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نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

اگر در فضای روزنامه نگاری نوآوری باشــید و روزانه 
خبرها و گزارش هــای بین المللــی این حــوزه را باال و 
پایین کنید، یکــی از مهم ترین تحوالت چند ســال 
اخیــر ایــن فضــا را پررنگ تر شــدن حضــور مدیران 
هندی  خواهید دید. این روزها بسیاری از شرکت های 
مطــرح فنــاوری دنیــا کــه در ســیلیکون ولی آمریکا 
مســتقر هســتند، مدیران عامل یــا مدیران ارشــد 
هنــدی را در رأس هرم مدیریتی خــود گمارده اند. از 
گوگل و مایکروسافت گرفته تا ادوبی و آی بی ام و...، 
صدها مدیر ارشد اجرایی با اصالت هندی در حال 
هدایت فناوری در مشهورترین اکوسیستم نوآوری 

دنیا هستند!
 در صفحه 24 همین شماره گزارش 
مفصلــی منتشــر کرده ایــم کــه چــه 
شــد هندی ها به ایــن مدارج بــاال در 
مدیریــت فنــاوری دنیــا رســیدند. 
خالصــه ماجــرا این اســت کــه موج 
مهاجــرت خانواده هــای هنــدی در 
دهــه 60 میالدی باعــث حضور یک 
نسل از مهندسان و فارغ التحصیالن 
ســخت کوش هندی االصل شــد که 
اکثراً وارد حوزه فناوری شدند. بعدها 
موج های دوم و سوم مهاجرت های استارتاپی در دهه 

۹0 و سال های 2000 هم این حضور را تقویت کرد.
 اما چیزی که در این میان اهمیت دارد این است که 
حاال همین مهاجران موفق هندی در سیلیکون ولی 
پایه گذار یک موج جدید در داخل خود هند شده اند؛ 
مــوج راه انــدازی اســتارتاپ در یکــی از بزرگ تریــن و 
روبه رشــدترین اقتصادهــای جهــان! اکوسیســتم 
اســتارتاپی هند به پشتوانه اعتمادبه نفســی که از 
حضور مهندسان و مدیران هندی در سیلیکون ولی 
گرفته، حــاال خود بــه یکــی از جذاب تریــن مقاصد 
ســرمایه گذاران اســتارتاپی بــدل شــده اســت. تــا 

آنجا که بســیاری عقیــده دارنــد هندی هــا در حال 
جایگزین کردن »رؤیای آمریکایی« با »استارتاپ های 
مستقر در هند« هســتند. یعنی حاال هند نسلی 
از جوانــان و نوجــوان را در داخــل کشــورش دارد 
کــه می خواهند بــه  جــای رفتن بــه ســیلیکون ولی، 
اکوسیستم استارتاپی داخل هند را بسازند؛ آن  هم 
نه با شعار و عِرق بادکرده ملی و...، بلکه چون این کار 

سود و آینده بهتری دارد! به همین سادگی.
 هندی ها برای رســیدن به این موفقیت بــزرگ، کار 
عجیبی هم نکرده اند. اول اینکه در همه این سال ها 
اقتصاد خــود را بــا جهان گــره زده و بــه همین دلیل 
سرمایه گذاران خطرپذیر برای حضور در این کشور 
و همکاری با اســتارتاپ ها هندی هیــچ محدودیت 
و ترســی ندارنــد. از طــرف دیگــر نســل های مهاجر 
پیشین برای ارتباط با داخل کشور و حتی راه اندازی 
اســتارتاپ در آنجا هیچ مشــکلی ندارند. بماند که 
توسعه و ترویج تاریخی زبان انگلیسی در این کشور 

هم یک کاتالیزور مهم در این ماجرا بوده است.
 مشخص است که می خواهم نتیجه بگیرم یا بهتر 
اســت بگویم تأســف بخورم که ایــران بــا وضعیتی 
بســیار مشــابه هنــد، از نظــر ســاختار و جمعیــت 
مهاجــران تحصیل کــرده و متخصــص، ایــن روزها 
نه تنها نتوانسته رؤیای آمریکایی را با »استارتاپ های 
ایرانــی« جایگزیــن کنــد، بلکــه با مــوج  جدیــدی از 
مهاجرت های اســتارتاپی تحت تأثیر شــرایطی که 
برای اینترنت و کســب وکارهای آنالین رقــم خورده 

