق گازم حرف می زنم!«

بایخچالها
حرفنزنید!

حضور لیال حاتمی در تبلیغ برند امرسان، 
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی را 

برانگیخت

همه چیــز برای ســاختن یک تبلیــغ مؤثر آماده اســت: 
یک بازیگــر محبــوب، بودجــه کافــی و یک برند آشــنا! 
همه چیز آماده است جز توجه به بازخوردهای احتمالی 
مخاطبانی که نســبت بــه ســال های گذشــته، آگاه تر و 
سخت پسندتر شــده اند. اگر در شــبکه های اجتماعی 
مثل اینســتاگرام و توییتر فعال باشــید یا کاربر یکی از 
پیام رســان ها، بعید اســت تبلیغ یخچال امرســان را با 

حضور لیال حاتمی ندیده باشید.
ماجرا از این قرار اســت؛ لیــال حاتمی یخچال امرســان 
را در خانــه اش دریافــت می کند. آن را در گوشــه ســالن 
خانه می گذارد و دســت آخــر با یخچال حــرف می زند. 
کاربــران شــبکه های اجتماعــی، واکنش های بســیاری 
را بــه ایــن ســناریو عجیــب و نه چنــدان جــذاب نشــان 
دادند. واکنش هایی که در اینجا به برخی از آن ها اشاره 

می کنیم.
در واکنش بــه جمله »خونه با یخچــال گرما می گیره!« 

کاربری نوشته: »خانوم لیال حاتمی می فرمایند یخچال 
به خونه گرما می ده!« 

قــرار دادن یخچــال در اتــاق پذیرایی هم موضــوع دیگر 
مــورد توجه کاربــران بــوده اســت: »لیال حاتمی چشــم 
ماســت. اگر گفته یخچال باید توی ســالن باشــه، باید 

توی سالن باشه. تمام.«
کاربر دیگری نوشــته: »امرســان موفق عمل کرده؛ ایده 
اســتفاده از بازی لیال حاتمــی با چنیــن دیالوگ هایی و 
صدای مســخره یخچال و اینکه هرکســی حداقل یک 
بار این تبلیغ رو تا ته نگاه میکنه و درصد خیلی باالیی 
از مردم که اسم امرسان یادشون می مونه با تبلیغی که 

هرچقدرم احمقانه باشه!« 
اما در واکنش به افرادی که تصور می کردند بازخوردهای 
منفی بــه این تبلیــغ، نشــانه موفقیت آن اســت، کاربر 
دیگــری عنــوان کــرده: »یــه چیــزی مــد شــده در دنیای 
تبلیغات داخل ایــران، اونم اینه که به هر دیده شــدنی 

لی لی  اسالمی  

Lili.eslami
@gmail.com
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تا چند دهه پیش کبریت یکی از تولیدات دارای جایگاه با 
ارزش صنعتی در ایران و بســیاری از کشــورهای دیگر بود. 
پیش از آن، برافروختــن آتش نیاز به ابزارهایی داشــت که 
بایــد بــرای اســتفاده و نگهــداری از آن هــا دشــواری هایی را 

می پذیرفتیــم. ســاخت کبریــت موجب شــد 
آتش در همه جا و همه وقت در دسترس باشد. 
یکی از راه های مرســوم برای افروختــن آتش تا 
پیش از ساخت کبریت، انتقال آن از آتشدان 
بود. این کار را باید با دشــواری و ســرعت انجام 
می دادند. اصطالح »مگر آمده ای آتش ببری« 
نیز از همین جا ریشه گرفته. اما همین محصول 
کــه انــدازه کوچکش هــم مقیــاس اندازه گیری 
به ویژه در گفت و گوهای روزمره شده، دیرزمانی 
جایگاهی ارزشمند در سبد تولیدات صنعتی 
داشــت تا آنجا که در دوره ای از تاریخ کشور )از 

ســال ۱3۱۰( قانون انحصار کبریت در مجلس شورای ملی 
تصویب شد. در این دوران که همزمان با جنگ جهانی دوم 
نیز بود، کبریت  ســازی در کنار نســاجی و قند در فهرست 
کوتاه صنایع پیشــرو کشــور قرار داشــت. آنچه کــه در این 
صنعت رخ داد، درس های بزرگی برای زیست بوم کسب وکار 

و تولید در کشور است. 

 تاریخ مختصر کبریت سازی
نخستین کارگاه تولید کبریت ایران در ۱۲8۶ خورشیدی به 
دستور محمدعلی شــاه به وســیله مهندسان 
آلمانــی در تبریــز راه انــدازی شــد کــه آن را 
»کبریت سازی اسالم« نام گذاری کردند. پس 
از آن در ســال ۱۲8۷ »کبریت ســازی ایرانیان« 
محصولی به نام »اقتصاد« تولیــد و روانه بازار 
کرد. اما اوضاع آشفته کشــور و تبریز راه ادامه 
کار این کارگاه ها را بست. در سال ۱۲9۷ دو کارگاه 
کبریت سازی میرزا حسین واعظ و توکلی شروع 
به کار کردند. واعظ که پیشــینه ای در مبارزات 
مشــروطه داشــت، بــرای رفع نیــاز بــه کبریت 
روســیه تصمیم به تولیــد گرفــت و قوطی های 
کبریت تولیدی خود را به محل نوشتن شعارهای میهنی 
تبدیل کــرد. تولیــد کبریت بــرای او بیــش از آنکه یــک کار 
اقتصادی باشد، اقدامی میهنی بود و بی توجهی به کیفیت 

تولید موجب ناکامی وی در بازار شد. 
ورود کبریت به ایران همزمان با شــروع ســفرهای خارجی 

بود. آمار ثبت شــده گمــرک از ســال ۱۲8۲ نشــان می دهد 
که در همین ســال 3۷3 هزار باتمان )بســته ســه کیلویی( 
کبریت وارد شده و برای هر بسته سه کیلویی هشت شاهی 
حقوق گمرکی دریافت شده است. با استقبال مردم از این 
محصول، نبردی برای کسب سهم بازار شکل گرفت. این 
نبرد پیرو مناسبات حاکم بر آن زمان بود و متجاوزان روسی 
و انگلیســی نیز در آن نقش آفرینی کردند. در همین روند 
پولیاکوف روس، نخستین کارخانه کبریت سازی را در امالک 
امین الدوله در تهــران راه اندازی کرد، اما ارزیابی درســتی از 
چوب مصرفی نداشت و تأمین آن در تهران مقدور نبود. از 
طرفی واردکنندگان کبریت اتریشی و سوئدی حق گمرکی 
کمتری پرداخت می کردند که ادامه تولید را برای پولیاکوف 
زیان آور کرد. در سال ۱3۰۰ کارخانه کبریت ممتاز با واردات 
دستگاه های پیشــرفته کارش را شــروع کرد و در آن زمان با 
داشــتن بیش از 5۰ کارگر در فهرســت پنــج کارخانه بزرگ 

کشور قرار گرفت. 

