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عیسی زارع پور راه سختی برای گرفتن رأی 
اعتماد از مجلس پیش رو ندارد. واقعیت 
ایــن اســت کــه رقبــا و گزینه هــای احتمالــی بــرای 
جانشــینی اش هــم چنــدان متنــوع نیســتند کــه 
نمایندگان مجلس بخواهند از سر سخت گیری یا 
یارگیری، او را از رسیدن به صندلی یکی از مهم ترین 
وزارتخانه هــای اقتصــاد نــوآوری کشــور بــاز دارند. 
زارع پور به احتمال زیاد با رأی باال به تقاطع شریعتی 
- سیدخندان خواهد رفت تا چهار سال وزیر یکی از 
پیچیده تریــن بخش هــای اقتصــاد ایــران باشــد. 
بخشی که بیش از هر حوزه دیگری از اقتصاد، زیر 
ســایه سیاســت گذاری فرهنگــی، تدویــن اســناد 
مختلــف باالدســتی و مهم تــر از آن 
فعالیت شــوراها و نهادهــای متنوع 

قرار دارد.
زارع پــور کــه از قــوه قضائیــه و مرکز 
آمــار و اطالعــات آن می آیــد، حــاال 
با یــک برنامــه 20 صفحــه ای که در 
هشت محور »حکمرانی دیجیتال 
و تعامــالت بین المللــی«، »دولــت 
هوشــمند و تحــول دیجیتــال«، 
»شبکه ملی اطالعات«، »اقتصاد 
دیجیتال«، »تنظیم مقررات حوزه 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات«، »حفــظ حریــم 
خصوصــی و امنیــت فضــای تبــادل اطالعــات«، 
»حوزه فضایی« و »حوزه پســت« خالصه شده، 
از چشم انداز خود برای وزارتخانه ارتباطات گفته 
اســت. برنامه ای کــه بخــش زیــادی از آن متمرکز 
بر همــان دغدغه های فرهنگی و سیاســت گذاری 
فضــای مجــازی اســت و البتــه بخش هایــی هــم 
بــر اقتصــاد آنالیــن و کســب وکارهای مرتبــط بــا 
آن. دو محــور اقتصــاد دیجیتال و پســت که برای 
اکوسیســتم نــوآوری کشــور بســتر و ابزار رشــد و 
بالندگی هســتند، یکی در میانه برنامــه و دیگری 
به عنوان آخرین محور مورد توجه قرار گرفته اند. 
اما وقتی به بخــش اقتصاد دیجیتــال برنامه های 

زارع پور دقت کنید، امیدواری هایی دیده می شوند 
کــه می تــوان بــه عنــوان مطالبــه کســب وکارهای 
تجــارت الکترونیــک ایــران بــر آن هــا پای فشــرد.
توجه زارع پــور به نقش نیروی انســانی و مســئله 
»مهاجــرت« آن هــا کــه معمــوال در برنامه هــای 
رسمی دولتی ها و مدیران حاکمیتی چندان به آن 
اشاره نمی شود، نشــان می دهد وزیر پیشنهادی 
کابینه دولت سیزدهم به یکی از پاشنه آشیل های 
دو، سه ســال اخیر این اکوسیســتم واقف است. 
مهاجرت هایی که در حال بردن هم زمان نخبگان 
و ســرمایه های مــادی ایــن اکوسیســتم اســت و 
معموال بــا آمارســازی ها و گفتاردرمانی ها، پنهان 
نگاه داشــته و مورد بی تفاوتی قرار گرفته، حاال در 
یک برنامه رســمی به عنــوان یکــی از چالش های 
اقتصاد دیجیتال مطرح شده است. ارتقای امنیت 
ســرمایه گذاری و توجــه به نقــش ســرمایه گذاری 
خارجی هم یکی دیگر از محورهای برنامه زارع پور 
اســت که اگــر در واقعیت محقــق شــود، می توان 
آن را یــک امیــدواری بــزرگ بــرای شــکل گیری 
کسب وکارهای تازه و رشد کسب وکارهای قدیمی 
اقتصاد نوآوری برشــمرد. حمایت از استارتاپ ها 
و انعطاف نشــان دادن در بخش های چالش زایی 
چون بیمه و مالیات هم نشــان می دهد که اگر بار 
سیاســت گذاری مبتنی بر ممیزی فضای مجازی 
بــر وزارت ارتباطــات ســنگینی نکند، می تــوان به 
گشــایش هایی حداقلــی در بحــث کســب وکاری 
امیــدوار بــود. البتــه با ایــن »اگــر« بزرگ کــه طرح 
صیانت، سرعت گیر زارع پور و همفکرانش نشود.
در ســال های اخیــر لجســتیک و پســت یکــی از 
چالش های اساســی رشــد کســب وکارهای نوآور 
و اینترنتــی بــوده اســت. زارع پــور در اولیــن بند از 
راهبردهــای خود برای پســت بر »ارتقــای جایگاه 
پســت به عنوان پیشران توسعه کســب وکارهای 
اینترنتی« تأکید کرده که این تأکید همان خواسته 
اســتارتاپی ها و آنالین هــا در ســال های اخیر بوده 

است.

INTROسرآغاز

نگاهی کسب وکاری به برنامه پیشنهادی وزیر پیشنهادی ارتباطات 
و غفلت ها و امیدواری های روشن و پنهان در آن

اقتصاد دیجیتال؛ اولویت چهارم، پست اولویت آخر زارع پور
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یکی از صفحات ثابت کارنگ، به کسب وکارهای 
نوآور حوزه کشــاورزی، محیط زیســت و اقتصاد 

ســبز اختصاص دارد. کســب وکارهایی که 
بــا اســتارتاپ ها و آدم هــای نوآورشــان 

در ســال های اخیر باعث شــده اند  تا 
توجه مــردم به این بخش ها بیشــتر 
جلب شود. ما هر هفته در کارنگ با 

نوآوران حوزه کشاورزی گفت وگوهای 
مفصل انجــام می دهیم، برخــی ایده ها و 

کسب وکارهای محیط زیستی را معرفی می کنیم 
)Green Economy( و ازهمه مهم تر اقتصاد سبز 

 و اقتصاد بازیافتی )Circular Economy( را که 
یکی از ترندهای کسب وکاری در دنیاست، مورد 
واکاوی قــرار می دهیــم. کارنگ اعتقــاد دارد 
تنوع بخشــی بــه اکوسیســتم نــوآوری 
یکی از رســالت هایی اســت کــه باید 
به شــکل مســتمر و هفتگــی دنبال 
کنــد. از همین رو تعریــف صفحاتی 
از این دست و شناســایی کارآفرینان و 
فعاالن و صاحبــان ایده ایــن حوزه ها یکی 
از مأموریت هایــی اســت کــه بــرای خــود تعریف 

کرده ایم.

با کارنگ بیشتر آشنا شوید

کشاورزی و اقتصاد سبز

نشست خبری اعضای صنف VOD با اصحاب رسانه برگزار شد

صدا و سیما ناظر خوبی برای 
VODها نیست

نشســت خبری صنف VOD با اصحاب رســانه برگزار شد. 
در ابتدای این نشســت محمدعلی یوسفی،  رئیس انجمن 
صنفی VOD، گفت: »هدف انجمن صنفی VOD این است 
که به پیشــبرد رابطــه اعضای انجمــن با ذی نفعــان بیرونی، 
مراجع ذی صالح و ارائه دهندگان پروانه و ساختارهای بیرونی 
یاری برساند و به گسترش کســب وکار مبتنی بر این نوآوری 
کمک کند.« وی هم چنین افزود: »درصدد هستیم تعرفه ها 
را به نحوی مدیریت کنیم که مصرف کننده  ها با کمترین هزینه 
و بهترین کیفیت بتوانند از این خدمات استفاده کنند و برای 
پلتفرم ها و ســرویس دهنده  ها هم بســته به تعداد محتوای 
تأثیرگذاری که در طــول هفته و ماه پخــش می کنند و اینکه 
تبلیغات داشته باشند یا نه، با مدلی انعطاف پذیر مصوباتی 

لحاظ شده است.«
وی دربــاره اعضای منتخب هیئت مدیره گفت تالش شــده 
ساختار انجمن به صورتی چیده شود که اعضای تأثیرگذار و 

دارای سهم بازار جزو هیئت مدیره نباشند. 

  VOD همان دی وی دی نیست 
در ادامــه محمدمهــدی عســگرپور در تکمیــل توضیحــات 
رئیس انجمن و در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفت: »در حال 
حاضر 31 شرکت و مؤسسه دارای مجوز به عضویت صنف 
درآمده اند. ثبت این صنف نسبتا قدیمی است با وجود اینکه 
فعالیت رسمی و جدی خود را به تازگی شروع کرده است و این 

اولین نشست خبری ماست.«
عســگرپور افــزود: »ما با یــک تکنولــوژی جدیــد مواجهیم. 
درســت اســت که ســابقه  حضور این تکنولوژی در کشور ما 
حدود ده ســال است، ولی چند ســالی بیشتر نیست که به 
شکل یک گفتمان مطرح شده است. بعضی معتقد هستند 
VOD ادامه همان خرید دی وی دی از سوپرمارکت هاست و 
برخی دیگر معتقدند پدیده جدیدی است و باید در مورد آن 
به شکل مستقلی بحث شود. هنوز ابعاد مختلف این حوزه 
حتی برای خود پلتفرم ها مشخص نشده است. با این وجود 

دنیا به سمت استفاده از این نوآوری پیش خواهد رفت.«

  شاخص پیشرفت جوامع 
عسگرپور در ادامه به وضعیت سرویس های آنالین در سایر 
کشورها پرداخت و گفت: »ماجرای ورشکستگی سالن های 

ســینما در برخــی از کشــورها به دلیــل وجود ســرویس های 
نمایش آنالین مربوط به چند سال پیش از ظهور کروناست. 
حتی به تازگی داشــتن این ســرویس به شــاخص  پیشرفت 
جوامع اضافه شده است. خوشبختانه ما جزو کشورهایی 
هســتیم که از این ســرویس بهره مندیم و محتوای آن را هم 
خودمان تولید می کنیــم. بنابراین این اتفــاق ناگزیر خواهد 

بود.« 
وی در ادامه افزود: »متأسفانه سابقه نشان داده است که در 
سه، چهار دهه گذشته رابطه خوبی بین بخش های نظارتی 
و سیاســت گذاری و پدیده های جدید وجود نداشــته است. 
همیشــه در ابتــدا ممنوعیت هایــی بــوده و مخالفت هایــی 
شکل گرفته است. در این حوزه هم کمابیش همین چالش 

وجود دارد.« 

  موازی کاری نشود 
دبیر انجمن صنفی در رابطه با ممیزی هایی کــه این حوزه را 
هدف قرار می دهند، گفت: »در بســیاری از کشــورهای دنیا 
ســاختارهایی بــرای نظــارت و ارزیابی تکنولوژی هــای جدید 
شکل گرفته است، ولی تجربه جهانی خیلی از مواقع به کار 
ما  نیامده، چون همیشــه پیش فرض ما این بــوده که با بقیه 
دنیا فرق داریم و در نتیجه این ساختارها را کنار گذاشته ایم. 
ما عالوه بــر وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، چند ســازمان 
موازی هــم داریم که ممکن اســت مجوز ســازمان فرهنگ را 
نیز معتبر ندانند و قبل از اینکه ابعاد یک پدیده روشن شود، 
تصمیم گیری می کنند. ما جزو معدود کشورهایی هستیم 
کــه تلویزیونمــان کامال دولتــی اســت. حتی کشــورهایی که 
بخشی از شــبکه ها را دولتی نگه داشته اند، ســعی دارند در 
ساختارهایشــان تجدیدنظر کنند و به دنبال تلفیق بخش 

خصوصی و دولتی هستند.«
عسگرپور با تأکید بر اینکه این ســاختار مدت هاست به روز 
نشــده اســت، افــزود: »افــراد نهادهــای مختلف بر اســاس 
وظیفه ســازمانی که دارنــد در صحنه حضــور پیدا می کنند 
و بر پایــه مدیریتی که ســابقا اعمــال می کردند، بــر عملکرد 
پلتفرم ها نظارت می کنند، ولی عمال دســت و پای پلتفرم ها 
را که می خواهند خودشان را نسبت به دنیا به روز نگه دارند، 
می بندند. در کشور ما عالوه  بر مسائل فرهنگی و اقتصادی، 
مسائل سیاســی، امنیتی و انواع و اقسام موضوعات هم در 

کشاورزی
و اقتصاد سبز 
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I N N O V A T I O N

طرح حفاظت از تاالب های 
ایران برگزار می کند:

معیشت های 
پشت تاالب

طرح حفاظــت از تاالب های ایران، ســومین جشــنواره 
ایده هــا و محصــوالت نوآورانــه را بــا تأکیــد بــر جلــب 
مشــارکت مردم در حفاظت و احیای تاالب های کشور 
با اولویت دریاچه ارومیه و تاالب های اقماری آن برگزار 
می کند.  موضوع محوری این جشــنواره معیشت های 

پشتیبان تاالب است. 
تمرکز بر این موضوع در راســتای حفــظ منابع طبیعی 
میان جوامع محلی و تاالب با نگاه توسعه پایدار است 
تا بتوان با پیشبرد این نگاه، فشــار را از محیط طبیعی 

تاالب کم کرد. 
محورهای جشنواره شــامل ابزارهای نوین در آموزش، 
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NEWSخبر

یک میلیون امضای مخالف
 تعداد امضاهای ثبت شــده پای 
کارزار اینترنتی مخالفت با طرح صیانت 
که با شروع سر و صدای این طرح آغاز شده 

بود، به بیش از یک میلیون نفر رسید.

ایران هاست خارج از 
دسترس

دیتاسنتر »ایران هاست« که از یک هفته 
قبــل مــورد حمله قــرار گرفتــه، هنــوز قادر 
به ارائه ســرویس نیســت. این شرکت در 
بیانیه اش گفته در اســرع وقت مشکل را 

حل می کند.

ریورس پیچ فوالد اسفراین
پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 
تهران رویداد ریورس پیچ فوالد اسفراین را 
برگزار می کند و عالقه مندان تا 15 شهریور، 
فرصت ارسال پروپوزال خود را برای حضور 

دارند.

پشت صحنه دیجی کاالجت
 1۴00 مــرداد   2۴ یک شــنبه 
ســاعت 20 در اتاق راه پرداخت در پلتفرم 
کالب هــاوس بــا مدیــران دیجــی کاال در 
خصــوص محصول جدیــد این شــرکت، 

دیجی کاال جت، گفت و گو خواهد شد.

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

اطالع رســانی و فرهنگســازی در حــوزه معیشــت 
پشــتیبان تــاالب، راهبردهــا، راهکارهــا و شــیوه های 
نوآورانه در شناسایی معیشت های پیشتیبان تاالب، 
طرح هــای مبتکرانــه معیشــت های پیشــتیبان تاالب، 
بهره برداری از خدمات اکوسیستمی در معیشت های 
پشتیبان و سازگار تاالب، راهکارهای تسریع و تسهیل 
توســعه معیشــت های پیشــتیبان تاالب ها در جوامع 
محلــی و راهــکار مبتکرانــه بازاریابــی و برندســازی 
محصوالت و تولیدات معیشــت های پشــتیبان تاالب 

است. 
ســومین جشــنواره ایده ها و محصوالت نوآورانه در دو 

بخش ایده های مستقل و استارتاپ از تاریخ 22 الی 25 
شهریورماه برگزار خواهد شد و در پایان از ایده های برتر 

حمایت می شود. 
عالقــه  منــدان تا یکــم شــهریور مــاه فرصــت دارنــد در 
جشنواره به آدرس  http://www.fiwci.ir  ثبت نام 

کنند.   
طرح حفاظــت از تاالب های ایــران با همکاری ســازمان 
حفاظت از محیط زیســت، برنامه توســعه ملل متحد 
از ســال 138۴ فعالیت خود را آغاز کرد و در چند ســال 
اخیر نیــز مورد حمایــت مالی دولــت ژاپن بــرای احیای 

دریاچه ارومیه قرار گرفته است. 

تصمیمات نظارت کننده ها دخیل هســتند و این ها همگی 
بــه پیچیدگــی موضــوع دامــن زده اســت. وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی به بندهایی از قوانین خود استناد می کنند 
که قابل توجه اســت و جزو قوانین موضوعه کشــور اســت و 
بخشی در مجلس و شورای انقالب فرهنگی تصویب شده 
است. صداوسیما هم می تواند به دستورات شورای نگهبان 
و اظهارنظر رهبری در مورد »صوت و تصویر فراگیر« استناد 
کنند و به این حوزه وارد شوند. اما در هر صورت فعاالن حوزه 
VOD و اعضای صنف باید کامال در تصمیماتی که برای این 

حوزه گرفته می شود، حضور داشته باشند.«

  یک موضوع و چند نهاد 
وی درباره مســئولیت نظارت بر پلتفرم هــای نمایش آنالین 
گفت: »وقتی دونهاد در مورد یک موضوع مدعی هستند و 
هر دو می خواهند یک نقش داشته باشند، قطعا با مشکل 
روبه رو خواهیم شــد. در حال حاضر فیلم های سینمایی که 
می خواهند به صورت آنالین نمایش داده شوند، باید همان 
مسیری را طی کنند که همیشه می رفتند. یعنی باید از طریق 
وزارت ارشاد پروانه نمایش بگیرند. ولی ساترا روی سریال ها 
نظارت می کند. از طرفی وزارت ارشاد با وجود معترض بودن به 
این موضوع، به دلیل »زیاد بودن تعداد سریال ها« از صدور 

مجوز به آن ها سر باز زده است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران در این رابطه که آیا راهی برای 
دسترسی شفاف به تعداد کاربران پلتفرم های بخش آنالین و 
میزان فروششان تدارک دیده  شده است یا خیر، گفت: »یکی 

از برنامه هایی که در صنف مطرح شده، این است که پلتفرم ها 
به سمتی بروند که بتوانند اطالعات دقیق کاربران خود را به 
نمایش بگذارند.« در ادامه خبرنگاران به لزوم شــفافیت در 
هزینه های مالی ساخت هر سریال اشاره کردند و این سؤال 
پرسیده شد که شفافیت در مورد شایعاتی مثل کمک وزارت 

ارتباطات به بعضی از پلتفرم ها کی اتفاق می افتد؟
محمدمهدی عسگرپور پاسخ داد که این شفافیت در نتیجه 
مجموعه ای از رفتارها حاصل می شود. او افزود: »مثال شما 
اعالم می کنید به دبیر جشنوره جهانی فجر فالن قدر حقوق 
داد ه ایــم. ولــی وقتــی ســازمان های دیگــری کــه از بیت المال 
اســتفاده می کننــد در ایــن زمینــه شــفافیت الزم را ندارنــد، 
شفاف ســازی و ارائه یک ســری از اعــداد ســوءتفاهم برانگیز 
خواهد بــود. همچنیــن بــدون ارائــه توضیحاتــی در رابطه با 
هزینه هایی که انجام شده است و ارزش افزوده ای که ایجاد 
شده، ارائه یک سری اعداد، فهرستی سؤال برانگیز پیش روی 

مخاطب می گذارد.« 
وی در پاســخ به این ســؤال که نقــش نظام صفــی در مقابل 
سنگ اندازی هایی که از سوی نهادهای نظارت کننده اتفاق 
می افتد، چیســت، گفــت: »در مــورد بحث ممیــزی، اتفاقا 
صنف االن فعال تر شــده است و ســعی دارد با دوستانی که 
در طول این ســال ها ممیزی را اعمال کرده انــد، مقابله کند. 
متأسفانه در کشور ممیزی در حوزه فرهنگ انتها ندارد. در 
ابتدا این نهادها می گویند ما برای توســعه شما آمده ایم. در 
مرحله بعد از طرف یک سری از نهادهای دولتی مثل مجلس 
یا نهادهــای امنیتی به ممیــزی فشــار وارد آورده می شــود یا 

حتی از طرف مردم این فشار وارد می شود. آن  ها هم در مقابل 
حلقه های نظارتی شان را قوی تر می  کنند. در مملکت ما هر 
کسی در مورد هر موضوعی که تخصص ندارد نظر می دهد. 
در زمینهVOD  هم مؤسسان ذی نفع هستند و هم مردمی که 
می خواهند از آثار استفاده بکنند. اگر قرار است سرانجام این 
ممیزی ها سرنوشتی مثل تلویزیون را در نمایش آنالین رقم 
بزند، انگیزه ای برای مردم باقی نمی ماند که پولی برای دیدن 

این آثار بپردازند.«
او در پایان گفت: »ما برای تعدیل همین دیدگاه ها آمده ایم. در 
حال حاضر یکی از کارهای ما ایجاد مفاهمه با نهادی است که 
می خواهد جلوتر از بقیه ممیزی این حوزه را به دست بگیرد. 
حرف ما این اســت که اول ببینید چه چیــزی را می خواهید 
ممیــزی بکنیــد. راجــع بــه ســریال های تلوزیونــی صحبت 
نمی کنیم که مردم الجرم باید آن ها ببینند، بلکه درمورد فیلم 
و برنامه هایی صحبت می کنیم کــه مردم در مقابــل آن پول 
می پردازند و اگر تمایل داشته باشند آن را می بینند. بخش 
قابل توجهی از انرژی مــا باید معطوف به ایجاد این مفاهمه 
باشد.«  محمد مهدی عسگرپور درباره مقایسه گردش مالی 
ســینمای ایــران و گــردش مالی شــرکت های نمایــش آنالین 
این نکته اشــاره کرد که خانه سینما با داشــتن 5 هزار عضو 
فعال بدون شک از یک ســرمایه برخوردارد است. وی افزود 
پیش بینی می شود در سال 1۴00در حوزه تولید چیزی نزدیک 
به ده برابر ســرمایه گذاری در حوزه سینما درنمایش آنالین 
اتفاق بیفتد. با توجه به افزایش تعداد مخاطبین بی شک این 

عدد در سال های آتی بیشتر هم خواهد بود. 
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نوآوری سازمانی
ORGANIZATIONAL 
I N N O V A T I O N

می گویند نیاز مادر اختراع است و کمیابی عامل 
تفکــر اقتصــادی. عمــده پیروزی هــای بــزرگ ما 
آدم ها در مقابل قهر طبیعت به فکری برمی گردد 
که در مواجهه با کمیابی و احساس نیاز داریم. 
این روزها که کمبود آب و بحران قطع برق فشار 
را روی جامعه به نهایت خود رســانده، احتماال 
از چند جنبه برای ایرانی ها روزهای خوشایندی 
نیســت. اما از یک نظــر می تواند مفید باشــد. 
اینکه زندگی ما انسان های رانت خوار را دگرگون 
کند و حتی به زور هم که شده به ما بقبوالند که 
کمتــر مصرف کنیــم و بیشــتر از قبــل آینده نگر 
شویم. با اینکه بخش های مختلف ایران سهم 
متفاوتــی از مصــرف آب و بــرق دارند، امــا آنچه 
در ایــن دوره بــر مــا حــادث شــده، حاصــل کار 
دســته جمعی ما، ســکوت عــده ای کثیــر از ما و 
همراهی بخش هایی از جامعه با سیاست های 
اقتصادی - صنعتی اســت. این روزهــا که نوک 
پیکان انتقادات جامعــه از سیاســت گذاران به 
سمت صنایع آب بر مثل فوالد رفته و خشکی 
خوزســتان به واســطه تصمیمات غلط گذشته 
معلوم شده، خوب است با اثر واقعی تصمیمات 

خود آشنا شویم. 
اخیــرا یکــی از مدیــران شــرکت ذوب آهــن 
کــه از غول هــای فوالدســاز کشــور اســت، گفته 
»نمی دانیم با داستان بی پایان بی برقی و کمبود 
آب چه کنیم«. ذوب آهن که تنها از سال گذشته 
موفــق شــده از شــرایط ضرردهــی بیــرون آیــد، 
تولیدکننــده نیمــی از تیرآهن کشــور بــه عنوان 
نهاده مهم صنعت ساختمان است. این شرکت 
در کنار ســه غــول دیگــر از جمله مبارکــه، فوالد 
خوزســتان و گروه ارفــع قریب بــه 70 درصد کل 

تولید فوالد کشور را در دست دارند و همه آن ها 
نیز در ایــن روزها به واســطه یکی از دو مشــکل 
آب و بــرق زمینگیــر شــده اند. این صنایــع که از 
عمده ترین بازیگران عرصه صادرات غیرنفتی به 
شمار می روند، نقشی کلیدی در تأمین مایحتاج 
صنایعــی چــون خودروســازی، لــوازم خانگــی، 
ماشــین آالت، ساختمان ســازی و کشتی سازی 
دارند و خأل آن ها تأثیری عمیق روی کل صنعت 

ایران خواهد گذاشت. 
بنابرایــن خــوب اســت بفهمیــم راه را اشــتباه 
آمده ایــم و مصــرف ارزان آب و بــرق و گاز و نفت 
در صنایــع، نه تنهــا ایــران را ثروتمنــد نمی کنــد 
که محیط زندگــی و آینده را نیز نابود می ســازد. 
فوالدی هــا کــه بخــش عمــده آب انتقالــی از 
خوزســتان را مصــرف می کننــد، چه بهتــر که با 
قضیه خشکیدگی کشور کنار بیایند و از همین 
حاال به فکر نوآوری در شیوه تولیدشان بیفتند. 
خــوب اســت کــه در کنــار ســرمایه گذاری بــرای 
تولید برق بیشــتر، طرح هایــی را بــرای بهره وری 
باالتــر کارخانجــات خود که ســال ها بــا مصرف 
سرمایه های ملی ســرپا مانده، به اجرا درآورند. 
چه بهتــر که به جــای ســوزاندن بی واهمــه گاز و 
اســتفاده از برق در طرح هــای پرهزینــه القایی، 
سراغ روش های بهتر و پایدارتر بروند و حتی اگر 
می توانند، به نواحی دیگر کشــور مثل حاشــیه 

خلیج فارس کوچ کنند. 
شرط عبور از این وضعیت به غیر از اراده تغییر، 
وجــود بســتر نــوآوری و دسترســی بــاز و آزاد به 
اطالعات و منابع و ســرمایه و تجهیزات اســت. 
ســازش تولید با زمین خشک تنها به این شرط 

ممکن است.

تولیدکنندگان بزرگ فوالد با بحران قطع برق و آب چه می کنند؟

سازش تولید با زمین خشک 

ANALYSISتحلیل

بحث از صنعت خودرو ایران کسالت بار است، مگر اینکه 
کســی کــه پیــش روی شماســت، تحلیلگــر خوبی باشــد و 
جز به زیر و بــم اقتصاد ایــران، بــه اقلیم نــوآوری جهان هم 
مســلط باشــد. حســن کریمــی ســنجری یکــی از مدیــران 
باسابقه صنعت خودروست و کسی که مقاالت متعددی 
در مطبوعــات ایــران در حــوزه خودروســازی نوشــته شــده، 

هم روی تولید خودروهای ســنگین و تجــاری کار کرده و هم 
اقتصاد را خوب می فهمد و هم مدیر عالی رتبه در صنعت 
خودرو ایران بوده است. معاون پیشــین ایران خودرودیزل 
که ترندهای روز دنیای خودرو را می شناســد، معتقد است 
در اکوسیســتم اقتصاد دولتی ایران چیزی به اسم نوآوری 
یک شــوخی اســت. او از همین زاویه به نقد دو خودروساز 

حسن کریمی سنجری از مصائب تولید و نوآوری در ایران می گوید 

زیانسازانعلیهنوآوری



شــــــــــــــــمــــــــــــاره 13 
2۴ مــــــــــــــرداد1۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

5

نوآوری سازمانی
ORGANIZATIONAL 
I N N O V A T I O N

REVIEWبررسی

صنعتی ترین ایالت 
آمریکا به پیشواز صنعت 

دیجیتال رفت
چطور نسل 

چهارمی شویم؟
 IIoT اینترنــت اشــیای صنعتــی یــا
موضوعی اســت که به زودی با فراگیری 
مــوج انقــالب صنعتــی چهــارم کل 
بنگاه هــای تولیدکننــده، به ویژه صنایع 
کوچــک و متوســط را تحت تأثیــر قــرار 
خواهد داد. گزارشــی از پایگاه مشــهور 
industry week نشــان می دهــد این 
موضــوع در گام اول خــود روی حــدود 
صدها هــزار بنــگاه صنعتــی در ایاالت 
متحــده آمریــکا اثــر می گــذارد و ایالت 
میشیگان در مرکز این تغییر قرار دارد. 
میشــیگان با داشتن شــش هزار بنگاه 
که در شــرف پیوســتن به نســل چهارم 
صنایــع هســتند، در تاریــخ 120 ســاله 
خود تا به حال وضعیتــی این چنینی را 
تجربه نکرده اســت. در راستای چنین 
وضعیتــی، دولــت محلــی میشــیگان 
برنامــه ای را بــا کمــک نهادهــای بخش 
فنــاوری  ناحیــه  نظیــر  خصوصــی 
میشــیگان )MMTC( تــدارک دیــده تــا 
اثر این انتقــال را کمرنــگ کنند. ضمن 
اینکــه اتخــاذ ایــن فناوری هــا منجــر به 
تنــش کمتــر، کیفیــت بهتــر و هزینــه 
تولیــد کمتــر شــود. پیش بینــی بهتر از 
آینــده، درآمــد بیشــتر و حاشــیه ســود 
بیشتر فوایدی اســت که در نتیجه این 
انتقال بزرگ عاید بنگاه های این ایالت 
صنعتی می شود. از نکات جالب درباره 
این برنامه، تهیــه پرینترهــای صنعتی 
بزرگ و ســه بعدی بــرای کاهــش هزینه 
طراحــی محصــول در کنــار مشــاوره 
جهت پیاده ســازی تولیــد دیجیتال در 

خط تولید است. 
اراده این برنامه بر افزایش رقابت پذیری 
بنگاه برای بهبود سطح نوآوری در تولید 
محصــوالت جهانــی اســت. ارزیابــی 
شــرکت از منظر توان فنی برای ورود به 
تولید دیجیتال هم یکی دیگر از مواردی 
اســت کــه مدنظــر قــرار گرفتــه و بــدون 
استثنا در عمده شرکت های تحت نظر 
در این برنامه اجرا شــده اســت. دولت 
محلی میشــیگان در نظر دارد تا ســال 
2025 همه این شــش هــزار بنــگاه را به 
پایگاه هایی برجسته و پیشران در نسل 
چهــارم صنعــت تبدیل کنــد تا بــه این 
ترتیب آمریکا همچنــان رهبری خود را 
در زمینه تولید انبــوه در کالس جهانی 

حفظ کند. 

داخلی پرداخته و زیان چند ده هزار میلیارد تومانی آن ها را 
نماد شکست سیاســت دولت در این بخش می داند. این 
صنعتگر باسابقه معتقد است در دنیایی که فیوچرمن ها 
با تلفیق جامعه شناســی، هنر، صنعت و اقتصاد مرزهای 
نــوآوری را هــر روز جابه جــا می کننــد، انتظار کشــیدن برای 
خلق همه چیز از صفر کاری بیهوده اســت. چیزی درست 
شبیه به وعده های سر خرمن خودروسازان که هیچ گاه رنگ 

واقعیت به خود نمی گیرد.

 فیوچرمن ها چطور جهان را می سازند
ســنجری ابتدا که بحث را شــروع می کند، حدود 10 دقیقه 
توضیــح می دهد که نظام اقتصــادی امروز دنیــا چگونه کار 
می کند و نوآوری کجای این نظام اقتصادی است. وقتی به 

صنعت خودروسازی که حوزه تخصصی اوست می رسد، 
بحث جالب تــر می شــود. او می گوید: »یکــی از ویژگی های 
نوآوری در خودروسازی دنیا سرعت نوآوری است. سرعت 
عامل رجحان نوآوری در نفوذ به بازارهای مختلف دنیاست. 
امروزه ذائقه مشتری در کشورهای مختلف نه تنها متفاوت 
اســت که هر روزه در حــال دگرگونی و تغییر شــکل اســت، 
بنابراین شرکت های خودروساز موفق دنیا آن هایی هستند 
که زودتر ذائقه گروه های مختلف مشــتری ها را تشخیص 
می دهند و به سرعت بر اســاس ویژگی هر ذائقه، محصول 
متناسبی را طراحی و تولید می کنند. در واقع راز سودآوری 
این شــرکت ها در ســازماندهی درســت ویژگی های نوآوری 

اســت. ســه ویژگــی مهــم نــوآوری عبارتنــد از 
تشــخیص نــوآوری، تکنیک نوآوری و ســرعت 
نوآوری. تشخیص نوآوری بر عهده فیوچرمن ها 
گذاشــته شــده؛ افــراد باتجربــه ای کــه عــالوه 
بــر تســلط روی مهندســی، جامعه شناســی 
هــم بلدنــد و می تواننــد جهت گیــری ذائقــه 
مشــتری های ده هــا ســال بعــد را هــم تخمیــن 
بزنند. تکنیک نوآوری ویژگی مهندســان طراح 
اســت که بایســتی با دقت و البته سرعت الزم 
شــاخصه های مدنظر فیوچرمن هــا را در قالب 
یک مدل طراحی کنند. مدلی که قابلیت تبدیل 

ســریع به یک َمس پروداکت یا همان تولید انبوه را داشته 
باشــد. این هــا بخشــی از روش هــای توســعه نــوآوری بــرای 
کسب درآمدهای بیشتر در شرکت های بزرگ خودروسازی 
دنیاست. تصاحب بازار بیشــتر در گرو تشخیص درست 
طرح و انجام صحیح و سریع آن است. شکل گیری توسعه 

در دنیا بر همین اساس صورت می پذیرد.«
سنجری با این مقدمه، به بحث نوآوری در صنعت خودرو 
ایــران وارد می شــود و می گویــد: »تــا ســودآوری عالی تریــن 
هدف یک ســازمان نباشــد، زمینه حصول نــوآوری ممکن 

نخواهد بود.« 
آیا برای شــرکت های خودروســاز داخلی به ویژه آن هایی که 

از طریق دولت اداره می شوند، سودآوری اهمیتی دارد؟

صنعت؛ از خودروسازی تا  زیان سازی
سنجری که با توجه به تجربیاتش، روایت مخصوصی را از 
صنعت خودرو ارائه می کنــد، به کارنــگ می گوید: »اصوال 
در خودروسازی های دولتی کشور به دلیل آنکه برای هدف 
سودآوری ایجاد نشده اند، نوآوری واژه بی معنایی است. به 
همین دلیل به محض آنکه ارتباط با دنیا برای خودروسازی 
قطــع می شــود، چــون تــوان طراحــی خودروهــای جدید در 
ســاختار شــرکت ایجاد نشــده، بالفاصله دچار فروپاشــی 
می شــود که نتیجه آن تولید خودروهایی اســت که از عمر 

واقعی آن ها سال ها گذشته.