هم مواجه است.
 نمی دانــم تا چه وقــت باید بابت این حســرت های 
جانــکاه، آه از نهــاد برآوریــم و چــوب ندانم کاری هــا 
را بــر گــرده اقتصــاد و زندگ ــی مــردم ببینیــم، ولــی 
علی الحســاب آرزو می کنــم کــه زودتــر همــکار 
متخصص و بادانش مان مرضیه امیــری را مجدداً 

در تحریریه ببینیم!

INTROسرآغاز

هند چطور استارتاپ های هندی را جایگزین رؤیای آمریکایی کرد؟

در حسرت ما شدن...

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

روز جمعه در شــرایطی بازی فوتبال ایران را نگاه کردم که 
من هم مانند بســیاری از مردمم نگــران و ناراحتم؛ نگران 
آینده این کشور. در شرایطی که شاد بودن مجاز نیست، 
با نهایت ناامیدی بازی فوتبالی را نگاه کردم که تا آخرین 
دقایــق، بــا وجــود همــه شایســتگی ها برنــده آن نبودیــم. 
ناگهــان و در وقت هــای تلف شــده بــازی، ورق برگشــت و 
معجــزه  رخ داد. به قول گزارشــگر بــازی مردیم تــا بردیم و 
باز به قول او، بچه های تیم فوتبال ایران در شرایطی برنده 

بازی شدند که همه به آنها لگد زده بودند. 
گاهی اوقات برای چیزهایی می جنگــی که نمی دانی برای 
کیســت؛ وضعیــت بچه های تیــم ملــی فوتبال ایــران هم 
همین طور بود؛ برای چه کسی می جنگیدند؟ در شرایطی 
که برخی تالش کرده بودند آنها را از حضور در این بازی ها 
محروم کننــد و ناخواســته کوچک ترین کنــش و واکنش  
آنها با تعابیر سیاســی گوناگون تفســیر می شد، احتماالً 

ســخت ترین کار برایشــان، تمرکــز بــر فوتبال 
بوده است.

اینجــا قصــد ورود بــه دعواهــای یکــی، دو ماه 
گذشته حاشــیه فوتبال ایران ندارم. برای من 
این مهم بود که در شرایط سخت، جنگندگی 
و تالش تا آخرین لحظه، ممکن است نتیجه 
را تغییر دهد. ما تالش مان را می کنیم و اینکه 
به نتیجه برسیم یا نه، تا حد خوبی به شانس 
و اقبــال بســتگی دارد؛ ولــی این »بســتگی به 

احتماالت« دلیل کوتاه آمدن نیست. 
قاعــده ایــن پیــروزی در هــر زمــان دیگــر بــه خیابان آمدن 
مردم و شادی دســته جمعی بود، ولی آنچه در غروب روز 
جمعه رخ داد، از نظر من زنگ خطری است برای آنهایی 
که دل در گــرو آینده ایــن مملکــت دارند و از ویران شــدن 
ایران هراسان اند. در شــرایطی که ویرانی طلب ها پیوسته 
پیام هــای ناامیدکننده منتشــر می کنند، در شــرایطی که 
دشــمن خارجی و البته دشــمن داخلی دســت به دست 
هم داده اند؛ بدترین اتفاق ممکن کنار کشــیدن کســانی 
است که هدف شان افزایش کیفیت زندگی مردم است. 