 تولید با دست های بسته
کبریت ســازی با همــه نیــازی که بــه آن وجــود داشــت، در 
چرخه اقتصادی ماندگار نشد. حمایت گسترده مجلس 

از این صنعت، ایجاد انحصــار و معافیت مالیاتی به آن ها 
برای تولید محصول قابل رقابت کمک نکرد. تولید کبریت 
داخلی تــا دهه ۲۰ پاســخگوی مصرف داخلــی نبود. حتی 
بروز درگیری های استقالل پاکســتان از هند که بازار بزرگ 
پاکســتان را هــم در اختیــار گذاشــت، نتوانســت به رشــد 
این صنعت کمک کند. این وضعیــت در دهــه ۶۰ و دوران 
جنگ تحمیلی نیز ادامه داشــت و تولید و عرضه کبریت 
با همه حمایت های دولتی همچنان ناکارآمد بود. در همه 
سال های قرن حاضر تنها در دهه های 4۰ و 5۰ که مداخله 
دولت در این زمینه به کمترین پایه رسید و سرمایه گذاران 
ماشــین آالت الزم را وارد کردنــد، زمینه رقابت و گســترش 

تولید فراهم شد. 
صنعتگران اما بــا تولد و رشــد ایــن صنعت همــراه بودند. 
کبریت ســازی صنعتــی پیچیــده بــا تکیــه بــر مــواد اولیــه 
غیرقابل دسترس نیست، اما پس از چند دهه نتوانسته ایم 
جایگاه مناسبی در این زمینه بیابیم. نداشتن برنامه توسعه، 
ارزیابی نامناسب نیازهای تولید، مداخله دولت و سیاست 
در تولیــد و نوســان های اجتماعی و سیاســی دســت وپای 
این صنعــت را از روزهای پایه گــذاری تا واگــذاری میدان به 

فناوری های جدید بسته است.

عبــارت »کبریــت بی خطــر« آن قــدر خــوب بــا 
مشــتری پیوند خورده کــه تبدیل بــه یک مثل 
شده است. این عبارت، شعار کلیدی کارخانه 
کبریــت توکلــی بــود کــه توانســت چنــد دهــه 
خــود را در بــازار کبریــت کشــور به رخ بکشــد. 
گرچه کبریت ســازی توکلی خودش را با همین 
شعار ساده ولی هوشمندانه به یکی از اجزای 
فرهنگ طنازی کشور تبدیل کرد، اما این تنها 
خدمت خاندان توکلی به اقتصاد کشور نبود. 

توکلی چگونه تبدیل 
تولیدکننــده  بــه 
سرشــناس در بــازار 
رقابتی کبریت سازی 
در ســال های آغــاز 
قــرن شــد و مســیری 
کــه پایه گــذاری کــرد، 
چه تأثیــری در رشــد 
کشــور  صنعــت 
داشت؟ تقی توکلی، 
پایه گــذار کارخانــه، 
از فرزنــدان خانــواده 

توکلی اســت که پــس از قــرارداد ترکمانچای از 
ایروان به تبریز مهاجرت کردند. مهاجرت این 
خانــواده بــه ایــران بــا ناآرامی های سیاســی در 
مرزهای شمالی کشــور همزمان بود و حواشی 
درگیری  های پس از جنگ جهانی اول روزهای 
سختی را برای این خانواده و فرزندان رقم زد. 

توکلی ها پس از استقرار در تبریز با موج نیاز به 
کبریت در دهه نخست قرن همراه می شوند و 
کارگاه خود را در سال ۱3۱۰ در تبریز راه اندازی 
می کنند. بروز ناآرامی های سیاسی در کشور و 
ماجراهایی که در تبریز و شهرهای پیرامون آن 
رخ می دهد، موجب تعطیلی کارگاه می شــود، 
اما توکلــی چند ســال بعــد و دوبــاره آن را زنده 

می کنــد کــه 
ایــن مرتبــه 

با بروز جنگ 
جهانــی دوم 
نــی  ما همز
پیدا می کند. 

زندگــی کارخانه پــس از مرگ بنیانگــذارش در 
ســال ۱33۷ و بــا حضــور فرزنــدش همچنــان 
ادامه می یابد. اما محمدتقی توکلی، مهندس 
جوانــی کــه از آمریــکا بــرای اداره کارخانــه پدر 
بازگشته بود، تنها به اداره امور جاری کارخانه 
بســنده نمی کنــد. او کمبودهــای زیرســاخت 
کارخانه را پیدا می کند و دست  به  کار رفع آن ها 
می شــود. یکی از ویژگی های ماندگار اقدامات 
توکلی آن اســت که بــه جای متوقف شــدن در 
مقابل رقابت سنگین 
با محصوالت خارجی 
اقبــال  کاهــش  و 
عمومــی بــه کبریــت، 
روند کاهــش هزینه و 
مدیریت زیرســاخت 
پیــش  در  را  تولیــد 

می گیرد. 
همیــن  پایــه  بــر 
دیدگاه اســت کــه وی 
کارخانــه  نخســتین 
برق خصوصی کشور 
را در کنار کبریت سازی می سازد و برای تدارک 
قطعــات یدکــی، کارگاه تولیــد ماشــین آالت را 
ایجاد می کند تا چرخه تولید کبریت  با کمترین 
مشکل ادامه یابد. توکلی همچنین با انتخاب 
هوشــمندانه شــعار »کبریت بی خطر« تالش 
برای خلق ارزش و کارآمدی در دیدگاه مشتری 

را به شکلی اثرگذار دنبال می کند. 
در حالی که بررسی بازار جهانی در میانه دهه 
3۰ نشــان می دهــد کبریت ســازی در مقابــل 
فناوری هــا و ابزارهــای نویــن جایــگاه خــود را از 
دســت خواهد داد، توکلــی از ظرفیت هایی که 
در اختیــار دارد اســتفاده و اقــدام به تأســیس 
کارخانه هایــی متناســب بــا نیازهــای جدیــد 
می کند. ساخت نخســتین کارخانه 
نئوپــان، نخســتین کارخانــه روکش 
فورمیکا و نخســتین کارخانــه تولید 
صنعتی کابینــت آشــپرخانه نتیجه 
همین راهبرد است. در نتیجه همین 
اقدامات اســت که او نه تنهــا کارخانه 
خــود را تــا چنــد دهه بعــد فعــال نگه 
می دارد، بلکــه مــورد توجه کارگــزاران 
دولتی قــرار می گیرد و درگیر تأســیس 
کارخانــه مــس سرچشــمه و ســپس 

وزارت نیرو می شود. 
پایه گذار شــعار »کبریت بی خطر« راه 
عبور از مخاطرات بــازار را برای کارخانه 
خود هموار کرد و طی ســال های بعد از 
آن بــه بســیاری از مدیــران آموخت کــه برای 
گذر از چالش هــای فناوری های نــو باید آماده 

شد و تالش کرد.