 از آن سو، برای شرکت خودروساز دولتی سودآوری اهمیتی 
ندارد، پس چرا باید به نوآوری در چنین شرکتی اندیشید؟ 
حتــی دولــت تکلیفی بــرای مدیــر دولتــی خــود کــه در این 
شرکت ها منصوب می شود در حوزه سودآوری قائل نیست. 
برای همین حاضر اســت بخشــی از زیان این شــرکت ها را 
از طریق منابع مالی تزریق شــده به آن ها جبــران کند و این 
یعنی نوعی رسمیت بخشیدن به تولید زیان در شرکت های 
خودروساز. بنابراین در تفسیر خودروسازی ایران اگر بگوییم 

صنعت زیان سازی، حرف اشتباهی نزده ایم.«

 یک تجربه شخصی از نوآوری سازمانی 
ســنجری کــه ســابقه مدیریــت در برخــی از 
شــرکت های بــزرگ خودروســازی کشــور را 
دارد، در رابطــه بــا نســبت میــان نــوآوری و 
خودروســازی در کشــور می گوید: »من ســال 
گذشــته در یکی از شــرکت های بزرگ کشور، 
پروژه ای برای ســاخت داخل نوعی گیربکس 
16ســرعته مــدرن بــا پوســته آلومینیومــی که 
تنها در برخی شرکت های صاحب تکنولوژی 
تولیــد می شــود، تدویــن کــردم. کل پروســه با 
بهره گیری از نیــروی انســانی و توانمندی های 
داخلی شــرکت بود. این جزو اولیــن اقداماتی 
بود که در دستورکار بخش طراحی و مهندسی این شرکت 
قرار دادم. این گیربکس در داخل کشــور مصرف بسیاری 
دارد. اغلــب کامیون ها و کشــنده های ســنگین از این نوع 
گیربکس به عنوان بخشــی از قوای محرکه خود بهره مند 
هســتند. رقمی در حدود 25 میلیون یورو در ســال هزینه 
واردات ایــن گیربکس اســت که یا بــه صــورت منفصل یا 
روی خودروهــای وارداتی به کشــور وارد می شــود. طبیعتا 
ساخت داخل کردن چنین مجموعه عظیمی انگیزه باالیی 
در ســودآوری برای یک شــرکت می طلبد ولی تصور کنید 
رفتار هیئت مدیره این شــرکت و خودروســاز بزرگ دولتی 
که مالک آن است، در مقابل این طرح چه بود؟ صددرصد 
مخالفــت کردند. چرا؟ چون ظاهرا مســئله داخلی ســازی 
مهم اســت، اما در اصل واردات و منافع بی شمار حاصل 
از آن است که عامل تعیین کننده در روند نوآوری سازمانی 
است. این فقط یکی از هزار داستان نگفته صنعت خودرو 

ایران است.«
آنچه واضح است، مقاومت جدی و حتی ممانعت صنایع 
دولتی از شــکل گیری و توســعه یافتــن چرخه هــای نوآوری 
اســت. چرخه هایی که با هر بار انهدام، سال ها کشور را در 
حوزه های مختلــف اقتصــاد دیجیتــال عقــب می اندازند. 
تداوم این وضعیت، همان چیزی اســت که حسن کریمی 
سنجری از آن بیمناک است و دولت ســیزدهم را به توقف 

آن فرا می خواند.

محمدحسین 
شاوردی

@hoseynshaverdi
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جاومکان نوآوری
I N N O V A T I O N 

L O C A T I O N

یکــی از نکاتــی به کــرات بــر آن تأکیــد شــده، تمرکــز 
کسب و کارهای نوآور روی مشکالت و مزیت های منطقه ای 
اســت. خانه نوآوری ورامین نیز با توجه بــه همین اصل، 
تیم هایی را می پذیــرد که روی کشــاورزی و تدابیر نوآورانه 
برای اصلح روند سنتی آن کار می کنند. البته این مرکز برای 
اینکه تک بعدی پیش نرود، نیم نگاهی نیز به صنایع خالق 
دارد که فارغ از مزیت های منطقه ای می تواند در هر نقطه 
از کشــور ثروت آفرین و مشکل گشــا باشــد. در گفت و گو 
پیش رو حســن فیروزی، مدیر باغ نوآوری ورامین، درباره 

وضعیت این مرکز و اتفاقاتی که تاکنون برایشان رخ داده، 
توضیح می دهد.

 باغ نوآوری ورامین چه زمانــی راه اندازی 
شده و بر چه حوزه هایی تمرکز دارد؟ 

باغ نوآوری در مردادماه سال 13۹۹ تأسیس شده است و 
روی دو حوزه کشاورزی و صنایع خالق تمرکز دارد. از این 
جهت کــه منطقه ای که در آن مســتقر هســتیم ظرفیت 
کشــاورزی باالیی دارد، بــه این حــوزه وارد شــدیم و محل  

اســتقرار ما مرکــز »تحقیقات کشــاورزی« اســتان تهران 
اســت. برای اینکــه بتوانیم دامنــه فعالیتمان را وســیع تر 
کنیم، به حــوزه صنایع خالق هــم  ورود کردیــم. هدفمان 
از ایجاد ایــن مرکز نوآوری این بوده اســت کــه جوان هایی 
را که صاحب ایده هســتند ســازماندهی کنیم تــا از رفت  
و آمدشــان به تهــران جلوگیری شــود و به شــکل مــادی و 

اجتماعی از این افراد حمایت کنیم.

در حــال حاضر چند تیــم  در مرکز شــما 

 سرمایه گذاری فینووا 
روی اتاقک

اتاقک به دنبال 
جاجیگا و شب...

فینــووا بــه عنــوان بــازوی ســرمایه گذاری 
شــرکت تجــارت الکترونیکــی ارتبــاط 
فــردا و بانــک آینــده از ســرمایه گذاری در 
اســتارتاپ گردشــگری اتاقــک خبــر داد. 
این ســرمایه گذاری برای توسعه خدمات 
و زیرســاخت های اتاقــک و افزایش نفوذ 
این سرویس در بازار گردشگری استفاده 

خواهد شد.
آریــن افشــار، مدیرعامــل فینــوا، دربــاره 
اهــداف این ســرمایه گذاری گفته اســت: 
»بــا توجــه بــه شــرایط موجــود بــه دنبال 
سرمایه گذاری در حوزه گردشگری بودیم و 
اتاقک نیز یکی از بازیگران اصلی این حوزه 
اســت. ضمن اینکه خدمــات اتاقــک در 
آینده می تواند برای مواردی مانند باشگاه 
مشــتریان یا ارزش افزوده در محصوالت 
پورتفوی شرکت تجارت الکترونیک ارتباط 
فــردا و بانــک آینــده مــورد اســتفاده قــرار 

گیرد.«
فرشــاد شــریفی، رئیــس هیئت مدیــره 
اتاقک، نیز درباره این جذب سرمایه افزود: 
»این جذب سرمایه بیشتر از آنکه از نظر 
تأمین منابع مالی برای ما اهمیت داشته 
باشــد، به دلیل توانایی ها و دانشی که در 
شــرکت ها و اســتارتاپ های زیرمجموعه 
فینووا و شــرکت ارتبــاط فردا وجــود دارد، 
برایمــان حائــز اهمیت اســت. همچنین 
جامعــه بــزرگ مشــتریان بانــک آینــده، 
درهای زیادی را برای نفوذ بیشــتر اتاقک 

در بازار به روی ما باز می کند.« 
اتاقــک و فینــووا توافــق کرده انــد کــه فعال 
درباره مبلغ ایــن ســرمایه گذاری و درصد 
واگذارشده از سهام اتاقک حرفی نزنند و 
تنها به گفتن اینکه این درصد اندک بوده 
است، اکتفا کرده اند. به گفته اعضای تیم 
اتاقک، بخشی از این جذب سرمایه صرف 
توسعه زیرساخت ها و محصول می شود. 
همچنین آن ها برنامه هایی برای توســعه 
بازار خــود در دســتور کار دارند و بخشــی 
از سرمایه را برای بهبودهای کیفی صرف 
خواهند کــرد. بــه گفته ایــن تیــم، اتاقک 
در وضعیت مساعدی به ســر می برد. در 
دوران پاندمــی، از ســال ۹8 
تــا ۹۹، رشــد بیــش 
از چهار برابــری را 
در تعــداد کاربر و 
فــروش و تعــداد 
میزبان هــا تجربــه 

کرده اند. 

NEWSخبر

سرمایه گذاری2/5 میلیارد 
تومانی اسمارت آپ در حوزه 
لندتک

پرنیان مهر با والتا 
به کجا می رود؟

اســتارتاپ »والتا« پلتفرم مدیریت ثروت و تســهیالت 
اســت که ابزارهای پرداخت آنالین و خریــد اعتباری را 
در کنار امــکان ســرمایه گذاری در یک ســرویس فراهم 
کرده اســت و به کاربر امکان می دهد به واســطه تأمین 
مالی لیزینگ ها، در فضای مجازی به  صورت اقساطی 

خرید کند.
شــکل گیری تیــم والتــا بــا ورود روح هللا پرنیان مهــر بــه 
صنعت لندتک آغــاز می شــود. پرنیان مهر در اواســط 
ســال ۹۴ بــا ایــده »خریــد اقســاطی از طریــق شــبکه 
اجتماعی« در رویــداد »این بانک 2« کــه بانک مرکزی 
برگزار کرده بود، شــرکت می  کند، ولــی آن زمان به دلیل 

نبود زیرساخت مناسب ایده اش راه به جایی نمی برد. 
او مجددا اوایل ســال ۹۹ بــا توجه به شــرایط اقتصادی 
و افزایش تقاضا برای خرید اقساطی تصمیم می گیرد 

ایده اش را با روشی متفاوت  از قبل اجرایی کند.
این بار پرنیان مهر، »والتا« را با همراهی سپیده پرنوش و 
شکیال اکبری راه اندازی می کند و با تجربه ای که اعضای 
تیــم در بخش هــای مختلــف از جمله صنعــت بانکی، 
مالی، سرمایه گذاری، خرده فروشی، فین تک و حقوقی 
دارند، پیشرفت های قابل توجهی را کسب می کند. این 
کسب و کار فین تکی با همراهی یک سرمایه گذار فرشته 
مراحل اولیه خود را پشت سر می گذارد و برای توسعه 

گفت و گو با حسن فیروزی، 
مدیر باغ نوآوری ورامین که 

تمرکز خود را بیش از همه 
روی حوزه کشاورزی به عنوان 

مزیت منطقه ای این ناحیه 
گذاشته است

کشاورزیسنـــتی
وآسیبهایش

I N T E R V I E W
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I N V E S T O R

مستقر هستند؟
در حال حاضر پنج تیم در مجموعه مشغول به فعالیتند 

و چند ایده هم در دست بررسی است.

چه میزان ســرمایه گذاری صــورت گرفته 
 است؟ سقف سرمایه گذاری شما روی تیم ها تا چه 

میزان است؟
باغ نوآوری بــه میــزان 30 تا 50 میلیــون تومان 
ســرمایه گذاری اولیه بر تیم ها انجــام می دهد 
و در راندهای بعدی میزان این ســرمایه گذاری 
بیشتر می شــود که رقمش بســتگی به تیم ها 
دارد. در ایــن رانــد ما تیم هــا را به ســرمایه گذار 
وصــل می کنیم و ایــن ســرمایه گذاری از طریق 
آن ها انجام خواهد شــد. برای مثال االن تیمی 
داریــم کــه در حــوزه دام فعالیــت می کنــد و به 
واسطه همین تیم در فکر ایجاد »مرکز اصالح 

نژاد دام ســبک« هســتیم. ایجاد چنین مرکزی چیزی در 
حدود ســه تا چهار میلیــارد تومان ســرمایه می خواهد که 
از طریق یک مجموعه ســرمایه گذاری تأمین خواهد شد. 
تمام این سرمایه گذاری ها از طریق بخش خصوصی انجام 
شده و با کمک این بخش به دنبال راند دوم سرمایه گذاری 
برای راه اندازی این مرکز هستیم. در حوزه صنایع خالق نیز 
در حدود 500 میلیون تومان روی یک بازی ســرمایه گذاری 

صورت گرفته که هنوز منتشر نشده است. 

آیا بازگشــت ســرمایه هــم اتفــاق افتاده 
است؟

خیر، از آنجا که مرکز نوپایی هستیم، هنوز به این مرحله 
نرسیده ایم.

تــا امــروز بــاغ نــوآوری ورامیــن خروجــی 
موفقی داشته است؟

یک نمونه از خروجی های اثرگذار مرکز ما تیمی در زمینه 
کشاورزی هوشمند اســت که نمونه اولیه محصول آن ها 
ســاخته شــده و هم اکنون در حــال بهره برداری و توســعه 
اســت. کارایی این محصول هوشــمند در گلخانه است. 
از نظر آبیاری و دما و رطوبت گلخانــه را تحت کنترل قرار 
می دهد و به کشــاورز کمــک می کند که بتوانــد هم ارزش 
افزوده داشته باشد و هم محصول سالم تری به مشتری 

بدهد و سود بیشتری به دست بیاورد.
در زمینــه صنایع خــالق هم اپلیکیشــنی مخصــوص به 
منطقــه خودمــان راه انداخته ایــم که اصنــاف و خیریه ها 
و ادارات را تحــت پوشــش قــرار می دهد و همیــن روزها از 
آن رونمایی خواهیم کــرد. از طریق این اپلیکیشــن مردم 
ارتباط مستقیمی را با مسئوالن ادارات برقرار و اخبار این 
ادارات را در زمینه های مختلف دنبال می کنند. همچنین 
ادارات و صاحبان اصناف هم می توانند از طریق این اپ، 

نیازمندی هایشان را مستقیما با مردم در میان بگذارند و 
با افرادی که تحت پوششان هستند، در ارتباط باشند. 

از برنامه هــای بــاغ نــوآوری ورامیــن در 
حمایت از ایده هایی که به حوزه کشــاورزی مربوط 
هستند، بگویید. در این زمینه چقدر ظرفیت وجود 

دارد؟
و  مشــاهدات  اســاس  بــر  متأســفانه 
اندازه گیری هــای مــا کشــاورزی ســنتی دارد 
آسیبی جدی به کشور می زند و نیازی اساسی 
وجود دارد کــه فناوری های نوین بــه این حوزه 
ورود کند. خود کشاورزی در زمینه موضوعات 
نوآوری تقریبا بکر است و یکی از موضوعاتی 
که خیلی جای کار دارد، گلخانه است. کارهای 
نوآورانه در این حیطه می تواند روی مشکالت 
مربــوط بــه آب یــا ســالمت محصــول اثرگذار 
باشد و  بدیهی است کشور ما به شدت به تدابیر نوآورانه 

در این زمینه ها نیاز دارد. 
در حال حاضر عوامــل بیولوژیک که یکــی از موضوعات 

جــدی ای اســت کــه ســالمت 
هموطنــان را به خطــر انداخته 
و می توان گفت برای پرداختن 
بــه ایــن مســائل دیر هم شــده 
است. با این تفاسیر، در زمینه 
اســتخرهای گلخانــه ای روی  
فناوری هایــی کار می کنیــم. در 
موضوع عوامــل بیولوژیک هم 
ســعی داریــم اثــرات ناشــی از 
ســموم شــیمیایی را کــم کنیم. 
از آنجــا کــه ایــن موضــوع بــا 
ســالمت افــراد ســروکار دارد، 
موضوع حساسی است و نیاز 
به بررسی های بیشــتری دارد. 

در این زمینه در حال بررســی راهکارهای ســایر کشــورها 
هســتیم تــا ببینیــم آن هــا چــکار کرده اند. بــرای مثــال با 
دانشــگاه مســکو ارتبــاط گرفته ایــم و قــرار اســت در ایــن 
زمینه سمینار مشترکی داشــته باشیم. کار کمی سخت 
اســت. این کار، کار نهادهای دولتی و سازمان هایی است 
که ارتباطات خاص دارند و دسترسی شان به حل وفصل 
مســائل زیاد اســت، با این حال مــن خیلی امیــدوارم که 

بتوانیم نتیجه های خوبی در این زمینه ها بگیریم.

معیارتان برای پذیرش تیم ها چیست؟
یک ســری معیارهــا کــه عمومــی اســت. بــرای مثــال 
محصوالتی که این تیم ها ارائه می دهند باید بازار داشته 
باشــند و افراد تیم بتواننــد ایده شــان را به ثمر برســانند. 
ضمن اینکــه در مجموعه تیمی داریم کــه در زمینه هایی 

مختلف کشــاورزی صاحب نظر اســت، ایده ها را بررسی 
می کنــد و اگــر موضوعــات قابــل پیگــری نباشــند آن ها را 
رد می کند. اهلیت داشــتن اعضای تیم هم مهم اســت. 
یعنی موضوعی که تیم ها ارائه می دهند تجربه شخصی 
خودشــان باشــد و به واســطه شــغل پدرانشــان یا تجربه 

خودشان با موضوع درگیر بوده باشند. 

محدودیت هــای  و  ضعــف  نقــاط 
اکوسیستم نوآوری و اســتارتاپی کشور از نظر شما 

چیست؟
بوروکراســی های اداری چالــش جــدی بچه هایــی اســت 
کــه در این زمینــه کار می کننــد. وقتــی کار به ســرانجامی 
می رسد و قرار است اجرایی بشود، عواملی مثل مجوزها 
و موضوعــات قانونــی مطــرح می شــوند. در حالــی کــه در 
بعضی جاها اصال قانونــی وجود ندارد. بوروکراســی های 
اداری از موضوعات جدی است که در  اکوسیستم مطرح 
اســت. ارزیابی اولیه تیم ها و پیدا کردن تیم ها و ایده های 
خوب چالش دیگر اکوسیستم است. پیدا کردن تیم هایی 
که اهلیت داشــته باشــند خیلی مهم اســت. ناآگاهی از 
نیاز بازار و نداشــتن توانایی در 
پیش بینی آینده بازار، از نتایج 
نداشــتن این اهلیت است که 
ضریب شکســت تیم هــا را در 
نتیجه شناخت ناکافی نسبت 

به این موضوعات باال می برد.

چشــم اندازتان برای 
آینده این مجموعه چیست؟  

در وهلــه اول بــه فکــر توســعه 
مجموعــه هســتیم تــا بتوانیم 
فعالیت هــای نوآورانــه را در 
بخــش جنوب شــرقی اســتان 
تهران انجام بدهیم و آشنایی 
بیشتری را در افراد منطقه ایجاد کنیم. یکی از اهدافمان 
آشــنایی نوجوان هــا و دانش آمــوزان بــا موضوعــات 
این چنینــی اســت. همچنیــن تــالش می کنیــم ارتبــاط 
دانش آموزان را با مرکز بیشتر کنیم و دوره های مختلف 
آشــنایی با موضوعات تبادل مالی و کارآفرینی برایشان 
پیش بینــی کرده ایــم. اردوهــای یــک روزه کارآفرینــی، 
خالقیــت و کســب و کار را بــرای دانش آمــوزان برگــزار 
می کنیــم و طــی ایــن آموزش هــا مجموعه هایــی را کــه 
مستقیما مشغول به کار هستند به دانش آموزان نشان 
می دهیم کــه  فکر نکنند حتمــا باید به دانشــگاه بروند. 
هدفمان این است که به بچه ها بگوییم با رفتن به سراغ 
مهارت ها، شــاید نتیجــه بهتــری بگیرید تــا اینکه فقط 

موضوعات آکادمیک و دانشگاهی را بیاموزید.

و رشد به جذب سرمایه بیشتر نیاز پیدا می کند که در 
این مسیر با اسمارت آپ به توافق می رسد.

اعضای تیم والتا در مورد انتخاب اسمارت آپ 
گفته انــد کــه بــه دلیــل ســاختار حرفــه ای 
و تجــارب اعضــای آن در راه انــدازی 
کسب و کارهای شخصی، یکی از بهترین 
گزینه هــا بــرای جذب ســرمایه والتــا بوده 

اســت. البتــه آن هــا بــرای توســعه  بیشــتر 
به فکــر جــذب ســرمایه در راندهای بعــد نیز 

هســتند که اســمارت آپ در این زمینه نیــز تجربه 
خوبی دارد.

مدیرعامــل  ســلیمانی،  وحیدرضــا  همچنیــن 
روی  ســرمایه گذاری  دالیــل  اســمارت آپ، 
کســب و کار والتــا را این چنیــن بیــان کــرده 
اســت: »بازار وام دهی خرد در دنیا یکی 
از بازارهایی است که محل تولد تعداد 
زیادی اســتارتاپ یونیکورن بوده، زیرا 
استارتاپ های این حوزه مستقیما در 
باالتر رفتن تقاضا در بازارهای مختلف 
و رونق اقتصــادی تأثیرگــذار هســتند و از 
طرف دیگر با توجه بــه نرخ باالی تــورم و کاهش 
قــدرت خریــد، ایــن نیــاز در ایران به شــدت احســاس 

می شــود. اســمارت آپ در کنار تجربه ســرمایه گذاری 
قبلی در این حوزه و شناخت جذابیت های این بازار و 
با توجه به دانش، تجربه و کارهای انجام شده و دیدگاه 
بلندپروازانه تیم والتا، عالقه مند به سرمایه گذاری در 

این کسب وکار شد.«
در نهایت نیز اسمارت آپ که در روند سرمایه گذاری های 
خطرپذیــر و برنامــه توســعه کســب و کار خــود،  تمرکــز 
ویــژه ای بــر حــوزه خدمــات مالــی و تأمیــن ســرمایه و 
ســرویس های مرتبــط بــا آن دارد و بــا دقــت ایــن بازارها 
2 میلیــارد تومــان روی والتــا  را رصــد می کنــد، 5/

سرمایه گذاری کرده است.
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 باغ نوآوری به میزان 
30 تا 50 میلیون 

تومان سرمایه گذاری 
اولیه بر تیم ها انجام 

می دهد و در راندهای 
بعدی میزان این 

سرمایه گذاری بیشتر 
می شود

INTRODUCTIONمعرفی

رویداد مرکز نوآوری تعاون 
برگزار شد 

استارتاپ محیط 
زیستی، فاتح 

کوپ استار
مرکز نوآوری توسعه تعاون ایران )منتا( 
رویــداد کوپ اســتار را برگــزار کــرد. بــه 
گفتــه مســئوالن برگــزاری ایــن رویداد، 
کوپ اســتار سراغ اســتارتاپ هایی رفته 
که موضوع یا مدل کاری شان با مفهوم 
تعــاون در ارتبــاط باشــد یــا خدمتی به 
بخــش تعاونی هــا و اقتصــاد جمعــی 
ارائــه دهند. بــر ایــن اســاس و در اولین 
ســال برگــزاری این رویــداد، بــا فراخوان 
مرکز نــوآوری توســعه تعاون حــدود 80 
اســتارتاپ ثبت نام کردند که در مرحله 
اول 15 استارتاپ انتخاب شدند. سپس 
راهنمایی هایــی در جهــت بهبــود کار 
ایــن تیم ها به آن ها ارائه شــده اســت تا 
دوبــاره برنامه خــود را ارســال کنند و در 
مرحله نهایی هشــت تیم بــرای حضور 
در ایــن رویــداد پذیرفتــه شــدند. ایــن 
تیم هــا در حوزه هایــی چون کشــاورزی، 
گردشگری کشاورزی، صادرات، محیط 
زیســت، هــوش مصنوعــی و بالکچین 

فعال بوده اند. 
در رویــداد کــوپ اســتار بــا توجــه بــه 
حضور سرمایه گذاران متفاوت، امکان 
شبکه ســازی و رایزنــی بــرای جــذب 
سرمایه این کسب وکارها در اختیارشان 
قرار گرفــت. ســرمایه گذاران از صندوق 
ســرمایه بانک خاورمیانــه، اتحادیه ها، 
تعاونی های بــزرگ مثل چکاد صنعت، 
بانــک توســعه تعــاون، کارشناســان 
صنــدوق ســرمایه گذاری تعــاون و... به 
این رویداد دعوت شده بودند. تیم های 
حاضــر در مرحلــه نهایــی ایــن رویــداد 
واجــارو، به اینــه، اگرینیتــو، ایزی پــالزا، 
پاکلیــن، همــگان بیمــه، صباتــک و 
تعاونــی مالی مســکن بــه د توکنایز 
کردن این حوزه بودند که در نهایت 
به اینــه، پاکلیــن و تعاونــی 
مـــــــالی مسکن تــــوانستند 
بــــه ترتیب رتبه هــای اول تا 

سوم را به دست آورند. 
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دانش بنیان ها کجای 
جغرافیای نوآوری 

ایستاده اند؟

درآمد 90 هزار 
میلیارد تومانی؟

هــر چنــد منتقــدان اشــکال هایی را بــه 
نحــوه ثبــت شــرکت های دانش بنیــان و 
ارائــه تســهیالت و خدمات بــه آن هــا وارد 
می دانند، اما نهایتا عبور آمار شرکت های 
دانش بنیــان از مــرز شــش هــزار شــرکت 
نشــان می دهد، معاونت علمــی و فناوری 
رئیس جمهوری تالش خود را در رگوالتوری 
این شرکت ها انجام داده و به قول خودشان 
بــا 1۴0 عنــوان حمایــت، در پایــان دولــت 
دوازدهم کارنامه نســبتا قابل قبولــی ارائه 

کرده است.   
شرکت های دانش بنیان بر اساس ماهیت 
و فعالیتشــان، بــه دو گــروه شــرکت  های 
دانش بنیــان تولیــدی و نوپــا دســته بندی 
می شــوند و ایــن شــرکت ها نیز بر اســاس 
نوع فعالیت، پیچیدگی و اهمیت فناورانه 
در ســه گروه نوع یــک، نــوع دو یا نوع ســه 
جــای می گیرنــد. بــا حمایــت معاونــت 
علمی، صنایع خــالق و فرهنگی به عنوان 
دانش بنیان نوع سه طبقه بندی می شوند

از میــان 6035 شــرکت دانش بنیــان، 
بیشــترین حجــم ایــن کســب وکارها بــه 
دانش بنیان هــای تولیدی نــوع دو با 328۹ 
شــرکت اختصــاص دارد کــه 5۴ درصــد 
از فعالیت هــای فناورانــه شــرکت های 
دانش بنیــان را شــامل می شــود. طبــق 
آخریــن آمــار، شــرکت های دانش بنیــان 
در زمینــه تولید تجهیزات و ماشــین آالت 
پیشرفته به رقم 1356 شــرکت رسیده اند 
و در دســته بندی موضوع فعالیــت در رده 
اول قرار دارند. در رتبه دوم، 1237 شــرکت 
دانش بنیانــی ایســتاده اند کــه در حــوزه 
بــرق و الکترونیک، فوتونیــک، مخابرات و 

سیستم های خودکار فعالیت می کنند.
در حالی که سهم شرکت های دانش بنیان 
از اقتصاد کشور در سال 138۹ تنها دو هزار 
میلیارد ریال بوده، در سال ۹۹ این میزان از 
۹00 هزار میلیارد ریال فراتر رفته که رشدی 
بیــش از ۴50 درصــد را نشــان می دهــد. 
شــرکت های دانش بنیــان فعــال در حــوزه 
نرم افزارهــای رایانه ای، فنــاوری اطالعات و 
ارتباطــات، فرآورده هــای شــیمیایی و مواد 
پیشــرفته بیشــترین ســهم از درآمدهای 
حاصــل از فــروش محصــوالت و ارائــه 
خدمات دانش بنیان را به خود اختصاص 
داده اند. تهــران با قرار دادن 31۹۹ شــرکت 
دانش بنیــان در دل خــود، در رده اول 

استان ها قرار دارد .

REPORTگزارش

گفت و گو با رحیم سرهنگی، مدیرکل دفتر توسعه 
امور کارآفرینان و بهره وری نیروی کار وزارت رفاه 

درباره سیاست گذاری نوآوری و بایدها و چالش های 
پیوستن به اکوسیستم نوآوری جهانی

آن چیزی که همزمان با شروع کار دولت جدید نیاز داریم 
سیاست های نوآورانه است. 

در کنار این مفهوم، سیاســت گذاری نــوآوری را هم داریم 
که به معنای تبلور نوآوری در کل صنعت است. یعنی در 
یک کشــور، در یک صنعت، در یک شــرکت یا هر سطح 
دیگــری  کارهایی انجــام دهیــم کــه ایده ها بــه محصول و 
خدمت تبدیل شود و در نهایت ارزش افروده ایجاد کند. 
برای مثال شــورای عالی انقالب فرهنگی بررســی می کند 
که دانشــگاه ها بــه  عنوان یــک عضــو از نظام نــوآوری چه 
کارهایی می توانند در تقویت و افزایش نیروی نوآور انجام 
دهند یــا کارهایــی که معاونــت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهوری انجام می دهد، مثل اینکه مشوق هایی را فراهم 
می کند که شرکت های دانش بنیان یا شرکت های ها ی تک 
که به واســطه نو بودن زمینه بروز نوآوری را دارند، بتوانند 

رشد کنند.

وقتی مسئله رگوالتوری کسب وکارهای 
نوآورانه مطرح می شــود، سیاســت گذار باید روی 

چه نقاطی تمرکز کند؟
متأســفانه در دولت های یازدهــم و دوازدهــم اتفاق هایی 
در حــوزه سیاســت گذاری افتــاد کــه در دولت هــای نهم و 
دهم شــاهد بودیم. مهم ترین علت این امر این است که 
دولت های یازدهــم و دوازدهم به اهمیت حــوزه نوآوری و 
کســب وکارهای نوآورانه پی نبرده بود و با تفکر اقتصادی 
قبلی سیاســت گذاری می کرد. یعنی تولید و کســب وکار 
را جدی نگرفت و زیرســاخت های آن را فراهم نکرد. پس 
اصل اول این است که نگاه خود را به حوزه نوآورانه تغییر 

نمیشودمنفکازجــــهان
اکوسیستمنوآوریداشت

I N T E R V I E W

مهم ترین ترمی که در ادبیات سیاست گذاری امروز جهان 
وجود دارد، سیاست گذاری نوآورانه است و جای خالی آن 
در حوزه سیاست گذاری کشور ما به شدت حس می شود. 
ایران راه درازی در پیش دارد که بتواند با معیارهای علمی 
و فناوری دنیا هم تراز شــود و نقطه اوج قصــه اینکه هنوز 
زیرســاخت های الزم را هــم به درســتی و بــه انــدازه کافــی 
فراهــم نکرده  اســت. حــال این طرح موســوم بــه صیانت 
هم دغدغه دیگری در حوزه سیاست گذاری شده و آینده 

حوزه نوآورانه را به شدت مبهم کرده است.
بــرای اینکــه بــا حــوزه سیاســت گذاری نوآورانــه بیشــتر 

آشــنا شــویم و وضعیت ایران و جهان را بررســی کنیم، با 
رحیم سرهنگی، مدیرکل دفتر توســعه امور کارآفرینان و 

بهره وری نیروی کار دولت دوازدهم، گفت وگو کرده ایم.

وقتی می  گوییم سیاست گذاری نوآورانه 
منظورمان دقیقا چیست؟

سیاست گذاری نوآورانه در واقع نگاه جدید به هر حوزه ای 
است، یعنی سیاســت هایی را وضع کنیم که در هر حوزه 
از صنعت یک کشور معنی جدیدی به آن صنعت بدهد. 
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دهیم. اگر دولــت جدید با همــان فرمان قبلــی جلو برود، 
باز هم رشد خود را اگر نگویم متوقف، کند خواهیم کرد. 

همچنین اگر کابینه دولت جدید مانند دولت های یازدهم 
و دوازدهــم از وزیرانــی اســتفاده کنــد که قبال 
هم این ســمت را داشــتند، امیــدی به اصالح 
این روند در سیاســت گذاری نوآورانه نیست، 
چراکــه آن ها هرچــه به  نظرشــان درســت بود 
انجــام دادنــد و بــه قولــی امتحانشــان را پس 
داده انــد. ما امروز بــه یک  پوســت اندازی نیاز 
داریــم و بهتــر اســت فرصــت پیاده ســازی 

ایده های نو و جدید را به خودمان بدهیم. 
در دنیــا عــالوه  بــر توجــه بــه ایــن موضــوع، از 
وزیرهایــی اســتفاده می کننــد کــه جوان تــر 

هستند زیرا ریســک پذیرند و شــرط اول نوآوری را دارند، 
چراکه در مــدل ذهنــی قبلی گرفتار نیســتند. اگــر دولت 
جدیــد بخواهــد تغییــری در ایــن وضع ایجــاد کنــد، باید 
به جوان ترهــا میــدان بدهد. کشــورهای در حال توســعه 
و توســعه یافته اغلب از افراد جوان تر اســتفاده می کنند، 
چراکــه آن ها ایده  و توان بیشــتری بــرای انجــام کار دارند، 
ریســک می کنند و مجــری ایده های جدیدتر می شــوند. 
طبیعتا منظور از جوان ها کسانی است که با سازوکارهای 
امور اجرایی آشــنا هســتند و فضــای اداری و ســازمانی را 

هم می شناسند.
در قدم اجرایی، تجربه دنیا به ما می گوید که ایجاد فضایی 
برای آزمــون و خطا مهم ترین کاری اســت که بایــد در این 
سیاســت گذاری ها انجام دهیم. در ادبیات نوآوری به آن 
»Sandbox« یــا فضای آزمــودن می گوییم. نقــاط قوت و 
ضعف ایده هــا در این فضا مشــخص می شــود و آن وقت 
صاحبــان ایــده می توانند با رفــع ضعف های خــود کم کم 
ریشــه خود را در صنعت مورد نظر محکم کنند و در کنار 
قدیمی هــای آن صنعت قــرار بگیرند. مــا غیــر از آزمون و 
خطا هیج راه حل دیگری نداریم و این آزمون و خطا را افراد 

جوان تر بهتر انجام می دهند. 