بر خالف تصور ویرانی طلب ها و آنهایی که گوش هایشان 
را بســته اند، یــک کشــور توســعه یافته نتیجــه دســترنج 
سیاســیون نیســت؛ هرچند سیاســیون می توانند زمینه 
رشــد و توســعه را فراهــم کننــد، ولــی کشــور برای رشــد و 
توسعه به مغزهایی نیاز دارد که کار کنند و دست هایی که 
از تالش دســت برندارند. در شــرایطی که آنهایی که باید 
راه حل پیــدا کنند و آنهایــی که باید راه حل هــا را عملیاتی 
کنند، به حاشیه رانده شده اند، آنچه در نهایت از دست 
می رود، ایرانی اســت که ممکن اســت وســط این دعواها 

ویران شود.
چــرا غــروب روز جمعــه روز عجیبی بــود؟ ایــن روز بخش 

زیــادی از خیابان های تهران را گشــتم و به طور مشــخص 
کانون شــادی پــس از بــرد تیم ملــی فوتبــال ایــران میدان 
ولیعصــر بــود؛ در حالــی کــه در شــرایط عــادی بایــد همه 
خیابان هــا، کوچه هــا و محله ها غرق شــادی می شــد. من 
فقط می توانــم از تهران بگویــم و ممکن اســت اوضاع در 
استان های دیگر به شــکل دیگری بوده باشد، ولی تجربه 
مــن از خیابان های تهــران خبر از شــکافی مــی داد که اگر 

بخواهیم آن را انکار کنیم، چیزی درمان نمی شود.
تقریبــاً دوســاعتی در میــدان ولیعصــر بــودم و چیزهــای 
زیــادی دیــدم، ولــی فقــط یــک روایــت را می گویــم؛ وقتی 
می خواستم با بچه هایم در شــلوغی دور میدان از سمت 
بلوار کشاورز به ســمت خیابان کریمخان برویم، دختری 
نوجوان با ظاهری معمولی به ما نزدیک شد و به همسرم 
گفت اگر می خواهید به آن ســوی میدان بروید، می شود 
من کنار شما تا آن سوی میدان بیایم! دختر نوجوان تا آن 
ســوی میدان با ما آمد و بعد مسیر کریمخان 
را ادامــه داد و رفــت. ایــن بــرای من ترســناک 
بــود؛ اینکــه در میانه جشــن و هیاهــوی یکی 
از مهم ترین میدان های شــهر، بعــد از یکی از 
مهم ترین بردهای تیم ملی، یک دختر نوجوان 
با ترس و لرز از میان گروهی از مردم و نیروهای 
ویژه ای رد می شــود که حتی آنها هم مشغول 
شــادی بودند. چرا یک دختر نوجــوان باید از 
دیدن مردم کشــورش بترســد؟ چرا بخشی از 
مردم مــا باید خودشــان را از یک جشــن ملی 
کنار بکشــند؟ چرا بایــد برخی این بــرد را برای خودشــان 

ندانند؟
ما همه مردم این کشوریم و همه ایرانی هستیم؛ حتی آن 
کسی که ترک دیار کرده، تا زمانی که بخواهد ایرانی است. 
نه آنهایی که در این کشور هستند، همه حق با آنهاست 
و نه آنهایی که رفته اند همه ناحق هستند؛ ما همه مردم 
این کشوریم و همه باید در کنار هم زندگی کنیم. هر کدام 
از ما ممکن است با دیگری متفاوت باشد و ممکن است 
ظاهرمان، رفتارمان، رگ و ریشــه و فرهنگ مــان متفاوت 
باشد، ولی ما دشمن هم نیستیم. ما همه ایرانی  هستیم 
و قرار است برای توسعه ایران به هم کمک کنیم؛ نه اینکه 

به هم کمک کنیم برای ویران شدن ایران.
صادقانه من می ترســم، از آینده ای که نتیجه حل نکردن 
اختالف هاست و بر آتش دشــمنی دمیدن. هر کسی هم 
کــه قــدرت و تــوان بیشــتری دارد، می تواند ایــن چرخه را 
متوقف کنــد. هنوز هم تصــور می کنم فرصت هســت؛ با 
اینکه آســیب های زیادی بــر پیکره ایران واحد وارد شــده 
اســت. هر تأخیری، ضرر و زیان را بیشــتر می کند. امروز 
می توانیــم غم بــزرگ را به کار بــزرگ تبدیل کنیــم که فردا 

دیر است.
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آیا غم بزرگ را می توان 

به «کار بزرگ» تبدیل کرد؟
حاشیه ای بر حال ناخوش این روزهای ما و تالش برای 

ساختن در شرایط ابهام و نااطمینانی از آینده

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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واتس اپ هک شد
شماره موبایل حدود 500 میلیون 
کاربر واتــس اپ از 84 کشــور جهــان هک 
شدە و برای فروش گذاشته شده است. در 
این فهرست شماره بیش از 300 هزار کاربر 

ایرانی نیز دیده می شود. 