روند شهرنشینی در دنیا به سرعت رو به افزایش 
اســت و پیش بینــی می شــود در چنــد ســال آتی 
بیش از ۷۰ درصد جمعیت دنیا در شهرها زندگی 
کنند. ایــن آمار بــرای فعاالن زیســت بوم نــوآوری 
باالتر نیز هست و اغلب آن ها در شهرها و به ویژه 
کالنشهرها فعالیت دارند و عمده جریان نوآوری 

نیز در این شهرها شکل می گیرد.
زمانی کــه بــرای تهیه مــدل بومــی و ســند برنامه 
تهران هوشــمند بیــش از 5۰ شــهر بــزرگ دنیا را 
مــورد مطالعه جــدی قــرار می دادیــم و همچنین 
در مطالعات بعدی که در مرکز تهران هوشــمند، 
روی شــهرهای هوشــمند موفــق دنیــا داشــتیم، 
تقریبا در تمامی آن ها برنامه ویژه ای برای توسعه 
زیست بوم نوآوری شهری وجود داشت. از طرف 
دیگر مشاهده کردیم همواره شهرهای هوشمند 
دنیا مراکز مهمی برای تجمع نقش آفرینان نوآوری 
محسوب می شوند. در تهران و سایر کالنشهرهای 
کشــور نیز ایــن موضوع در ســال های اخیــر مورد 
توجــه ویــژه بــوده اســت کــه بــه آن هــا خواهیــم 
پرداخت. اما پیش از آن به چند چالش جدی در 

مدیریت شهری در حوزه نوآوری اشاره می کنم:
یک؛ در مسیر حرکت به سمت شهر هوشمند، 
تعامل و مشارکت زیست بوم نوآوری با مدیریت 
شــهری ضروری اســت. لیکــن برای شــکل گیری 
یک جریان قــوی از نوآوری، مدل هــای جدیدی از 
کســب و کار به ویژه برای نهادهــای عمومی مانند 
شهرداری ها و چارچوب های جدید برای همکاری 
و مشــارکت آن ها با ذینفعان دیگر، مانند بخش 
خصوصی و نهادهای مردمی مورد نیاز است. این 
چالش به ویژه در بحث اقتصاد دیجیتال نمایان تر 
اســت و بســیاری از روال ها، قوانیــن و فرایندهای 
موجود در چنین نهادهایی با الزامات حوزه نوآوری 

و دیجیتال همخوانی ندارد.
دو؛ متولیان مختلفی، چه در حمایت از زیست بوم 
نوآوری شــهری و چه در تعامل یا گاه تقابل با آن، 
اقدام بــه قانونگــذاری و اجــرای قوانینی می کنند 
که در بسیار موارد با یکدیگر هم راستایی ندارند. 
حتی درون مجموعه ای واحد مانند شهرداری ها 
نیز شــاهدیم که بخش هــای مختلف بر اســاس 
مأموریت های ذاتی خود، قوانین و مقرراتی وضع 
می کننــد کــه حتــی ممکــن اســت در تعــارض با 
یکدیگر باشند و سرانجام سیاســتی یکپارچه را 

در تعامل با زیست بوم نوآوری شکل نمی دهند.
سه؛ جایگاه اقتصاد هوشــمند و اقتصاد نوآوری 
در شهرهای ما هنوز آنچنان که باید جدی گرفته 
نشده و این باور شکل نگرفته است که در آینده ای 
نه چندان دور، اقتصاد نوآوری نقشــی کلیدی در 
منابع درآمدی شهر ایفا می کند و سهم بازیگران 
نــوآوری در تولید ثــروت در شــهر، گــردش مالی و 
نیز اشــتغال تا چه حــد می توانــد پررنگ باشــد. 
این در حالی اســت که شــهرهای هوشــمند دنیا 
با برنامه ریزی هــای بلندمــدت و قوانین حمایتی 
مانند معافیت های مالیاتی و تســهیل اســتقرار 

کسب وکارهای نوآور، سعی می کنند گوی رقابت 
را از یکدیگر در جذب این شرکت ها و نیز ترغیب 
ســرمایه گذاران برباینــد و شــهر خــود را مــکان 
مســتعدتری بــرای رشــد و توســعه شــرکت های 
نوآور و دانش بنیان معرفی کنند تا بتوانند هرچه 
بیشتر از این جریان درآمدی و توسعه ناشی از آن 

بهره مند شوند.
چهــار؛ جریــان نــوآوری جــدی در شــهرها در 
شبکه ای از تعامالت بین کنشگران نوآوری شامل 
کســب وکارهای بــزرگ، ســرمایه گذاران نــوآوری، 
استارتاپ ها، شتابدهنده ها، دانشگاه ها و مانند 
آن ها شکل می گیرد و نیازمند نقش آفرینی تمامی 
این ذینفعان اســت. از دید مدیریت شــهری نیز 
برای شکل گیری و تقویت این شبکه ها باید برنامه 
جدی داشــت؛ شــکل گیری مناطق ویژه و نواحی 
نوآوری یکــی از سیاســت های مهم در ایــن حوزه 
محسوب می شود که اکثرا به صورت خوشه هایی 
در اطــراف مراکز دانشــگاهی و پژوهشــی شــکل 

می گیرند.
با علم به این چالش ها، در طراحی برنامه »تهران 

هوشــمند«، یکــی از جدی تریــن 
محورها را »تهران نوآور« قرار دادیم 
که یک برنامه یکپارچه و چندجانبه 
در شهرداری تهران با هدف حمایت 
از زیست بوم نوآوری شهری تهران 
و توســعه آن اســت. در ایــن دوره 
مدیریت شهری، شهرداری تهران 
در تعامل با زیســت بوم نــوآوری بر 
نقــش حمایتــی و تســهیل کننده 
خــود تأکید و بــر عــدم تصدی گری 
در امــور اســتارتاپ ها و جریــان 

نوآوری پافشــاری کرده اســت و ســعی داشــته با 
سیاستگذاری حمایتی و تنظیم ضوابط و مقررات 
این حــوزه، به نحــوه تعامــل ارکان مختلــف درون 
شــهرداری بــا بازیگــران زیســت بوم نــوآوری نظم 

بخشد.
در حوزه سیاستگذاری، شهرداری تهران با تدوین 
و ابــالغ بخشــنامه یکپارچه ســازی امــور فناوری 
و نــوآوری شــهری و نیــز تدوین الیحــه حمایت از 
زیســت بوم نوآوری شــهری و ارائــه آن به شــورای 
اســالمی شــهر تهــران و همچنیــن تدوین ســند 
حکمروایی داده، گام هایی مهم در انسجام بخشی 
به نحوه تعامل با بازیگران حوزه فناوری و نوآوری 

برداشته است.
مضاف بر این ها در جهت شبکه سازی و توسعه 
مشارکت ذینفعان شهر هوشمند، اقداماتی نظیر 
ایجاد »مراکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند« با 
هدف حمایت از کسب و کارهای نوآور در راستای 
رفــع چالش هــای شــهری، آزادســازی داده هــا و 
اشتراک گذاری انواع خدمات داده محور شهرداری 
در قالب API، برگزاری چندین دوره رویداد »تهران 
نوآور« و چندین چالش برنامه نویسی )هکاتون( 

انجام شده است.
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کلیشــه های بســیاری در مــورد اســتارتاپ های میلیــارد 
دالری یــا به اصطالح »تک شــاخ «ها وجــود دارد. اصطالح 

استارتاپ های تک شــاخ معموال برای اشاره به 
استارتاپ هایی به کار می رود که به سرعت رشد 
کرده اند و ارزششــان در مدت کوتاهی به بیش 
از یک میلیارد دالر رسیده است. این اصطالح 
را نخســتین بار آیلین لــی، ســرمایه گذار حوزه 