مشــکالت رگوالتــوری کســب وکارهای 
نــوآور کوچــک و متوســط ایرانــی کدامنــد؟ چــه 

نیازهایی دارند؟
وقتــی چنــد اتفــاق مشــابه در یــک موضــوع می افتــد، 
سیاســت گذار موظــف اســت آن را بــه  صــورت قانــون در 
بیاورد و به آن ضمانت اجرایی بدهد. متأسفانه ما امروز 
طرح  هایی برای تصویب دولت و بعد مجلس قانون گذاری 
مجلس داریم که هشت سال از شروع آن گذشته است و 
هنوز به مصوبه و قانون تبدیل نشده است. ما نباید انرژی 
صاحبــان ایــده و کســب وکار را بــا عملکرد ضعیــف خود 
بگیریم. اگر یک موضــوع تنها یک یا دو بــار اتفاق بیفتد 
برایش راه حلی پیدا می کنیم، اما اگر ده مســئله شبیه به 

هم اتفاق بیفتد باید برایش قاعده و قانون تنظیم کنیم.
سیاســت گذاری نوآورانــه بایــد ســریع عمل کنــد، چراکه 
مسئله نوآوری پیوند عمیقی با زمان دارد. الزمه فعالیت 
در این حوزه سرعت و توجه به زمان است. یعنی صاحبان 
ایده و کسب و کار باید با ریتم تند عمل کنند وگرنه از بازار 
جا می مانند. حاال سیاست گذار باید این ریتم را سریع تر 
کند. امــروز چنیــن مشــکلی پیش پــای سیاســت گذاری 

نوآوری ما وجود دارد که باید روی آن تمرکز کرد.

چــرا ایــن مشــکل وجــود دارد؟ چــرا 
تصویب یک طرح این قدر طول می کشد؟

گاهی جلســات دیر به دیر برگزار می شــود و برخی اوقات 
هــم افــرادی کــه در جلســات متوالــی بررســی یــک طــرح 
شــرکت می کنند، متفاوتنــد. یعنی این هفته یــک نفر از 
آن کمیته تخصصی می آید، هفته بعد مســئول دیگری. 
به این صــورت اختــالف نظرها زیــاد و در نتیجــه روند کار 

کند می شود.
رونــد طرح  هــا و مصوبات آن هــا در هیئت دولت دو ســال 

طول می کشــد. در دو ســال قانــون باید تصویب شــود نه 
اینکــه مصوبــه دولت ایــن مقدار طــول بکشــد. در حالی 
که قرار بوده نهایتا شــش ماه طول بکشــد. ایــن فرایند با 
ادبیــات سیاســت گذاری نوآورانــه همخوانــی 
ندارد. ادبیات سیاست گذاری نوآورانه به این 
صورت است که شخص صاحب ایده کاری را 
انجام می دهد، یک ماه بعد بازخورد کار خود 
را می بینــد و نقاط ضعــف را اصــالح می کند. 
حتی تمام آیین نامه هایی که نوشــته می شود 

هم هر سال باید عوض شود. 
کلیدواژه سیاســت گذاری نوآورانه این است: 
» Learning by doing« یعنــی یادگیــری از 
عمل. حاال الزمه این کار سرعت عمل است. 

هرچه سریع تر، بهتر و کاراتر.

در دنیا سیاســت گذاری نــوآوری به چه 
صورت اســت و دولــت چگونه به کســب وکارهای 

نوآور کمک می کند؟
در کشــورهایی کــه ایالتــی هســتند، یعنــی هــر ایالــت به 
 صورت مســتقل قدرتی در حــد دولت مرکــزی دارد، روند 
بررسی طرح های نوآورانه بسیار ســریع  است، چراکه هر 
ایالت به  صورت جداگانه طرح های منطقه خود را بررسی 
می کند و زودتر به نتیجه می رســد یا کشــورهای کوچکی 
کــه جمعیت کمتــر از ده میلیــون دارند، بســیار چابک تر 
هســتند زیرا بازخورد می گیرند، اصــالح می کنند، انجام 
می دهند و چند باره این کار را تکرار می کنند. کشــورهای 
بزرگ هم یا بر اســاس موضــوع تقســیم بندی می کنند یا 
بر اساس جغرافیا یا هر دو که بتوانند در ابعاد کوچک تر، 

زودتر به نتیجه برسند.
مــا بــر اســاس هیچ کــدام نیســتیم. سیاســت گذاری مــا 
مرکزگراســت، متمرکــز در مرکــز اســت. وقتــی ایــن اتفاق 
می افتــد که افتــاده اســت، دیگــر سیاســت های چابک و 
نوآورانه معنی نمی دهد. باید هم به  صورت بخشی و حوزه 
تخصصی تقســیم بندی کنیم و هم یک ســری اختیارات 
به اســتاندارها بدهیم که آن ها هم بتواننــد مصوبه هایی 

داشته باشند و اجرا کنند. 

طرح هایــی ماننــد طــرح موســوم بــه 
صیانت، چه تأثیری می توانند بر این کسب وکارها 

داشته باشند؟
یکی از اصلی ترین حوزه  هایی که باعث رشد اکوسیستم 
نوآوری در جامعه می شــود، ارتباط آن با اکوسیستم های 
دیگر اســت. برای مثال اگر ما یک جزیره داشــته باشــیم 
و در آن جزیره یک اکوسیســتم نــوآوری راه بیندازیم و در 
یک جزیره دیگر هم این کار را بکنیم، این دو اکوسیستم با 
یکدیگر متصل می شود و در نتیجه این اتصال حوزه های 
جدیــد هــم خلــق می شــود. در غیــر ایــن صــورت شــاهد 

پیشرفتی نخواهیم بود.
در ســاختار ملــی نمی توانیــم یــک اکوسیســتم نــوآوری 
تعریف کنیم که به بقیه اکوسیســتم های نوآوری متصل 
نباشــد و اگر ایــن اتفــاق بیفتــد،  نــوآوری نابود می شــود. 
بنابراین ما نیازمند به اتصال اکوسیستم نوآوری منطقه 
و دنیا هستیم و این اتفاق در همه کشورها دارد در بستر 
شبکه آزاد ملی اینترنت می  افتد و بنابراین سیاست گذار 
باید به این جنبه بســیار دقت کند. ارتباط با دنیا مزایای 
بسیار باالیی دارد از جمله اینکه شفافیت را در حوزه های 
مختلف افزایش می دهد. سیاست های نوآورانه به  دنبال 
راه حلــی می گردد کــه هــر دو را داشــته باشــد. دنبال یک 
راه حل پارادوکسیکال است. صورت  مسئله را پاک کردن 
سیاست گذاری نوآورانه نیست. سختی سیاست گذاری 
در همین  هاست دیگر! اینترنت درســت است که از دید 
برخی دوســتان تهدیدهایی ایجــاد کرده اســت اما نباید 
چشــممان را بــر تمام ســطوح دیگــر ببندیــم و اینترنت را 

حذف کنیم یا به عبارتی صورت مسئله را پاک کنیم.

علی قلی زاده

ghlzdali
@gmail.com
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گردشگری
T O U R I S M

خالقیت و نوآوری در صنعت گردشگری تمامی ندارد. کسی 
فکرش را هم نمی کرد صنعتی که گــردش مالی اش هوش از 
سر می برد، با شــیوع ویروس کرونا چنین به اعماق سیاهی 
فرو برود. در یک سال و نیم گذشته کســب و کارهای زیادی 
در زنجیره تأمین صنعت گردشــگری زمیــن خوردند یا این 
حوزه را ترک کردند. شــاید ورود به صنعت گردشــگری در 
میانه همه گیری ریسکی بزرگ تلقی شــود، اما آن هایی 
که با ایده های خالقه و از میانبر نوآوری وارد شده اند، 
خالف آن را نشان داده اند. استارتاپ باماگردی یکی 
از همین نمونه هاست که مقاصد گردشگری و سفر 
به مخاطبان معرفی می کند و در آخرین دوره جشنواره 
وب و موبایل کشــور نیز نظرها را به خــوب جلب کرده 
است. تیم شش نفره اســتارتاپ باماگردی که بهروز 
دیبایی و وحید آبدارباشی نژاد آن را تأسیس کرده اند، 
در قزوین مستقر هستند و کار اصلی شان نیز تولید 

محتوا در زمینه مقاصد گردشگری است.

فعالباید
حفظروحیهکرد!

گفت  و گو با بهروز دیبایی و وحید آبدارباشی نژاد، 
 بنیان گذار ان استارتاپ باماگردی که بازار سفر در دوران 

پساکرونا را هدف گذاری کرده است

نگاهی به چند مقصد محبوب
 که به قطب  های جدید گردشگری بدل شده اند

فرصت شناسی با توریسم واکسن
بــا پیشــرفت رونــد واکسیناســیون علیــه ویروس 
کرونا، یک حقیقت دردناک روشــن شــده است: 
کوشــش های جهانی بــرای واکسیناســیون کامال 
نابرابر بوده اســت. در میانــه کارزار جهانی مبارزه 
برای مهــار همه گیری، برخی کشــورها سیاســتی 
نوآورانه در پیش گرفته اند و دزهای اضافی واکسن 
را به گردشــگران تزریــق می کنند. شــورای جهانی 
سفر و گردشگری در گزارشی با اذعان به خطرات 
تشدید همه گیری در توریسم واکسن و هشدار به 
دولت های پذیرنده، این نوع گردشگری را »انقالب 
نوآوری در صنعت افول کرده گردشگری« خوانده 

است. 

مالدیو
هر چنــد این روزهــا نــام ارمنســتان برای 
مــا بــا تزریــق واکســن کرونــا گــره خــورده، یکــی از 
اولین کشــورهایی که اعالم کــرد واکســن کرونا به 
توریست ها تزریق می کند، مالدیو بود. گردشگری 
تقریبا 80 درصد درآمدهای اقتصادی و 28 درصد 
از تولید ناخالص داخلی این کشــور جزیــره  ای در 
جنوب شــرق آســیا را تشــکیل مــی دهــد. دولت 
مالدیو برنامه توریسم گردشگری خود را 3V لقب 
داده است: ویزیت، واکســن و تعطیالت. در حال 
حاضر، افرادی که وارد مالدیو می شوند، باید نتیجه 
آزمایش PCR منفی را همراه با مدارک رزرو هتل به 

همراه داشته باشند. 

امارات
ابوظبی، پایتخت امــارات متحده عربی، 
یکــی از مناطق پرطرفدار اســت که به گردشــگران 
واکسن رایگان تزریق می کند. بر اساس اطالعات 
 ،)SEHA( شــرکت خدمــات بهداشــتی ابوظبــی
مســافرانی که ویزای امــارت را دارند یا کســانی که 
با گذرنامه توریستی به این کشور سفر می کنند، 

می توانند برای تزریق واکسن، نوبت رزرو کنند.
در ابوظبی واکسن ها ساخت شرکت های سینوفارم 
و فایزر - بیونتک است و فاصله میان هر دو دز نیز 
حدود سه هفته است. در شرایط ورود به ابوظبی 
اعالم شــده مسافران از فهرســت کشورهای سبز 

هنگام ورود نیاز به قرنطینه ندارند. 

روسیه
داوطلبانــه  واکسیناســیون 

شهروندان روســی به کندی انجام 
می شــود و اعتمــاد عمومی به 

واکســن های اســپوتنیک 
نیــز در ســطح پایینــی 

دولــت  اســت. 
روســیه از ابتدای ماه 
جــوالی برنامــه ملــی 
گردشــگری واکسن را 

اجرایی کرده و تمام مراحل فنی نیز تکمیل شــده 
است. با این حال شــرایط ورود به روسیه و فرایند 
دشــوار صدور ویزا تاکنون مانع از حضور پرتعداد 
گردشــگران خارجــی بــه این کشــور شــده اســت. 
گزارش شــده که تورهای واکسن سه هفته ای برای 
خارجی ها بین 1500 تا دو هزار دالر آمریکا هزینه 
خواهــد داشــت. هــدف برنامــه ملــی گردشــگری 
واکســن روســیه کــه ترکیبــی از واکسیناســیون با 
برنامه های فرهنگی و گردشگری است، راه اندازی 
مجدد صنعت توریسم در این کشور است که از 
زمان شروع بحران کامال در خاموشی فرو رفته بود. 
دولت روسیه چشم به گردشــگرانی از کشورهای 
آفریقایی و آمریکای التین دوخته که واکسن های 
اسپوتنیک در آن ها تزریق می شود اما کمبودهای 

جدی را احساس می کنند. 

ایاالت متحده
ایاالت متحده بخش زیادی از جمعیت 
خود را واکســینه کــرده و حــاال برخی از ایــاالت در 
حال آمــاده شــدن بــرای اســتقبال از گردشــگران 
واکسن هســتند. 20 ایالت در آمریکا برای تزریق 
واکسن به گردشــگران هیچگونه شــرایط اقامتی 
تعیین نکرده اند. برای نمونه شهر نیویورک در حال 
حاضــر کلینیک هایی ســیار بــرای گردشــگران در 
ایستگاه های مترو و فرودگاه ها ایجاد کرده است. 
در آالسکا نیز که یکی از ثروتمندترین ایالت های 
آمریکاســت، بــه گردشــگران واکســن  بــه صورت 
رایــگان تزریــق شــود. دولت ایالتــی آالســکا از ماه 
ژوئن برای کمک به رونق گردشگری تابستانی هر 
فرد 12 ســاله به باال را که از هر نقطــه  از جهان وارد 
چهار فرودگاه  این ایالت شوند، واکسینه می کند. 
واکسن هایی که ایالت متحده به گردشگران ارائه 
می کند، فایزر و مدرنا است که اثربخشی باالیی در 
برابر گونه های جدید ویروس دارند و تقاضا نیز برای 

آن ها زیاد است. 
خطــوط هوایــی آمریــكا از افزایــش تقاضــا بــرای 
پروازهــا از كلمبیــا ، اكــوادور و مكزیك بــه ایاالت 
متحده خبر داده اند و تنهــا در یک مورد، آن طور 
که رویترز گزارش داده، آنچنان توریســم واکسن 
در مناطــق آمریکای شــمالی و جنوبــی رونق 
گرفته که نرخ پروازهای بــا مبدأ مکزیک به 
آمریکا در مقایسه با اواسط ماه مارس 30 
تا ۴0 درصد افزایش یافته است. روزنامه 
»الجورنادا« چاپ مکزیکوسیتی نیز 
بــرآورد کرده کــه حــدود ۴00 هزار 
شــهروند مکزیکــی در ایاالت 
متحــده واکســینه شــده اند 
و حــدود 1/2 میلیــون نفــر 
بــرای ســفر بــه این کشــور 
آینــده  ماه هــای  طــی 

برنامه ریزی کرده اند.

REPORTگزارش

خسارت های همه گیری 
کرونا به صنعت گردشگری 
در آیینه آمار 

آسیا؛ قربانی 
بزرگ کرونا
 

جهان همچنان درگیر بحران بی سابقه ناشی از کروناست. 
موج های جدید شیوع بیماری در مناطق مختلف یکی پس 
از دیگری از راه می سند و همزمان واکسیناسیون هم ادامه 
دارد. در صنعــت گردشــگری نیز کــه یکی از ســخت ترین 
دوره ها را تجربه کرده، نوآوری هایی مثل گذرنامه واکســن، 
رونــق ســفرهای داخلــی و... احیــای ایــن صنعــت شــروع 
 )WTTC( شده است. شــورای جهانی ســفر و گردشــگری
گزارشــی ســاالنه دربــاره روندهــای اقتصــادی گردشــگری 
منتشــر کرده که بــر اســاس آن منطقه آســیا و اقیانوســیه 
بیشترین آســیب ها را از همه گیری ویروس کرونا دیده اند. 
این گزارش تأثیر چشمگیر محدودیت های سفر را که برای 
مهار بیماری کوویــد بر اقتصــاد جهانــی، مناطق مختلف 
و از دســت دادن شــغل های آن در سراســر جهــان طراحی 
شده، نشان می دهد.  این گزارش می گوید تولید ناخالص 
صنعت گردشــگری در منطقه آسیا و اقیانوســیه در سال 
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ميراث فرهنگی
C U L T U R A L
H E R I  T A G E

 سفر کردن آگاهانه در آینده
دیبایی درباره ایده راه اندازی باماگردی می گوید: »استارتاپ 
باماگــردی را بنــا بــه عالقــه شــخصی  و همیشــگی مان بــه 
گردشــگری راه اندازی کردیم. چراکه همکارانمان کم و بیش 
در زمینه گردشگری دارای تجربیات خوبی بودند و از طرفی 
نیز چون خودمان طراح سایت هستیم و تولید محتوا و سئو 
می کنیم، تصمیــم گرفتیم اســتارتاپی در حوزه گردشــگری 
راه اندازی کنیــم. ایده باماگردی اما جدید نیســت. مدت ها 
پیش از فعالیت بسیاری از سایت های گردشگری فعلی، ما 
وب ســایتی به نام »امروز من« را مدیریت می کردیم. حدود 
پنج ســال پیــش دامنــهbamagardi.com  را ثبــت کردیم 

اما به علت مشــغله های کاری عملیاتی ســازی 
پروژه را عقــب  انداختیم. با شــیوع همه گیری و 
اضافه شــدن اعضای دیگری به تیم ، استارتاپ 

باماگردی کار خود را آغاز کرد.« 
آن طور که دیبایی می گوید هدف اصلی استارتاپ 
باماگــردی در کوتاه مــدت کــه محدودیت هایی 
برای سفر کردن و گردشگری وجود دارد، حفظ 
روحیه مــردم و کمــک بــه آن هــا در برنامه ریزی 
بــرای ســفرهای آینــده اســت: »گردشــگران بــا 
استارتاپ باماگردی با مقاصد جدیدی که از آن ها 
مطلع نیستند یا فعال امکان سفر وجود ندارد، 

آشــنا می شــوند تا در آینده به صورت آگاهانه تر و مبتنی بر 
برنامه ریزی قبلی سفر کنند.« 

هم بنیان گذار باماگردی می گوید قصــد دارند روند فعالیت 
فعلی شان را تا دوران پساکرونا بدون تغییر در شکل و ساختار 
اولویت ها و برنامه هایشــان ادامه دهند، اما برای بازه زمانی 
بلندمدت چندیــن برنامه ویــژه طرحی کرده انــد. دیبایی در 
توضیــح ایــن برنامه هــا می گویــد: »بــرای دوره پســاکرونا در 
پی توســعه کســب و کارمان هســتیم. در آینده گردشــگری 
بین المللــی و مقاصــد توریســتی و اماکــن و تأسیســات 
گردشگری و رستوران ها و مراکز اقامتی و... به سایت باماگردی 
اضافه خواهند شــد. در حوزه رزرواسیون نیز با شرکت های 
فعــال در ایــن حــوزه وارد همــکاری می شــویم. برنامــه دیگر 
این اســت کــه از مجموعه هــای گردشــگری آســیب دیده از 
همه گیری حمایت کنیم. به این شکل که شرکت های حوزه 
گردشگری می توانند خودشان و تورها و مقاصدشــان را در 

باماگردی معرفی کنند.«

 سفرنامه  نویسی کاربران درباره مقاصد 
اســتارتاپ باماگردی بــا معرفی مقاصد گردشــگری و تولید 
محتوای اختصاصی برای آن ها، شــبیه به تور مجازی عمل 
می کند. کاری که دیگر سایت های گردشگری نیز کم و بیش 

انجام می دهند. هم بنیان گذار باماگردی تفاوت اصلی این 
استارتاپ با دیگر کسب و کارهای گردشگری مشابه را آشنایی 
اعضای تیم با مقاصد گردشگری می داند. او می گوید: »در 
باماگردی اغلــب مقاصدی را معرفی می کنیــم که خودمان 
در گذشــته به آن  مکان ها مراجعه کرده ایم، به همین دلیل 
بسیار دقیق تر از دیگر سایت هایی که تنها مقاصد را معرفی 
می کنند و حتــی ممکن اســت محتــوای آن را از جایی کپی 
کرده باشــند، محتوا تولید می کنیم. ضمن اینکه مردم نیز 

می توانند در محیط وبسایت از ما مشاوره بگیرند.« 
باماگردی در وبسایت خود بخشــی را نیز به خاطرات سفر 
اختصاص داده اســت. منتها نه به شــکل داســتان سیر و 
سیاحت، بلکه روایتی موجز برای آگاهی بخشی 
به کسانی که اطالعی درباره مقاصد و ویژگی های 
آن ندارنــد. دیبایی ســفرنامه نگاری کاربــران در 
باماگردی را چنین توضیح می دهد: »ما به جای 
طراحی پنل کاربری و سیستم عضویت، در یک 
صفحه خاص محتــوای خودمــان را به نمایش 
می گذاریم. یعنی منطقه ای را معرفی می کنیم و 
در انتها از کسانی که به آن منطقه سفر کرده اند، 
می خواهیم در بخش نظرات، توضیحات کوتاه 
و مفید خــود را مطرح کنند. حتی ایــن امکان را 
فراهم کرده ایم که مخاطبان امکان ارسال و درج 

تصاویر را داشته باشند.«

 شــناخت مخاطبــان از طریــق شــبکه های 
اجتماعی

استارتاپ باماگردی در شبکه های اجتماعی نیز صفحه ای 
با تعداد بازدیدکننده باال دارد. بســتری که به گفته دیبایی 

بــرای شــناخت بهتــر نیازهــای مــردم در حــوزه ســفر 
و گردشــگری و گرفتــن بازخوردهــای کاربــران از 

کیفیت کسب و کارشان اســتفاده می کنند. 
او در این خصوص می گوید: »بررسی های 

زیادی روی نظرات مردم به خصوص در 
اینستاگرام درباره سفر و گردشگری 
صورت داده ایم. کاربران بیشــتر به 
دنبال این هســتند که مسیرهای 
مختلف سفر را دنبال کنند. یعنی 
انتظار دارند مناطق را مرتبط با هم 
و در ادامه هم معرفــی کنیم. برای 
مثال کاربران انتظــار دارند مناطق 

شمالی را شهر به شــهر و به صورت 
مرتب معرفی کنیم و معرفی ها نیز به 

صورت جامع و از جنبه های مختلف باشد 

تا بعد از دوران همه گیری به این مقاصد سفر کنند. به عبارت 
دیگر مردم توقع دارند معرفی مقاصد شــامل چند شــهر و 
منطقه نزدیک به هم باشد تا طی سفرهای چند روزه آینده 
خود بتوانند به تمام این مناطق در مدت کوتاهی سر بزنند.«

 تیم های نوآور شهرستان ها نیازمند حمایت 
هستند

کسب و کار نوآورانه باماگردی تاکنون سرمایه ای جذب نکرده 
اســت. موضوعی که دیبایی می گوید با توجه به عمر کوتاه 
این کسب و کار چندان چندان عجیب نیست. او اما چالش 
جذب سرمایه برای تیم های مستقر در دیگر شهرها را مهم 
می داند و می گوید اکوسیستم نوآوری کشور نباید به سادگی 
از کنار آن بگذرد: »ما کسب و کارمان را به صورت خودگردان و 
تنها با اتکا به شوق و عالقه   سر پا نگه داشته ایم و مسیر رشد 
را طی کرده ایم. مسئله این است که به تیم های نوآور مستقر 
در شهرســتان آنچنان توجه نمی شــود. در حالی که اغلب 
این تیم هــا با دانــش و نیروی انســانی کاربلــد، ظرفیت های 
باالیی دارند و اگر به آن ها توجه 
شــود، شایســتگی خــود را 
نشــان خواهنــد داد و 
بازدهــی اکوسیســتم 
نوآور کشور را در تمام 
حوزه هــا، از جملــه 
باالتــر  گردشــگری 

می برند.«

مسعود 
شاه حسینی  

m.shahhosseini86 
@gmail.com
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مشاغل هتلداری در خطر
انجمــن هتــل و اقامــت آمریــکا 
گفته از هر پنج شغل در صنعت هتلداری 
آمریکا، یک شــغل در نتیجــه همه گیری 

ویروس کرونا از بین رفته است. 

کاهش گردشگران بین المللی
در پنج ماه نخست 2021 نسبت 
به زمــان مشــابه در 2020، شــیوع ســویه 
دلتای کرونا باعث شــده ورود گردشگران 
به مقاصــد بین المللــی 1۴7 میلیــون نفر 

کمتر شود؛ یک کاهش 65 درصدی.

نوآوران صنعت اجاره تعطیالت
اســتارتاپ های رنتــد و وینتوری 
نوآورتریــن  وی آرتــک،  رویــداد  در 
کسب و کارهای صنعت اجاره تعطیالت 
معرفــی شــدند. ایــن رقابــت را اجــالس 
جهانی اجاره تعطیــالت )VRWS( برگزار 

می کند.

کمپین احساس خوب
هیئــت ملــی گردشــگری آلمــان 
)GNTB( با همکاری کسب وکارهای نوآور 
گردشــگری، کمپینــی بــه نام »احســاس 
خــوب« برگــزار می کنــد کــه موضوعــش 
گردشــگری پایــدار بــرای نجــات صنعت 

توریسم آلمان است. 

گذشته 53/7 درصد افت داشته که در مقایسه با میانگین 
افت جهانی ۴۹/1 درصدی، وضعیت بدتری را پشــت سر 
گذاشــته اند. هزینه هــای مســافران بین المللــی به ویــژه در 
سراســر آســیا و اقیانوس آرام بســیار آســیب دیده و حدود 
7۴/۴ درصد کاهش یافته است، زیرا بسیاری از کشورهای 
منطقه مرزهای خود را به روی گردشگران ورودی بسته اند. 

اشــتغال در بخش توریســم نیــز در ایــن منطقه به شــکل 
عجیبی 18/۴ درصد کاهش یافته که از نظر عددی چیزی 
حدود 3۴/1 میلیون نفر اســت. بــه رغم ایــن کاهش قابل 
توجه، آسیا و اقیانوسیه با داشــتن 55 درصد )151 میلیون( 
کل مشاغل جهانی مرتبط با سفر، بزرگ ترین منطقه برای 
اشتغال در صنعت گردشــگری در ســال 2020 باقی مانده 
است.  ویرجینیا مسینا، معاون ارشد شورای جهانی سفر 
و گردشگری، گفته است: »داده های WTTC تأثیر مخرب 
همه گیری بر سفر و جهانگردی در سراسر جهان را به شکل 

عــدد و رقــم درآورده اســت. اقتصــاد گردشــگری بــه ســتوه 
آمده، میلیون ها نفر بدون شــغل هســتند و بسیاری دیگر 
از آینده خــود تــرس دارند. این روند شــاید تا ســال ها ادامه 
یابد، امــا دولت های سراســر جهــان باید واكسنیناســیون 
را از ســر بگیرنــد که ایــن امر می توانــد به طور چشــمگیری 
محدودیت هــای ســفر را كاهش دهــد و به بهبــود اقتصاد 
گردشــگری جهانــی کمــک کنــد.« ایــن گــزارش همچنین 
نشــان می دهد که بخش ســفر و جهانگــردی اروپــا با افت 
51/۴ درصدی )۹87 میلیارد یورو( دومین سقوط اقتصادی 
را تجربه کرده است. شــورای جهانی ســفر و گردشگری در 
گزارش خود نوشته مجموع ارزش افزوده سفرهای داخلی 
در اروپا طی سال 2020 حدود ۴8/۴ درصد سقوط کرده که 
بخشی از آن با سفرهای درون منطقه ای جبران شده است. 
میزان مشــاغل ازدست رفته بخش گردشــگری در منطقه 
اروپا نیز 3/6 میلیون شغل اعالم شده است. درباره منطقه 

آفریقا، گزارش شورای جهانی سفر می گوید در سال 2020 
تولید ناخالص ســفر و جهانگردی در آفریقا ۴۹/2 درصد 
کم شــده اســت. میزان هزینه کرد ســفرهای داخلی در این 
منطقه کاهشی ۴2/8 درصدی به خود دیده و هزینه های 
ســفرهای بین المللی نیز 66/8 درصد سقوط کرده است. 
از نظر مشاغل ازدست رفته، آفریقا با افت 2۹/3 درصدی 
)معادل شغل برای 7/2 میلیون نفر( بیش از سایر مناطق 
متحمل خسارت شده است. سهم ســفر و جهانگردی در 
تولید ناخالص منطقه خاورمیانه نیز در سال 2020 حدود 
51/1 درصد کمتر شــده اســت. در این منطقه هزینه های 
صرف شــده برای ســفرهای داخلــی ۴2/8 درصــد و هزینه   
برای سفرهای بین المللی 70/3 درصد افت کرده است. در 
آمریکا نیز به رغم کاهش ۴2/۴ درصدی درآمدهای صنعت 
گردشــگری در ســال 2020، این منطقــه کمترین تأثیــر را از 

همه گیری ویروس کرونا داشته است. 
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تک فين 
F I N T E C H

NEWSخبر

پرداخــت  کتــاب  انتشــار 
الکترونیکی

کتــاب »پرداخــت الکترونیکــی؛ راهنمای 
فعالیــت در صنعــت پرداخــت ایــران« را 
محمدکاظم کاظمی راد نوشــته است و در 
آن به مفاهیــم نظام پرداخــت و بانکداری 

الکترونیکی می پردازد.

ایوا سوپراپلیکیشن می شود
مدیرعامــل شــرکت پرداخــت 
الکترونیک ســداد اعالم کرد این شــرکت 
دنبال آن اســت کــه اپلیکیشــن ایــوا را به 
یک »سوپر اپلیکیشن« در حوزه پرداخت 

تبدیل کند.

ارز دیجیتال جامائیکا
بانــک مرکــزی جامائیــکا بــرای 
اولین بــار ارز دیجیتــال بانک مرکــزی این 
جزیره را به ارزش حــدود 1/5 میلیون دالر 
برای مؤسســه ها و ارائه دهندگان خدمات 

پرداخت صادر می کند.

 سرویس رمیتنس سوئیفت 
ســوئیفت با راه اندازی سوئیفت 
گــو وارد بــازار رمیتنــس می شــود. افــراد 
و کســب وکارهای کوچــک می تواننــد 
پرداخت هایشان را به طور مستقیم به هر 

نقطه جهان ارسال کنند.

چندی قبل، پیش از آغاز همه گیری ویروس کرونا در ایاالت 
 متحده، شرکت های کارگزاری خرد مستقل کمتر مورد توجه 
بودنــد. ای تریــد، کارگــزاری کــه طی حبــاب دات کام شــهرت 
یافت، توســط مورگان استنلی خریداری شــد. چارلز شوآب 
کورپوریشــن و تــی دی امری تریــد، دو مــورد از بزرگ تریــن 
کارگزاری ها، برای ادغام با یکدیگر توافق کردند و یک ابربازار 
منحصربه فرد برای همه چیــز، از برنامه ریــزی مالی گرفته تا 

صندوق های قابل معامله را تشکیل دادند.
اما یک رونق جدید در کارگزاری ها در شرف آغاز بود. رابین هود، 
شــرکتی که ارائه دهنده خدمات خریدوفروش ســهام بدون 
کارمزد است و توسط بایجو بهات و والدیمیر تنف تاسیس 

شده، در 2۹ جوالی برای اولین بار وارد بورس شد. این عرضه 
اولیه یک پایان هیجان انگیز برای بیش از یک سال شکوفایی 
معامالت خرد بود. این دوران شامل مجموعه ای از رویدادهای 
عجیب وغریــب بــود؛ ســرمایه گذاران معمولــی بــرای خرید 
سهام شــرکت های ورشکســته ای چون هرتز گلوبال هجوم 
آوردنــد، آن هــا بــه  صــورت آنالیــن بــا یکدیگر متحد شــدند 
تــا قیمــت »ســهم های میــم« از جمله ســهام شــرکت های 
گیم استاپ و ای ام سی اینترتینمنت را افزایش دهند و سپس 
به  صورت دسته جمعی وارد حوزه رمزارزها شدند. رابین هود 
تنها تــاالر گفت وگــو بــرای هدایت این نــوع معامــالت نبود، 
اما اپلیکیشــن پررنگ ولعاب و با کاربری آسان، موفقیت در 

جذب معامله گران جوان و رشد سرسام آور این شرکت، آن را 
به بخشی از روال دوران قرنطینه تبدیل کرده بود. رابین هود 
کمک کرد سرمایه گذاری همچون یک بازی به نظر برسد که 
افراد تازه کار را به ریسک کردن وادار می کند. این شرکت ادعا 
دارد امکان سرمایه گذاری را در اختیار افراد بیشتری قرار داده 
و باعث کاهش محدودیت ها شده است و این معامله گران 
بیش فعال بخــش کوچکی از پایگاه مشــتریان این شــرکت 

هستند.
با عرضه اولیه رابین هود اتفاق جدیدی برای این شرکت رقم 
خورد. طبق برآوردها در پایان ماه ژوئن، 22/5 میلیون حساب 
دارای پول در این اپلیکیشن وجود داشت که نسبت به سال 

صندوق هــای ســرمایه گذاری رمــزارز از جذاب تریــن 
گزینه هایــی هســتند کــه مــردم بــرای ســرمایه  گذاری 
می توانند انتخاب کنند. این صندوق ها حاال تیغ دو لبه ای 
شــده اند که بــه دلیــل بی توجهــی قانون گــذار، می توانند 
تبدیل بــه ابزاری بــرای سوءاســتفاده از ناآگاهــی جامعه 
شــوند. این در حالی اســت که فعاالن این حــوزه مدت ها 
قبل دربــاره ایــده صندوق هــای ســرمایه گذاری رمــزارز با 
نهادهای باالدســتی رایزنی کرده،  اما همچنان نتیجه ای 
حاصــل نشــده اســت. از طرفی دیگر بســیاری هســتند 
که ســرمایه خــود را در اختیار افــرادی بــدون ضابطه قرار 
می دهند تا بــرای آن ها در این حوزه ســرمایه گذاری کنند 
اما هیچ چشم اندازی برای بازگشت سرمایه وجود ندارد.

محمــد قاســمی،  مدیرعامــل شــرکت توســعه فنــاوری 
مالی مــزدک، با اشــاره به تاریخچــه پیشــنهاد راه اندازی 
صندوق های سرمایه گذاری رمزارز گفت: »صندوق های 

رمزارزی حدود ســه ســال قبل در شــورای فقهی سازمان 
بورس مطرح شــد و بــرای دومین بــار نیز، چهار مــاه قبل 
پیشنهاد راه اندازی و پیگیری توســعه این صندوق ها در 
دستور کار قرار گرفت. این در حالی است که متأسفانه تا 
امروز اتفاقی در این حوزه نیفتاده است. این در شرایطی 
است که مردم می خواهند به این حوزه وارد شوند و قطعا 
زمانی کــه برنامه ای در این مورد وجود نداشــته باشــد، از 
مسیرهای دیگر وارد این نوع از سرمایه گذاری می شوند.«

محرومیت بورس از رمزارز
قاسمی همچنین در ادامه با تأکید بر اهمیت این 
کالس دارایی افزود: »دومین مشــکلی کــه پیش خواهد 
آمد این اســت که بــورس از امتیــاز ورود رمزارزها محروم 
خواهد شــد، در حالــی  که اکنون در بورس ســهام یــا ابزار 
معامالتــی خــوب وجــود دارد. از همیــن رو می تــوان روی 

تعلل در رگوالتوری 
صندوق های 
سرمایه گذاری 
رمزارزاز 
چرا قانون گذاری برای 
رمزارزها گریزی نداریم

گزارش بلومبرگ بیزنس ویک درباره رابین هود، کارگزار آنالینی که خود برای اولین بار 
وارد بازار بورسی شد، بورسی که نسبت به گذشته دستخوش تغییراتی شده است

دنیاییکهرابینهودایجادکردهاست
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INTRODUCTIONمعرفی

بخشی از کتاب انقالب 
پلتفرم

راه اندازی و مسئله 
مرغ و تخم مرغ!