شکایت صداوسیما از آپارات
 مدیرعامــل هلدینــگ صباایده، 
در توییتر خود خبر از شکایت صداوسیما 
داد و نوشت: »محدودیت رسانه ای دیگه 
شــوخیه!  تــو دوران ممنوعیــت رســانه ای 

هستیم.«

تغییر استراتژی جوانه
شــرکت جوانــه کــه به عنــوان 
بازوی سرمایه گذاری جســورانه هلدینگ 
هزاردســتان راه اندازی شــده بود، گویا قرار 
است استراتژی فعالیت خود را تغییر دهد 

و به یک شتاب دهنده تبدیل شود.

دردسر جدید ابر آروان
شــرکت ابر آروان اعالم کرده که از 
صبح 2۹ آبان به دلیل تحریم های اتحادیه 
اروپــا، دامنــه بین المللــی ایــن شــرکت از 

دسترس مشتریانش خارج شده است. 

طــرح نوآفریــن کــه در ســال 13۹8 بــرای ارائه تســهیالت 
و حمایــت از کســب وکارهای اســتارتاپی توســط وزارت 
ارتباطــات دولــت دوازدهــم تدویــن شــده و بــه تأییــد 
هیئت وزیــران هم رســیده بــود، بــا روی کار آمــدن وزارت 
ارتباطات دولت سیزدهم به فراموشی سپرده شده است. 
حاال خبر می رســد بسیاری از شــرکت های بزرگ فناوری 
از جمله فناپ، آســیاتک و... کــه در این طرح مشــارکت 
داشته و تســهیالت ارزان قیمت مانند زیرساخت و... را 
در اختیار اســتارتاپ ها می گذاشــتند، از این طرح خارج 

شده اند.

محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران 
در گفت وگو بــا »راه  پرداخت«، ضمن تأییــد اینکه طرح 
نوآفرین دیگر مانند سابق فعالیت نمی کند، خبر می دهد 
کــه مدیریــت اجــرای ایــن طــرح هــم از ســازمان فنــاوری 
اطالعات گرفته شده و به معاونت فناوری و نوآوری وزارت 

ارتباطات سپرده شده است.
خوانســاری در واکنش به این گمانه زنی ها اعالم می کند 
کــه ایــن طــرح دیگــر ماننــد ســابق کار نمی کنــد؛ چراکــه 
مسئولیت حوزه نوآفرین و مجموعه کارهایی که از طریق 
این طرح انجام می شــد، در شــرایط فعلی و از شــش ماه 

پیــش در وزارت ارتباطــات به معاونــت فنــاوری و نوآوری 
وزارتخانه منتقل شده است.

او در پاســخ به این جابه جایی گفــت: »کارهای دیگری از 
جانب آقای وزیر به ما ابالغ شده و در حکم من است. در 
تکالیف ســازمان و برنامه هایی که به مجمع ارائه دادیم، 
این موارد دیده نمی شد. چون در کشور این موارد حمایت 
از اســتارتاپ ها را نهادهای دیگری هم می توانند داشــته 
باشــند و از طرف دیگر در زنجیره اشــتغال، شــرکت های 
بــزرگ بــا معاونــت فنــاوری و نــوآوری کار می کننــد، نه با 

سازمان فناوری اطالعات.« 

به نظر می رسد یکی از طرح های مهم 
اکوسیستم استارتاپی اهمیت سابق 

را ندارد

سرانجام 
طرح نوآفرین

هیئت عالی نظارت در مصوبه ای هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی را عزل کرد