استارتاپ ها، در سال ۲۰۱3 به کار برد. 
کلیشه های رایج درباره این استارتاپ ها بسیار 
زیاد اســت. برای مثــال خیلی ها بــاور دارند که 
اســتارتاپ های میلیــارد دالری را دانشــجویان 
ترک تحصیل کــرده دانشــگاه های آیــوی لیگ 

)هشت دانشگاه مطرح آمریکا(  ساخته اند، یا اینکه بیشتر 
این استارتاپ ها از حل یک مشکل شخصی شروع شده 
است. واقعیت این است که داستان تعداد انگشت شماری 

از استارتاپ های موفق با این کلیشه ها همخوانی دارد. 
اخیــرا علــی تاماســب )Ali Tamaseb( کتابــی دربــاره این 
کلیشه های رایج نوشته اســت. »بنیان گذاران فوق العاده: 
داده ها چه چیــزی را درباره اســتارتاپ های میلیــارد دالری 
افشا می کنند« کتابی اســت که در آن تاماسب می کوشد 
بــا بررســی ویژگی هــای بنیانگــذاران، تصویــری جدیــد از 

استارتاپ های بزرگ به خواننده عرضه کند. 
ایــن کتــاب از روش هــای داده محــور اســتفاده می کنــد تــا 

بفهمد واقعا چه چیزی اســتارتاپ های میلیارد دالری را از 
بقیه متمایز می سازد. با خواندن این کتاب می فهمیم که 
تقریبا همــه چیزهایی که درباره تک شــاخ ها و 
بنیانگذاران آن ها در ذهن داشــتیم، نادرســت 

است!
نویسنده این کتاب از چهره های شناخته شده 
در حــوزه اســتارتاپ ها و نیــز از پژوهشــگران 
مشــهور این حوزه اســت. بــه همین خاطــر او 
تجربیات دســت اولی از مشــکالت و مصائب 
تأســیس و اداره اســتارتاپ ها دارد. تاماســب 
فارغ التحصیــل مهندســی پزشــکی از کالــج 
امپریال لندن است و مدتی را هم در استنفورد 

مشغول به تحصیل بوده است. 
با توجه به سابقه نویسنده، یافته های دست اولی را می توان 
در کتاب یافت. او بیــش از ۶5 عامل را در هر شــرکت مورد 
بررسی قرار داده اســت تا دالیل موفقیت استارتاپ ها را با 
دقت بیشتری به خواننده کتاب عرضه کند؛ عواملی مثل 
رقبای اولیه، زمان بندی رسیدن به کمک های سرمایه گذران، 

سن بنیانگذاران و دانشگاهی که تحصیل کرده اند. 
از نقاط قوت کتاب اســتفاده از گروه کنترل است. داشتن 
گروه کنتــرل از ضرورت هــای هر نوع روش شناســی علمی 
اســت. در این کتاب نیز برخی از شــرکت ها به  عنوان گروه  
کنترل انتخاب شــده اند و داده های آن ها مورد بررسی قرار 

در کتاب علی تاماسب مشخص می شود بیشتر شایعاتی 
که در مورد علت موفقیت استارتاپ های میلیارد دالری 

می شنویم، نادرست هستند

فهرست کلیشه های 
جعلی تک شاخ ها!

دوم اکتبر سال ۲۰۱9 بود 
که مایکروســافت از 
وینــدوز ۱۰ ایکــس 
کــرد.  رونمایــی 
ایــن خبــر ماننــد 
بســیاری از اخبار 
ایــن  بــه  مربــوط 
غــول حــوزه فنــاوری، 
بالفاصلــه بــه خبــر اصلــی 
سایت های فناوری بدل شد.  اما چند ماه پس از رونمایی 
از این وینــدوز، اخبار و شــایعاتی منتشــر شــد مبنی بر 
اینکــه احتمــاال مایکروســافت پــروژه تولید ایــن ویندوز 
را کنار بگذارد. این شــایعات چنــد روز پیش به واقعیت 
پیوســت و مایکروســافت اعالم کــرد که دیگــر برنامه ای 

برای انتشار این ویندوز ندارد. 
جان کابــل، رئیس بخش خدمــات و تحویــل ویندوز در 
مایکروســافت، در ایــن بــاره گفــت: »ما به  جــای عرضه 
وینــدوز ۱۰ ایکــس بــه بــازار در ۲۰۲۱، ســعی می کنیــم 
ویژگی های اساســی فناوری ویندوز ۱۰ ایکس را در دیگر 

بخش های ویندوز و محصوالت شرکت ادغام کنیم.«
این ادغام از چند وقت پیش شــروع شــده اســت. برای 
مثال از ویژگی های ویندوز ۱۰ ایکس، مواردی چون تایپ 

صوتی پیشرفته، صفحه لمسی مدرن و انیمیشن های 
بهینه سازی شــده در دیگــر محصــوالت مایکروســافت 
اســتفاده شــده اســت. همچنیــن مایکروســافت اعالم 
کرده اســت که به ســرمایه گذاری در آپشــن های جذاب 
وینــدوز ۱۰ ایکــس در حــوزه نرم افــزاری و ســخت افزاری 
ادامــه خواهد داد. با این تفاســیر بعید اســت که به این 
 Surface Neo زودی ها شاهد انتشــار محصولی مانند
از سوی مایکروسافت باشیم. قرار بود ویندوز ۱۰ ایکس 
 Chrome OS این شرکت در سال ۲۰۲۱ به  عنوان رقیب
وارد بازار شود. مایکروسافت سال ها وقت و هزینه صرف 
کرده بود تا ویندوزی ســبک تر را وارد بــازار کند. پیش از 
این نیز تالش های این شرکت برای ارائه ویندوزی ساده تر 
به بازار با شکســت روبرو شــده بود. برای مثال در ســال 
۲۰۱۷ نیز از ویندوزS ۱۰ رونمایی شــده بــود. با این حال، 
بــه  خاطر برخــی از ویژگی هــای امیدوارکننــده ویندوز ۱۰ 

ایکس، انتظار نمی رفت کنار گذاشته شود.
حاال که مایکروســافت پروژه ســاخت وینــدوز ۱۰ ایکس 
را ادامه نمی دهد، بیشــتر تمرکزش را روی به روزرســانی 
همین ویندوز موجود در بازار گذاشــته اســت. چند روز 
پیش یک به روزرســانی جدید از ویندوز ۱۰ منتشر شد، 
امــا گویــا مایکروســافت به روزرســانی بزرگ تــری را برای 

اکتبر سال جاری تدارک دیده است.  