در فرایند راه اندازی یک سازوکار جدید 
پرداخــت، مســئله مــرغ یــا تخم مــرغ 
موضوعــی کامال بدیهی و مهم اســت. 
بدون وجــود فروشــندگانی کــه مایلند 
شــکل جدید پرداخــت را قبــول کنند، 
خریــداران از آن اســتفاده نخواهنــد 
کرد و اگر خریداران از این شکل جدید 
پرداخت استفاده نکنند، فروشندگان 
زمان، انرژی و پول خود را صرف پذیرش 

این سازوکار جدید نخواهند کرد. 
بــا ایــن حســاب چگونــه می تــوان یک 
پلتفرم جدید پرداخت را از صفر، بدون 
وجود خریــدار و فروشــنده، راه اندازی 
کرد، در حالی  که هیچ کدام از دو گروه تا 
وقتی که گروه دیگر به پلتفرم نپیوسته 
اســت، دلیلی برای اســتفاده از پلتفرم 

ندارند؟
از دیــدگاه منطقــی، مســئله مــرغ و 
تخم مــرغ ممکــن اســت غیرقابل حــل 
به نظر برسد. پی پال با استفاده از یک 
مجموعه استراتژی هوشــمندانه، این 

مشکل را برطرف کرد.
برای شــروع پی پال اصطــکاک موجود 
در پذیــرش پرداخت آنالیــن را کاهش 
داد. کل چیزی که کاربر برای اســتفاده 
از خدمــات پی پــال نیــاز داشــت، یک 
آدرس ایمیل و یک کارت اعتباری بود. 
ایــن ساده ســازی در مغایــرت کامــل با 
سازوکارهای پیشــین پرداخت آنالین 
بــود کــه در آن هــا پیــش از اینکــه یــک 
حســاب بتواند ساخته شــود، چندین 
مرحلــه تحقیــق و تأییــد بایــد صــورت 
می گرفت و در نتیجه اولیــن کاربران را 

مأیوس می کرد.
سیســتم تقریبــا بــدون اصطــکاک و 
کاربرپسند پی پال، تعداد قابل توجهی 
کاربــر پایــه را جــذب کــرد کــه هــر چند 
کافی نبودند، امــا پلتفرم را برای دنیای 

فروشندگان آنالین جذاب می کرد.

قبل دوبرابر شده اســت. طی این عرضه اولیه، رابین هود 35 
درصد از ســهام خود را به کاربرانش اختصاص داد تا بتواند 
مشتریان اپلیکیشن رابین هود را متقاعد کند که می توانند 
در دارایی های این شرکت نیز سهیم شوند. صرف نظر از اینکه 

چه آینده ای در انتظار سهام رابین هود است، این 
شــرکت اثرات ماندگاری روی صنعتی کــه در آن 
فعالیت دارد و نیز سرمایه گذاران گذاشته است.

  سرمایه گذاری رایگان شد
بدیهی اســت رابین هود اولین شــرکتی نبود که 
کارمزدهــا را کنــار گذاشــت. کارگــزاری قدیمــی 
Zecco.com در آغــاز فعالیــت خــود در ســال 
2006، ماهانه ۴0 معامله رایگان برای مشتریان 
خود در نظر گرفته بود، اما این طرح را ســال بعد 

کنار گذاشت. زمانی که رابین هود پلتفرم معامالتی خود را در 
سال 2015 راه اندازی کرد، دیگر کارگزاری ها در ازای هر تراکنش 
پنج تا 10 دالر دریافت می کردند. سایر ویژگی های رابین هود، 
از جمله اعطای ســهام رایــگان به مشــتریان و نمایش آنچه 
همتایان آن ها در حال خریداری هستند، باعث جلب  توجه 
سرمایه گذاران تازه کار شد. محبوبیت اپلیکیشن رابین هود 
باعث شــد رقبا از میــدان رقابت کنــار روند. در حــال حاضر 
سرمایه گذاران خرد برای انجام معامالت سهام خود دیگر به 

هیچ یک از پلتفرم های مطرح هزینه ای پرداخت نمی کنند.
کارگزاری هــا همچنــان می تواننــد از معامالت رایــگان درآمد 
کســب کنند؛ آن هــا از طریق هدایــت جریان ســفارش ها به 
سمت بازارگردان ها که از اختالف های کوچک در قیمت های 
بازار پــول درمی آوردنــد، کارمــزد دریافت می کنند. در ســال 
2020، رابین هــود ســه چهارم درآمــد خــود را از طریق همین 

پرداخت های وابسته به تراکنش به دست آورد.

بــرای  کم هزینه تــر  معامــالت  انجــام    
سرمایه گذاران خرد

هرچند رابین هود ایده پاره سهم را ابداع نکرده، اما توانست 
آن را متــداول کنــد. ایده پاره ســهم به ســرمایه گذاران امکان 
می دهد به جای آنکه برای خرید یک سهم متحمل هزینه 
زیادی شوند )به  عنوان  مثال خرید یک سهم آمازون به قیمت 
3/626 دالر(، تنهــا بخشــی از یک ســهم را حتی بــه میزان 
ناچیز یک دالر خریــداری کننــد. کارگزاری های مطرح بیش 
 از پیش ارزش جذب معامله گرانــی را که قصد ندارند هزینه 
زیادی صرف کنند، درک می کنند. به  عنوان  مثال، فیدلیتی 
از برنامــه ای رونمایی کــرد که بــرای نوجوانان امــکان معامله 
پاره سهم ها را فراهم می کند. در سال های اخیر، این صنعت 

از حوزه ای برای نبرد بیــن ارائه دهندگان پرهزینه و کم هزینه 
به نبردی بین دو مدل کم هزینه تبدیل شــده است. پیش از 
دوران کارگزاری بدون کارمزد نیز سرمایه گذاری در حال ارزان تر 
و آسان تر شدن بود. شرکت سرمایه گذاری ونگارد گروپ اقدام 
به کاهش هزینه صندوق های ردیابی شــاخص 
خود کرد و این امکان را فراهم ساخت تا همه افراد 
بتوانند کل سهم های فهرست اس اندپی 500 را 
خریداری کنند، در حالی  که فقط بخش کوچکی 
از کارمزدهایی را که مدیران پول و کارگزاران قدیمی 
پیش تر پرداخت می کردند، متحمل می شدند. 
مدل کم هزینــه رابین هــود متفاوت اســت. این 
مدل نیازی به تنوع بخشــی ندارد و هرروزه برای 
ســرمایه گذاران کوچــک و خودمحــور امــکان 

خریدوفروش سهام را فراهم می کند.

  انجام معامالت پرریسک متداول شد
رابین هــود خدماتــی چــون برنامه ریــزی مالــی، مدیریــت 
حســاب های بازنشســتگی یــا صندوق های ســرمایه گذاری 
مشترک را ارائه نمی دهد، هر چند دسترسی به صندوق های 
قابل معامله را از طریق هر کارگزاری فراهم می کند. والد تنف، 
مدیرعامل رابین هــود، در مصاحبــه اخیر خود بــا بلومبرگ 
بیزینس ویک گفته که انتظار دارد تعداد زیادی از مشتریان 
رابین هــود از پاره ســهم ها بــرای انجــام ســرمایه گذاری های 
بازگشــتی در بازار اســتفاده کنند. با این  وجود، اپلیکیشــن 
رابین هود اساســا بــرای انجــام معامــالت ســهام، رمزارزها و 
آپشــن ها ایجاد شــده اســت. مورد آخر جالب  توجه است. 
آپشن ها اساسا راهی برای شــرط بندی روی سهم های دارای 
اهرم هســتند که ســود و زیان بالقــوه را تقویت می کننــد. از 
طرف دیگــر، تقریبا هــر کارگــزاری آپشــن ها را ارائــه می دهد 
و بهتریــن پلتفــرم ارائه دهنــده آپشــن، تــی دی امری تریــد 
است، اما اپلیکیشن رابین هود نیز دسترسی به آپشن ها را 
تسهیل کرده است. رشــد این کارگزاری با رونق انجمن های 
آنالیــن جنجال برانگیزی چــون وال اســتریت بتس همزمان 
بود. اعضای این انجمن اســتراتژی های آپشــن خــود را برای 
گیم اســتاپ و موارد مشــابه مطرح می کردند. جــاش وایت، 
استادیار امور مالی در دانشگاه وندربیلت، یادآوری می کند 
که قابلیت های آپشن در برخی کارگزاری ها پیش از تأسیس 
رابین هود چگونه بوده است. قبال پس از آنکه شما درخواست 
خود را برای معامله آپشن ها ثبت می کردید، یک نماینده برای 
پیگیری با شما تماس می گرفت. امروزه با فشردن تنها چند 
دکمه می توان تأییدیه معامله آپشن ها را از رابین هود دریافت 
کرد. وایــت می گویــد: »این موضــوع بزرگ تریــن نگرانی من 

است، هر چند آن ها مطمئنا بررسی واجد شرایط بودن افراد 
را آسان کرده اند.«  در مواردی رگوالتورها به آسان  بودن بیش  
از حد این موضوع اعتراضاتی داشــته اند. به گفته ســازمان 
تنظیم مقررات صنعت مالی، رابین هــود موافقت کرده یک 
جریمه تقریبا 70 میلیون دالری را بــرای تعدادی از تخلفات 
ادعایی شامل نظارت ضعیف بر مجوزهای معامله آپشن ها 
پرداخت کند. این مجوزها از طریق یک سیستم خودکار فیلتر 
می شدند. سخنگوی رابین هود اظهار داشت در آن زمان این 
شــرکت روی ایجاد تیم هــای حمایت از مشــتری و تطبیق با 
قوانین سرمایه گذاری کرده بود. به  طور جداگانه، این شرکت 
همچنان با پیامدهای خودکشــی یکی از مشتریان خود که 
در تشخیص میزان بدهی خود در یک تراکنش آپشن دچار 
اشتباه شده بود، دســت وپنجه نرم می کند. تنف از خانواده 
این فرد عذرخواهــی کرد و رابین هــود تغییراتــی را در پلتفرم 
آپشن خود اعمال کرد؛ از جمله ارائه پشتیبانی تلفنی برای 

این دسته از محصوالت.

  رابین هود ســیلیکون ولی را به وال اســتریت 
آورد

رابین هود نشــان داد شــما می توانید به وســیله یــک برنامه 
بــا طراحــی مناســب، محصــوالت ســرمایه گذاری را بــه 
مصرف کننــدگان جــوان - و نــه لزومــا بــه مصرف کننــدگان 
ثروتمندی که شــرکت های فناوری در جذب آن ها تخصص 
دارند - بفروشید. در حال حاضر، دیگر استارتاپ ها از جمله 
کارگزاری های ای تورو و ویبول فایننشال چشم اندازهای خود را 
در چنین بازارهایی قرار داده اند. میانگین سنی سرمایه گذاران 
رابین هود 31 سال است و حدود 70 درصد از دارایی های این 
شرکت تحت کنترل مشتریان 18 تا ۴0 ساله است. هم اکنون 
حامیان رابین هــود روی توانایی آن در تبدیل این مشــتریان 
به ســرمایه گذاران بلندمدت حســاب باز می کننــد. تنف در 
نمایشــگاهی در رابطه با رونــد کاری رابین هود گفــت که این 
شــرکت از ایده هایــی چون ارائه  حســاب های بازنشســتگی 
استقبال می کند. البته اینکه آیا سرمایه گذاران تمایل دارند 
اپلیکیشن معامله شان چنین محصوالتی ارائه دهد، سؤال 
دیگری است. هیو تلنتس، شریک ارشد شرکت مشاوره ای 
CG۴2، می گوید: »رابین هود دسترسی آسان جهت انجام 
معامالت را برای تعداد زیادی از افراد فراهم کرده، اما لحظه ای 
وجــود دارد که شــما از مرحله دسترســی گذر کــرده و به یک 
شــریک مالی واقعی تبدیل می شــوید.« رابین هود صنعت 
کارگــزاری را تغییــر داده و ورود به بازار را آســان تر از همیشــه 
کرده، هر چند ایــن اقدامــات نوآورانه ریســک هایی را نیز به 

همراه دارد.

این ابزار به خوبی کار کرد. سرمایه گذاران توقع آن را دارند 
که در همین بازار بتوانند به صورت یکپارچه در این حوزه 
ســرمایه گذاری خــود را انجام دهنــد و این باعــث خواهد 
شد سرمایه از بازار خارج نشــود و از یک دارایی به دارایی 
دیگر تبدیل نشــود و مکانیزم های امنیتــی و اطمینانی را 
به مشــتریان می دهد کــه اطالعــات و دارایی هایشــان در 
امنیت کافی قــرار دارند. متأســفانه تاکنون ایــن اتفاق در 

بازار سرمایه ما شکل نگرفته است.«
او همچنیــن در بخش دیگــری از توضیحات خــود افزود: 
»به دلیــل شــرایط خاصــی کــه در کشــور وجــود دارد، در 
حــال حاضر اولویت هــا مربوط به مســائل دیگری اســت 
و فراهــم کردن شــرایطی که گفته شــد برای مســئوالن در 
اولویــت نیســت. دومین مســئله این اســت که بــازار رمز 
دارایــی در ایــران هنــوز متولــی مشــخصی نــدارد؛ چه در 
 ICO زمینه صرافــی، چه در زمینــه نگهداری یــا در زمینه

یا IEO. به طور کلی رویکرد مشــخصی برای این موضوع 
به وجود نیامــده و هنــوز تکلیــف قانونی مــردم در مقابل 
رمزارزها مشخص و روشن نیست. به دلیل اولویت هایی 
که امروز در بورس وجود دارد و همچنین در بیرون از حوزه 
بازار، هنوز تصمیم گیری مشخصی درباره رمزارزها گرفته 

نشده است.«

تخلف و کالهبرداری در کمین ناآگاهان
قاســمی با اشــاره به امکان شــکل گیری تخلف 
در شرایطی که صندوق های سرمایه گذاری رمزارز بدون 
مجوز مشغول به کار هستند، گفت: »قطعا تخلفات و 
کالهبرداری هایی در این جریانات اتفاق خواهد افتاد. این 
صندوق ها در فضای خاکستری که رگوله نیست فعالیت 
می کننــد، از همیــن رو خطرآفریــن هســتند. در چنیــن 
شرایطی عده ای سودجو نیز از این مسئله سوءاستفاده 

می کنند و قطعــا اتفاقات بدی برای افراد ناآشــنا خواهد 
افتاد. مســئله دیگر اینکه این کالهبرداری ها و تخلفات 

به اعتبار بازار مالی آسیب می زند.«
مدیرعامــل شــرکت توســعه فنــاوری مالــی مــزدک در 
خصوص اهمیــت صندوق هــای ســرمایه گذاری رمزارز 
گفــت: »قطعــا در دولــت جدیــد، در بانــک مرکــزی و 
خود بورس بــرای این مســئله فکری خواهد شــد، چون 
موضوعــی گریزناپذیــر اســت. بــازار رمــزارز یــک بــازار 
غیررســمی اســت کــه دارد بــه فعالیت های خــود ادامه 
می دهــد و منافع آن اگــر رگوله شــود، قطعا برای کشــور 
ســودمند خواهــد بــود؛ در ایــن بیــن تنهــا افــرادی ضرر 
خواهند کرد کــه با آگاهــی کــم وارد این بازار می شــوند. 
به نظــر من افرادی کــه در این حــوزه به صــورت حرفه ای 
کار می کنند همه با رگوله کردن این بازار توسط دولت و 

پرداخت مالیات موافق هستند.«

میالد راستی  

miladrasti3862
@gmail.com
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مجوزداروخانههایهمکارپلتفرمها
لغـــــــومیشود؟!

این روزها که کرونا دوباره اوج گرفته، یکی از نیازهای شدیدا 
پرتقاضای مردم خرید از داروخانه هاست. خریدهایی که با 
دست به دست شدن عکس هایی از شلوغی، ازدحام و البته 
عدم رعایت فاصله گــذاری اجتماعــی در داروخانه ها همه 
را نگران کرده اســت. ســؤالی که این روزها پرسیده می شود 
این اســت که چرا وبســایت ها و اســتارتاپ ها بــرای راحتی 
مصرف کنندگان در این شــرایط کاری نمی کنند؟ این روزها 
همچنان آنچه در دنیای آنالین از دارو نصیبتان می شــود، 
بیشتر اقالم غیردارویی داروخانه هاست. دلیلش هم یک 
چیز اســت: داروخانه های آنالین حق فروش دارو را ندارند! 
این فعال قانون وزارت بهداشت و ســازمان غذا و داروست، 
اما احتمال دارد در آینده نزدیک عوض شود. با اینکه عده 
بسیاری بازار فروش آنالین دارو را یکی از بازارهای روبه رشد 
برای راه اندازی اســتارتاپ می دانند، اما فعــال قوانین وزارت 

بهداشت اجازه رشد این کسب وکارها را نمی دهد. 
در همین راســتا، در برنامه »روی خط خبر« رادیو سالمت، 
گفت وگویی با موضوع فروش اینترنتی دارو و محدویت های 
قانونــی موجــود در ایــن زمینه بــا حضــور مســعود تاج فرد 
هم بنیان گــذار و رئیــس هیئت مدیــره اســنپ دکتر و علــی 
فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران انجام شده که 

در ادامه خالصه ای از آن را می خوانید.

  اســنپ دکتر پلتفــرم واســط اســت، نــه 
فروشنده

در ایــن جلســه فاطمــی بــه اخطارهایــی کــه اخیــرا بــرای 
داروخانه ها در زمینه همکاری با اســنپ دکتر ارسال شده، 
اشاره کرد و گفت: »ضابطه ای تحت عنوان فروش اینترنتی 
اقــالم دارویــی توســط داروخانه هــا وجــود دارد که از ســوی 
سازمان غذا و دارو به عنوان متولی اصلی نظام دارویی کشور 
نوشته شده است. بر اساس این قانون، از پنج گروه کاالیی که 
در داروخانه ها فروخته می شوند، یعنی داروها، فرآورده های 
بهداشتی و آرایشی، مکمل های غذایی، فرآورده های طبیعی 
و لوازم پزشکی مصرفی، فقط داروها اجازه فروش اینترنتی 
ندارنــد. در ضابطــه ای کــه ســال ۹7 در ســازمان غــذا و دارو 
نوشته شــده هم فروش واســطه  ای دارو غیرمجاز شناخته 
شده است. فروش داروهای OTC )داروهای بدون نسخه( 
و مکمل های غذایی در مارکت پلیس ها و پلتفرم ها هم مورد 
قبول نیست. دلیل وجود این قانون این است که نگهداری 
و ارســال مکمل هــای غذایــی تابــع شــرایط دارویی ســت و 
مکمل هــای غذایــی بــه عنــوان دارو طبقه بنــدی شــده اند. 
به همین دلیــل مــا از داروخانه ها تقاضــا کرده ایم کــه برای 
فروش دارو با پلتفرم ها همکاری نکنند، چون ممکن است 

مشکالت قانونی برای آن ها پیش بیاید.«
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پنج سایت مطرح فروش آنالین دارو که برای گرفتن آینده این بازار 
منتظر چراغ سبز رگوالتور هستند

داروفروش های آنالین: اسنپ  دکتر و داروباکس

REVIEWبررسی

در ایــن مطلــب یــک لیســت از پنــج کســب وکار 
قدرتمند و در حال رشــد فــروش آنالیــن دارو برای 
شما تدارک دیده ایم. لیســتی که می توان آن ها را 

بازیگــران اصلی یک بــازار جذاب دانســت 
که فعال با هر کم وکسری کاربران ایرانی 

می توانند به آن ها مراجعه کنند. 

دکتــر:  اســنپ 
ســرمایه گذاری برای 

آینده؟
 اگــر نســخه ای در دســت داریــد و 

می خواهیــد دارو بگیریــد بهتریــن گزینــه 
در حــال حاضــر اپلیکیشــن اســنپ اســت. 

اپلیکیشنی که اگرچه هنوز با سازمان 
غذا و دارو و وزارت بهداشت به خاطر 
نســخه پیچی و فعالیــت در حــوزه 
دارو دســت بــه یقه اســت اما فعال 
نصفه ونیمه، کار متقاضیان خرید 

دارو به شکل آنالین را راه می اندازد. 
اگر به اپ اســنپ ســر بزنید، دو گزینه 

مرتبط با حوزه سالمت را خواهید یافت: یکی 
»دکتــر و مشــاوره« و دیگــری »داروخانــه«. هــر 

دو ایــن بخش ها همان »اســنپ دکتر« 
هستند که این روزها تبلیغ آن را زیاد 

می بینید. اســنپ دکتــر در بخش 
دارو، ایــن امــکان را فراهم کــرده که 
به چنــد طریــق دارو بگیریــد. یکی 
از طریق نســخه هایی که دکترهای 

فعــال در ایــن اپلیکیشــن و در بخش 
مشاوره به شــما داده اند، یکی نسخه های 

آنالینــی کــه از بســتر ملــی نســخه الکترونیــک 
گرفته ایــد )ایــن بســتر فعــال بــه شــکل 

آزمایشی در کشــور فعال شده و برای 
همه در دسترس نیست( و مهم تر 
از همه نســخه هایی که از مراجعه 
شــخصی خودتــان بــه پزشــک در 
دســت داریــد. هــم می توانیــد 

عکــس نســخه تان را بفرســتید، هم 
اگر داروخانه های طرف همکاری اسنپ، 

عکــس آن را قبــول نکردنــد، پیــک اســنپ بیایــد 
و نســخه فیزیکــی را از شــما بگیــرد و بعــد 

داروهایتان را برایتان بیاورد. 

داروکده
 داروکــده یکــی از اولیــن 
وبسایت هایی بود که با برند فروش 

آنالین دارو وارد فضای وب ایران شد. 
اما راستش را بخواهید داروکده هم مثل 

بیشــتر رقبایش )منهــای اســنپ و داروباکس 
البتــه( هرچیــزی می فروشــد اال دارو! دلیلش هم 
روشــن اســت. مجوز این کار را نــدارد. در داروکده 
می توانید لوازم آرایشــی و بهداشــتی، ویتامین ها 

و دیگــر تقویت کننده های بــدن، برخی تجهیزات 
پزشــکی کوچــک، لوزام پزشــکی کــودک و مــادر و 
مهم تر از همه مکمل های غذایی و ورزشی را آنالین 
بخرید. داروکده متعلق به داروخانه مرکزی 
جمالــزاده اســت کــه حــاال بــه برنــدی 
شناخته شده در میان داروخانه های 

کشور بدل شده است.

دارو دات کام
»دارو دات کام« هم یکی از 
سایت های قدیمی ایران در حوزه فروش 
آنالین داروســت. هرچه درباره داروکده گفتیم، 
شــامل حال دارو دات کام هم می شــود. با این 
تفاوت که دارو دات کام تمرکز بیشتری 
روی فروش مکمل های ورزشی دارد. 
دارو دات کام متعلــق بــه داروخانــه 
دکتــر بیاتــی، از داروخانه هــای 
شناخته شــده شــرق تهران است. 
سایتی که دامنه پنج حرفی آن نشان 
می دهد مدیران داروخانه خیلی زود به 

اهمیت فروش آنالین پی برده اند!

دکترلوکس
 دکترلوکس بیشتر شبیه سایت 
یک کســب وکار فیزیکی اســت اما 
در رقابت با داروکــده و دارو دات کام 
چیزی کم ندارد. تجهیزات پزشکی 
موردنیــاز خانواده هــا و تجهیــزات 
نیازهــای  و  مکمل هــا  و  ارتوپــدی 
غیردارویــی مرتبــط بــا کرونــا را می توانیــد 
در ســایت دکترلوکس کــه طراحی مناســبی دارد 
بیابید. دکترلوکس نسخه آنالین داروخانه 
وحیدیه است که نیم قرن سابقه دارد. 

  داروباکــس: رقیــب 
واقعی تر اسنپ

 داروباکــس شــبیه ترین و تــا حدی 
جدی تریــن رقیــب اســنپ در دنیــای 
فــروش داروســت. برخالف ده ها ســایت 
دیگر ماننــد داروخانــه2۴، داروهلپ، هایپــردارو، 
دارودراگ، بتادارو و... که همگی مشابه دارو 
دات کام و داروکــده هســتند و امــکان 
نســخه پیچی ندارنــد، داروباکــس 
پلتفرمی است که می تواند به شما 
کمــک کنــد نســخه تان را آنالیــن 
بــه نزدیک تریــن داروخانــه محــل 
ســکونتتان بفرســتید و هزینــه  آن را 
آنالیــن پرداخــت کنیــد و داروهایتــان را 
درب خانــه  تحویــل بگیریــد. البتــه داروباکس 
فعال بیشتر روی محتوا کار کرده و هنوز مشخص 
نیســت چقــدر تــوان دریافــت نســخه و تحویــل 

دارویش قدرتمند و کاربرپسند است. 

یک بحث داغ میان علی فاطمی نایب رئیس 
انجمن داروسازان و مسعود تاج فرد رئیس 

هیئت مدیره اسنپ دکتر
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درست است در ایران کسی بگوید من فروش این مواد مخدر 
را شروع می کنم و بعد قانون به تبع آن اصالح می شود؟«

مدیرعامل اسنپ دکتر در پاسخ به دغدغه های مطرح شده 
به نقشی که اسنپ دکتر در قطع زنجیره کرونا داشته است، 
اشاره کرد: »اسنپ دکتر در این شرایط همه گیری کرونا که 
داروخانه هــا به عنــوان دومین محل پرخطر از نظر انتشــار 
ویروس کرونا مطرح هستند، خدمتی را ارائه می دهد که به 
مردم کمک می کند برای تأمین دارو نیاز بــه خروج از منزل 
نداشته باشند و به گسترده شدن زنجیره کرونا دامن نزنند و 
ما به این کار افتخار می کنیم. از این جهت مقایسه فعالیت 

ما با فروش ماریجوانا اصال مقایسه درستی نیست.«
تاج فرد همچنین درباره شیوه احراز هویت پزشکانی که در 
اســنپ دکتر مشــاوره پزشــکی 
ارائــه می  دهند هم توضیــح داد 
و گفــت: »همه پزشــکانی که با 
اسنپ دکتر همکاری می کنند، 
از ســازمان نظام پزشــکی مجوز 
دارنــد و مــا مــدارک پزشــکان را 
بررسی می کنیم و به کاربرانی که 
از این خدمات استفاده می کنند 
این اطمینان را می دهیم که این 
پزشــکان از فیلترهــای مختلف 

عبور کرده اند.«

  تجربه هــای مشــابه 
در دنیا

نایب رئیــس انجمــن داروســازان ایــران دربــاره تناقض بین 
ناگزیر بودن اســتفاده از تکنولوژی در زندگی مدرن امروز و 
وجــود محدودیت ها برای پلتفرم هــا در زمینه تأمیــن دارو، 
به وجود تجربه های مشابه در دنیا اشــاره کرد و گفت: »در 
حال حاضر در بســیاری از کشــورها چنین سیســتم هایی 
برای ارائه خدمات پزشــکی، کاالهای ســالمت و دارو وجود 
دارد و بســیاری از پزشــکان در کشــور هم به ارائــه خدمات 
غیرحضــوری اقــدام می کننــد. در بحــث تله مدیســین و 
تله فارمســی در ســازمان غذا و دارو ضوابطی نوشــته شده 
و طرح تله فارمســی در استان کرمانشــاه به صورت پایلوت 
از طریق سامانه سیب انجام شــده است. بخش معاونت 
درمان وزارت بهداشت هم بحث تله مدیسین را انجام داده 
است. اگر زیرســاخت های الزم ایجاد شود، این فعالیت ها 
مانعی ندارد و پزشکان و داروخانه ها هم می توانند خدمات 
آنالیــن ارائــه دهند. امــا اینکه مــا بــه دارو به عنــوان کاالیی 
معمولی نگاه کنیم و دارو را پشــت اســنپ باکس قــرار داده 
و در ســرما و گرما انتقال دهیم، درست نیســت؛ دارو پیتزا 
و کاالی ســوپرمارکتی نیســت. مــا تــا زمانــی کــه ضابطــه و 
قانونی در این زمینه وضع نشود و زیرساخت های الزم برای 
فعالیت داروخانه ها ایجاد نشود، فعالیت پلتفرم ها را تأیید 

نمی کنیم.«
هم بنیان گذار اســنپ دکتر در زمینه شــرایط حمــل دارو از 
طریق این اپلیکیشن گفت: »ما تشخیص همه این نکات 
را به عهده مسئول فنی داروخانه قرار داده ایم. اگر مسئول 
فنی داروخانه تشخیص بدهد دارویی نباید به صورت عادی 
حمل شود، اجازه خروج دارو از داروخانه داده نمی شود. برای 
مثال بعضی از داروها نیاز به شرایط حمل و نگهداری خاص 
یا زنجیره سرد دارند و این داروها ارسال نمی شوند. ما از کل 
درخواست هایی که برای اسنپ دکتر ارسال می شود، حدود 
50 درصد را می پذیریــم و 50 درصد را به دلیل وجود همین 
خطرات به کاربر تحویل نمی دهیم و به او اعالم می کنیم دارو 
را بایــد از داروخانه حضوری تحویل بگیــرد. بنابراین به این 
مســائل فکر شــده، اما خواهش من از آقــای دکتر فاطمی، 
سازمان غذا و دارو و بقیه کارشناسان این است که به جای 
مخالفت با ما بیایند و کمک کنند تا این زیرســاخت هایی 
که خود دکتر فاطمی به آن ها اشــاره کردند به کمک بخش 
خصوصی سریع تر فراهم شود. ما از همکاری با سازمان ها 

استقبال می کنیم.«  

مسعود تاج فرد نیز با اشاره به نقش تسهیلگر اسنپ دکتر 
در زمینــه تأمیــن آنالیــن دارو و چگونگی عملکــرد پلتفرم 
اســنپ دکتر، نظــری متفــاوت را ارائــه کــرد و گفــت: »مــا 
در پلتفــرم اســنپ دکتر کاالیــی را  بــه صــورت مســتقیم 
نمی فروشــیم. اگر به اپلیکیشــن اســنپ دکتر ســر بزنید، 
می بینیــد کــه نــه دارویــی تبلیــغ و معرفــی می شــود و نــه 
دارویی به صورت مستقیم به فروش می رسد. ما به عنوان 
پلتفرم کاربران را به داروخانه ها متصل و فرایند تهیه دارو 
را تســهیل می کنیم. بنابرایــن همه اقدامات توســط خود 
داروخانه انجام می شود. نسخه را اپلیکیشن اسنپ دکتر 
بــرای داروخانــه ارســال می کنــد، مســئول فنــی داروخانه 
بر اســاس صالحدیــد خــودش و ضوابــط و آیین نامه های 

داخلی داروخانه ها عمل و دارو 
را بــرای کاربــر تأمیــن می کنــد. 
بنابراین ما فروشنده نیستیم. 
بر اســاس قانــون نظــام صنفی 
به عنوان پلتفرمی که در فضای 
مجــازی و اینترنتــی فعالیــت 
می  کنیــم، باید مجــوز خودمان 
را از اتحادیــه کســب وکارهای 
اینترنتی بگیریم و دارای چنین 
مجوزی هســتیم. مجــوز ما در 
رسته خدمات سالمت است و 
طبق قانون نظام صنفی در این 

زمینه مجاز به فعالیتیم.«

  شیوه همکاری اسنپ  با داروخانه ها
تاج فرد درباره چگونگی نظارت بر عملکرد پلتفرم اسنپ دکتر 
هم گفت: »درباره پلتفرم ها  نظارت در دو بُعد انجام می شود؛ 
یکی نظارتی اســت که اتحادیه کســب وکارهای اینترنتی و 
وزارت صنعت و معدن بر ما دارد و بُعد دیگر نظارتی است 
که بر تأمین کنندگان مــا )که داروخانه ها هســتند( صورت 
می گیرد. این داروخانه ها همه مجوز فعالیت دارند و سازمان 

غذا و دارو بر آن ها نظارت می کند.«
او همچنیــن درباره شــیوه همکاری اســنپ  بــا داروخانه ها 
عنوان کرد: »ما با همه داروخانه هایی که دارای مجوز فعال 
هستند و محل کســب آن ها باز است، همکاری می کنیم. 
با آن ها قرارداد شــفافی می  بندیم که در این قــرارداد حدود 
مسئولیت ها و محدودیت های داروخانه ها مشخص است. 
در این بین فرایند تأمین دارو را تسهیل می کنیم. کاربر عالوه 
بر هزینه اقالم دارویی، هزینه پیک هم پرداخت می  کند که از 
هزینه واقعی پیک کمتر است. در حال حاضر هزینه ارسال 

دارو در تهران 10 هزار تومان است.«

  تبعات سنگین برای داروخانه ها
فاطمی همچنین اخطارها و تهدیداتی را که از سوی سازمان 
غذا و دارو برای قطع همکاری داروخانه ها با پلتفرم ها ارسال 
شده، تأیید کرد و در این باره گفت: »آقای تاج فرد به درستی 
گفتند که در حال حاضر با داروخانه هایی همکاری می  کنند 
کــه دارای مجــوز فــروش اینترنتــی هســتند، امــا در فروش 
اینترنتی داروخانه ها، دارو استثنا شده و اگر داروخانه ای از 
این امر تخلف کند، به کمیسیون ماده 20 و کمیسیون ماده 
11 برای تخلفات ارجاع داده می  شود تا مجوزش باطل شود. 
این تخلف تبعات بسیار سنگینی برای داروخانه ها به همراه 
دارد. االن تماســی که از این پلتفرم ها و مشــخصا از ســوی 
اسنپ دکتر با داروخانه ها گرفته می شود، به نوعی تشویق 
آن ها به تخلف اســت. من کاری ندارم کــه منطق و ماهیت 
این تخلف درست یا غلط است. هر چند شخصا معتقدم 
دارو کاالیی معمولی نیست که از سوی واسطه های اینترنتی 
فروخته شــود، امــا موضــوع این اســت کــه ایــن ارتباطات، 
نادرست است. بعضی از مسئوالن اسنپ مصاحبه کرده 
بودند که ما کار خود را انجام می دهیم و قانون بعدا به تبع ما 
می آید. من این موضوع را به این تشبیه می کنم که در خیلی 
از کشورها ماریجوانا آزاد شده و رسما به فروش می رسد. آیا 

 اگر مسئول فنی 
داروخانه تشخیص 

بدهد دارویی نباید به 
صورت عادی حمل 
شود، اجازه خروج 

دارو از داروخانه داده 
نمی شود
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تک فين
F I N T E C H

یکی از مســائل مبتالبه شــرکت های نوآور که نیاز بیشتری 
به نیروی کار متخصص دارند، مســئله مهاجــرت نیروهای 
زبده اســت. کســانی کــه ســال ها از بودجــه عمومــی صرف 
تحصیل و توانمندی شــان شده اســت، این بار نه به مقصد 
کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی که به سوی کشورهای 
همســایه و حاشــیه خلیــج فــارس عــزم مهاجــرت کرده اند. 
ایران که تالش های بســیاری کرده تا در درجه اول در منطقه 
حرفی برای گفتن در زمینه اقتصاد نوآوری داشــته باشد، با 
این روند دیر و دور نیست که نوعی از عقب ماندگی را تجربه 
کند؛ عقب ماندگــی ای که حاصل مهاجرت نیروی انســانی 
متخصص اســت و علت اصلی اش فشــارهای اقتصــادی و 
قوانین و مقرراتی است که روز به روز دایره عمل افراد را تنگ و 
تنگ تر می کنند و امید را تبدیل به ناامیدی. بر همین اساس 
سازمان نصر تهران، برنامه ای را در فضای کالب هاوس برگزار 
کرد با عنوان: »دبی به دنبال اســتعدادهای ایرانی؛ چه باید 

کرد؟«
این نشست با حضور جمعی از نمایندگان بخش خصوصی، 
دولتی و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران 

برگزار شد که خالصه ای از آن را می خوانید.