انتصاب رئیس جدید هیئت مدیره بدون صدور اعتبارنامه

قائم مقام و دو معاون جدید شرکت تجارت الکترونیک  پارسیان منصوب شدند

تغییرات جدید در تاپ 

هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی در مصوبه ای 
که بــه امضــای وزرای اقتصاد، فرهنــگ،  صمت، رئیس 
اتاق اصناف ایران و برخی دیگر از اعضای هیئت رئیسه 
اتــاق اصنــاف رســیده، بــا تأکیــد بــر اینکــه اعضــای 
هیئت مدیــره اتحادیــه کســب وکارهای مجــازی تفهیم 
اتهام شــده اند و دفاعیــات آنان اخذ شــده، کل اعضای 

این هیئت مدیره را عزل کرد.
هیئت عالی نظارت تا برگــزاری انتخابات، هیئت مدیره 
جدید اتحادیه کسب وکارهای مجازی را منصوب کرد. 
بر اســاس شــنیده ها، اتــاق اصناف ایــران بــا هماهنگی 

دبیرخانه هیئت عالی نظارت، آرمان صفایی را به عنوان 
رئیــس هیئت مدیــره جدیــد اتحادیــه کســب وکارهای 

مجازی منصوب کرده است.
رئیــس  به عنــوان  صفایــی  آرمــان  انتخــاب  خبــر 
هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی در جلسه 
126 هیئــت  عالی نظــارت بر اصنــاف در حالــی به گوش 
می رســد کــه صفایــی در گفت وگــو بــا »راه پرداخــت«، 
ضمــن تأکیــد بــر اینکــه هنــوز اعتبارنامــه جدیــدی در 
خصــوص ایــن انتصــاب صــادر نشــده، توضیــح داد: 
»حضور من قطعی نشــده و در حال حاضــر جایگاهی 

برای پاسخگویی ندارم. این سمت فعالً به من پیشنهاد 
داده شــده و هیچ حکم قطعــی در این خصــوص وجود 

ندارد.«
عــزل اعضــای هیئت مدیــره اتحادیــه کســب وکارهای 
مجــازی از ســوی هیئت عالــی نظــارت بر ســازمان های 
صنفی در حالی تصویب شــده و به امضــای چند وزیر 
و مســئول رســیده که پیش از این، دیوان عدالت اداری 
مصوبه هیئــت عالــی نظــارت بــرای عــزل هیئت مدیره 
اتحادیه هــا را ابطــال و تأکید کــرده بود این امــر نیازمند 

تصمیم گیری در دادگاه است. 

مجیــد هــادی، مدیرعامــل شــرکت تجــارت الکترونیک  
پارســیان )تاپ( طی احکامی جداگانــه مهدیار احمدی 
را به سمت قائم مقام، بهنام بابایی را به سمت معاونت 
پشتیبانی کسب وکار و سعید شیخ را به سمت معاونت 

طرح وبرنامه منصوب کرد.
مهدیــار احمــدی کــه پیــش از ایــن در شــرکت ملــی 
انفورماتیک مشغول به خدمت بوده، با ایجاد تغییرات 
در چارت شرکت تجارت الکترونیک  پارسیان به سمت 

قائم مقام شرکت منصوب شد.
همچنیــن در پــی بازنشســتگی مهــدی انوشــه، معاون 

پیشــین طرح وبرنامــه، ســعید شــیخ بــه ایــن معاونــت 
منصــوب شــد. ســعید شــیخ پیــش از ایــن معاونــت 
پشــتیبانی کســب وکار شــرکت تــاپ را در کارنامــه خود 
داشته اســت. بهنام بابایی نیز که پیش از این به عنوان 
مدیر دارندگان کارت و باشــگاه مشــتریان تاپ فعالیت 
داشت، به معاونت پشتیبانی کسب وکار منصوب شد.
مجیــد هــادی همچنیــن بــا توجــه بــه فرارســیدن موعد 
بازنشســتگی  مهدی انوشــه، ضمن قدردانی از زحمات 
ایشــان، طــی حکمــی او را بــه ســمت مشــاور عالــی 
مدیرعامــل منصــوب کرد. انوشــه قریــب به 20 ســال با 