با وجود اینکه به نظر می رسید این ویندوز بتواند 
ناکامی های گذشته مایکروسافت را جبران کند، اما این 

شرکت از انتشار نسخه تازه آن انصراف داد

ویندوز 10 ایکس
 نیامده رفتنی شد

گرفته است. گروه کنترل شامل شــرکت هایی است که در 
بازه زمانی مورد مطالعه نتوانســته اند بــه ارزش باالی یک 

میلیارد دالری برسند.
در این کتــاب اســتارتاپ ها در یک بــازه زمانی ۲3 ســاله )از 
۲۰۰5 تا ۲۰۱8( بررسی شده اند. نویسنده کتاب بنیانگذاران 
فوق العــاده، بــرای درک بهتر علــت موفقیت اســتارتاپ ها 
بــا بنیانگــذاران شــرکت های بزرگی چــون گیت هــاب و زوم 
و ســرمایه گذاران شــرکت هایی ماننــد لینکدین مصاحبه 

کرده است.
یکــی از عواملــی کــه میــزان تأثیــرش بــر موفقیــت یــک 
اســتارتاپ در این کتاب بررســی شــده، تعداد بنیانگذاران 
استارتاپ هاست. سؤال این است که آیا تعداد بنیانگذاران 
در موفقیت شرکت ها و رسیدن به ارزش  باالی یک میلیارد 
دالری مؤثر است؟ نویسنده برای پاسخ به این سؤال، تعداد 
زیادی از استارتاپ ها را با هم مقایسه کرده است. نتیجه ای 
کــه او از بررســی داده ها بدان رســیده این اســت کــه تعداد 
بنیانگذاران اولیه تأثیری در بدل شــدن یک اســتارتاپ به 
تک شاخ ندارد. در واقع هم در میان استارتاپ های موفق و 
هم در میان استارتاپ های شکســت خورده، شرکت هایی 

داریم که یک یا چند بنیانگذار داشته اند.
بنا بر آنچه در کتاب آمده، اغلب بنیانگذاران تک شاخ ها 
پیش از شروع استارتاپشان در حوزه های مشابه فعالیتی 
نداشــته اند. به اســتثنای اســتارتاپ های حوزه ســالمت 
و بیوتکنولــوژی، در بقیــه اســتارتاپ های میلیــارد دالری 
تنهــا 3۰ درصــد از بنیانگــذاران تجربــه کار در زمینه های 
مشابه را داشته اند. مهارت هایی مثل مدیریت، فروش و 
شبکه ســازی از مهم ترین عوامل موفقیت این شرکت ها 

بوده است. 
اکثر این استارتاپ ها وارد بازاری شده اند که بسیار رقابتی 
بوده اســت. برخالف تصور عمومی رقابت خیلی هم چیز 
بدی نیســت. مثــال 85 درصد از اســتارتاپ های تک شــاخ 
وقتی که تأسیس شــدند، رقیب های سرسختی داشتند. 
در واقــع اســتارتاپ هایی که رقبــای بزرگــی دارنــد احتمال 
رســیدن به ارزش میلیون دالری در آن ها زیاد اســت. برای 
مثال، استارتاپ زوم شش سال پس از تأسیس به باشگاه 
شرکت هایی با ارزش چند میلیارد دالری رسید. این در حالی 
بود که زوم رقبای قدرتمندی مانند مایکروسافت را در بازار 

خود داشت.

تا 2030  ماشین هایتان را 
برقی کنید

 اولتیماتوم
کالیفرنیابهاوبرو

لیفت
نهــاد قانونگــذاری هــوای پــاک ایالــت 
قانونــی  گذشــته  هفتــه  کالیفرنیــا 
را تصویــب کــرده کــه بــر اســاس آن 
تاکســی های اینترنتــی چــون اوبــر و 
لیفت باید در چند سال آینده صرفا از 

ماشین های برقی استفاده کنند.
ایــن اولیــن نمونــه از قوانینــی بــه ایــن 
شــکل بــرای پلتفرم هــای حمل ونقــل 
اینترنتی اســت که در آمریــکا تصویب 
شده است. اوبر و لیفت هم در واکنش 
گفته انــد از اهــداف ایــن رگوالتــوری 
تــازه حمایــت می کننــد، امــا از دولــت 
انتظار دارند که رانندگان این پلتفرم ها 
را کــه غالبــا از افــراد طبقات فرودســت 
اقتصادی هستند، برای چنین تغییری 

حمایت کنند.
بــر اســاس قانونــی کــه در هیئت مدیره 
این نهاد محیط زیستی به رأی گذاشته 
شده، شرکت های حمل ونقل اینترنتی 
باید تــا ســال ۲۰3۰ بیــش از ۷۰ درصد 
ســفرهای خود در ایالــت کالیفرنیا را با 

ماشین های برقی انجام دهند.
البتــه ایــن هدف گــذاری از آنچــه خــود 
ایــن شــرکت ها پیش تــر اعــالم کــرده 
بودنــد کمتــر اســت. ایــن دو شــرکت 
بــزرگ تاکســی های اینترنتــی گفتــه 
بودنــد کــه تــا ایــن ســال می خواهنــد 
همــه ســفرهای خــود را با ماشــین های 
الکتریکی انجام دهند. با این حال این 
شرکت ها گفته اند رسیدن به این هدف 
بــدون حمایــت دولــت و تغییــر برخــی 

زیرساخت ها امکان پذیر نخواهد بود.
در ســال های اخیــر شــرکت های نــوآور 
حــوزه حمل و نقــل متهــم بوده انــد کــه 
درآمدهایشــان را بدون توجه به اصول 
توســعه پایدار و صرفا با ایجاد آلودگی 

بیشتر به دست آورده اند.
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بــا گذشــت تقریبــا دو ســال از پاندمــی کرونــا، 
بسیاری باور دارند که این پاندمی جهان را برای 
همیشه تغییر داده اســت و قرار نیست پس از 
پایان آن همه چیز بــه روال ســابق بازگردد. یکی 
از مهم ترین ایــن تغییرات افزایــش تقاضا برای 
خرید آنالین است. شاهد این مدعا نیز افزایش 
سود ســایت های خرده فروشــی مثل آمازون در 

این دوره است. 
احتماال بسیاری به خرید مجازی لباس عالقه ای 
ندارند. دلیل عدم تمایل این افراد، روشن و قابل 
درک است. لباس را نمی شود بدون پرو و تن زدن 
خرید. درست اســت که در یکی، دو سال اخیر 
خرید لباس به  صورت مجازی نیز افزایش یافته 
اســت، اما این نگرانی برای خریــداران همچنان 
پابرجاست که چطور می شود لباسی را بدون پرو 
کردن خرید. اخیرا شرکت والمارت خبر داد که 
امکان جدیدی را برای خریداران لباس به  صورت 
مجــازی ایجــاد کرده اســت. ایــن شــرکت اعالم 
کرد کــه اســتارتاپ اســرائیلی Zeekit را خریده 
است. والمارت یک شرکت بزرگ خرده فروشی 
آمریکایــی اســت کــه در لیســت بزرگ تریــن 

شرکت های جهان در رتبه اول قرار دارد.
شاید بتوان زیکیت را یکی از نمونه های خوب در 
شناسایی درست نیازهای مشتری ها دانست. 
بنا بــر برخــی از آمارهــا، خریــداران 4۰ درصد از 
لباس هایــی را که به  صــورت مجــازی می خرند، 

پس می فرستند. 
ایــن اســتارتاپ بــا کمــک تکنولــوژی، اتــاق پــرو 
مجازی برای خریداران لباس فراهم کرده است. 
پلتفرم زیکیت با اســتفاده از بینایــی کامپیوتر 
و فناوری های هــوش مصنوعی این امــکان را به 
کاربر می دهد تا هر لباسی را که می خواهد روی 

بدن خود تست کند تا ببیند موردپسندش قرار 
می گیرد یا نه. برای انجام این کار، مشتری پیش 
از انتخاب لباس، عکســی از خود را روی سایت 