  سرمایه انسانی؛ منبع کلیدی
شهاب جوانمردی مدیر هلدینگ 
فنــاپ بــا بیــان اینکــه بایــد تمرکز 
بیشــتری روی کار گذاشــت و از 
گله منــدی فاصلــه گرفــت، در این 
نشســت مجازی گفــت: »بعد از 
کرونا بیشتر حس کردیم که باید نگاهمان به سرمایه های 
انسانی عوض شود و به عنوان منبعی کلیدی به آن ها فکر 
کنیم. سرمایه  انسانی که سال ها آموزش و ارتقا دیده، به 
واســطه شــیوع کرونا و بعــد ویزاهایی کــه داده می شــود، 
مهاجرت می کند. اگر قبال با اکوسیستم بسته تری مواجه 
بودیم، امروز فضا بازتر شده، اما این تبادل یک طرفه است 

و شاهد خروج نیروهای انسانی از کشور هستیم.«
بــه گفتــه جوانمــردی در این ســال ها بیــش از گذشــته با 
مســائل مربوط به کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم: 
»ما سعی کردیم در سطح مجموعه هلدینگ و شرکت ها 
بحث جــذب نیــرو از ســنین پاییــن و آمــوزش تخصصی 
به آن هــا و در نهایت تغییر شــکل کســب وکار را جدی تر 

دنبال کنیم.«

  شهرک متخصص ها
ولی اله فاطمی، بنیان گذار توسن، با 
اشــاره به اینکــه باید خودمــان برای 
فعالیــت در فنــاوری فکــر کنیــم و 
منتظر نباشیم که دولت یا مجلس 
بخواهــد مشــکالت را جبــران کند، 
توضیح داد: »رفتن نیروی انســانی که حدود 20 ســال درس 
خوانده و در مجموعه های مختلف کار کرده و تجربه اندوخته، 

لطمه زننده است.«
از  بیشــتر  مــا  توســعه دهنده های  اســت  معتقــد  او 
توســعه دهندگان خارجی کار می کنند و اگر نظام صنفی به 
برداشتن برخی از محدودیت ها کمک کند، اتفاق های خوبی 
می افتد. فاطمی با تأکید بر اینکه با برداشتن معافیت های 
مالیاتــی و برنامه ریزی برای پول افــراد فعال در حــوزه نوآوری 
می توان آن ها را برای کار در کشــور امیدوار کرد، توضیح داد: 
»شرکت ها باید به فکر مسکن و رفاه متخصصان خود باشند. 
می توانیم برای چنین بچه هایی شهرک های ویژه با امکانات 
رفاهی و تفریحی فراهم کنیم. اگر به بچه های برنامه نویس و 
فعاالن حوزه فاوا بیشــتر توجه کنیم، به کمک نظام نصفی 
می توانیــم از طریــق ایــن تمرکزهــا از حاکمیــت مزیت هایی 
بگیریــم.  اگرچــه بایــد در گام نخســت ایــن مزیت هــا بــرای 
همه افراد جامعه فراهم باشد اما شــاید آن ها که در معرض 
مهاجــرت هســتند را بایــد در اولویــت قــرار داد چــون برخی 
فرصت ها و آدم ها که از دســت بروند دیگر دیر شــده و کاری 

نمی توان کرد.«

  تأسیس شعبه های برون مرزی
مهــران ضیابــری، هم بنیان گــذار 
اســتارتاپ ترجمیــار، در مــورد 
»مــا  گفــت:  نیروهــا  مهاجــرت 
نمی توانیم جلوی کسی را که امکان 
زندگــی بــرای او در خــارج از کشــور 
فراهم شــده بگیریم و او را ترغیب به ماندن در کشــور کنیم. 
راهکاری که ما پیــدا کردیم رفتن ســراغ نیروهای جــوان بود. 
خوشبختانه نیروهای دهه هشتادی خیلی مستعد هستند 
و ما هم کارآموزهایی از بین آن ها داریم، اما راهکار بهتری که به 
ذهن ما رسید این بود که شعبه خارجی در همین کشورهای 
همسایه برای کار کردن آن ها فراهم کنیم. به هرصورت ما با 
بحران شــدید نیرو مواجــه هســتیم. امــروز در زمینه هوش 

مصنوعــی بــا کمبــود شــدید نیــروی کار متخصــص روبه رو 
شده ایم، زیرا متخصصان این حوزه اکثرا مهاجرت می کنند.«
او ادامــه داد: »من در مورد طرح صیانت ســعی داشــتم زهر 
طرح را بگیرم و شاید موضع من با دیگر دوستان فرق داشت 
و اصالحاتی روی طرح داشتیم، اما ایده امتیاز ویژه دادن هم 
شاید ایده درستی نباشد. ایزوله کردن بچه های فنی با هر نوع 
امکاناتی که به آن ها بدهیم، ایده ای از جنس سیاست های 
چینی است. در مورد طرح صیانت هم ما با همین طبقاتی 
کردن جامعه به واسطه این طرح مشکل داریم و مخالفش 
هستیم. حتی اگر بحث تخصیص اینترنت به متخصصان 
را کنار بگذاریم و فقط به بحث اجتماعی این اقدام هم توجه 
کنیم، می بینیم حاال در شــرایطی که به اندازه کافی طبقات 
اجتماعی مختلف در کشــور ایجاد شــده، دادن امتیاز ویژه 
برای جلوگیری از مهاجرت ما را با  مشکالت بیشتری مواجه 

خواهد کرد. «

  حقوق نیروی کار را به مرور افزایش دهیم
حســین اســالمی، رئیس سازمان 
نصر تهران، بــا تأکید بــر اینکه اگر 
مجبور بــه پذیــرش طــرح صیانت 
شــده ایم به معنای این نیست که 
دلمــان بــا این طــرح صــاف شــده، 
عنوان کرد: »ما باید تقسیم بندی بین طرح های بلندمدت 
و کوتاه مدت انجام بدهیم. آموزش به افراد با سن کم خیلی 
خوب است، اما نباید کاری کنیم که به ما اتهام بهره گیری از 
کودک کار بزنند! چیزی که در کوتاه مدت باید اتفاق بیفتد 
قطعا تغییر در میزان حقــوق نیروهای کار اســت. در نظام 
صنفی موضوعاتی را مصوب می کنیم که شرکت های عضو 
هــم آن را رعایــت نمی کنند. مــا متوجــه درآمد شــرکت ها 
هستیم و به نظر برخی از آن ها باید آرام آرام به سمتی بروند 
که دریافتی هایشان از مجموعه های خصوصی یا دولتی، 
مطابق بــا پرداخت های مالی شــان به متخصصان باشــد. 
پرداخت ها باید با شرایط روز باال برود و صنف باید پشت 
شرکت ها بایستد.« او ادامه داد: »مجموعه هایی که خارج 
از حوزه آی ســی تی فعال هستند، خودشــان را با هزینه ها 
تطبیق داده اند و اگر مثال زمینــی می خرند، می دانند که با 
قیمــت روز باید این خریــد انجام شــود. اما وقتــی به حوزه 
نرم افزار و سخت افزار می رسند، حاضر نیستند خودشان را 
تطبیق بدهند. نباید به خاطر موضوع مهاجرپذیری امارات 

آنچه در نشست کالب هاوسی سازمان نصر تهران با موضوع 
»دبی به دنبال استعدادهای ایرانی؛ چه باید کرد؟« گذشت

درمسیرتندباد  عادل طالبی در نشست 
نصر تهران

آیا دیوانگی نکردم؟
و  بــودم  زمانــی مخالــف مهاجــرت 
می گفتم باید بمانیم و کشور را بسازیم. 
گاهی فکر می کنــم آیا دیوانگــی نکردم 
کــه وقتــی در ســال های قبــل فرصــت 
مهاجــرت برایــم پیــش آمــد، از کشــور 
نرفتم؟ آیا امیدی که در دوره اصالحات 
داشــتیم و بعــد در زمــان احمدی نــژاد 
گفتیم در مقابل ســیاهی می ایســتیم، 
درســت بود؟ چیزی که مــا را به حرکت 
وا مــی دارد، امید  و محدودیت هاســت 
و برای انسان های باانگیزه و متخصص 
هــم دو چیــز ویرانگــر اســت؛ امیــد و 

محدودیت ها.
همچنان فرصت مهاجرت برایم وجود 
دارد. آخریــن تصمیــم جدی مــن برای 
رفتن به کانادا بوده و حتی شرایط رفتنم 
فراهم است، اما ته دلم همچنان نگرانی 
وجود دارد که آدمی مثــل من می تواند 
راحــت ریشــه هایش را بکنــد؟ آن قــدر 
ناامیــدی در جامعــه تزریــق می شــود و 
آن قــدر محدودیت هــا زیــاد اســت کــه 
آدمــی مثــل مــن می خواهــد دل بکنــد 
و دیگــر طاقــت نــدارد. شــاهدیم کــه 
همکارانمــان بــه شــکل جــدی در حال 

مهاجرت هستند.
مطابق نظرســنجی که از فعــاالن حوزه 
توسعه و فناوری شــده، 70 درصد میل 
بــه مهاجرت داشــته اند. وقتــی مقصد 
مــورد نظــر ایــن نیروهــای عالقه مند به 
مهاجــرت را پرســیده بودنــد، در پاســخ 
گفتــه بودنــد هرجایی جز اینجــا! حتی 
راضی به رفتن به عمان و ترکیه و امارات 
بودند. کسانی که ترکیه را می شناسند، 
می داننــد قانــون کار آنجــا نزدیــک بــه 
بــرده داری اســت. وقتــی نیروهــای 
انســانی مهاجرت می کننــد، من اینجا 
با چه ابزاری کار کنم؟ ما برای مجموعه 
تیزلنــد مدیــر محتــوا می خواهیــم و از 
اردیبهشــت نتوانســته ایم پیــدا کنیم! 
تازه این در حالی است که مدیر محتوا 
نیرویــی اســت کــه به خــارج نمــی رود و 
کارش بــا زبــان فارســی اســت، ولــی 
می بینیم که حتی نیــروی تولید محتوا 
هــم مهاجرت کرده اســت! در قســمت 
توســعه نیــز دو نیــرو احتیــاج داریــم و 
واقعــا نیــروی کار متخصــص نیســت. 
افراد با 18 میلیون تومان حقوق هم کار 
نمی کنند. به نظرم بعد از جنگ آب که 
می تواند ایــران را به زمین بزنــد، بحران 
منابع انسانی کســب وکارها را به زمین 

خواهد زد.

Commentاظهارنظر



و... با باال رفتن پرداختی شرکت های بزرگ به نیروهایشان، 
شرکت های کوچک آســیب ببینند، بلکه باید با نسبت و 
آهنگ ویــژه چنین کاری کــرد.« او گفــت: »موضوع بعدی 
سهام کارکنان است؛ شاید دیگر نتوان به راحتی با افزایش 
حقوق نیروی کار را نگه داشــت. منظورم فقط افراد خیلی 
نخبه نیســت، بلکه الیه هــای مختلف کاری اســت. هنوز 
خیلی شرکت ها نسبت به این مسئله مقاومت می کنند.« 
اسالمی معتقد است در کوتاه مدت باید سعی کنیم درآمد 
نیروهای انســانی را بــاال ببریم. او گفــت: »امروز دبــی ما را 
تهدید می کند و افراد به راحتی می توانند از آنجا به کشور 
رفت وآمد کنند و فاصله بســیار نزدیک است. باید درآمد 
افراد توسعه دهنده و ســایر کارکنان باال برود؛ اینکه به چه 
نســبتی این اتفاق بیفتد، جای فکــر دارد. متقابــال درآمد 

شرکت ها نیز الزم است افزایش پیدا کند.«

  سیاست گذاران را آگاه کنیم
مجید اورعی، مدیرعامل شــرکت 
عصــر فنــاوری دانــش و عضــو 
هیئت مدیــره نصر تهــران، گفت: 
»ما فکر می کنیــم دبی بزرگ ترین 
تهدیــد ماســت، امــا شــرکت های 
کانادایــی هــم بســیاری از متخصصــان مــا را اســتخدام 
می کنند. ارمنســتان نیــز نیروهای زیــادی از مــا می گیرد. 
نزدیــک بــه 15 ســال از عمــر ســازمان نصــر می گــذرد، اما 
همچنان در تعرفه ها از نرخ پایه کارگری شــروع می کنیم. 
وظیفه صنف این است که نرخ هایی را که در کشور مطرح 
می شــود، به نرخ های جهانی نزدیک کند.« او با اشــاره به 
اینکه زمانی قرار بود فرودگاه امام خمینی هاب منطقه شود 
و هواپیماها از ایران به نقاط دیگر بروند، گفت که این نقش 
را امروز فرودگاه دبی در منطقه بــازی می کند. اورعی بیان 
کرد: »در ایــران ظرفیتی وجــود دارد که بتوانــد هاب حوزه 
نرم افزار در منطقه شود، اما امروز با بحران مهاجرت نیروی 
فاوا در کشور رو به رو هستیم که می توانست منبع کسب 
درآمد کشــور باشــد. همان طور که در زمان جنگ به دفاع 
نیاز داشتیم و بودجه ها و سیاست ها را به سمتی بردیم که 
بیشتر آن در زمینه دفاعی تقویت شد، امروز در وضعیتی 
هستیم که در حوزه فاوا دستاوردهای خوبی داریم، اما باید 
سیاســتمداران را توجیه کنیم، در غیر این صــورت ما هم 
به مرور به فکر مهاجــرت می افتیم. اگر به فکــر آباد کردن 
هستیم، باید سیاست گذاران را نسبت به این موضوع آگاه 
کنیــم کــه امــروز بــا بحــران نیــروی انســانی در کشــور 

روبه روییم.«

  راهکار کوتاه مدت جواب نمی دهد
علی عبداللهی، رئیس مرکز فناوری 
اطالعات و اقتصاد هوشمند وزارت 
اقتصاد، در مورد عوامل مهاجرت 
فعاالن حوزه فناوری معتقد است: 
»بحــث اعتمــاد بــه تصمیمــات 
حاکمیت ها، بحران های های موجود از کرونا تا سایر موارد، 
همه عواملی هستند که انگیزه مهاجرت ایجاد می کنند. در 
مباحث اقتصادی وقتی برابری نرخ ارز به هم می خورد، دوره 
اوج مهاجرت به وجود می آید. این دوره از زمانی که دالر از 
هزار تومان رشد صعودی پیدا کرد آغاز شد. امروز عالوه بر 
موارد قبلی، افول سرمایه های اجتماعی پررنگ تر است و 
نه تنها با مهاجرت متخصصان بلکه با مهاجرت خانواده ها 
هم روبه رو هستیم. ذات صنعت فناوری، پویایی و سیالیت 
آن در ســطح بین المللی از همه صنایع دیگر باالتر است. 
بنابراین به مرور با شرکت هایی مواجه می شویم که ادبیات 
بین المللی شدن شرکت ها را به هم می ریزند و جهانی زاد 
هستند؛ چیزی که قبال تجربه اش را نداشتیم. وقتی چنین 
شرایطی پیش می آید باید انتظار داشته باشیم منابع این 
شرایط که اکثرا انسانی است، به همین ترتیب متناسب با 

این تغییرات عوض شود.« 
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سیدمحســن حســینی، هم بنیان گذار کســب وکار نوآور 
کشــتیار، با ثبت اختراع فرموالســیون کودی ســیلیکات 
فســفیت پتاســیم نشــان طــالی فدراســیون مخترعــان 
سوئیس )IFIA( را کسب کرد. نخستین رقابت بین المللی 
ابداع و نوآوری این فدراســیون هجدهم تا بیســتم ژوئیه 
2021 بــا حضــور 650 شــرکت کننده از 35 کشــور برگــزار 

شده بود.
حســینی کــه اصالتا یــزدی اســت، لیســانس کشــاورزی 
گرایــش خاک شناســی از دانشــگاه صنعتــی اصفهان و 
فوق لیسانس شیمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان 
از دانشــگاه تهــران دارد و از دوره لیســانس تمرکــز خــود 
را معطــوف به مباحــث مربوط بــه فرموالســیون کودهای 
شــیمیایی و فرموالســیون تغذیه گیاهان روی بســترهای 
هیدروپونیک کرده اســت. او درباره محصولی که اختراع 
کــرده، بــه »کارنــگ« می گویــد: »ایــن محصــول کــودی 
شــیمیایی اســت کــه اثــرات چندگانــه ای بــر گیــاه دارد و 
عالوه بــر ارزش غذایی و غنی ســازی ای که در گیــاه ایجاد 
می کنــد، می توانــد باعــث کنتــرل آفت هــا، بیماری هــا و 
قارچ ها و افزایش عمر پس از برداشت محصوالت بشود؛ 
مخصوصا محصوالتی مثل توت  فرنگی و صیفی جات که 
مصرف تازه خوری دارند. این کود می تواند به شکلی باعث 
افزایش مقاومت گیاه شود که ما اصال نخواهیم سمی را به  
منظور خراب  نشدن محصول در انبار یا در مسیر رسیدن 

به مغازه ها استفاده کنیم.«
حســینی اشــاره می کنــد کــه چنیــن کودهایی به شــکل 
تک عنصری یــا دو عنصــری در بــازار وجــود دارد امــا این 
کم بــودن عناصــر، باعــث محدودیت هایــی در اثرگــذاری 
کودها می شود. وی می افزاید: »ابتکار ما در این محصول 
این بود که تعداد زیادی از عناصری را که به شــکل عادی 
نمی توانســتند در حالــت مایــع کنــار هم باشــند، بــا این 

گفت و گو با محسن حسینی 
که با اختراع کودی شیمیایی 

با اثرات چندگانه توانسته 
نشان طالی فدراسیون 

مخترعان سوئیس را کسب 
کند

زباله های الکترونیکی ســریع ترین رشــد را در بین زباله ها 
دارند و آثارشان بر محیط  زیســت ویرانگر است. ابزارهای 
مــدرن الکترونیکــی تــا روی زمیــن هســتند، اســتفاده و 
نگهداری شــان امن اســت اما همین ابزارها موادی ســمی 
در خــود دارنــد که هنــگام دفــن بــه  عنــوان زبالــه، خطرات 
زیست محیطی شــان خــاک، آب، هــوا و حیــات وحــش را 
تهدید می کند. کوه جهانی زباله های الکترونیکی به شکل 
تصاعدی در حال افزایش است و هر کسب وکاری بر اساس 
اندازه و مقیاس خود، نقشی در این مسئله دارد. با این حال، 
این کسب وکارها همچنان می خواهند برای حفظ و افزایش 
بهره وری محل کار مطمئن شوند که تجهیزاتشان به اندازه 
کافی مدرن هستند. با شیوع کرونا، کسب وکارهای زیادی 
مجبور شدند تجهیزات فناوری اطالعات را نوسازی کنند 
تا کارکنان بتوانند از راه دور کارشان را به خوبی انجام دهند. 
این کار در اولین موج کرونا، 15 میلیارد دالر هزینه جدید در 

بخش فناوری تراشید. با چنین اشتیاقی برای دستگاه های 
جدید، پیش بینی می شــود حجم زباله هــای الکترونیکی 

جهان تا سال 2030 به 7۴ میلیون تن برسد. 
به شکلی نگران کننده بررسی ها نشان می دهد که یک سوم 
کســب وکارها اصــال نمی داننــد سرنوشــت پســماندهای 
الکترونیکی شــان بــه کجــا ختــم شــده اســت و از هــر ده 
کسب وکار یکی اعالم کرده که دستگاه های قدیمی اش در 
محل دفن زباله تخلیه شده اند. این آمارها نشان می دهد 
دســتگاه هایی که در دوره کرونا کنار گذاشــته شــده اند، به 
احتمال زیاد سطح زباله های الکترونیکی تجاری را افزایش 

می دهند.
فشارهای زیادی به کسب وکارها وارد می شــود که در مورد 
زباله های الکترونیکی شان مسئوالنه عمل کنند. گزارشی 
نشــان می دهــد کــه 62 درصــد از مشــتریان می خواهنــد 
شــرکت هایی که از آن ها خرید می کنند، موضعی در قبال 

راهکار معضل جهانی زباله های 
الکترونیکی چیست؟

مالکیت
 اشتراکی

آب بسته بندی شده 
خطرناک تر از آب 

لوله کشی 
اثرات مخرب یک باور 

فراگیر
دانشــمندان می گوینــد اثــر مخــرب آب  
بسته بندی شده 3500 برابر بیشتر از آب 
لوله کشــی اســت. پژوهشــی که مؤسسه 
سالمت جهانی بارسلون انجام داده است، 
اثــر آب بسته بندی شــده را در بارســلون 
اسپانیا آزمایش کرده اســت؛ جایی که در 
آن، به رغــم بهبــود کیفیت آب لوله کشــی 
در سال های اخیر، آب بسته بندی شده به 

شکلی فزاینده متداول شده است. 
این پژوهش به این نتیجه رسیده است که 
اگر همه اهالی این شــهر آب  بســته بندی 
بنوشند، هزینه استخراج منابع 3500 برابر 
بیشــتر از زمانی خواهد بود که همه آن ها 

آب لوله کشی مصرف کنند. 
از دیگــر نتایــج این تحقیــق این اســت که 
تأثیر آب بسته بندی شــده بر اکوسیستم 
1۴00 برابر بیشــتر از آب بسته بندی شده 
اســت. محققان نتیجــه می گیرنــد که در 
مقابل خطــر اندک ابتال به ســرطان مثانه 
در اثــر نوشــیدن آب لوله کشــی، مصــرف 
این نــوع آب منجــر به کاهش چشــمگیر 
آب  زیســت محیطی  مخــرب  اثــرات 

بسته بندی شده می شود. 
کریستینا ویالنووا، محقق ارشد این پروژه، 
می گوید: » مدام گفته می شود که نوشیدن 
آب لوله کشــی برای ســالمتی بد است اما 
وقتی این دو را با هم بســنجید، می بینید 
فایده نوشیدن آب بسته بندی شده بسیار 
ناچیز اســت.« ویالنــووا می افزایــد: »فکر 
می کنــم ایــن تحقیــق بتوانــد بــه کاهــش 
مصرف آب بسته بندی شده کمک کند اما 
برای تغییر آن، نیاز به سیاست های فعاالنه 
بیشتری داریم.« او می گوید: »برای مثال 
در بارسلون می توانیم کمپین های آموزشی 
بیشتر راه بیندازیم و مردم را آگاه کنیم که 
فایده ای که نوشیدن آب بسته بندی شده 
بــرای ســالمتی مان دارد، در برابــر اثــرات 
زیست محیطی اش بســیار ناچیز است. 
باید دسترسی به مخزن های آب عمومی را 
در خیابان ها تسهیل کنیم تا هرکس بطری 
خــودش را آب کنــد و نیــازی به خریــد آب 

بسته بندی شده نداشته باشد.«

REPORTگزارش
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   عکس:  پریا امیرحاجلو

کشاورزی
A G R I C U L T U R E

کشاورزانفعلیآخرین
نسلکشـاورزیایرانهستند؟
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فرموالســیون کنار هم گذاشــتیم. این عناصر در کنار هم 
ارزش افــزوده ای را در گیــاه ایجاد می کنند و مصرف ســم 
را به شــدت کاهــش می دهنــد و از طرفــی هــم محصــول 
تولیدشده بسیار غنی می شود و ارزش غذایی آن افزایش 
می یابــد. همچنیــن ایــن محصول باعث شــده کــه حتی 

میوه دهی نیز افزایش پیدا کند.«

  رفــع چالش هــا اولویــت نظــام آموزشــی 
نیست

مســیر  ایــن  در  می گویــد  حســینی   
دشواری هایی هم داشته است و یکی از این 
دشــواری ها را ممانعت های برخی اساتید از 
انجام چنیــن کاری برمی شــمارد و می گوید: 
»ایــن اســاتید می گفتنــد ایــن کار بزرگــی 
اســت و تا به حال در دانشــگاه انجام نشده 
و دانشــجوی کارشناسی ارشــد نمی تواند از 

پس آن بربیاید.« 
در دســترس نبــودن منابــع و امکانــات الزم 
برای چنیــن کاری، از دشــواری های دیگر وی 

در مســیر ایــن نــوآوری بــوده اســت. او اشــاره می کند که 
»این نبود امکانات به حدی بود که من شاید دو ماه فقط 
دنبال یک ماده شیمایی به اندازه نیم گرم بودم و هیچ جا 
پیدایش نمی کردم و نهایتا سفارش دادیم از خارج از کشور 
برایمان آوردند.« حسینی عالوه بر تحریم، سیاست های 
آموزشــی را هــم از دالیل دسترســی  نداشــتن بــه منابع و 
امکانات عنوان می کند و توضیح می دهد: »حمایت مالی 
چندانی در رابطه با پژوهش های دانشگاهی، مخصوصا 
در مقطع کارشناسی ارشــد، انجام نمی شــود و دانشجو 
مجبور اســت کارش را ترک کند، چون ایــن اعتقاد وجود 
ندارد که ما می توانیم کاری را انجام بدهیم که بتواند گرهی 
از مشکالت باز کند. به همین دلیل احساس می کنم رفع 

چالش ها کمتر در اولویت سیستم است.«

  پارادایم کشاورزی باید تغییر کند
 حسینی به این اشاره می کند که در مجموع شاید 100 تا 
150 هکتار از 12 میلیون هکتار زیر کشت در ایران از ابزارها 
و شــیوه های دقیق اســتفاده می کنند و هشــدار می دهد 
که اگر پای نوآوری در کشــاورزی به میان نیاید، نسلی که 
در حال حاضر روی زمین های کشــاورزی فعالند، آخرین 
نسل کشاورز خواهند بود. او معتقد است: »ما باید این 
پارادایم را عوض کنیم تا فرزندان کشاورزان هم بتوانند روی 
این زمین ها با همیــن بهره وری کار کنند و تنهــا راه آن هم 

نوآوری و خلق ایده های جدید در راستای کشاورزی پایدار 
و مقاومتی است.«

حسینی هم بنیان گذار کســب وکار فضاپایه کشتیار هم 
هست؛ سامانه ای برای مدیریت هوشــمند کشاورزی بر 
اســاس اطالعــات ماهــواره ای. او درباره فعالیتــش در این 
بخش می گوید: »به این دلیل که خرده مالکی در سیستم 
کشاورزی ایران غالب است، وضعیت اقتصادی کشاورزان 
خــوب نیســت و از آنجا کــه کشــاورزی دقیق، کشــاورزی 
پرهزینــه ای اســت، بــرای کشــاورزان صرفــه 
اقتصــادی ندارد کــه در این کار ســرمایه گذاری 
بلندمــدت کننــد. از ایــن رو اســتفاده از 
تصاویــر ماهــواره ای می تواند راهکاری بســیار 
مقرون به صرفــه و کارا برای کشــاورز باشــد و با 
مدیریت دقیق مزارع می توانیم هم هزینه های 
کشاورز را کاهش بدهیم و هم جلو تخریب های 
محیط  زیستی را بگیریم و کشاورزی پایدار را به 

معنای دقیق کلمه محقق کنیم.«

  در انتظار جذب سرمایه
 او تصریح می کند که تجاری ســازی اختــراع جدیدش به 
دلیل ماهیت متفاوتی که با کار در کشتیار دارد، خارج از 
این مجموعه اتفاق می افتد. حســینی که هنوز برای این 
محصول سرمایه گذار مناســبی نیافته و به دنبال جذب 
سرمایه برای تولید انبوه است، درباره اهمیت تجاری سازی 
محصولش می گوید: »این فرموالســیون بابی بــرای ورود 
به این عرصه است و ما می توانیم فرموالسیون های زیاد 
دیگری را متناسب با شرایط کشور درست کنیم که ارزش 
افزوده بسیار بیشتری نســبت به موارد خارجی برایمان 
دارند. اگر بتوانیم تولید اقتصادی این کود را شروع کنیم، 
صددرصد فرموالسیون های دیگری را در رابطه با افزایش 
مقاومت گیاهان به خشکسالی و کاهش مصرف سموم 

پیش خواهم برد.«
حسینی هدف شخصی خود را در زندگی حرفه ای، خلق 
بیشــترین ارزش افزوده ممکن در زمینــه تخصصی اش، 
تغذیه گیاهان، عنوان می کند و می گوید: »من این موضوع 
را در کشــتیار هم مطــرح کــرده ام و تیم تحقیق و توســعه 
کشــتیار به ســمتی رفته که ما بتوانیــم مدیریت تلفیقی 
مزارع را پیاده ســازی کنیــم که طی آن هم مصرف ســموم 
کاهش می یابد و هم عملکرد مزارع با برنامه های درست 
مدیریت افزایش پیدا می کند. ایــن یکی از اهداف اصلی 
من در زندگی حرفه ای بــوده و کودی هم کــه ثبت اختراع 

کرده ام در همین راستاست.«

پایداری داشته باشند. خود کسب وکارها هم به این اهمیت 
واقفند. در واقع ۹2 درصد از رهبران کسب وکارها می گویند 
کاهش انتشار کربن برایشان اهمیت زیادی دارد، اما اینجا 
تعارضــی هــم وجــود دارد؛ به رغم تــالش کســب وکارها در 
راستای پایداری، فشار رقابت آن ها را وامی دارد که از آخرین 
فناوری ها برای سازگاری با شرایط جدید استفاده کنند. پس 

چگونه باید تعادلی میان این دو برقرار کرد؟
شیوع کرونا بسیاری از کامپیوترهای شخصی را در ادارات 
بیکار نگه داشته است و تقریبا یک ســوم این کامپیوترها 
در فضای اداری »اضافه« هســتند. در عوض، لپ تاپ ها و 
تلفن های همراه با اقبال بیشتری مواجه شده اند. در نتیجه 
با بازگشــت بــه زندگــی اداری، بســیاری از کســب وکارها با 
چالش چگونگی دفع دستگاه های غیرضروری مواجهند. 
اگر این دستگاه های اضافی به اشخاص ثالث فروخته شوند 
یا بازیافت شــوند، ســازمان ها می توانند از درآمــد آن برای 

انتقال به شیوه های نوین و انعطاف پذیر کار استفاده کنند 
اما هنوز بسیاری از کسب وکارها این فرصت را درنیافته اند و 

این تجهیزات مازاد در خطر دفن شدن هستند. 
راهــکار ایــن مســائل را بایــد در تغییــر نگرش بــه مالکیت 
جست. برای کاهش هزینه ها، افزایش عملکرد و مدیریت 
زباله هــای الکترونیکــی بایــد اســتراتژی اســتفاده از ایــن 
دســتگاه ها بــر مبنای مــدل اشــتراک مبتنــی بــر خدمات 
باشد. سازمان ها باید به  جای رویکرد »بخر، استفاده کن، 
دور بینداز«، به رویکرد »بردار، بســاز، دوباره استفاده کن، 

بازیافت کن« بپردازند. 

الیاس 
براهویی نژاد

@elyasbn

نوآوری سبز
G R E E N 

I N N O V A T I O N

کپسول جنگل؛ ترکیبی نوآورانه برای کمک به کشاورزان

کود طبیعی؛ غذای سالم

ربات هایی که در سواحل می گردند و ته سیگار جمع می کنند

تعامل ربات و انسان علیه زباله

INTRODUCTIONمعرفی

کودهای شــیمیایی بــا آلودگــی آب و خــاک، عالوه 
بر آلودگی محیط  زیست، امنیت غذایی را نیز به 
خطر می اندازند و مدت هاست که توجه جهان به 
آسیب های این کودها بر محیط  زیست و سالمت 
انســان ها معطوف شده اســت. کســب وکار نوآور 
کپســول جنگل برای مقابله بــا این آســیب  ها و با 
هدف تولید محصوالت سالم، کودهای ارگانیک را 

در اختیار مشتریانش می گذارد.
کپسول جنگل به گفته مهدی رحیمی ابوخیلی، 
بنیان گذار این کسب وکار، ترکیبی جدید و نوآورانه 
اســت که با اصــالح ســاختاری خــاک می تواند به 
مناطقی که خاکشــان فرسوده شــده و از بین رفته 
اســت، قابلیــت کشــت مجــدد بدهــد. او مزیــت 

کپســول جنــگل را نســبت بــه رقبایــش قیمــت  
تمام شــده پایین این محصول و در نتیجه کاهش 

هزینه تمام شده برای کشاورز می داند.
اختصــاص یارانه بــه کودهای شــیمیایی از ســوی 
دولت به شیوه کنونی انتقادهای زیادی را برانگیخته 
است. کپسول جنگل هم یکی از همین منتقدان 
است و معتقد است با اصالح روش های کشت و 
استفاده از کود های ارگانیک می توان محصوالت 

سالمی را برای مردم تولید کرد.
کپسول جنگل تمام بخش های کشاورزی و فضای 
ســبز، باغــداران و شــهرداری ها را بازار هــدف خود 
معرفی کرده است و البته محصوالت خود را برای 

مصارف خانگی هم ارائه می کند. 