شــرکت تجــارت الکترونیک  پارســیان همکاری داشــته 
و پیش از این نیــز عهــده دار معاونــت طرح وبرنامه بوده 

است.
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

21 آبان مــاه شــاپرک در نامــه ای بــه مدیــران شــرکت های 
پرداخت یــار اعــالم کــرد کــه از 24 همیــن مــاه، پایانه هــای 
اینترنتی فاقد نماد یــا دارای هویت نامنطبق بــا مالک نماد، 
طــی شــش هفتــه از تاریــخ یادشــده از ســمت این شــرکت 
غیرفعــال می شــوند. ایــن نامــه موجــی از انتقــاد و نگرانــی 
کســب وکارهای تراکنــش دار فین تکــی رگوله نشــده ماننــد 
لندتک ها و صرافی های رمــزارزی را در پی داشــت. برای رفع 
این مشــکل، دوم آذرماه جلســه    هم اندیشــی فعــاالن حوزه 
لندتک با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با حضور بازیگران 

اصلی کسب وکارهای لندتکی؛ امین کالهدوزان، 
سرپرســت مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی؛ 
رضــا قربانی،  رئیــس کمیســیون فین تک نصر 
تهران؛ محمدصــادق آزادانی، مســئول کارگروه 
لندتک کمیسیون فین تک سازمان نصر تهران؛ 
محمدجــواد هــادی، معاون تســهیل تجــاری و 
توسعه کاربردهای مرکز تتا و محمدرضا قلعه نوی، 
عضو هیئت مدیره نصر تهران برگزار شد. در این 
جلسه تالش شد موانع لندتک ها برای دریافت 
اینماد بررســی شــود تا با توجه بــه ظرفیت های 
موجــود در مرکز تتــا، بتــوان موانع این مســیر را 

برطرف کرد. همچنین پیشنهاد شد هر کسب وکار لندتکی 
بتواند با یک نامه از یک نهاد مجوزدار مالی؛ مانند بانک ها و 
لیزینگ ها  اینماد دریافت کند. بحث اینماد کسب وکارهای 
رمزارزی هم به صورت جداگانه از سوی نصر، انجمن فین تک 

و انجمن بالکچین در حال پیگیری است.

 پیشنهاد روی میز
رضــا قربانــی، رئیــس کمیســیون فین تــک نصــر تهــران در 
خصوص نامه شاپرک گفت: »نامه شاپرک به پرداخت یارها 
به دســتورالعمل ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشــاره دارد 
و بــر اســاس آن داشــتن اینمــاد الزامــی اســت و بایــد تمــام 
درگاه های فاقد اینماد بســته شــوند، اما اجــرای این مصوبه 
برای لندتک ها مشــکل آفرین خواهد شــد. در همین راستا 
سازمان نصر بر آن شده در تعامل با مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکــی، موضوع اینماد لندتک ها 
که از جمله حوزه های با گردش مالی قابل  توجه 
هستند با مشــکل مواجه نشــود؛ چراکه اکنون 
برخــی از لندتک ها اینماد ندارنــد و برخی دیگر 
با تمدید آن مشــکل دارنــد.« او همچنین خبر 
داد کــه کارگــروه لندتــک در نصر به کمیســیون 
مســتقل تبدیــل خواهــد شــد. محمدصــادق 
آزادانــی، مســئول کارگــروه لندتک نصــر تهران 
با اشــاره به اهمیت حــوزه لندتــک و تبدیل این 
کارگروه به کمیســیون مســتقل در نصر تهران، 
اعالم کرد که در این کارگروه با همکاری مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکی پیشــنهاد دادیم هر کسب وکار  لندتکی بتواند 
با یــک نامــه از یــک نهــاد مجــوزدار مالــی؛ ماننــد بانک ها و 
لیزینگ ها اینماد دریافت کند که البته به گفته آزادانی، این 

چراغ سبز 
به لندتک ها

در نشست هم اندیشی فعاالن حوزه لندتک با مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی چه گذشت؟