آپلود می کند.
استفاده از این فناوری هم برای مشتری ها و هم 
بــرای والمارت مزایــای زیــادی دارد. مشــتری ها 
با اســتفاده از این فناوری تجربــه خرید بهتری 
خواهند داشت و از سوی دیگر هزینه هایی مثل 
تعویض یا پس فرستادن کاال برای والمارت پیش 

نخواهد آمد.
به زودی این امکان برای خریداران فراهم خواهد 
آمد کــه بتواننــد محصــوالت برندهایــی معتبر 
را به  صــورت مجازی پــرو کننــد. والمــارت هنوز 
تاریخ دقیقی برای اســتفاده از فنــاوری زیکیت 
در وبســایت خــود ارائــه نــداده اســت، امــا بــه  
محــض اینکــه ایــن کار انجام شــود، خریــداران 
قادر خواهند بود عکســی از خود را روی سایت 
بارگذاری کنند یا از میــان تصاویر مدل هایی که 
روی سایت تدارک دیده شــده است، یکی را که 
از نظر ویژگی های جســمانی به آن ها نزدیک تر 
اســت انتخاب کنند و لباس ها را روی آن تست 
کننــد. یکی دیگــر از ویژگی هــای جالب زیکیت 
این اســت که خریداران می تواننــد این تصاویر 
را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارند و نظر 
آن ها را هم دربــاره لباســی که انتخــاب کرده اند 
جویــا شــوند. بخش دیگــری کــه زیکیــت دارد، 
پیشــنهادهایی اســت کــه به شــما بــرای خرید 
لباس می دهد. این سیستم توصیه گر را در اکثر 
ســایت های خریدوفروش آنالین نیز می بینیم. 
اما در اینجــا بــا توجه بــه تکنولوژی هــای هوش 
مصنوعــی استفاده شــده در آن، پیشــنهادها 

بسیار دقیق تر است.

ANALYSEتحلیل

والمارت با استفاده از پلتفرم زیکیت امکان پرو مجازی را برای خریداران 
لباس از خانه فراهم خواهد کرد

خردهفروشبزرگتغییرمیکند
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گفته اند: تا آدم ساده در جهان است، مفلس در  امان است. اما خب برای خودشان گفته اند؛ آدم 1
ساده هم خودشان هستند. ما که هیچ هم ساده نیستیم و 
اتفاقا توی تاکسی یک جوری مسائل را تحلیل می کنیم که 
خود راننده تاکسی ها هم فرمان را ول می کنند و برمی گردند 

میــخ دهان مــا می شــوند. یــک عمر اســت که 
مشــغول تحلیلیــم. یــک روز کارشــناس 
مؤسسه های اعتباری می شویم، یک روز دیگر 
بورس و امروز هم رمزارز. یعنی همین مایی که 
تا چند ماه قبل فکر می کردیم بیت کوین یعنی 
»ملکه زنبورهــا«، تا هفتــه پیش شــده بودیم 
تحلیلگر مسائل اقتصاد پیشرو. اما حاال چی؟ 

هیچی!

امــروز نشســتم و فکــر کــردم مــا کــه  این قــدر باســواد و آگاه بــه مســائل روز و زرنــگ و 2
باهوشــیم، چــرا این قــدر ضــرر می کنیــم؟ جالــب اینکــه 
هیچ کداممــان پــول هــم نداریم هــا، اما مــدام داریــم ضرر 
می دهیم. هر دفعه هم - دور از جان شــما - به خاک سیاه 
می نشینیم و قشــنگ صفر می شــویم، ولی باز هم در دام 
بعدی کلی ضرر می کنیم. یک کم عجیب نیست؟ خب نه! 

چیزی که قاعده شده باشد که عجیب نیست.
چــه کســی فکــر می کــرد ایــن ایــالن ماســک  جونم مرگ شده که فضاپیما هوا می کند و ماشین 3
بــدون راننــده می ســازد و فیلــم خصوصــی اش از تــوی 
آسانســورها درمی آید و هزار تا غلط دیگر می کند، روزی با 
گذاشــتن یک عکس بندانگشــتی، یــک پول 
دیجیتال سیاه را عینهو همان موشک هایش تا 
خال آســمان ببرد باال؟ البد هیچ کس. خب تا 
اینجا قبول؛ آن باال کشــیدن را نمی توانستید 
حدس بزنید، زمین زدنش را هم نمی توانستید؟ 
مگر به چشــم خودتان ندیــده بودید کــه آقای 
ماسک تا سه چهار تا از فضاپیماهایش را با مخ 
زمین نزند و منفجرشان نکند، ول کن معامله 

نیست؟ 

این ایالن ماسک مارمولک حتی از معشوق های  غزل های فارسی هم بی وفاتر است. یعنی نامرد 4
انگار نه انگار که همین یکی دو ماه پیش عکس سه درچهار 
دوج کوین منتشر می کرد. آن شرکت نامردش هم )اسمش 
را نمی گویم تا تبلیغ نشود و نروید ماشین هایش را بخرید؛ 
مرسی اَه( همین چندوقت پیش بود که اعالم کرد بخشی از 

دارایی هایش را تبدیل به رمزارز می کند. خب شما باشید 
آینده اقتصادی تان را در رمزارز نمی بینیــد؟ دار و ندارتان را 

تبدیل به »ملکه زنبورها« نمی کنید؟ می کنید دیگر.

حاال معلوم نیست که این آتش به جان گرفته چه  بالیی ســرش آمده اســت؛ خواب نما شده، شب 5
عیالش غذای ســوخته جلوش گذاشته، چکش برگشت 
خورده، چه شده که یک روز از خواب بیدار شده و کال زده زیر 
همه چیز. اول از همه عکس هرچه را که توی اسمش کوین 
داشته آتش زده است. بعدش هم یادش افتاده که: »ای دل 
غافل! تولید ایــن رمزارزها کلی به محیط زیســت آســیب 
احساســات  یک دفعــه  بعــد  می زنــد.« 
محیط زیست دوستانه اش زده باال و وسط این هوای بهاری، 
آتش زده به مال هرچی »کوین دار« بدبخت بیچاره و اعالم 
کرده نه تنها خودش و شرکتش، بلکه همه بستگان سببی 

و نسبی اش، نامرد باشند اگر رمزارز بخرند!

بله، االن هم من و شما مانده ایم و یک سری عدد  بی سروته مسخره که تا یک ماه پیش می توانست 6
تبدیل به خانه و ویال و خودرو بشود و نشد. ای ایالن ماسک 

الهی مار بزندت!