»بیچ بــات« و ربات هــای همــکارش کــه نامشــان 
»مپ« است، در پارک ها و سواحل گشت می زنند 
و ته سیگارها و زباله های دیگر را جمع می کنند. این 
ربات ها از هوش مصنوعی برای یافتن و جمع آوری 
زباله ها استفاده می کنند. سازندگان بیچ بات )یا به 
اختصار بی بــی( یک بازی موبایلی هم ســاخته اند 
که با آن هرکســی می تواند با تلفن هوشمندش به 
این ربات ها کمک کند با دقت بیشتری پی زباله ها 
بگردند.  ربات های کوچک تر به نام مپ دستیاران 
بی بــی  هســتند و در پیــدا کــردن زباله هــا کمکــش 
می کنند. اگر این ربات ها از زباله  بودن چیزی مطمئن 
نباشــند، تصویری از آن می گیرند و در اپلیکیشن 
موبایلی این پروژه منتشر می کنند تا مردم بگویند 
این زباله است یا نه. بیچ بات از داده هایی که کاربران 
در اختیارش می گذارند، برای قوی تر کردن سیستم 

تشــخیص خود اســتفاده می کند. ادوین بــاس، از 
ســازندگان این ربات، می گوید: »ایــن جذاب ترین 
بخــش کار اســت. ما تعامــل میــان انســان و ربات 
را برقــرار کرده ایــم و این گونــه مــردم می تواننــد بــه 

هوشمندترشدن ربات ها کمک کنند.«
ایــن ربات هــا را شــرکت تک تیکــس بــا همــکاری 
دانشجویان دانشگاه فناوری دلفت هلند ساخته 
 Trove اســت. ســازندگان این ربات از اپلیکیشــن
مایکروسافت برای دریافت میلیون ها عکس از فیلتر 
سیگار و زباله های دیگر در جهت تشخیص آن ها 
استفاده کرده اند. فیلتر سیگار که فعال اصلی ترین 
ســوژه این ربات هاســت، به تنهایی آســیبی جدی 
برای آب ها به شــمار مــی رود. فیلتر ســیگار یکی از 
پرشمارترین انواع زباله هاست و تنها یکی از آن ها 

می تواند صدها لیتر آب را آلوده کند.
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جهان آينده
F U T U R E
W O R L D

راننده ها، بخش حمل و نقل عمومی و پیک ها

پهپادهای شگفت انگیز

خدمات خرده فروشی، بازاریابی و محققان بازار

ربات ها در خدمت انسان ها یا به جای آن ها؟

REVIEWبررسی

از پهپادهــا تا ماشــین های خــودکار و اتوبوس های 
هوشمند، همه نشانه ها بیانگر اتوماسیون سریع و 
بهینه بخش حمل و نقل عمومی هستند. روزنامه 
لس آنجلس تایمز پیش بینی می کنــد که بیش از 
1/7 میلیون راننده کامیون و تریلــی آمریکایی در 
دهه آینده مشاغل خود را با وسایل نقلیه هوشمند 
از دست خواهند داد. شاید با وجود حضور فعلی 
و در دســترس ماشــین های هوشــمند، ایــن مــورد 

سریع تر از بقیه موارد در حال وقوع باشد.
پیک های بخشــی حیاتی خرید و فروش آنالین 
هستند. در اصل خدمات پستی و زنجیره های 

تأمین کاال  که یکی از ستون های زندگی مدرنند 
نیز وابســته بــه پیک ها هســتند. در ســال های 
اخیر شــاهد خیــزش پهپادهــا به عنوان نســل 
جدید پیک ها برای کاالهای کوچک تر بوده ایم. 
حتی آمــازون نیــز ایــن ربات هــای پرنــده را برای 
ارســال محصــوالت خــود بــه کار گرفته اســت. 
شــاید تــا جایگزینــی کامــل پیک هــا خصوصــا 
بــرای کاالهای ســنگین راهــی طوالنــی در پیش 
باشــد، اما می توان گفت که جایگزینی پیک ها 
بــا اتوماســیون و پهپادهــا دیــر و زود دارد، ولــی 

سوخت و سوز ندارد.

ســناریوها و نیازهای رســیدگی بــرای خدمات 
خرده فروشــی محــدود و قابــل پیش بینــی 
هســتند. بنابراین جای تعجب نیســت که در 
این حوزه نیز شــاهد ورود قدرتمند ماشــین ها 
و ربات های هوشمند باشــیم. یکی از خدمات 
بســیار جالب کــه توســط ربات ها قابــل انجام 
است، ذخیره کردن الگوهای خرید هر مشتری 
و پیشــنهاد محصوالت مشــابه بر اساس این 
الگوســت. از همیــن حــاال هــم در بســیاری از 
فروشــگاه های اروپایــی بخش هایــی ماننــد 
پرداخت و ثبت رســید توســط ربات ها و بدون 

دخالت انسان انجام می شود.
ایــن دو شــغل در دهه هــای متوالــی بــرای 

شــرکت های هــر صنعتــی از اهمیــت بســیار 
باالیــی برخــوردار بــوده و اکنــون نیــز یکــی از 
موقعیت هــای کلیــدی در عمــوم شــرکت های 
عرضه کننــده بــه شــمار می رونــد. امــا ماننــد 
هر شــغل دیگــری کــه بــا تحلیــل داده و ترویج 
اطالعات سرو کار دارد، محققان بازار نیز بدون 
شــک عملکردی ضعیف تر نســبت بــه رقبای 
ربات خود خواهند داشت. برای مثال گوگل در 
سرویس تبلیغاتی خود به طور غالب از ربات ها 
و کامپیوترهــای دارای هــوش مصنوعــی بــرای 
تحلیل اســتفاده می کنــد. روندی کــه در حال 
سرایت و غلبه بر این شــغل تا حد جایگزینی 

کامل آن است.

وقتــی از فنــاوری و روندهــای مختلــف و غالب بــر آن حرف 
می زنیم، الزم است آگاه باشیم بیشتر روندهایی که درباره 
آن هــا می شــنویم و می خوانیم، عمومــا زیرمجموعــه روند 
بســیار بزرگ تــر و دربرگیرنــده ای به نــام »انقــالب صنعتی 
چهارم« اتفــاق می افتنــد. با وجــود اینکــه بســیاری از این 
فناوری هــا مانند چــاپ ســه بعدی، کامپیوترهــای کوانتوم، 
هــوش مصنوعــی، اینترنــت 5G و... در بســیاری از مــوارد 
زندگی بشری را سهولت می بخشند اما در طبقات پایین تر 
هرم طبقات اجتماعی، باعث می شوند بسیاری از کارگران 
و حتــی کارمنــدان طبقــات باالتــر شــغل های خــود را در 
خطر نابــودی ببیننــد. برخــی ماننــد مجله فورچــون حتی 
پیش بینی هایــی افراطــی ماننــد از بیــن رفتــن ۴0 درصد از 
مشــاغل آمریکایی تا دهه آینــده را انجام داده انــد. در این 
مطلب به مشــاغلی می پردازیم کــه در طــول دو دهه آینده 

بقای خود را در خطر می بینند. 

  مدیران خدمات مشتری
 یکی از واقعیاتی که در شــرکت های بزرگ درک 
شده، این است که خدمات مشتری در نهایت 
شامل یک سری سناریوهای محدود و نه چندان 
پیچیــده اســت و از ایــن رو شــروع بــه تحقیق و 
توســعه کرده انــد تــا کارمنــدان خــود در بخــش 
خدمــات مشــتری را بــا ربات هــای دارای هــوش 
مصنوعی جایگزین کنند. در کشور خودمان نیز 

بسیاری از فروشگاه ها، از شــکل های اولیه چت بات ها برای 
بخش اول پاسخگویی خود به مشتریان استفاده می کنند. 
جایگزینی کلی این کارکنان در آینده با هوش مصنوعی دور 

از ذهن نیست. 

  مدیریت داده ها و حسابداری
 یکــی از رشــته های دانشــگاهی و مشــاغلی کــه به ســرعت 
محبوبیت آن در حــال کاهش و در آســتانه انقراض اســت، 
مدیریت داده ها و حسابداری اســت. به ندرت کسی را پیدا 
می کنید که به این حوزه به عنوان حرفه خود در آینده بنگرد 
و دلیل آن نیز واضح است. هیچ وظیفه ای در این حوزه وجود 
ندارد که انسان در آن بتواند به سرعت و دقت یک کامپیوتر 

عمل کند. یادگیری ماشــینی و هوش مصنوعــی دو فناوری 
اصلی انقالب صنعتی چهارم هستند که خیلی زود به نقش 

انسان ها در این مشاغل پایان خواهند داد. 

  نمونه خوانی
 قبــال در کارنــگ بــه چالش هــای صنعــت نشــر در برابــر 
ابرشــرکت ها و پیشــرفت فناوری پرداخته ایم. نمونه خوانی 
شاید اولین شغلی باشــد که با رشــد فناوری در این صنعت 
از بین مــی رود. حتمــا در هنگام تایپ در گوشــی هوشــمند 
خود متوجــه هــوش مصنوعی قوی گوشــی خــود در اصالح 
اشــکاالت امالیــی و دســتوری خــود شــده اید. یکــی از 
معروف ترین برنامه های مخصوص نمونه خوان و ویراستاری 
در زبان انگلیسی که از محبوبیت روزافزونی برخوردار است، 

Grammarly است. 

  ساخت و ساز و خط تولید 
با فاصله زیاد، آینده مشاغل این بخش بیشترین 
نگرانی ها و توجه ها را در رســانه ها به خود جلب 
کرده اســت. دالیــل خوبی هــم برای ایــن نگرانی 
وجود دارد. این صنعت هم حیاتی و هم جهانی 
است و این بدان معنی است که تعداد زیادی در 
ســطح جهان در این دسته از مشــاغل فعالیت 
می کننــد. از همین حاال زنجیره تولید بســیاری 
از شرکت های بزرگ دنیا در بخش های مختلف 
اتوماتیزه شده و خیلی زود ممکن است کار در ساخت و ساز و 
خط تولید ابرشرکت ها نیز مانند نمونه خوانی قابل جایگزینی 

باشد. 

  پزشکان
 حذف کامل پزشکان و جایگزینی آن ها توسط ربات ها شاید 
بسیار دور از ذهن باشد، اما همانطور تله مدیسین یا پزشکی 
از راه دور به سرعت در حال پیشــرفت و کسب اقبال است. 
جراحی های رباتیک که از دقــت باالتری برخوردارنــد و از راه 
دور نیز قابل انجامند، در حال تحقیق و توسعه با سرعت باال 
هســتند و شــاید در آینده نه چندان دور، نقش پزشک های 

انسان بیشتر در قالب یک سرپرست و ناظر باشد. 

انقالب صنعتی چهارم و مشاغلی که در دو دهه آینده از 
بین خواهد برد

خیلیدور،خیلینزدیک

پارسا خاک نژاد
 

Parsa.khaknezhad
@gmail.com
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جهان آينده
F U T U R E
W O R L D

در اقتصاد خطی امروز، مواد خام و منابع اولیه از کشورهای 
دارای این منابع اســتخراج می شوند و به  ســوی کارخانه ها 
برای تولیــد محصول نهایــی می روند. محصــول نهایی بار 
دیگر مســیری طوالنی یــا کوتــاه را برای رســیدن به دســت 

مصرف کننــده طــی خواهــد کــرد، تــا زمانی که 
بخواهــد بــا محصــوالت جدیدتــری جایگزین 
شــود. در این حالت منابع اولیه به شکل انبوه 
و در ســطح بین المللــی اســتفاده می شــوند و 
تنها قســمت کمی از آن ها بازیافت می شوند. 
بــرای اقتصــاد  روندهــای پیش بینی شــده 
چرخشــی اما متفاوت از شــرایط فعلی است؛ 
رونــدی کــه یکــی از راه های رســیدن بــه اهداف 
مطلوب زیست محیطی کشورها تا پایان سال 
2050 اســت. در اقتصــاد چرخشــی، بــا اتخاذ 
اســتراتژی های کارآمــد، مــواد اولیــه و خام طی 

مراحل تولید و استفاده از یک محصول استفاده می شوند، 
امــا دور انداختــه نمی شــوند و کارخانه هــا و شــرکت ها 

می توانند آن ها را بازیافت و دوباره استفاده کنند.

  رشد تولید ناخالص داخلی
 اقتصاد چرخشــی هم از جهت حفظ مــواد اولیه اهمیت 

دارد، هم ایــن امکان را بــرای اقتصاد جهانــی مهیا می کند 
که به رشــد خود ادامه دهــد. امروزه تنها 12 درصــد از مواد 
اولیه برای تولید محصوالت، بازیافتی هستند. بسیاری از 
محصوالت عمر کوتاهــی دارند و یکبار مصرف هســتند و 
به زودی خراب و غیرقابل اســتفاده می شــوند. 
به ایــن ترتیب ســرمایه زیادی اتالف می شــود، 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ضرر می بینند 
و منابــع کــره زمیــن نیــز رو به نابــودی مــی رود. 
پیش بینــی می شــود بــا اتخــاذ و به کارگیــری 
اصــول اقتصــاد چرخشــی، تولیــد ناخالــص 
داخلی اتحادیه اروپا تا پایان سال 2030، 0/5 
درصــد رشــد داشــته باشــد و 700 هزار شــغل 
جدید به  وجود آید؛ اتفاقی که قاعدتا در سایر 
قسمت های جهان نیز قابل پیاده شدن است.

  مهم به اندازه اینترنت
 در حال حاضر اکثر اقداماتی که برای نیل به اهداف اقتصاد 
چرخشــی صورت می گیــرد، پروژه هایی فــردی و متمرکز بر 
منابع مادی هســتند. اما برای رسیدن به اجماعی جهانی 
در میــان کشــورها و صنایــع مختلــف، نیازمنــد ســاختن 
زیرســاخت های دیجیتالی منســجمی به عنوان پشتوانه 

 اقتصاد چرخشی جهانی یا همان
 Circular Economy نیازمند فناوری  دیجیتال است

بازیافت،700هزارشغل
جدیدایجادمیکند

این طرح هســتیم و عــدم توجه به این مســئله، بــه معنای 
به مخاطــره افتادن اهــداف زیســت محیطی کــره زمین در 
آینده نزدیک است. دولت ها باید چارچوب های سیاسی، 
اقتصــادی و قانونــی الزم را بــرای گــذار بــه ســمت اقتصــاد 
چرخشی فراهم کنند؛ اتفاقی که احتماال در 30 سال آینده 
همان قدر بــرای رشــد اقتصــادی و توســعه پایــدار اهمیت 
خواهد داشــت که گســترش اینترنت در 30 سال گذشته 

اهمیت پیدا کرده است. 

  لزوم ایجاد زیرساخت های الزم
 در ایــران نیــز چنیــن قوانینــی در گذشــته بــه تصویــب 
رسیده اند؛ بر اســاس ماده ۴ قانون مدیریت پسماندها در 
ایــران، دســتگاه های اجرایی ذی ربط موظف شــدند جهت 
بازیافت و دفع پســماندها تدابیــر الزم را بــه ترتیبی اتخاذ 
کنند که مقررات تنظیم شــده موجب شود تولید و مصرف 
پسماند کمتری ایجاد کند و استفاده از مواد اولیه بازیافتی 
در تولید گسترش یابد و مسئولیت بخشــی از هزینه های 
بازیافت بــر عهــده تولیدکننــدگان محصوالت قــرار گیرد. 
در ماده 6 ایــن قانون هم اعالم شــده اســت تولیدکنندگان 
و واردکنندگان مــواد اولیه، قطعــات و کاالهایی کــه تمام یا 
قســمتی از آن ها قابل بازیافت اســت، موظف به بازیافت 
پســماند حاصل از مــواد و کاالهــای خود هســتند، در غیر 
این صورت باید یک  در  هــزار ارزش کاالی خود را در ابتدای 
زنجیره از طریــق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حســاب 
متمرکز وجوه وزارت کشــور نزد خزانه داری کل کشور واریز 
کنند. منابع وصولی برای بازیافت پســماندهای حاصل از 
کاالهای مزبور )ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند 
به مواد و انرژی( با اولویت مشــارکت بخش  خصوصی و با 

نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود.
اما نیل به چنین هدفی، بدون فراهم آوردن زیرساخت های 
دیجیتالــی و فناوری هــای الزم، بســیار آهســته تر تجربــه 
خواهد شد، برای ســرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد 
داشت و این به معنای رشــد اقتصادی کمتر و کاهش فقر 

کمتر است.

زهرا طاهری  

Parishad.thr
@gmail.com

ANALYSISتحلیل

چگونه تنش های محیط 
کاری را حل کنیم؟
میان داری 
کسب وکاری

بارها گفته شــده محیط های کاری شاد و 
بدون تنش، خالق تر و پویاتر هستند. اما 
معموال کارفرمایان و کارمندان در برقراری 
ارتباط با یکدیگر مشــکل دارند. ولی اگر 
چنیــن محیط هــای کاری ایجاد نشــوند، 
هماهنگی بیــن نیروهــای کاری مختلف 
بــه حداقل می رســد؛ اتفاقی کــه احتماال 
به کاهش کیفیت محصوالت، نقص در 
ارائه خدمات و نارضایتی مشتریان منجر 

خواهد شد. 
در شــرایط اقتصــادی فعلــی، احتمــال 
افزایش تنش میان کارفرمایان و کارگران و 
کارمندان وجود دارد. عدم حمایت قانونی 
از کارگــران، حــل تنش هــای کاری از طرق 
قانونی مرســوم و رایج را مشــکل می کند. 
بنابراین استفاده از راه حل های جایگزین 
برای کاهــش تنش ها و مشــکالت هم به 
نفع نیروی انسانی است و هم احتماال به 
رشد و سوددهی شرکت ها کمک خواهد 
کــرد. یکــی از ایــن راهکارهــا، اســتفاده از 
میانجی گری اســت. حضور یــک نیروی 
بی طرف به عنوان میانجــی حرفه ای حل 
اختالفــات دو طــرف می توانــد جایگزین 
راهکارهــای ســنتی شــود. از ایــن راهــکار 
می تــوان بــرای حــل مناقشــات داخلی و 
بیرونی استفاده کرد. در بسیاری از مواقع 
مشکالت از آنجا ناشی می شود که طرفین 
احســاس می کننــد مسائلشــان بــرای 
دیگری مهم نیست و ابزاری برای رساندن 
صدایشان به دیگری ندارند. بی طرف بودن 
میانجی گر این مزیت را دارد که او می تواند 
به عنوان یک مشاهده گر مسائل را مورد 
ارزیابی قرار دهد و ریشه آن ها را شناسایی 
کند. مهم  است که شرکت در این فرایند، 
برای هر دو طرف دعوا داوطلبانه باشــد تا 
احســاس فشــار و اضطــراب را مضاعف 

نکند. 
در یــک منازعــه قانونــی، برنــده و بازنــده 
مشــخص می شــوند، امــا در فراینــد 
واســطه گری هیــچ برنــده و بازنــده قطعی 
وجــود نــدارد و مهــم این اســت کــه افراد 
با مشــارکت یکدیگر، مســئله و راه حل را 
تعریــف کننــد. چنیــن چیزی احســاس 
تعلق افراد به شــرکت را افزایش می دهد، 
اخالق کاری با مشــارکت اعضا نوشــته و 
اجرا خواهد شد و در نتیجه محیط کاری 
بــه جایــی امــن و بســتری مناســب برای 
ارتباط سازنده مبدل خواهد شد. اتفاقی 
که احتماال به افزایش بهره وری و کیفیت 

محصوالت خواهد انجامید. 
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بيلبورد
B I L L B O A R D

نگاهی به تالش جنسیت زده دومینو برای 
دیده شدن بیشتر

یــک تکنیــک قدیمــی و آشــنا، ســاختن تبلیغــی اســت که 
واکنش های بســیاری را به خود جلب می کنــد و حتی بعد از 
ممنوعیت پخشش، در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شود. این روزها در هر گروه و محفلی، صحبت از تبلیغات 
اخیر دومینو است. تبلیغاتی که این بار به جای نمایش مادر 
بی نقص، همسر هنرمند یا دختر محجوب خانه، زن را با چهره 
جدیدی در مقابل دوربین نشانده است؛ چهره ای که گروهی از 
بینندگان با خنده و تمسخر از کنار آن گذشتند و گروهی دیگر 

آن را توهین آمیز تلقی کردند.

  دیروز در آشپزخانه، امروز...
 عمــر جنســیت زدگی در تبلیغــات بــه درازای عمــر صنعت 
تبلیغات است. شاید تصویر کلیشه ای مرد نان آور خانواده در 
کنار زنی که خندان لباس ها را می شوید، خانه را برق می اندازد 
و غذاهای رنگارنگ روی پیشــخان آشــپزخانه می گــذارد، در 
تبلیغات دهــه 50 میالدی تصویری پرتکرار بــود، اما صنعت 
تبلیغات ما تا همین امروز هم بر آن تکیه کرده و این نقش ها 

را بازتولید می کند.
در سال های گذشته به دلیل محدودیت های ممیزی و پخش، 
نگاه جنســیت زده در تبلیغات را تنها در آگهی هایی که برای 
تکرار نقش »مدیران آشــپزخانه« تالش می کردند مشاهده 
می کردیم، اما دومینو نشــان داد که در صورت کمرنگ شدن 
ممیزی هــا، باز هــم میانه ای بــا تغییر مســیر نــدارد و ترجیح 
می دهد به جای ارائه تصویری حقیقی از زنان، روایت تازه ای از 

جنسیت زدگی را به بازار تبلیغات ارائه کند.

در حالــی کــه امــروز زنــان بســیاری از نقش هــای مدیریتی و 
تأثیرگــذار را در همــان آژانس هــای تبلیغاتــی یا شــرکت های 
تولیدکننده به خود اختصاص داده اند، سازندگان آگهی های 
تبلیغاتی، همچنــان به رفتن از کوتاه ترین مســیر بــرای دیده 
شــدن چنگ می زنند. مســیری کــه یــک روز زن را در هیئت 
مادری که لکه شکالتی بستنی را از لباس کودکش می شوید به 
تصویر می کشد و روز دیگر، او را با اطوارهای مختلف در نقش 

مصرف کننده محصول جا می زند.

  من تو را نمی بینم، ولی تو من را ببین
 جین کانینگهام و فیلیپا رابرتز که سال هاســت بــه نگارش و 
پژوهش در حوزه تبلیغات مشغولند، در یکی از بررسی های 
اخیرشــان به موضــوع جنســیت زدگی در صنعت تبلیغات 
پرداختند. آن ها در پژوهشی 12 ساله دریافتند که تبلیغات 
جنسیت زده موضوعی نیست که به دهه 50 میالدی محدود 
مانده باشــد. گزارش های آن ها حاکــی از این بود کــه از هر ده 
آگهی تبلیغاتی، تنها یک آگهی با حضور زنان ساخته می شود 
و همان یک آگهی هم به ندرت تصویری قابل قبــول از زنان را 

به نمایش می گذارد.
گرچه صنعت پویای تبلیغــات جهانی در ســال های اخیر از 
کلیشه های جنســیت زده فاصله بیشــتری گرفته است، اما 
حتی در نمایش زنان قدرتمند، شجاع و توانمندی که ایفاگر 
نقش های تبلیغاتی هستند، یک باور کلی را می توان مشاهده 
کرد؛ بــاوری کــه می گوید »شــما هنــوز به انــدازه کافــی خوب 
نیستید و برای رسیدن به تصویری که در تبلیغات ما می بینید، 

مراتحقیرکن
امافراموشنکن! گلزار این بار روی بیلبورد 

هایپرکار

هر دم به لباس دگر 
وقتی اتوبان حکیم را از مسیر شرق به غرب 
طی می کنیــد، بازیگــر خوش پوشــی را که 
بیشتر از بازی های درخشانش با لباس ها 
گران قیمتش در ذهن می ماند، روی تابلوی 
تبلیغاتی هایپــرکار می بینید؛ بــا آمدن از 
مســیر غرب بــه شــرق همــان اتوبــان هم 
می توانید او را در تبلیغات دی جی سرویس 
ببینیــد. محمدرضــا گلــزار کــه یــک روز 
نوشــیدنی در دســت می گیــرد و یــک روز 
مسواک، این بار چهره ای متفاوت از خود 
را به خیابان های شهر کشــانده  است. در 
حالی کــه هنوز تبلیغات دیجی ســرویس 
و تصویر گلزار کت وشلوارپوش گوشی به 
دست را حتی در همان بزرگراه هم می توان 
دید، گلزار لباس کار پوشیده و با چهره ای 
خســته، گوشــه ای از تصویــر تبلیغاتــی 

هایپرکار را اشغال کرده است.
استفاده از چهره های مشهور در صنعت 
تبلیغــات ســابقه ای طوالنــی دارد. ایــن 
چهره ها کــه گاهی به عنــوان ســفیر برند 
معرفی می شوند و گاه تنها با حضورشان 
برندهــا را تأییــد می کننــد، گرچــه هزینه 
باالیی روی دســت شــرکت ها می گذارند، 
اما اغلب به دیده شدن تبلیغاتشان کمک 

بزرگی می کنند.
در شــرایطی کــه حضــور ســلبریتی ها در 
صنعــت تبلیغــات هزینــه زیــادی را بــه 
سازمان ها و کسب  وکارها تحمیل می کند، 
اســتفاده درســت از یک چهره را می توان 
مهم ترین اصل دانســت. چهــره ای که از 
نظر بیننــدگان آن تبلیغــات، با محصول 
یا پیــام مورد نظر تناســب داشــته باشــد، 
می تواند اثرگــذاری کمپین های تبلیغاتی 

را باال ببرد.
حضــور گلــزار برندپــوش در هیئــت یــک 
تعمیرکار خودرو، بدون تردید برای هیچ یک 
از بینندگان باورپذیر نیست. از سوی دیگر، 
وقتی این چهره همزمان با اکران تبلیغات 
هایپرکار، بار تبلیغات دی جی سرویس را 
هم به دوش می کشــد، بعید اســت که از 

پس انتظار مجریان کمپین بربیاید.
در روزهــای خاموشــی ســینما و تئاتــر و 
کنســرت ها، بعیــد نیســت کــه بســیاری 
از هنرمنــدان بــه حضــور در کمپین هــای 
تبلیغاتی تمایل داشته باشند، اما حتی در 

HINTنکته

افزایــش آگاهــی مصرف کنندگان نســبت بــه محصول ها 
و برندهــا، تنهــا یکــی از نقش هایــی اســت کــه قرار اســت 
بیلبوردهای تبلیغاتی ایفا کنند. بررسی ها نشان می دهد که 
بیلبوردها نه تنها به افزایش برندآگاهی مشتریان آتی کمک 
می کنند، بلکه بر تصمیم مصرف کنندگان فصلی هم تأثیر 
می گذارند. افزایش نرخ نگهداشت مشتری، یکی دیگر از 
اهدافی است که به واسطه  آن، شمار بیلبوردها را در گوشه 
و کنار شهر باال می برد. اما آیا با آشفته کردن فضای شهری، 

چرخ صنایع و کسب وکارها سریع تر می چرخد؟

 صنعت تبلیغات به بیلبوردها نیاز دارد
برخالف تصور رایج، بیلبوردها بیشتر از بسیاری 
از روش هــای تبلیغاتی بــه افزایش نرخ نگهداشــت کمک 
می کنــد. بــا افزایــش دســته بندی مخاطبــان، ســازندگان 
آگهی هــای تبلیغاتــی و شــرکت های ســفارش دهنده، بــا 

چالش هــای بیشــتری روبــه رو می شــوند. انتخاب رســانه 
درست و ارائه پیام متناسب با مخاطبان آن رسانه، چالشی 
اســت کــه بــا بــه میــدان آمــدن ابزارهــای ارتباطــی جدید، 
پیچیدگی بیشــتری پیدا کرده اســت. روی دیگر سکه هم 
دسترسی مخاطبان به انتخاب های بیشتر و البته پیدا شدن 
راه های فرار از محتواهای ناخوشایند است. مخاطبانی که 
با در اختیار داشــتن یک موس یا دستگاه ســاده کنترل از 
راه دور، می تواننــد صفحه ای را ببندند، شــبکه ای را عوض 
کنند و به پیامی که وقت و هزینه زیادی برای تولیدش شده، 
مجال پخش ندهنــد.  در شــرایطی که مقابله بــا پیام های 
تلویزیونی، رادیویی، اینترنتی و چاپی برای مخاطبان ساده تر 
از قبل شده، بیلبوردها ابزار مناسبی برای تبلیغات به نظر 
می رســند. ابزاری کــه مخاطب به راحتــی از پس فــرار از آن 
برنمی آیــد و در طول مســیر هــر روزه خــود بارهــا و بارها در 

معرض آن قرار می گیرد.

یک انتخاب 
سنتی برای 

دنیای صنعتی
آیا بیلبوردهای تبلیغاتی 

به افزایش نرخ نگهداشت 
مشتری کمک می کنند؟

باید بیشتر تالش کنید«!

  ما دیده شدیم! این کافی نیست؟
 اینجا ایران است! جایی که هنوز رد پای تبلیغات جنسیت زده 
را به هر شــکلی می توان دید. تردیدی نیســت که سازندگان 
ایــن آگهــی هــم درســت ماننــد ســفارش دهندگان آن، از 
محدودیت های موجود آگاه بوده اند و باز هم نمی توان تردیدی 
داشــت که آن ها انتظار روبه رو شــدن با واکنش های بسیار و 
جلوگیری از پخش تبلیغاتشان را داشته اند. اما از نظر گروهی 
از فعاالن این حــوزه، دومینو با تکرار کلیشــه هایی که نه تنها 
از نظر ممیــزان قابل پذیرش نیســت، بلکه از نــگاه گروهی از 
مخاطبان هم جنسیت زده و غیرقابل قبول است، برای بیشتر 

دیده شدن تالش کرده است.
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مارکتينگ
M A R K E T I N G

تبلیغــات اخیــر دومینــو کــه بــه دور از محدودیت هــای 
صداوسیمایی در فضای مجازی دست به دست شده، شاید 
بیشتر از هر آگهی تلویزیونی دیده شده باشد. اما واقعیت این 
است که دنیای تبلیغات، از عصر دیده شدن به هر قیمتی عبور 
کرده است. حاال مخاطب سواد رسانه ای و دانش اجتماعی 
باالتری دارد و تنها با »به یاد ماندن« یک آگهی، به قفسه های 
فروشگاه ها هجوم نمی برد؛ و اگر هم ببرد، حضور او به معنای 

افزایش اعتبار برند نیست.
مطالعات مختلفــی ثابــت کرده اند کــه به نمایش گذاشــتن 
تصویر شــیءواره از زنان، احتمال به یاد ماندن آگهی را باالتر 
می برد. برخی از این مطالعات نشــان می دهند که بینندگان 
ایــن دســته از آگهی هــا احتمــاال نــام برنــد یــا محصــول را در 
بازه زمانی طوالنی تــری به خاطر می ســپارند. برخــی دیگر از 

پژوهش ها هم می گویند که از میان بیننــدگان این آگهی ها، 
زنان به احتمال بیشتری نام برند را به خاطر آورند.

شاید ســازندگان ویدئو تبلیغاتی دومینو، با اســتناد به این 
دسته از پژوهش ها یا با تکیه بر تجربه های پیشین تصمیم 
به ساخت این آگهی گرفته باشند. اما واقعیت این است که 
به یاد آوردن نام برند، به معنای تقویت آن نیست. نمی توان 
انکار کرد که هر فعالیت تبلیغاتی، در ایجاد تصویر برند در 
ذهن مخاطبان و مشــتریان تأثیرگذار اســت. بازنشر مکرر 
تبلیغات جنســیت زده، در دوره ای که آلویز بــرای به تصویر 
کشیدن قدرت زنان تالش می کند و داو چهره ای متفاوت را 
از زن به تصویر می کشد، شاید به یادآوری بهتر برند کمک 
کند، اما بدون تردید بــه ایجاد »تصویر برند« بهتر خدمتی 

نمی کند.

 همه از این شهرهای شلوغ خسته اند
آلودگی های زیست محیطی، خطر حواس پرتی 
راننــدگان و عابــران، آشــفتگی های بصــری و ترویــج 
مصرف گرایــی، دغدغه هایــی اســت کــه بســیاری را بــه 
مخالفان بیلبوردهای شــهری تبدیل کرده است. گرچه 
این دغدغه های بجا با افزایش تعداد تابلوهای تبلیغاتی 
افزایــش پیدا می کننــد، اما ایــن واقعیت هــای نامطلوب 
چیزی از اثربخشــی تبلیغــات محیطــی در افزایش نرخ 
نگهداشت مشتری کم نمی کند. نمایشگرهای تبلیغاتی 
بزرگ که از فواصل دور قابل مشــاهده هستند، معموال 
هزینه گزافــی را بــه کســب و کارها تحمیل می کننــد، اما 
بیلبوردهــا اغلــب بــا هزینــه پایین تــر قابــل دسترســی 
هســتند. بررســی های انجام شــده در مــورد اثربخشــی 
بیلبوردهای تبلیغاتی، نتایج واضحی را به همراه داشته 

است:

- تابلوهای تبلیغاتی توانایی یادآوری دوباره توسط مخاطبان 
را دارند.

- مکان یابــی درســت، مهم تریــن نقــش را در موفقیــت یا 
شکست بیلبوردها بازی می کند.

- خالقیت در همه ابعاد اجرای یک بیلبورد، از کپی ها گرفته 
تا سازه ها، اهمیت زیادی دارد.

- بیلبوردها بر افزایش فروش هم تأثیر می گذارند.
- این تابلوهای تبلیغاتی، گاهی الگوهای مصرف نامطلوبی 

را تقویت می کنند.

اجرای طرح تبلیغاتی در 30 دقیقه

بک گراند عکس آماده را عوض کن

REVIEWبررسی

تابلوهایــی که بــا متن هــای طوالنــی پر شــده اند یا 
رویشان یک نقش تکراری نشسته، این روزها شهر 
را پر کرده اند. به لطف سایت هایی مثل فری پیک یا 
شاتراســتاک که عکس را رایگان یا با هزینه اندک 
در اختیــار دانلودکنندگان قــرار می دهنــد، اجرای 
یــک طــرح تبلیغاتــی دیگــر زمان بر نیســت. حاال 
آژانس ها می توانند تنها در یک روز چند پروژه را به 
سرانجام برسانند و شــرکت ها هم بدون پرداخت 
هزینه مدلینگ و عکاسی، از پس دریافت یک طرح 
خــوش آب و رنــگ برمی آیند. تنها حلقــه مفقوده 
در این میان، خالقیت و تالش بــرای ارائه یک پیام 
متفاوت بــه مخاطــب اســت. یعنی دقیقــا همان 
چیزی که می تواند اثربخشی یک تابلو تبلیغاتی 

را تضمین کند.