نمی خواهیم گرهی به 
گره های موجود اضافه کنیم

اینماد ابزار 
شفافیت است

در حال  حاضــر اینماد بهترین ابــزار برای 
ایجــاد شــفافیت در فضــای کســب وکار 
کشور اســت. با توجه به تنوع فعالیت در 
فضای مجــازی، نمی تــوان کســب وکارها 
را بــا یــک ابــزار یــا حتــی یــک وزارتخانه و 
سازمان، تنظیم گری و نظارت کرد. اینماد 
بستر های احراز هویت و نظارتی را فراهم 
و شــفاف می کنــد کــه حداقــل در حــال  
حاضــر هیــچ ســازوکار دیگــری در کشــور 
غیــر از اینمــاد نمی توانــد این بســتر ها را 
فراهم کند. برای نمونه در بحث اطالعات 
تمــاس و نشــانی، مــا ســرویس ویــژه ای را 
بــا همــکاری شــرکت ملــی 
پســت راه انــدازی کرده ایــم 
که می تواند حضور شخص 
در محل را احراز کند. احراز 
نشانی صرفاً یک استعالم 
کــد پســتی نیســت.« من 
ســؤالی را مطــرح می کنــم؛ 
آیــا احــراز نشــانی بــه نــوع 
فعالیت ارتباط دارد؟ پاسخ 
این سؤال خیر اســت. این 
مــوارد مبنــای کار اســت. 
فعالیت تجارت الکترونیکی 
بــر اســاس قانــون تجــارت الکترونیکــی 
است که قانون مادر اســت و حاکم بر کل 
قوانین تجــارت الکترونیکــی و این بخش 
شــامل حوزه ســالمت، خدمات، کاال و... 
می شــود که همه قوانین تخصصی خود 
را دارنــد. درســت اســت کــه می گوینــد با 
چوب جادو نمی توان روی همه چیز نظارت 
و تنظیم گــری کــرد، ولــی این چــوب جادو 

می تواند شفافیت ایجاد کند. 
در واقــع حلقــه وصل مبــارزه بــا قاچاق، 
پول شــویی، فســاد، رانت و... شفافیت 
اســت و اینمــاد ابــزار شــفافیت اســت. 
ما در مرکز توســعه تجارت الکترونیکی 
به فکر تســهیل فعالیت کســب وکارها 
هســتیم، نــه اینکــه گرهــی بــه گره های 
کسب وکارها اضافه کنیم. برای حمایت 
از کســب وکارها در حیــن ســامان دهی، 
پنــل یکپارچه  نظارتــی درســت کردیم و 
25 دستگاه تخصصی از طریق این پنل 
و از طریق درگاه با کسب وکارها صحبت 
می کننــد. ایــن یعنــی ابالغیــه متعــدد 
بــه یــک کســب وکار از طــرف نهادهــای 
مختلف فرستاده نمی شود؛ یعنی وقتی 
پلیس فتا می بیند که دادستانی قبل از 
او دستوری را به کسب وکاری داده، دیگر 
همان دستور را به کسب وکار نمی دهد.
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موضوع یک پیشنهاد اولیه برای حل بحران موجود در مسیر 
دریافت اینماد شرکت های لندتکی است.

 چالش های دریافت اینماد
در بخــش دیگــر، کســب وکارهای حاضــر در ایــن نشســت 
بــه ارائــه نظــرات و دیدگاه های خــود در خصوص پیشــنهاد 
مطرح شــده پرداختنــد و نظرات خــود را در خصــوص موانع 
دریافت اینماد بیان کردنــد. در این  بیــن عمده ترین چالش 
موجــود در میــان کســب وکارها، تفاوت جنس شــرکت های 
لندتکــی و کســب وکارهای آنها بــا یکدیگر بــود و بایــد به دو 
دســته کســب وکارهای لندتکی با چرخه باز و چرخه بسته 
تقســیم شــوند که در این  بین پیشــنهاد شــد مرکز توســعه 
تجــارت الکترونیکی حتماً در شناســایی این کســب وکارها 
این تقســیم بندی را مــد نظر قرار دهــد و در خصــوص موارد 
کســب وکارهای حوزه BNPL جداگانه صحبت هایی انجام 
شود. از طرفی کسب وکارها بر این عقیده بودند که به دلیل 
چرخــه محافظه کارانــه بانک هــا و لیزینگ هــا، همچنیــن 
تأمین کننــدگان مالــی، دریافــت نامــه همــکاری و تأییدیــه 
برای لندتک ها کاری بســیار دشــوار اســت؛ چراکــه بانک ها 
ریسک مسئولیت در این حوزه را نمی پذیرند و از طرفی همه 
شرکت های لندتکی از بانک یا لیزینگ به عنوان تأمین کننده 
مالــی اســتفاده نمی کننــد و برخــی شــاید از ســرمایه های 
شــخصی یا شــرکتی اســتفاده می کنند کــه این مســیر را با 