تحلیلگران نتوانستند سقوط »ملکه زنبورها« را پیش بینی کنند و این بار از 
رمزارزها زخم خوردیم

تکیه کردن به حداقل ها، 
مانع رسیدن به آرزوهای 

بزرگ است
بلندپروازیعقابو
چشمگنجشک

بسیار شنیده ایم که برای آرزوهای بزرگ 
باید گام های بزرگ برداشت. اگر پاشنه ها 
را برکشیده و عزم رسیدن به آنچه را داریم 
که برتر و بزرگ تر از داشته های امروزمان 
اســت، بایــد در همــان انــدازه و تــراز فکر 
و رفتــار کنیــم. اگر آمــاده ســرمایه گذاری 
بزرگ روی خودمان و کارها و خواســته ها 
نیستیم، نباید انتظار دســتاوردی بزرگ 
داشــته باشــیم. برای رســیدن به بلندای 
آرزوهــا باید با ســختی و پایمــردی تالش 
کرد.  »نمی توان با نگرشی بر پایه حداقل 
دستمزد، آرزوی میلیون دالری داشت.« 

)استفان هوگان( 
این دیــدگاه بــر پایه نیــاز به تــالش بزرگ 
برای دســتاوردهای شــگرف شکل گرفته 
اســت. در این نگرش، دستیابی به نتایج 
بزرگ تنها با یاری گرفتن از اندیشه بلند 
و تالش زیاد عملی می شود. اگر برنامه ای 
بــرای یــک کســب وکار ارزشــمند داریم، 
باید زمان مناســب برای دنبال کــردن آن 
را بیابیم. سپس برای به بار نشستن این 

عالقه مندی تالش کنیم. 
با یافتن موضوعی که عالقه مند به کسب 
نتیجه در آن هســتیم، حتی با دانســتن 
دشــواری ها همچنــان قــادر به ادامــه کار 
خواهیم بود. پیگیری این راهبرد نیازمند 
یافتن راهنمای مناسب، کسب آموزش، 
مشــارکت در فعالیت هــای گروهــی و 
آزمــودن آموخته ها برای کســب بهترین 
نتیجه اســت. هرکــدام از این گام هــا ما را 
برای گســترش داشــته ها تــا رســیدن به 
آرزوهایمان تقویــت می کند. پــرواز بلند 
تنها با آرزوی بلند به سرانجام نمی رسد. 
رســیدن بــه آرزوهــای میلیــون دالری بــا 
نگرش خرد ممکن نیست و رها شدن از 
اسارت خواسته های حداقلی، نخستین 
گام در راه رسیدن به آرزوهای بزرگ است. 
چشمان گنجشک برای پروازی به بلندی 

آرزوی عقاب به کار نمی آید. 

سعدی در نصیحت الملوک، 
به برنامه ریزی و سرمایه گذاری 

توصیه کرده است

دخلفردارا
امروزبکار

اداره کارهای روزانه یک کسب وکار در هر 
زمانی دشواری های خود را داشته، اما به 
نظر می رسد در روزها و سال هایی که در آن 
هستیم، بر دامنه و ژرفای این دشواری ها 
افزوده شده اســت. آنان  که پای تجربه از 
جغرافیــای وطن بیــرون گذاشــته اند هم 
می دانند که ایــن دشــواری ها در همه جا 
وجــود دارد. همه جــا رقیبــان قدرتمندی 
هســتند کــه پیــش از مــا کاری را شــروع 
کرده اند، همه جا افرادی هستند که بیشتر 
از ما می دانند و تجربــه کرده اند، در همه 
بازاری می توان گرفتار کمبود منابع شد، 
در هر جایی به سختی می توان همکاران 
مناســب را یافت و در هر جایی باید برای 
پیشــبرد کار و پیــروزی در آن برنامه ریزی 
و تــالش کــرد. بــه زبــان دیگــر راه و رســم 
خلق و نگه داشت کسب وکار در همه جا 

شباهت های زیادی با هم دارد. 
پایه هــای یــک کســب وکار خــوب کــه 
چشم انداز روشــنی را در مقابل دیدگان 
قرار می دهد بر چند چیز استوار می شود. 
برنامه ریزی مناسب نخستین و مهم ترین 
پایه کسب وکار است. گرچه برنامه ریزی 
گام بنیادین آغاز یک برنامه امیدبخش 
اســت، اما بایــد از درونمایــه آینده نگری 
برخــوردار باشــد و در زمان درســت خود 
بــه اجــرا درآید. بــر همیــن پایه اســت که 
سخن سعدی در رساله نصیحت الملوک 
بســیار خودنمایــی می کنــد، آنــگاه کــه 
می گوید: » قــوّت رأی آن اســت که دخل 
فــردا امــروز بــکارد و کار امــروز بــه فــردا 
نگذارد.« اینکه دخل فردا را امروز بکاریم، 
بیانگر ســرمایه گذاری و برنامه ریزی برای 
بهره مندی در آینده است. در همین حال 
سفارش آن پیر جهان دیده این است که 
کار را در زمان خــود انجام دهیم. کنار هم 
قرار گرفتن یک برنامه یا اقدام آینده نگرانه 
و انجام کار در زمان مناسب نشانه دیدگاه 

درست کاری و راهگشای پیروزی است.

ADVICEپندHINT نکته

روند تحلیــل و ارزیابی کاربــرد گزارش های 
عملیاتی بودیم.« فکر کرده می توانم خودم 
را چند تکه کنــم و به همــه کاری برســم. یا 
باید آن گزارش جدیــد را بخواهد یا گزارش 

هفتگی را. 
برای گرفتن وقت دکتر باید می رفتم بیرون. 
ترتیبــی دادم یــک جلســه اداری هــم بــا 
پیمانکار مجری طــرح بگذاریم. مأموریت 
گرفتم تا ۱5:3۰. وقتی رسیدم دفتر پیمانکار، 
ساعت ۱3 بود و ناهار خوردیم و گپی زدیم. 
هنوز فرصت بحث درباره تغییرات قیمت 
مسکن و طال تمام نشده بود که زنگ زدند 

و گفتند باید برای یک جلسه فوری به اداره 
دارایی برود. نشــد موضوع طرح را پیگیری 
کنیم و قرار شــد هفتــه آینده یک جلســه 
تکمیلی بگذاریم. ای کاش ناچار نبودم برای 
برداشتن ماشین به پارکینگ اداره برگردم. 
فرصت داشتم گشتی توی کتابفروشی کنار 
دفتر پیمانکار بزنم. دو تا کتاب خوب درباره 
»رفتار ســازمانی« و »پارادیم هــای افزایش 
کارایی و بهره وری ســازمان« خریدم. هنوز 
تصمیم نگرفتم کــه کدام یک از آن هــا را به 
رئیس هدیــه بدهم. شــاید هــر دو را با هم. 
الزم است یادش بماند که حس مسئولیت 

و تــالش مــن در اداره ریشــه در مطالعات و 
دانش روز هم دارد. وقتی رسیدم، بچه های 
بخش اداری رفته بودند. یک یادداشت برای 

خودم گذاشتم که فردا صبح ساعت پایان 
مأموریت ســاعتی را اضافه و در سیســتم 

وارد کنم تا حقی ضایع نشود.