 قشنگ باشه، ارزون باشه
شاید یادتان باشد؛ همین چند ماه پیش 
بود که فرخنده شــهر را بــا تبلیغاتی کــه غلط های 
نگارشــی اش بیشــتر از طرح اصلی اش در چشــم 
مخاطــب می نشســت، پر کــرده بــود. کمــی بعد، 
فرمــول اجــرای تبلیغــات شــهری فرخنــده تغییر 
کرد. این بــار تالش شــده بود تا بــا تصاویــری که از 
ماجراجویــی مصرف کننــدگان حکایــت می کــرد، 
محصول جدید این شرکت تبلیغ شود. محصولی 
که طعم میوه های جنگی داشت، نامش به سختی 
از روی بســته بندی خوانــده می شــد و در دســت 
ماجراجویان قرار گرفته بود. اما مشکل اینجا بود که 
ماجراجویان روی تصویر، مصرف کنندگان واقعی 
بیســکوییت فرخنده نبودند. این بــار ایده پردازان 
یک تصویر تکراری را در جست و جوهای اینترنتی 
پیدا کرده بودند، بک گراند آن را تغییر داده بودند و 
در دست ماجراجویان دانلودی، یک بیسکوییت 

هم قرار داده بودند.

 برای در خاطر مانــدن راهی پیدا 
کنید

در حالــی کــه کاربــران شــبکه های اجتماعــی، 
واکنش های چندان مثبتی را به این طرح ها نشان 
نمی دادنــد، »کافــه بازاریابــی« در اینســتاگرام، 
در نظر ســنجی خــود اثربخشــی ایــن تبلیــغ را به 
چالش کشید. در این نظرسنجی به یاد ماندن نام 
محصول پس از گذشــت یک  مــاه از اکــران آگهی 

مورد پرسش قرار گرفته بود.
اکانــت  یــک  نظرســنجی  نمی تــوان  گرچــه 
اینســتاگرامی را بــه همــه کســانی کــه در ســطح 
شــهر با این تابلوها روبه رو شــده اند تعمیــم داد، 
اما به ســادگی هم نمی توان از کنار نتایج آن عبور 
کــرد. در میــان شــرکت کنندگان این نظرســنجی 
اینســتاگرامی کــه بــه حــوزه تبلیغــات عالقه مند 
هســتند و جزئیــات طرح هــا و کپی هــا را مــورد 
توجــه قــرار می دهنــد، تنهــا 13/5 درصــد افــراد 
نام محصول را به درستی تشــخیص داده بودند. 
جالب اینجا بود که 6۴/5 درصد شرکت کنندگان 
حتی نام مشابهی را انتخاب نکرده بودند و گزینه 

»نمی دانم« را برگزیده بودند.
به لطف فروش بی وقفه فضاهای شهری، این روزها 
شهر تهران برای هر گونه ای از تابلوهای تبلیغاتی جا 
دارد و به لطف ترافیک های بی پایان، بعید است که 
این تابلوها از چشم بینندگان پنهان بماند. اما حتی 
در چنین شــرایطی هم نمی تــوان اثربخــش بودن 
تبلیغات را مطلق دانست. بدون وجود خالقیت و 
تالش برای ارائه روایتی متفاوت، بدون تردید همه 
این تابلوهای تکراری در ذهن بینندگان خسته شان 

جایی پیدا نمی کنند.



شــــــــــــــــمــــــــــــاره 13 
2۴ مــــــــــــــرداد1۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

24

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

آموزه های مقایسه دو زیرساخت برتر نوآوری دنیا 
برای زیست بوم نوآوری ایران

 آلمان در نوآوری 
سرتر از  آمریکاسـت؟

شتاب برنامه های نوآوری و دگرگون هایی که در این زمینه رخ 
می دهد، در کنار دشواری هایی که گریبانگیر کسب وکارهای 
کشور است، زمان و زمینه بررسی مناســب روندها و نتایج 
آن ها را از بین برده اســت. اما نگاهی به آنچه که در کمتر از 
یک دهه پیش در زیست بوم نوآوری آلمان و آمریکا مطرح 
بوده، دیدگاه روشــن تری را برای مدیران و فعــاالن این حوزه 
ایجاد می کند. بررســی موارد مطرح شــده در مقاله ای که با 
شــرایط فعلی حاکم بر زیســت بوم نــوآوری این دو کشــور و 

وضعیت داخلی ما آموزه های خوبی به همراه دارد. 

  فعال آلمان برنده است
بــا خوانــدن ســرخط خبرهــا ممکــن اســت ایــن دیــدگاه را 
به دســت بیاوریــد کــه بیشــترین پرس وجــو دربــاره میزان 
پیــروزی در نــوآوری و رشــد در آمریــکا رخ می دهــد یا چین 
بایســتی مدال طــال بگیــرد. حقیقــت آن اســت کــه آلمان 
به سادگی برنده این مسابقه است. آلمان در زمینه نوآوری 
در حوزه های متنوعی مانند سامانه های انرژی پایدار، فناوری 
زیست مولکولی، لیزر و مهندسی نرم افزارهای کاربردی بهتر 
کار کرده است. در واقع ایاالت متحده آمریکا برای آموختن 
از آلمــان در زمینه نوآوری ســودمند انجمــن فرانهوفر، یک 
اتاق فکر درباره علوم کاربردی را تشویق کرد تا )پس از سال 

2010( دست کم هفت مؤسسه را در آمریکا ایجاد کند. 
حقیقــت آن اســت کــه آمریکایی هــا در اختراعــات خــوب 

کار می کننــد. آمریــکا دارای تخصصی تریــن ســامانه 
ســرمایه گذاری روی طرح هــای انقالبــی اســت و نتایــج 
خیره کننده ای از گوگل تا فیس بوک و توییتــر را به بارآورده. 
اما پژوهش های مکرر نشــان داده که داستان سرایی درباره 
آنکه آمریکا در نوآوری انقالبی بهتر از سایر کشورهاست، 
گــزاره ای نادرســت اســت. همان گونــه کــه آلمــان در زمینه 

بیشتر فناوری های انقالبی به خوبی آمریکاست.

  رشد پایدار اشتغال و تولید
آنچــه کــه اهمیــت بیشــتری دارد این اســت کــه آلمــان در 
زمینه ســازگار کــردن نــوآوری با صنعــت و عرضه گســترده 
آن در بخش هــای گوناگــون تجــاری بهتــر عمــل می کنــد. 
تعداد بسیاری از نوآوری های آلمان روی تزریق محصوالت 
و فرایندهــا بــا طرح هــا و قابلیت هــای جدیــد یــا بازســازی 
بخش هــای قدیمــی و راکــد بــه بخش هایــی نــو و چــاالک 
متمرکــز اســت. ســبک نــوآوری در آلمــان بیانگــر قــدرت 
تولید آن هاســت. به عنوان نمونــه بســیاری - و اگر نگوییم 
بیشــتر - محصوالت چینی که خریداری می کنیم، توسط 
ماشین آالت شرکت های فعال آلمانی ساخته شده اند. این 
نشــان می دهد زیرســاخت صنعتی آلمان همانند آمریکا 
تخریب نشده است. آلمان در حفظ رشــد پایدار اشتغال 
و تولیــد بهتــر عمــل کــرده و در همیــن حــال درآمــد واقعی 
شــهروندانش افزایش یافته و حتی در میزان دستمزدها و 

ما در اکوسیستم نوآوری به دنبال چه اهدافی بوده ایم؟

شترگاوپلنِگ زیست بوم نوآوری 
آمارهــای دلگرم کننده بســیاری از زیســت بوم 
نــوآوری و کارآفرینــی کشــور منتشــر می شــود 
که ماننــد بســیاری نمونه هــای دیگر شــرایطی 
خــوب و امیدبخــش را نمایــش می دهــد؛ امــا 
آنچــه کــه در واقعیت دیــده می شــود چهره ای 
دیگر دارد. بی آنکه انگشــت اتهام را به سمت 
کســی بگیریم، الزم اســت از خودمان بپرسیم 
تالش هــای بیــش از ده ســال گذشــته بــه نــام 
زیست بوم نوآوری برای پایه گذاری پدیده ای با 

چه ویژگی هایی بوده است؟ 
آنچه که در این ســال ها انجام شــده بــه دنبال 
تقویت پژوهش بوده یــا زمینه هــای کاربردی و 
تولید را هم در نظر داشته؟ دگرگونی در بازار کار 
و افزایش اشــتغال را هدف گذاری کــرده بودیم 
یا نوســازی و بهســازی ســاختارها؟ تأمین نیاز 
داخلی مورد نظــر بوده یا خود را بــرای بازارهای 
منطقه ای و جهانی آمــاده می کرده ایم؟ انگیزه 
بنیادیــن خودکفایی بــوده یا رفــع نیازهــا؟ قرار 
بــوده در یک یــا چند حــوزه رقابــت کنیــم یا به 
دنبــال همراهی بــا رونــد فنــاوری روز بوده ایم؟ 
امیدوار بودیم پیشــرانه اصلی دولت باشــد یا 
بخــش خصوصی؟ زیرســاخت های حاکمیتی 
چقدر بــا ایــن حرکــت همــراه بوده اند؟ اســناد 
باالدستی و برنامه های اجرایی چقدر با اهداف 
سازگار شــده اســت؟ چه نهاد یا نهادهایی کار 
ارزیابی و بهینه سازی روند را بر عهده داشته؟ 
قدرت این نهادها چقدر و برگرفته از چه بخش 
حاکمیت بوده؟ تجربه بیش از ده سال گذشته 
را چگونه در برنامه فردای کشــور وارد خواهیم 

کرد؟
هــر چقــدر کــه خوش بیــن باشــیم، پاســخ های 
بسیاری از این پرســش ها ناامیدکننده است. 
گرچــه هــر روز خبرهــای رنگارنگــی از کار و 
تالش افــراد بی شــماری در زیســت بوم نوآوری 
و کارآفرینی کشــور منتشر می شــود، اما حتی 
اگــر همــه آن هــا را هــم کارهایــی بدانیــم کــه با 
پیروزی همراه می شــوند، ســردرگمی و روشــن 

نبــودن سیاســت کالن زیســت بوم انکارناپذیر 
اســت. اگــر آرزوهــای بلنــد و زیبــای مدیــران و 
برخــی کارگــزاران را کــه به جــای برنامــه عرضه 
می شــود کنار بگذاریم، اقدامات انجام شــده و 
نشده با یک برنامه کالن و قابل ارزیابی سازگار 
نیست. در ســال هایی که گذشــت آن هایی که 
دست اندرکار برساختن برنامه و سیاست های 
کالن این حــوزه بوده اند، لحــاف چهل تکه ای را 
ساخته اند که روشن نیست باید از چه چیزش 

خرسند باشیم و بر چه چیزش ایراد بگیریم. 
بی آنکــه ارزش تالش هــای دلســوزانه را نادیده 
بگیریــم، بایــد بپذیریــم برآینــد همــه کارهــا 
بــه ســاختن تصویــری روشــن از آینــده کمــک 
نمی کنــد. هنــوز نمی دانیــم جایــگاه دولــت و 
حاکمیت در زیست بوم را باید از میان سخنان 
یبــای سیاســتمداران اســتخراج کنیــم یــا  ز
قوانیــن ناهمگونــی کــه تصویــب می شــود یــا 
رفتارهایــی فراتــر از همــان قوانیــن چندپهلــو و 
ناروشن؟ روشن نیست انتظار می رفته فعاالن 
زیست بوم ضربه گیر تحریم و محدودیت های 
بین المللی باشــند یا پیشــرانه بهسازی کشور 
یا اشــتغال زا و مالیات بــده؟ باالخــره باید روی 
گســترش صنعتی و فنی کار کنیم یــا خدمات 
و کشــاورزی؟ راه بهســازی کشــور را بایــد در 
همکاری با دنیا دنبال کنیم یا در اندازه ســقف 
پــرواز داخلــی؟ آیــا می توانیــم چگالــی علمی، 
اقتصــادی، اجتماعی، سیاســی، امنیتی بودن 
هر کســب وکار را پیش از شروع و صرف هزینه 
و امید و انرژی کشــف کنیم؟ چگونه می توانیم 
از آســیب های ناســازگاری های درونــی اجــزای 
حاکمیتی و درک نادرســت آن ها از زیست بوم 

در امان بمانیم؟ 
امــا اگــر خوش بیــن باشــیم، برنامه هــای خوب 
و پیروزمندانــه اجرا شــده بــرای شــترگاوپلنِگ 
زیســت بوم نوآوری را چگونه، با کدام اطالعات 
شــفاف و بــر پایــه کــدام ســند سیاســت کالن 

می توان ارزیابی کرد؟ 

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

مزایا در موقعیتی بهتر از آمریکا قرار دارد. بخش تولید در 
آلمان در سال 2010 معادل 66 درصد را به خود اختصاص 
داده که 22 درصد از نیروی کار را در خود داشته و 21 درصد 
تولید ناخالــص داخلــی را از آن خود کــرده اســت. در انتها 
باید اشــاره کرد کــه تولیدکننــدگان آلمانــی به میــزان قابل 
توجهی به رشد اشــتغال و افزایش واقعی ســطح درآمدها 

کمک کرده اند. 
در نقطه مقابل در آمریکا تعداد کمتر و کمتری 
از افــراد در مشــاغل وابســته به صنایــع میانی 
مشــغول به کار شــده اند. ایــن مقدار در ســال 
2010 زیــر 11 درصد از اشــتغال نیــروی کار را در 
بــر گرفتــه و تولیدکننــدگان 13 درصــد از تولید 
ناخالــص داخلــی را بــر عهــده داشــته اند. در 
این کشــور نابرابری در حال گســترش اســت و 
نابرابری کشــوری دســتمزدها رو به بدتر شدن 

گذاشته است. 

  چند نکته مهم 
در این زمینه سه عامل اثرگذار هستند:

اول اینکه آلمان ها دریافته اند در شــرایط حاضر )آغاز دهه 
دوم قــرن( نــوآوری به جــای تمرکــز روی بخــش فناوری های 
ســطح باال باید منجر به تولیدی گســترده شــود. در نتیجه 
آلمان نه تنهــا به دنبال ســاختن صنایــع نو بلکه بــه دنبال 
تزریــق طرح هــا و فناوری هــای نو بــه صنایع موجود اســت. 
به عنوان نمونه می توان به چگونگی بروز فنــاوری و نوآوری 
در محصوالت شــرکت BMW در حوزه فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات توجه کرد یا اینکه چگونه بهترین برنامه نویسان 
نرم افزار برای کار وارد شرکت بنز می شوند. در نقطه مقابل 
آمریکا اجازه می دهد صنایع قدیمی به جای بازسازی شدن 
با فناوری های جدید و نوآورانه از بین بروند. در نتیجه صنایع 
منسجم و ســالم جای خود را به ســلوهای مجزا می دهند. 
یک دانشــجوی دکترای علوم رایانــه در این کشــور هرگز به 
فکر یافتن شغل در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته 
بــه آن نیســت. نکتــه دوم آن اســت که آلمــان شــبکه ای از 
مؤسســات عمومی دارد که به شــرکت ها بــرای بازترکیب و 
بهسازی طرح ها کمک می کند. به بیان دیگر در این کشور 
نوآوری بــا اختــراع خاتمه نمی یابــد. مؤسســه فرانهوفر که 

از برخی حمایت هــای دولتی بهره مند اســت، طرح های نو 
را بــا روش های جدیــد وارد بــازار می کند. آن ها شــکاف بین 
پژوهش و برنامه های روزمره شرکت های کوچک و متوسط 
را پر می کنند. در آمریکا آزمایشگاه های بل همین کار را در 
حوزه ارتباطات راه  دور انجام می داد، اما هم اکنون مؤسسه 
فرانهوفر همین کار را در مقیاس بزرگ تر در همه بخش های 
صنعت آلمان انجام می دهد. ســومین مســئله این اســت 
کــه نیــروی کار آلمان پیوســته آمــوزش می بیند 
که آن ها را قادر می کند جدیدتریــن نوآوری ها را 
به متنوع ترین شــکل برای تولیــد و بهبود تولید 
و خدماتی به  کار گیرند که مشــتریان حاضر به 
پرداخــت باالترین قیمت برای آن هســتند. اگر 
قرار به خرید بهترین محصوالت برای آشپزخانه 
یا گاراژ خود باشــید و بودجه کافی در اختیارتان 
باشد، چه مقدار از فضا را با محصوالت آلمانی پر 
می کنید که تولید شرکت هایی چون میله، بوش، 

بی. ام. دبلیو و آئودی است؟

  رفاه برای همه
 آلمان به گونه ای فعال این موارد را با ایجاد چرخه ارزش بین 
آن ها مدیریت می کنــد. در آلمــان نوآوری با هــدف تقویت 
نیروی کار و بهبود تولید انجام می شود. در آمریکا تمرکز روی 
فناوری هایی است که کارکنان مزاحم و نیازمند به دریافت 
دستمزد را کاهش دهد یا حذف کند. نوآوری در آلمان منجر 
به خلق و پایدار کردن مشاغل خوب در گستره دستاوردهای 
تحصیلی کارکنان می شــود. نوآوری در آمریــکا در بهترین 
حالت خــود منجر بــه ایجــاد فرصت شــغلی در آمــازون یا 

فروشگاه اپل خواهد شد.
هدف از نــوآوری تولیــد خدمــات اینترنتی بســیار محبوب 
نیست، بلکه برای حفظ بهره وری و رشد اشتغال به منظور 
اطمینان از افزایش درآمد واقعی انجام می شود. سیاست ها 
بایــد بــه  گونــه ای تنظیــم شــود کــه بــا حضــور مؤسســات 
غیردولتــی ماننــد فرانهوفــر، راه ورود اختراعــات نوآورانــه 
از آزمایشــگاه ها بــه بــازار همــوار شــود. الزم اســت آموزش 
مهارت ها به یک فعالیت مادام العمر تبدیل شود تا کارکنانی 
با آموزش های گوناگون بتوانند استفاده از فناوری های جدید 

برای افزایش بهره وری را بیاموزند. 

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com
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شرکت های برتر
T O P

C O M P A N I E S

راســت می گویند که هر کاری لم دارد. لم تحریم هم دست 
برخی شرکت هاست. شرکت  تافکو یکی از گروه هایی است 
که با آغاز زمزمه های تحریم در ســال 13۹6 تأســیس شــد و 
ظرف زمان کوتاهی توانست خود را به بازیگری مطمئن برای 

فوالدسازان جنوب کشور تبدیل کند. 
تأمین ماشین آالت، مواد اولیه و مایحتاج تولید 
کاری است که تافکو به خوبی از عهده آن برآمده، 
به طوری کــه در زمانی کمتر از ســه ســال درآمد 
خود را به ورای 185 میلیارد تومان رسانده است. 
این شــرکت که یکی از رکوردداران پرش جایگاه 
در فهرست 500 شــرکت برتر ایران است، تنها 
در فاصله ســال مالی 13۹7 تا 13۹8 موفق شده 
183 پله جایگاه خود را ارتقا دهد. این موفقیت 
تنها به مدد برخورداری از مزیتی حاصل شده که 
تافکو در حوزه بازرگانی خارجی دارد و بخشی از 

آن در قالب موضوع پرابهام دور زدن تحریم قابل طرح است. 
این کار که بخشی از واقعیت این روزهای اقتصاد ایران است، 
با وجود فواید و مزایایی که برای تداوم تولید در کشور به ویژه در 

بخش فوالدسازی دارد، شامل معایب بسیاری نظیر کاهش 
حجم اقتصاد رسمی و پیشــی گرفتن بخش غیررسمی بر 
بخش واقعی اقتصاد است. دیگر اینکه واردات ماشین آالت 
و مواد اولیه تنها به مدد شرکت های خارجی ای ممکن خواهد 
شــد که در جایی غیر از ایران به ثبت رســیده اند 
که همین عامل باعث خواهد شــد ســهم ایران 
از اقتصــاد جهانــی کمتــر از آنچــه هســت، بــه 
نظر برســد و همین موضوع بر قدرت ملی و نیز 
اثرگذاری اقتصاد ایران در نظام جهانی اقتصاد 

تأثیر منفی خواهد گذاشت.

  پیدا و پنهان بازرگانی خارجی 
 شــرکت هایی که از محــل بازرگانــی خارجی به 
نــان و نوایــی می رســند، عمومــا برنامــه خــود را 
روی توانایــی صادرات و یــا واردات محصوالت و 
خدمات بنا می کنند. موضوعی که نه تنها برای اقتصاد ایران 
مفید است که ارزش افزوده باالیی را عاید شرکت های فعال 
خواهد کرد. با این حال مسئله تحریم مسئله ای جداست و 

تافکو با رساندن ماشین آالت و مواد اولیه به 
فوالدسازان، درآمد خود را نُه برابر کرد

دوپینگ
باقرصتحریم

محمدحسین 
شاوردی

@hoseynshaverdi

باید با عینک دیگری به آن نگاه کرد. 
از آنجا که هیچ یک از مکانیسم های قانونی پذیرفته شده در 
جهان در قضیه دور زدن تحریم رعایت نمی شــود، بنابراین 
فایده پروســه تنها به تهیه مایحتاج تولید محدود می شود 
و مســائلی نظیر ارزش افزوده یا تنوع مسیرهای صادراتی و 

وارداتی از دستور کار خارج می شود. 
در واقع در وضعیتی که ما در آن گرفتار شــده ایم، بایســتی 
بابــت دور زدن تحریــم بــه طیــف وســیعی از واســطه ها 
هزینه  پرداخت کنیم تا شــاید کاالیی کــه در حالت عادی با 
تخفیف قابل خریداری است، با هزینه باالتری در دسترس 

شرکت های ایرانی قرار گیرد. 
گــپ و گفتی بــا فعــاالن حوزه های صنعــت و معدن نشــان 
می دهــد این موضــوع به حدی جدی اســت که گاهــی برای 
خرید یک دستگاه حفاری بایستی به جای نرخ های معمول 
دالر در بازار، به ازای هر دالر تــا ۴0 و حتی ۴5 هزار تومان نیز 
پرداخت کــرد. در واقع دســتگاه های موردنیاز صنعتگران و 
معدن کاران در دوره تحریم نه تنها با قیمتی کمتر از 25 هزار 
تومان به ازای هر دالر به دست نمی آید که باید تا بیش از 1/5 
برابر بهای واقعی آن را در مسیرهایی نظیر انتقال دستگاه از 
مبدأ به کشورهای ثالث یا پرداخت به واسطه ها هزینه کرد. 
در چنین شــرایطی تولیــد در ایــران نه تنهــا در نقطه بهینه 
خود قرار نخواهد داشت که از حالت اقتصادی نیز خارجی 
می شود. موضوعی که مستقیما تأثیر خود را بر رقابت پذیری 
اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد کشورهای منطقه خواهد 
گذاشت. حاال این بین هر چند بازیگرانی مثل تافکو سعی 
می کنند با تسهیل شرایط دسترسی به مواد و ماشین آالت 
تولید را زنده نگه دارند که بسیار هم مفید است اما در واقع 
آنچه غیرقابل انکار است، بی اهمیت شدن تولید ایرانی برای 
جهان به دلیل باال بودن هزینه تمام شده و پرریسک بودن 

خرید و انتقال آن است.

  تافکو و چشم انداز پیش رو
 با اعالم اسامی کابینه پیشنهادی دولت به مجلس، تکلیف 
تیــم اقتصــادی و چشــم انداز پیــش روی اقتصــاد ایــران در 
چهار سال آینده تا حد زیادی مشخص شده است. تأکید 
روی داخلی ســازی و تــداوم انــزوای اقتصــادی احتماال یکی 

صنعت، تحریم و چند 
داستان دیگر 

سمت و سوی 
وضعیت تازه

سیاهه نیازهای اقتصاد ایران در بخش 
صنعــت را می تــوان تــا حــد زیــادی از 
مجــرای گــزارش شــامخ دید. شــاخص 
مدیــران خریــد صنعــت و اقتصــاد کــه 
بــا معیارهایــی جهانــی از تعــداد قابــل 
توجهــی از مدیــران خریــد بنگاه هــای 
بزرگ و متوسط کشــور دریافت شده و 
نشــان می دهد وضعیت های مهم یک 
بنگاه از منظرهایی مثل فروش، تحویل 
ســفارش، موجودی انبار، مــواد اولیه و 

صادرات به چه شکلی است. 
گزارش تیرماه شامخ از وضعیت خرداد 
صنعت و اقتصاد نشان می دهد تحریم 
همچنــان وزن ســنگینی در تــرازوی 
بنگاه هــا دارد و صنایــع از نقطه نظــر 
موجودی مواد اولیه یا قیمت این مواد، 
میزان صادرات کاال و انتظار برای تولید 
در ماه هــای آتــی تحــت ســنگین ترین 
فشارهاســت. بخــش کانی هــای فلــزی 
هــم کــه شــرکت هایی چــون تافکــو را با 
هــدف دور زدن تحریــم و... خلــق کرده 
وضعیــت ناخوشــایندی دارد و اعــداد 
گویــای ذهنیــت مدیــران خریــد ایــن 

صنعت از آینده است. 
موجودی مواد اولیــه در آخرین گزارش 
شــامخ ۴7/17 بوده که نشــان می دهد 
اطمینــان از ایــن متغیــر بــرای مدیــران 
بنگاه هــا حتــی از متوســط هــم کمتــر 
اســت. در بخــش صــادرات نیــز کــه 
قاعدتــا بــرای صنعــت کانی  هــای فلزی 
یک مسیر نســبتا در دســترس است، 
اوضــاع خــوب نبــوده و عــدد به دســت 
آمــده در محــدوده ۴۹/06 قــرار دارد. 
ترکیب این دو در کنار چشم انداز تولید 
در ماه هــای آینده کــه به زحمــت از مرز 
50 گذشته خبر از شرایطی می دهد که 
در صنایع فوالدی، بازیگران مختلف با 
آن درگیرند. به غیــر از تحریم، بی برقی 
و بحران آب مســئله جدی این صنعت 
اســت و ضعــف در بهــره وری، بی توجه 
به اهمیــت کربن زدایــی از تولیــدات در 
کنار ظهور بازیگــران جدید در بازارهای 
خارجی عرصــه را بــر بازیگــران فوالدی 

ایران تنگ کرده است. 
چالش جــدی این صنعت کــه احتماال 
در دولــت ســیزدهم تشــدید خواهــد 
شد، مداخالت دولتی در قیمت گذاری 
و تأمیــن نهاده هاســت کــه در قالــب 
بخشــنامه و مقــرره، راه را بــر بهبــود 
شرایط تولید در این بخش می بندند. 
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از جدی ترین مایه های سیاســت گذاری در دولت سیزدهم 
باشــد. موضوعی که یقینا روی تداوم فعالیت شرکت هایی 
نظیر تافکو و زنجیره فوالدسازان کشور تأثیرگذار خواهد بود. 
از آنجا کــه بحران آب و خشــکیدگی صنعت فــوالد در کنار 
مسئله ناپایداری تولید برق سایه سنگینی دارد که کماکان بر 
فراز اقتصاد ایران است، فعالیت شرکت هایی نظیر تافکو که 
کارشان در حوزه تأمین مواد اولیه و ماشین آالت برای صنایع 
فوالدی است، تحت الشعاع بی برقی و بی آبی خواهد بود. در 
عین حال رشد ۴ تا 6 درصدی تقاضای جهانی برای فوالد در 
کنار احتمال وقوع یک توافق جدید حول برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( می تواند مسیر را برای گسترش سهام بازار 
تافکو و افزایــش فعالیت آن یــا انجماد فعالیت هــا به دلیل 

گشایش در فضای تجارت خارجی مهیا کند. 
تصور کارنگ این اســت که تافکو احتمــاال در رده بندی 500 
شــرکت برتر ایران در ســال 1۴00 نیز وضعیتی رو به رشــد را 
تجربه کند اما تصور جایگاه بهتر این بازیگر در افق پنج سال 
آینده چیزی است درست مثل وضعیت اقتصاد ایران که در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.

848
درصد رشد درآمد

185
میلیارد تومان درآمد
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آفاق
H O R I Z O N S

در هفته گذشــته پنج شــرکت بزرگ فناوری جهان 
شــامل اپــل، مایکروســافت، آمــازون، آلفابــت و 
فیس بوک گــزارش ســه ماهه خــود را اعــالم کردند. 
عملکــرد جمعــی آن هــا حیرت انگیز بود. به شــکل 
گروهــی درآمد آن هــا 36 درصــد افزایش یافتــه و به 
332 میلیارد دالر رســیده است اما ســرمایه گذاران 
تحت تأثیــر قــرار نگرفتنــد. با توجــه به اینکــه همه 
پنــج کمپانــی در باالتریــن ســطح خــود قــرار دارند، 
ســرمایه گذاران نگــران این هســتند که نرخ رشــد از 

اینجا کند شود.
نــکات کلیــدی درآمدهــای کالن بیگ تک هــا از این 

قرار است:
رونقی کــه در اثر همه گیــری کوویــد 1۹ ایجاد شــده 
بود، به پایان رسیده است. این بدان 
معنا نیست که همه گیری پایان یافته 
- نــوع دلتــا ویران کننــده اســت - اما 
آمریکایی ها قبال تغییراتــی در رفتار 
خــود ایجــاد کرده انــد و ایــن اتفاقات 
تأثیر عمــده ای بــر غول های فنــاوری 

دارد.
این امر با تجــارت الکترونیکــی آغاز 
می شــود. برایان اولساوسکی، مدیر 
مالی ارشــد آمــازون، در مــورد درآمد 
این شرکت گفت که از اواســط ماه می، رشد فروش 
تجارت الکترونیکی کاهش یافته است. مردم واکسن 
می زننــد و از خانــه خــارج می شــوند تــا چیزهایی را 
خریداری کنند که چند ماه پیش می توانســتند به 
صورت آنالین تهیه کننــد. آن ها همچنین برخی از 
درآمد خــود را کــه پیش از ایــن صرف خریــد آنالین 
می کردنــد، حــاال خــرج مســافرت، رســتوران و... 

می کنند.
اپل در همه بخش ها از سطح انتظار خود فراتر رفت، 
اما رشد در آنجا نیز کند است. فروش مکینتاش در 
سه ماهه تا پیش از ژوئن 16 درصد افزایش یافت، در 
حالی که ســه ماه قبل از آن 70 درصد رشد داشت. 
کاهش رشــد فروش آی پد نیز نشان می دهد خرید 
و فــروش محصــوالت بــرای کار در خانــه و تحصیل 

مجازی در حال پایان است.
بزرگ تریــن مشــکل بــازار کــه کمبــود قطعــات بود، 
همچنان ادامه دارد. اپل اعالم کرده بود کمبود تراشه 

از اواخر ماه ژوئن بدتر شده است. کوالکام نیز هشدار 
داد که کمبود تراشــه ممکن است تا ســال 2022 به 

طول انجامد.
در همین حال تیم کــوک، مدیرعامل اپــل، در مورد 
درآمد شــرکت گفت هزینه حمل و نقل نیز بیشتر 
شده اســت. فصل خرید و تعطیالت به سرعت در 
حال نزدیک شــدن اســت و این امــر تقاضــا را برای 

افزایش ظرفیت حمل و نقل باال می برد.
نظــر  از  اســت.  آنالیــن داغ  تبلیغــات  بــازار 
ســرمایه گذاران تجــارت تبلیغاتــی آلفابت در ســه 
ماهه اخیر 68 درصد رشــد کرده اســت که شــامل 
8۴ درصــد جهــش در تبلیغــات یوتیــوب اســت. 
کســب وکار تبلیغاتــی فیس بــوک نیــز 56 درصــد 
رشــد کــرده کــه ناشــی از افزایــش ۴7 درصــدی 
قیمــت تبلیغــات در ســال اســت. درآمد آمــازون، 
بیشــتر در بخــش تبلیغــات، 87 درصــد افزایــش 
یافتــه و بــه 7/۹ میلیــارد دالر رســیده کــه تقریبــا 
یــک میلیــارد دالر باالتــر از بــرآورد وال اســتریت 
اســت. اپل تبلیغات نمی کند اما قــدرت تبلیغات 
باعــث رشــد 33 درصــدی در خدمــات شــرکت 
می شــود. مایکروســافت 53 درصــد در تبلیغــات 
جست و جو )بینگ را به خاطر دارید؟( و ۹7 درصد 
در تبلیغات لینکدین جهش داشــته اســت. همه 
این ها ناشــی از بازگشایی اقتصاد اســت. آلفابت 
به تحلیلگــران گفتــه کــه بزرگ ترین محرک رشــد 
تبلیغات، خرده فروشــی بوده است و سهم مهمی 
را ســفر، خدمات مالی، رســانه و ســرگرمی داشته 
اســت. مردم در حال خرید، غذا خوردن و رفتن به 

تعطیالت هستند.
بــرای آمازون کند شــدن رشــد تجــارت الکترونیکی 
عملکــرد درخشــان واحــد ابــری خدمــات وب را که 
37 درصد رشــد کرد و به 1۴/8 میلیارد دالر رسید، 
تحت الشــعاع قرار داد. این مبلــغ 500 میلیون دالر 
بهتر از پیش بینی ها بود. درآمد مایکروسافت آزور 
51 درصد افزایش یافت. آلفابت 5۴ درصد رشد در 
تجارت گوگل کلود خود ثبت کرده است. گوگل کلود 
به ســرعت به نــرخ ســاالنه 20 میلیــارد دالر نزدیک 
می شود. نهادهای نظارتی و قانون گذاران که بیگ تک 
را زیر نظر دارند، مطمئنا در حال بررسی آخرین نتایج 

و یافتن یک هدف جدید هستند.
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آخرین آمار درآمدی پنج شرکت بزرگ فناور

رشد بیگ تک ها متوقف می شود؟

فیس بوک همیشــه دو چهره دارد؛ یکی چهره ای اســت 
کــه سیاســتمداران از آن متنفرنــد، مثــال همین امســال 
رئیس جمهور بایدن با این اتهام که شبکه های اجتماعی 
با نشر اکاذیب در مورد واکســن، مردم را به واکسن نزدن 
ترغیب می کنند، بــه فیس بــوک و هم قطارانــش تاخت. 
البته بعد از حمایت فیس بوک از مؤثر بودن واکسن ضد 

کووید، از موضع خود اندکی عقب نشینی کرد.
چهــره دوم یــک شــرکت شــاد اســت کــه کاربــران 
و ســرمایه گذاران نمی تواننــد بــدون آن زندگــی کننــد! 
تحلیلگــران پیش بینی می کننــد که فیس بــوک عملکرد 
خوبی را در سه ماهه دوم سال نشان دهد. با وجود آپدیت 
جدید سیســتم عامل آیفون در آوریل ســال جاری که به 
کاربران اجازه می دهد تــا از ردیابی وب اپلیکیشــن هایی 
چون فیس بوک جلوگیری کنند، درآمد ساالنه این پلتفرم 
60 درصد افزایش یافته و به 28 میلیارد دالر می رسد که 
این سبب می شود فروش فیس بوک در سال مالی جاری 
به بیش از 100 میلیارد دالر برسد. سود خالص سه ماهه 

ممکن اســت به تنهایی 10 میلیارد دالر باشد که این رقم 
دو برابر سال قبل است. بنابراین جای تعجب نیست که 
در اوایل سال جاری، فیس بوک به یک عضو بلندمدت در 
باشگاه انحصاری شرکت های با ارزش بازار یک تریلیون 

دالر ملحق شود.