بررسی راهکارهای ارتقای 
روند تحلیل و ارزیابی کاربرد 

گزارش های عملیاتی

یادداشتهای
روزانهیک
کارمند-1

به محل کار که رســیدم هنوز خسته بودم. 
صدای سوت داور و دعوای بازیکنان و شادی 
هواداران کوفتی آن ها تا صبح توی سرم بود و 
نگذاشت بخوابم. خداخدا می کردم قطبی 
نامرد امروز سرکار نیاید تا مرتب سرکوفت 

شکست دیشب تیم را به من نزند.
تــوی راهــرو آبدارچــی را دیــدم که بــا عجله 
می رفت بربری بخرد. تشــر زدم که این چه 
وقت نــان خریدن هســت؟ دوســت ندارم 
صبحانه خوردن دیر شود. اینکه پشت میز 
بنشینی و منتظر بمانی تا صبحانه برسد 
صورت خوبی ندارد، به ویژه در چنین روزی 

که اصال حال و حوصله ندارم. 
حدود 9:3۰ یک نفر آمده بود دنبال پرونده 
اصالحــات طــرح کارخانــه. تعــدادی فــرم 
دادم ببرد کپی بگیــرد و پر کند و بــا مدارک 
الزم برگردانــد. هنوز چای بعــد از صبحانه 
را نخورده بودم که برگشــت و فرم را تحویل 
داد. کیف پر از مدارک همراهش را باز کرد. 
اصل و کپی هر چه الزم بود داشت. پیوست 
فرم کــرد و با لبخند تحویــل داد. اگر قطبی 
نرسیده بود، همه ناراحتی باخت دیشب را 
سر او خالی می کردم. گفتم شماره تلفن هم 

بگذارد تا خودم تماس بگیرم.

خوشبختانه قطبی بازی دیشــب را ندیده 
بود. فقــط کمی لودگی کــرد و کــری خواند. 
همه فکرش درگیر لیســت کارانه بود. از در 
دوستی درآمده بود که بفهمد چرا کارانه ماه 
پیش من بیشتر شده. در یک جمله گفتم 
»مناسبات محکم سازمانی«. حسابی به 
فکر فرو رفــت. این برای یک هفته مــن را از 

شر قطبی خالص می کند.
رئیس یادداشــت گذاشــته بود که گزارش 
هفتگی نرسیده، در اتوماسیون جواب دادم: 
»حسب دستور و بنا بر اولویتی که تعیین 
فرمودید، در حال بررسی راهکارهای ارتقای 

کاش ایالن ماسک 
را مار بزند

کمیک استریپ:  محسن ایزدی

عبدهللا 
مقدمی
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در آخرین لحظــات خروجی گرفتن از شــماره اول 
هفته نامــه کــه بــا رضــا جمیلــی و بقیــه بچه های 
تحریریه به نام این ســتون فکر می کردیم، به ایده 
EndUP رســیدیم و آن را »ســرانجام« ترجمــه 
 StartUP  را در ادامــه مفهــوم EndUp .کردیــم
می دانیم. اگر در سال های گذشته مدام از شروع 
کردن صحبت شــده، حاال اینجا قرار است درباره 
سرانجام صحبت کنیم. از نو شروع کردن و حتی 
از صفر شروع کردن در ســال های گذشته به یک 
ارزش تبدیل شده است؛ امیدوارم بتوانیم به مرور 
مفاهیــم جدیــدی را وارد ادبیات کارآفرینــی ایران 
کنیم.  تصور می کنم در ســال های گذشته حجم 
رو به رشد مفاهیم کســب وکارهای 
نوین باعث شده که کسب وکارهای 
سنتی زیر سایه آن ها قرار بگیرند؛ تا 
حدی که بسیاری از کسب وکارهای 
سنتی برای اینکه نشان دهند تغییر 
را درک کرده انــد، مجبــور شــده اند 
ظاهر اســتارتاپی بــه خــود بگیرند، 
در حالــی کــه هیــچ نیــازی نیســت 
کســب وکارهای ســنتی راه رفتــن 
خــود را فرامــوش کننــد! چیــزی که 
اهمیــت دارد میــزان اســتفاده از نــوآوری اســت. 
کســب وکارهای موفق اساســا در ســه دســته قرار 
می گیرند: آن هایی که به اندازه کافی سرمایه دارند 
که از سرمایه خلق ارزش کنند؛ آن هایی که کارایی 
باالیی دارند و با کمترین هزینه بیشترین بازدهی 
را ارائه می دهند؛ و در نهایت کســب وکارهایی که 
نوآوری را به خدمت می  گیرند و بخشی از اقتصاد 
نوآوری را می ســازند. آمریکایی هــا و اروپایی ها در 
دســته اول و چینی هــا و هندی هــا در دســته دوم 
قرار می گیرند. طبیعی اســت که هر دو دسته هم 
تالش می کنند دســتی بر نوآوری داشــته باشند. 

ما در ایــران به دلیل عدم دسترســی به ســرمایه و 
البته ناتوانی در کارایی، چاره ای جز توجه بیشــتر 

به نوآوری نداریم.
حتی مایی که تالش می کنیم رســانه ای در زمینه 
نوآوری منتشر کنیم هم باید بتوانیم نوآوری را به 
خدمت بگیریم و مفاهیمی را که از آن ها صحبت 
می کنیم، به شیوه ای نوآورانه ارائه کنیم. انتخاب 
قطــع نامتعــارف این هفته نامه تالشــی اســت در 
این زمینه. مــا تالش می کنیــم با کمــک گرفتن از 
یک صفحه آرایــی متفاوت به شــیوه ای اثربخش 
محتواها را ارائه کنیــم. به همین دالیل اســت که 
در هفته نامه کارنگ نقشــی جدید و غیرمعمول 
برای رسانه های چاپی تعریف شده با عنوان مدیر 
محصول؛ در کارنگ نقش های متفاوتی نســبت 
به رســانه های مرســوم خلــق کرده ایم. بخشــی از 
این نقش ها هنوز جایگاهشــان خالی اســت و در 
ادامه آن هــا را هم اضافه می کنیــم. ولی آن چیزی 
که الزم است بگویم این است که در ساختار فعلی 
تحریریه هفته نامه کامال مســتقل از بخش های 
دیگــر تعریف شــده. بــه عبارتــی تــالش می کنیم 
تحریریــه کارنــگ یک تحریریــه حرفــه ای و کامال 
مســتقل از ســایر بخش هــا باشــد. شــبکه های 
اجتماعی و کانال های دیجیتال نیز بخش دیگری 
هستند که در زیرمجموعه محصول قرار می گیرند؛ 
نســخه چاپی هفته نامه هــم از نظر مــا خود یک 
محصول است که از طریق مدیریت هنری، چاپ 
و حتی مواردی ماننــد توزیع تالش می کنیم طعم 

شیرین یک رسانه چاپی را زنده نگه داریم.
امیدواریم بتوانیم در هفته نامــه کارنگ در زمینه 
اقتصاد نــوآوری تأثیرگذار و جریان ســاز باشــیم و 
قطعا برای این موضوع نیاز داریــم خودمان هم با 
نگاه بــه »ســرانجام«، روش هــای اثربخش تــری را 

به کار ببریم.

END UPسرانجام

اهمیت به خدمت گرفتن نوآوری 

نقشمدیرمحصولدرکارنگ

صندوق مالی توسعه تکنولوژی )ITDF( یکی از اولین 
سرمایه گذارهای خطرپذیر کشور است. صندوقی که از 

سرمایه گذاری ناموفق روی کافه بازار تا سرمایه گذاری های 
موفقی چون علی بابا و همراه مکانیک را در کارنامه 

خود دارد. نگاهی انداخته ایم به آخرین وضعیت سبد 
کسب وکارهای نوآور این وی سی باسابقه.

کارنامه یک دهه ای 
یک وی سی کارکشته
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