  فیس بوک؛ دستگاه تبلیغاتی غول پیکر
 سؤال اینجاســت که چطور یک شــرکت با چنین توشه 
سیاسی می تواند این قدر موفق باشد؟ پاسخ دو روی یک 
سکه اســت. فیس بوک با بیش از 2/7 میلیارد کاربر در 
جهان، با ارائه خدماتی چون شبکه اجتماعی محبوبش 
که در آمریکا به آبی )blue( معروف است، اینستاگرام و 
پیام رســان واتس اپ، یک ذره بین دیجیتالــی از طبیعت 
بشــر اســت که خــوب )حمایــت از همســایه در پاندمی 
کوویــد 1۹( و بــد )نظریه هــای توطئــه و مبــارزه با پزشــکی 
علمی( را تبلیغ می کند. به عــالوه به عنوان یک لنز قوی، 
مصرف کنندگان را بر تبلیغات متمرکز می کند و در صورت 

شکاف جنسیتی تجارت 
الکترونیک آفریقا میلیاردها دالر 
هزینه دارد

سود در برابری

بر اســاس یک گزارش تــازه، اگر تجــارت الکترونیکی زنان 
آفریقا با مردان برابر شــود، بازار تجــارت الکترونیکی این 
قاره می تواند حدود 1۴/5 میلیارد دالر سود کند. شرکت 
مالی بین المللی )IFC( با همکاری کمیسیون اروپا می گوید 
آموزش هــای اضافــی و حمایــت مالــی از زنان فروشــنده، 

گسترش عظیم بازار را در پی خواهد داشت.
محققان با فروشندگان و کارشناسان تجارت الکترونیک 
مصاحبه کردند، از مردان و زنان فروشنده اینترنتی در کنیا، 
نیجریه و ساحل عاج نظرسنجی کردند و داده های جومیا، 
یکی از بزرگ ترین پلتفرم های تجارت الکترونیک در قاره را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آن ها دریافتند که بسترهای 
تجــارت الکترونیکــی می تواننــد بــا جمــع آوری داده هــای 
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taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

آیندهفیسبوک
فیس بوک نه تنها از بین رفتنی نیست بلکه 

تازه در مسیر یک امپراتوری واقعی قرار 
گرفته است
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REPORTگزارش

 ترس رانندگان اوبر
 و لیفت از رانده شدن به 

حاشیه
 روبوتاکسی 
وارد می شود

مدت هاست رانندگی برای اوبر و لیفت به 
عنوان راهی عالی برای کسب درآمد اضافی 
تبلیغ می شود. گروه فناوری خودران آرگو 
آی همراه با فورد و لیفت، ماه گذشته اعالم 
کردنــد آزمایــش زمســتانی این خــودرو را 
امسال در میامی و آستین با هزار وسیله 
نقلیه خودران با نام مستعار »روبوتاکسی« 
آغــاز خواهنــد کــرد. ایــن مرحلــه ادامــه 
آزمایش کروزرهای خودران فورد در میامی 

است که از سال 2018 شروع شده است.
نتایج این آزمایش ها در فلوریــدا که دارای 
بیشترین تراکم رانندگان در کشور است، 
فوریت بیشتری خواهد داشت. اوبر اعالم 
کــرده بــود کــه پیــش از همه گیــری کووید 
1۹ تقریبــا 100 هــزار راننــده در فلوریدا کار 
می کرده انــد؛ معــادل تقریبا یــک کارگر از 
هر 100 کارگر در این ایالــت. لیفت از بیان 
تعداد رانندگان خود در فلوریدا خودداری 
کرده اســت. در حالــی که کارشناســان بر 
این باورند بعید اســت صددرصد ناوگان 
خودرورانــی خودمختــار شــود، شــروع 
آزمایش هــا نشــان می دهــد روبوتاکســی 
سریع تر از آنچه تصور می شد رشد خواهد 
کرد. اســد حســین، تحلیلگر ارشــد گروه 
داده های ســرمایه گذاری پیچبــوک که در 
صنعت اتومبیل های خودران فعال است، 
گفته تا ســال 2030 اوبر و لیفــت خودران 
رایج می شود. حسین گفته است: »ارزش 
افزوده بــزرگ در اینجا بی نیــازی پرداخت 
هزینه کار یک راننده اســت. شــما هزینه 
حمل و نقل را کاهش می دهید، اما از طرف 
دیگر آنچه بــرای رانندگان اتفــاق می افتد 

یک سؤال مهم است.«
این صنعت در جــواب تــرس از تصاحب 
مشــاغل توســط ربات هــا گفتــه اســت 
مشاغلی که حذف می شــوند، احتماال با 
مشاغل جدیدی که اتومبیل های خودران 
ایجــاد می کنند، جبــران می شــود، مانند 
مدیریت ناوگان برای سرویس، نگهداری 
وســایل نقلیه، نیاز مســتمر به ســنجش 

ایمنی و ترسیم نقشه شهرهای جدید.

تفکیک شــده جنســیتی، اســتفاده از منابع مالی پلتفرم، 
آموزش زنان در زمینه ارتقای حقوق، افزایش پیشنهادهای 
آموزشــی و تشــویق ورود به بخش های باارزش، از زنان برای 

رشد و پیشرفت در این بخش حمایت کنند.
تجارت الکترونیک در آفریقا بــا ایجاد پلتفرم هایی مانند 
جومیا، کیلیمال، کنگا و تیک االت در حال پیشرفت است. 
بر اساس کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، از سال 
201۴ تــا 2018، تعــداد خریــداران آنالیــن در قــاره بــه طــور 
متوسط ســاالنه 18 درصد افزایش یافته اســت، در حالی 
که میانگیــن جهانی 12 درصد اســت. این رشــد ناشــی از 
جمعیت جوان، شهری و دیجیتالی قاره است. بر اساس 
مطالعــه پایــو، ارائه دهنــده خدمات مالــی، نیجریــه با 76 

میلیون خریدار آنالین، بزرگ ترین بازار تجارت الکترونیک 
آفریقاست.

اما این موفقیت دارای تفاوت جنسیتی آشکار است. در 
حالی که مشاغل تحت مالکیت زنان 31 درصد در ساحل 
عاج و 51 درصد در کنیا و نیجریه را تشکیل می دهند، زنان 
بیشتر مالک شرکت های کوچک هستند، کارکنان کمتر و 

فروش فردی کمتری دارند.
جولیت آنامــاه، رئیس امــور نهادهــای جومیــا، می گوید: 
»آفریقا در ابتدای مســیر رشــد تجــارت الکترونیــک قرار 
دارد. اکنون زمان آن اســت که اطمینان حاصل شود زنان 
کارآفرین در خــط مقدم ســفرهای دیجیتالــی آفریقا قرار 

دارند.«

 »Metaverse« موفقیت بزرگ ترین پروژه خود متاورس
دنیــای دیجیتالــی ســه بعدی را با دنیــای واقعــی ترکیب 

می کند.
در هســته اصلــی فیس بــوک، یــک دســتگاه تبلیغاتــی 
غول پیکر قرار دارد. تبلیغات ۹8 درصد درآمد فیس بوک 
را ایجــاد می کنــد. طبــق برآوردهــای کی بنــک کپیتــال 
مارکتس )KeyBanc Capital Markets(، آبی همچنان 
یک پلتفرم تبلیغاتی غالب در ســطح بین المللی اســت 
و ســال گذشــته 55 میلیــارد دالر درآمــد داشــته اســت. 
اینســتاگرام کــه فیس بــوک در ســال 2012 آن را بــا مبلغ 
یــک میلیــارد دالر خریــداری کــرد، اکنــون 20 میلیــارد 
دالر یــا بیشــتر درآمــد دارد و ســهم خــود را از کل درآمد 
تبلیغــات بــه 30 درصــد افزایــش داده اســت، در حالــی 
که این ســهم در ســال 2017 بیــش از 10 درصد بــود. دبرا 
آهــو ویلیامســون )Debra Aho Williamson( یکــی از 
فروشــندگان الکترونیکی، توانایی فیس بوک را در هدف 
قرار دادن تبلیغات به عنوان »فعالیتی فوق العاده دقیق« 

ســتایش می کنــد. آگهی دهنــدگان بــه ایــن امــر بســیار 
اهمیــت می دهنــد: فیس بوک بــرای هــر یــک از کاربران 
خود بیــش از ۹ دالر در ســال درآمد دارد، تقریبــا دوبرابر 
توییتــر. ایــن شــرکت فعالیت هــای کاربرانــش را در زمان 
اســتفاده از خدمــات فیس بــوک و به عــالوه در هــر زمان 
که آنالیــن باشــند، زیــر نظــر دارد. بنابراین این امــکان را 
دارد تــا محصوالتی را که یک کاربر مشــخص عالقه مند 

اســت کشــف کند، دیگرانی با عالیق مشابه 
را بشناســد و همچنیــن مطمئن شــود که آیا 
مشــاهده گر تبلیــغ، خریــدش را انجــام داده 

است یا خیر!
حتــی تــا پیــش از همه گیــری کوویــد 1۹، برای 
شــرکت های کوچــک، اســتفاده از فضــای 
تبلیغاتی فیس بوک به صرفه تــر از فرایند های 
پیچیــده بازاریابــی بــود. در آن ســوی جهــان، 
بــا اینکــه اســتفاده از خدمــات فیس بــوک 
در چیــن ممنــوع اســت، امــا تجــار چینــی 

بــه لطــف شــرکت هایی چــون ویــش )wish(، می تواننــد 
محصوالت خود را در یک بازار آنالین آمریکایی به دست 
مصرف کننده غربی برســانند و به همیــن خاطر حاضرند 

میلیارد ها دالر برای فیس بوک هزینه کنند.

  هزینه به سبک اجاره جدید
 کرونــا ماشــین فیس بــوک را توربــو شــارژ کــرده اســت! 
بازاریابــان اینترنتــی معتقدنــد کــه در ســال گذشــته هر 
آمریکایی به طور متوســط دســت کم 35 دقیقــه از وقت 
خود را در روز در فیس بوک و اینستاگرام گذرانده است، 
یعنی معادل دو دقیقه بیشتر از میانگین سال گذشته. 
در حالی کــه برخــی از شــرکت ها در بحبوحه رکود ســال 
گذشته هزینه های تبلیغاتی خود را کاهش دادند، فقط 
6/6 میلیــون دالر در آمریــکا، صــرف تبلیغــات از طریق 
فیس بــوک شــده اســت. مــارک شــمولیک از کارگــزاران 
برنشــتاین )Bernstein(، می گویــد این روزهــا نمی توان 
تصور کرد که می توان یک تجارت آنالین را بدون تبلیغات 
هدفمنــد اداره کــرد، همان طــور که قبــال تصور نمی شــد 
بدون آجر و مالت برای ساخت یک فروشگاه، بتوان یک 
کسب وکار را اداره کرد. شمولیک می گوید سهم بیشتری 
از بودجه شــرکت هایی چون برنشتاین صرف فیس بوک 
و غول فناوری تبلیغاتی آن گوگل خواهد شد. حاال دیگر 

برخی مدیران آن را »اجاره جدید« می نامند.
با شــروع پاندمی، فیس بوک تاکنون حدود ســه میلیون 
مستأجر را تحت پوشــش خدمات خود قرار داده است 
و مشخص اســت که با بهتر شــدن اوضاع کرونا، حدود 
60 درصــد از تبلیغــات آمریکا در فیس بوک انجام شــود 
کــه ایــن بــه معنــی آن اســت کــه تبلیغــات تلویزیونــی و 
دیگر رسانه های ســنتی رو به اتمام اســت! بنا به گزارش 
مارک ماهانی از شرکت ســرمایه گذاری اورکور آی اس آی 

)Evercore ISI( تأثیر راه اندازی سیســتم جدید ردیابی 
اپل که از هر پنج کاربر، چهار نفر از آن استفاده می کنند 
تا دور بعــدی نتایــج فصلــی در اکتبر مشــخص نخواهد 
شــد، اما او پیش بینی می کند که حتی اگــر هدف گذاری 
فیس بوک کمی کمتر مؤثر باشد، باز هم به اندازه رقبایش 
خوب خواهــد بود. بــه عــالوه اگرچــه برخــی از مخالفان 
فیس بــوک تــالش می کننــد ایــن شــرکت را یــک شــبکه 
اجتماعی انحصاری معرفی کننــد، اما بعید 
است که با دوقطبی بودن کنگره آمریکا، این 

تالش ها علیه فیس بوک به نتیجه برسد.

  کــوچ مــردم بــه اپلیکیشــن های 
دیگر

 تهدیــد بزرگ تــر بــرای ادامــه موفقیــت 
فیس بوک که مدت هاســت مــارک زاکربرگ، 
بنیان گــذار و مدیــر اجرایــی آن را بــه خــود 
مشــغول کرده اســت، این اســت که مردم در 
فضای مجازی در نهایت از برنامه های خود خسته شده 
و به اپلیکیشن های دیگری کوچ می کنند و تبلیغ کنندگان 
را با خود می کشــانند. در دو سال گذشته نسل جدیدی 
از رســانه های اجتماعی ظهور کرده اند که می توانند این 
کار را انجــام دهند. اگرچه ســهم فیس بــوک از تبلیغات 
دیجیتالــی آمریــکا در ســال های اخیــر همچنــان رو بــه 
افزایــش بــوده اســت، امــا تبلیغــات جهانی رســانه های 
اجتماعــی آن از ســال 2016 کاهــش یافتــه اســت. از 
ســرویس چت هایی مثل کالب هــاوس )Clubhouse( و 
 )Snapchat( گرفته تا اسنپ چت )Discord( دیس کورد
TikTok(، مســتقیما بــا فیس بــوک و  و تیک تــاک )
 App( اینســتاگرام رقابــت می کننــد. بــه گفتــه اپ آنیــه
Annie(، یک شرکت تحقیقات بازار، طرفداران تیک تاک 
در آمریکا اکنون بیش از 21 ســاعت در ماه صرف برنامه 
ویدئویی می کنند، در حالی که کاربران کمتر از 18 ساعت 

برای فیس بوک وقت صرف می کنند.
در گذشته فیس بوک رقبای کوچک تری مثل اینستاگرام 
داشت، اما با نگاه انحصارطلبانه مخالفان خود، مجبور 
اســت دســت به شــرط بندی های بزرگ تری بزنــد. اولین 
مورد »اقتصاد خالق« اســت یعنی ایده کسب درآمد از 
تولید محتوای ویدئویی یــا خبرنامه. تیک تاک و یوتیوب 
در جذب کاربران در این خصوص موفق تر عمل کرده اند. 
در ماه آوریل فیس بوک از توســعه ویژگــی صوتی جدید 
خــود کــه امکاناتی چــون کالب هــاوس را بــرای مخاطبان 
فراهــم مــی آورد، رونمایــی کــرد و در مــاه ژوئــن ســرویس 
بولتن )Bulletin( را که مشابه سرویس میزبانی خبرنامه 
ساب استک )Substack( است، راه انداخت. بعد از آن 
هم زاکربرگ بــدون بردن نامی از محل درآمد، پیشــنهاد 
داد کــه یــک میلیــارد دالر بــه تولیدکننــدگان محتــوا در 

اینستاگرام و فیس بوک پرداخت کند.
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علیرغم ریشی که بزرگ ترها گرو گذاشتند، طرح صیانت در یک عملیات رفت و 
برگشتی، در دستور کار قرار گرفت؛ مثل ماجرای سفرهای تابستانی کودکی ماست...

شعر صائب درباره 
نگهداری دولت

در چراگاه آرزو 
مگذار...

میرزا محمدعلی  صائب  تبریــزی را برخی 
زاده تبریــز می داننــد؛ صائــب از شــاعران 
دوران صفویه اســت که حدود ســال 1000 
هجــری قمــری بــه دنیــا آمــده و در ســال 
1080 در بــاغ تکیــه اصفهان ار دنیــا رفته و 
همان جا دفن شده است. وقتی در جوانی 
به هندوســتان رفــت، در دربار شــاه جهان 
با احتــرام پذیرفته شــد و در ســال 10۴2 در 
بازگشــت به اصفهان نیــز تا هنــگام مرگ 

ملک الشعرای شاه عباس دوم بود.
صائــب دربــاره نگهــداری دولــت )بخــت، 
ثروت، ســعادت، حکومــت و...( در یکی از 

غزلیات خود می گوید:
به ادب نوش جام دولت را

مده از کف زمام دولت را
در چراگاه آرزو مگذار

توسن بی لجام دولت را
به نفس های آتشین چون شمع

زنده دل دار شام دولت را
هزل در دیده ها سبک سازد

پله احتشام دولت را
به قوام آورد گران حلمی

باده کم قوام دولت را
دست جودست شمسه زرین

قصر عالی مقام دولت را
نتوان جز به دست حزم گرفت

آستین دوام دولت را
جوی شیرست چرب نرمی خلق

صحن دارالسالم دولت را
مد انعام تار شیرازه است

دفتر انتظام دولت را
می کند تارومار باد غرور
سر زلف نظام دولت را

به دو دست دعا نگه دارند
شهسواران زمام دولت را

در فالخن نهد سبکساری
لنگر احتشام دولت را

از بلندی پایه همت
نردبان ساز بام دولت را

صبح محشر نمی کند بیدار
باده نوشان جام دولت را

اهل معنی به فکرت صائب
زنده دارند نام دولت را

HINT نکته

شب نوشته های یک بچه 
نوآور! )11(

استارتاپ کمدی

درست است که با خیلی از شوخی های 
کامیار می خندیم و بســیاری از نکاتی را 
که می گوید خیلی زود فراموش می کنیم، 
اما در این مورد آخر هم به میزان زیادی 
بــا حرف هــای کامیــار موافقم و هــم توی 
چند روز گذشته نتوانستم گفته هایش 
را از ذهنم بیرون کنم؛ استارتاپ کمدی، 

استارتاپ کمدی!
بازگویــی آن دقایقــی کــه تــوی ســالن 
نشســته بودیــم و کامیــار تکه پرانــی 
می کرد و فریبا و ســمیرا پشــت ســر هم 

هیس هیس می کردند، شــاید خنده دار 
بــه نظــر برســد امــا مــن در آن موقعیت 
فقط عصبانی بودم. نه از دســت کامیار 
نه فریبا و نه سمیرا، بلکه از برگزارکننده 
برنامه و اینکــه چرا حاضر شــدم وقت و 
اعصاب نازنیــن خــودم و بچه هــا را هدر 

بدهم. 
دوباره به یک جلسه ارائه و بررسی طرح 
دعوت شده بودیم، ســامان موافق نبود، 
محمد هم برخــالف خیلی مواقــع دیگر 
با سامان هم عقیده بود. فریبا می گفت 

بایــد از هــر فرصتــی بــرای پیش بــرد کار 
گروه استفاده کنیم، کامیار هم که جمله 
تکــراری خــودش را بــا لحــن و صداهــای 
گوناگــون بازخوانــی می کــرد: »مــن در 
راه اهــداف گــروه بــا شــیطان هم دســت 

نمی شوم.« 
آن قدر گفت که صــدای ســامان درآمد: 
ولی ما برای گروه با تو هم دســت شدیم! 
در پایــان بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 
چند نفر شــرکت کنیم و آنچــه را از قبل 

داشتیم، ارائه کنیم. 

اینتابستان
به»دهاتپدری«میرویم

طنز
H U M O R

1
یادش بخیــر، آن وقت ها که بچه تر بودیم مســافرت را خیلی 
دوســت داشــتیم. خــب چپ چــپ نــگاه نکنیــد. باالخــره 
آن موقع ها هنوز کرونا اختراع نشــده بود و ما بچه ها دوست 
داشتیم در فضای آزاد برای خودمان چیزغلت... ببخشید، 

سیر آفاق و انفس کنیم. این طور شده بود که هر سال تابستان 
یک سؤال در گوشه ذهن همه ما خانه می کرد: »کجا برویم؟« 
خب البته این سؤال جواب های زیادی دارد؛ از سواحل بالی 
و هاوایی تا بستنی فروشی ها و کبابی های شابدالعظیم. اما 
راســتش ما جواب های زیادی نداشــتیم. اصوال ما بچه های 
آن وقت نمی دانســتیم کــه آدم می توانــد به خارج هــم برود! 

جواب مــا معمــوال از دو گزینــه فراتــر نمی رفت: یا شــمال یا 
والیت!

2
خب جواب ما بچه ها معلوم بود. اگر به دهات می  رفتیم باید 
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صبح تا شب از این خانه به آن خانه مهمانی می رفتیم و به 
بزرگ ترهای روســتا می گفتیم مامانمان را بیشــتر دوست 
داریــم یــا بابایمــان را. قبــول کنیــد ایــن کار خیلــی هیجان 
نداشت؛ الاقل برای ما بچه ها. ما شمال را دوست داشتیم. 

رأی هر پنج بچه خانواده شمال بود. بابا خیلی 
هنر می کرد رأی مامان را به دســت می آورد. ما 
در هر صــورت در اکثریــت بودیم. بــرای همین 
هر دفعــه کجــا می  رفتیــم؟ احســنت! »دهات 

پدری«.

3
حاال ما بچه هــای مملکت کلی تــوی دلمان قند 
آب می کنیم که بزرگ ترها حتما به ما هم توجه 

می کننــد و طرح هایی را که ازشــان راضی نیســتیم تصویب 
نمی کننــد. امــا در نهایــت چــه می شــود؟ »طــرح لغــو طرح 
صیانت!« به مجلس مــی رود و آخر ســر بزرگ ترها تصمیم 
می گیرند کــه »نخیر! ما مــردم خودمــان داغیــم و حالی مان 
نیســت. آن ها احســاس وظیفه می کنند که باید ما را به آن 
مکان ترویستی مفرح که هر ســاله ایرانیان زیادی می روند، 

ببرند: دهات پدری«.

4
یعنی نگذاشــتند قندی که از شــنیدن خبر »لغو طرح« در 
دلمان بود، درست و درمان آب بشــود. هنوز جوهر پرینت 
خبر خشک نشــده، نماینده های محترم زدند 
زیر رأی خودشان و اعالم کردند که »لغو طرح« 
لغو شــد. بله؛ نــه خانــی آمده، نــه خانــی رفته. 
اوضــاع بــه همــن منــوال قدیم اســت؛ آســوده 

بخوابید.
حــاال اســتارتاپ های بــزرگ داخلــی نامــه 
بنویسند. عقالی قوم ســخنرانی کنند. بزرگان 
و ریش ســفیدان ریش گرو بگذارند. بعضی ها 
هشدار بدهند. یک سری ها بزنند توی سرشان 
که: »جان مادرتان! با این طرح، صاحبان هزاران 
و بلکــه میلیون هــا کســب وکار کوچــک بــه فنــا می رونــد.« 

کیست که توجه کند؟
 

5
قدیمی ها می گفتند: »با نفرین پیرزن، شتر از خانه بیرون 
نمی آید.« قدیمی بودند دیگر، پراید که نداشــتند؛ شــتر 

داشــتند. شــتره هم که درکی از مســائل و مــدرک مرتبط 
که نداشــت، ســرش را عینهــو چــی می انداخــت پایین و 
می رفت تــوی خانه پیــرزن. حاال شــتر در خانــه که خوب 
بــود. بعضی وقت هــا، بعضی  کارشــناس ها همان شــتر را 
می بردنــد پشــت بام و دیگــر نمی توانســتند بیاورنــدش 

پایین.

6
بله دوستان؛ خیال تان را از بیخ راحت کنم: نمایندگان محترم 
مجلس کماکان پــرگاز در حــال خدمت به کشــور و صیانت 
از حقــوق ما هســتند و قدمــی از این عهــد خودشــان بیرون 
نخواهند آمد. طرح بــا قدرت ادامه دارد، شــما هــم با قدرت 

ادامه بدهید. 

7
بسیار در اندیشه آینده مایید

هنگام خطر حافظ و پاینده مایید
صد حیف که ما قدر شما را نشناسیم
صد شکر عزیزان! که نماینده مایید 

گرفتار خودنمایی ها 
نشویم

 با چه َمجوزی 
کار کنیم؟

شــاید ماجــرای فــرد جویــای جایــگاه 
آمــوزگاری ادبیــات را شــنیده اید کــه 
وقتی عبــارت »با چــه َمجــوزی« را به کار 
برد، روشــن شــد بــه انــدازه ای بــا ادبیات 
آشناســت کــه بــه جــای مَُجــوز می گوید 
َمجوز و بــا همین مَُجــوز بــرای آن جایگاه 
مناســب نبــود. ماننــد آن فــرد در چنــد 
ســال گذشــته نیــز نمونه هــای نه چندان 
کم شــماری از افــراد و ســازمان هایی 
دیده شــده و می شــوند که بدون داشتن 
کار  بــه  دســت  الزم  صالحیت هــای 
اجــرای برخــی برنامه هــا در زیســت بوم 

کسب وکارهای نوپای کشور هستند.
در کنار همه افراد کارآمد، آگاه و دلسوزی 
که در سال های گذشــته گام های بزرگی 
برای ســاختن و پیــش  بردن زیســت بوم 
نــوآوری برداشــته اند، گروه هایــی هــم 
هســتند کــه بی بهــره از دانــش و تجربه 
بــه خودنمایــی در ایــن میدان مشــغول 
شــده اند. زیســت بوم کســب وکارهای 
نوپا به شــکلی طبیعــی خــود را پاالیش 
خواهــد کــرد و نیــاز به ایجــاد ســازمان و 
دیدبان و نگهبان بیرونی ندارد و بازگویی 
مشــکالت و روشــنگری، ابــزار کارآمدی 
برای مقابله با این کج روی است. بیهوده 
اســت انتظــار داشــته باشــیم وسوســه 
بهره برداری از زیست بوم کسب وکارهای 
نوپــا افــراد و ســازمان های ســودجو و 
خودنمــا را آســوده بگــذارد. امــا تجربــه 
بســیاری از فعــاالن و عالقه منــدان ایــن 
فضــا نشــان داده کــه همــراه شــدن بــا 
برنامه هــای بی محتــوا و خودنمایی های 
فــردی و گروهــی آن هــا زیان هــای زیادی 

وارد می آورد. 
بــا نمونه هــای پرشــماری آشــنا هســتیم 
کــه در نتیجــه مشــورت های ناپختــه و 
نســنجیده این افــراد و ســازمان ها بخت 
و زمان اجرای مناســب کارهای خــود را از 
دســت داده انــد و ناامیدی و ســرگردانی، 
زندگــی شــخصی و کاریشــان را دگرگون 
کرده اســت. به نظر می رســد زیست بوم 
کســب وکارهای نوپــا و نــوآور کشــور از 
چنان پختگی برخودار است که این گونه 
بی قوارگی را سامان دهد. همراه نشدن با 
این نوع برنامه ها نخستین گام و راهکاری 
ســاده و کارآمــد اســت. باید بــه خودمان 
یــادآوری کنیــم نیــاز نداریــم درگیــر هــر 
برنامه، فراخوان و رویداد افراد و گروه هایی 

شویم که با هر َمجوزی کار می کنند.

ADVICEپند

توی آن فضای شــیک نشســته بودیم و 
بی نظمــی و بی برنامگــی موج مــی زد، اما 
کامیــار معتقد بــود مارک نسکافه شــان 
خوب اســت! فریبا همچنان می پرسید 
باالخره چه کســانی قرار است طرح ها را 
ارزیابی کننــد و من نگران بــودم که من و 
ســمیرا بتوانیم به خوبی کارمان و گروه را 
معرفی کنیــم. از وقتی که قرار شــده بود 
در جلسه حاضر شویم، به چیزی غیر از 

این فکر نمی کردم. 
پیش از آغاز ارائه نخستین گروه، روشن 

شــد کــه داوران بــه قــول کامیــار کلهــم 
اجمعیــن داغــان هســتند. همــه فقــط 
بــه عنــوان مدیــر فــالن و بهمــان معرفی 
شدند، سن و سال نشان نمی داد آن قدر 
تجربــه داشــته باشــند کــه بــرای داوری 
مناســب باشــند، دربــاره تخصصشــان 
هم اطالعاتی نداشــتیم. جســت و جوی 
شــتابان فریبــا در شــبکه های اجتماعی 
و اینترنــت و وبســایت آن مرکــز هــم 

نتیجه ای نداشت. 
به قــول ســمیرا ســوگواری با فرارســیدن 

زمان پرسش داوران آغاز شد، اما کامیار 
حرفش را تکمیل کرد که: »نه بیشــتر از 
هر چیــز نمایش کمــدی بود. مــن خودم 
ایــن کاره هســتم. بــاور کنیــد بــه انــدازه 
اســتندآپ کمــدی نیســت، ولــی فــول 

استارتاپ کمدی!« 
هنوز هم آن جمالتی کــه کامیار پیش از 
بیرون آمدن از ساختمان با لحن شوخی 
و جدی به مدیر روابــط  عمومی گفت، از 
ذهنــم بیــرون نمــی رود: »آخر چــرا با ما 
این کارها را می کنید؟ خوب اســت بیایم 

زنــگ در خونه تــان را بزنــم و فــرار کنــم؟ 
چرا بــرای پر کــردن گــزارش کار و نمایش 
چندتــا عکس توی وبســایت وقــت ما را 
می گیرید؟ حاال ما پوست کلفت شدیم، 
آن بچه های مظلومی که به شما امیدوار 
می شوند و فکر می کنند روند کار همین 
است چه؟« ما جلوی چشمان بهت زده 
مدیر روابط عمومی بدون ارائه طرح زدیم 
بیرون. خوشحال از آنکه گرفتن حمایت 
و ســرمایه ما را تبدیل بــه عوامل صحنه 

استارتاپ کمدی نکرد.

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007

حکمت
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هر رئیس جمهــوری بــرای پیــش بــردن کارهایش 
نیــاز بــه وزیرانــی دارد کــه بهتــر از او بتواننــد در 
زمینه های تخصصی فعالیت کنند. ایــن وزرا هم 
نیاز به مدیرانــی قوی تر از خود دارنــد و این مدیران 
نیز احتیاج بــه کارشناســانی قوی تــر در حوزه های 
تخصصــی. در صورتــی کــه این ســاختار ایــده آل 
شــکل بگیرد، از باال تــا پایین دولــت پر از مــردان و 
زنانی می شــود که می تواننــد گره های کــور موجود 
در ساختارهای اقتصاد سیاســی ایران را باز کنند؛ 
ولی در صورتی که افــراد ضعیف در موقعیت های 
حســاس قــرار بگیرنــد و ایــن افــراد نیــز مدیــران 
ضعیف تر از خود انتخاب کنند، در 
نهایت با بدنه ضعیف کارشناسی 
دولــت، بــر گره هــای موجــود اضافه 

می شود و امیدها ناامید.
وزرای  اســت  قــرار  روزهــا  ایــن 
پیشــنهادی دولت آقای رئیســی از 
مجلس رأی اعتماد بگیرند و قطعا 
آن هــا در تکاپــو هســتند کــه نظــر 
نماینده های مجلس و افکار عمومی 
را با خود همراه کنند. از منظر کارنگ 
و در راســتای توســعه اقتصــاد نــوآوری همــه ایــن 
وزارتخانه هــا مهم هســتند، ولــی چنــد وزارتخانه 
اهمیت بیشتری دارند. فارغ از دیدگا ه های سیاسی 
افراد، آنچه اهمیت دارد انتخاب افرادی اســت که 
بتوانند مهم ترین مسائل پیش روی وزارتخانه های 
مرتبــط بــا حــوزه مســئولیت خــود و راه حل هــای 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت حل این مسائل 
را دنبال کننــد. همان طور که تاکید شــد، یک وزیر 
به تنهایی نمی تواند کاری را پیش ببــرد و برای حل 
مسائل تخصصی الزم است تیمی تشکیل دهد 
که از خودش قوی تر باشند. این مهم مستلزم این 

اســت که وزیر با مســائل حوزه وزارتی دقیق آشنا 
باشد و راه حل های روشنی  در چنته داشته باشد و 
حمایت کارشناسان و فعاالن حوزه های گوناگون و 

عموم مردم را نیز با خود همراه کند.
در میــان 1۹ وزارتخانــه ، چنــد وزارتخانــه از منظــر 
اقتصــاد نــوآوری اهمیــت اســتراتژیک دارنــد، از 
جمله وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعــات، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معادن 
و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو 
و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. در هیئت دولت 
افــراد دیگــری نیز حضــور دارنــد که نقــش مهمی 
در این اقتصــاد دارنــد، از جمله معاونــت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و رئيس  کل بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران.
در ایــن بیــن وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
برای فعاالن حوزه های فناوری و اقتصاد دیجیتال 
اهمیــت ویــژه ای پیــدا می کنــد. خصوصــا ایــن 
روزها که دیدگاه های وزیر ایــن وزارتخانه می تواند 
مســیر طرحی چون صیانت را دگرگــون کند. وزیر 
پیشنهادی این وزارتخانه تاکنون به صورت صریح 
دربــاره طــرح صیانت، لــه یا علیــه آن، حرفــی نزده 
اســت. قاعدتا ایــن روزها افــراد تــالش می کنند به 
صورت سیاستمدارانه ای از کنار موضوعات مهم 
و شکاف  ساز بگذرند، ولی اگر وزیری فقط به حفظ 
جایــگاه خــودش فکر کنــد و دربــاره مســائل مهم 
بــه شــکل صریــح موضع گیــری نکنــد، در نهایت 
نمی توان به اثربخشــی او امیدوار بــود. امیدواریم 
تمام گزینه های پیشنهادی از جمله چند وزارتخانه 
مهمی که گفتیم، دیدگاه های خود را درباره مسائل 
چالش برانگیز، صریح و بدون پرده پوشی بیان کنند. 
در صورتی که وزرای پیشنهادی رودربایستی را کنار 
بگذارند، قطعا می توان درباره آن ها دقیق تر نظر داد.
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وزرای پیشنهادی کابینه دولت رئیسی اقتصاد نوآوری ایران را توسعه 
می دهند یا به مانع تبدیل می شوند؟

همه مردان نوآوری یک رئیس جمهور
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