دشواری همراه می کند.

 فرصت دوماهه برای دریافت استعالم
امین کالهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با 
بیان اینکه موضوع کسب وکارهای فین تکی برای او از اهمیت 
باالیی برخوردار است، گفت: »اولین جلسه ای که با فعاالن 
این حوزه برگزار کردم، سه روز بعد از حضورم در این مرکز بود. 
از همین رو ماهیت این جلسه، فارغ از بحث اینماد، بیشتر 
شناخت ریسک های مربوط به این حوزه اســت.« او درباره 
پیشنهاد ارائه شــده در خصوص نامه بانک ها و لیزینگ ها 
برای دریافت اینماد گفت: »با کلیات این پیشنهاد مشکلی 
نداریم، اما باید در نظر داشته باشیم هیچ کس غیر از بانک 
مرکزی اجازه صحبت درباره قانون نظام پولی کشور و اینکه 
تســهیالت بدون ما بــه ازا بدهد، نــدارد. موضــوع دیگر خلق 
پول اســت که باید این دو ریســک را حتماً در نظــر گرفت.« 
کالهدوزان همچنین اعالم کرد: »آماده ایم با کمک اصناف، 
انجمن ها و فعاالن صنعت، موضوعات را به نتیجه برسانیم 
و حتی در مواردی پیشــنهاد تغییر مقــررات را مطرح کنیم. 
تتا در حوزه توســعه تجارت می تواند پیشــنهاددهنده برای 
تغییر قانون باشد.« او در بخش دیگری از صحبت هایش با 
اشاره به اقدامات تتا درباره پیشبرد مسائل تسهیالت خرد 
و لندتک ها گفت: »از سه ماه پیش بحث خط های اعتباری 
را شــروع کرده ایم؛ اولین بخش آن درباره حــوزه لوازم  خانگی 
برقی و غیربرقی است که دعوت می کنیم دوستان فین تکی 
به این طرح بپیوندند. موضوع دیگر که اخیراً شــروع شــده، 
بحث تســهیالت کوتاه مدت در زمینه کاالهــای تندمصرف 
و ارائــه تســهیالت کوتاه مدت اســت.« رئیس مرکز توســعه 
تجارت الکترونیکی در ادامه گفت: »تا سقف 40 همت برای 
این منظور اعتبار در نظر گرفته شده که بتوانیم امسال از آن 
اســتفاده کنیم. بانک مرکزی چراغ سبز را نشــان داده و این 
بازاری اســت که شــرکت های لندتکی از این فضا می توانند 
اســتفاده کنند؛ زیرا این تصمیم وجود دارد که تا پایان سال 
دو میلیون کارت اعتباری صادر شــود. هرچند مطرح شــدن 
این موضوع خارج از بحث جلســه بود؛ اما می توانیم در این 
مسیر از فعاالن لندتکی کمک بگیریم.« کالهدوزان در پایان 
با اشاره به چالش های مطرح شــده در بحث دریافت نامه از 
بانک گفت: »در حال حاضر این کار را می توانیم انجام دهیم 
که با خوداظهاری تعامل لندتک هــا با تأمین کنندگان مالی 
از جمله بانک ها و لیزینگ به مدت دو ماه و به شکل موقت 
اینماد آنها فعال خواهد شد و مرکز تتا در این مدت استعالم 

را از بانک دریافت می کند.«
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در موضوعات مختلفی که در مــاده 1 آیین نامه حمایت 
از کســب وکارهای بیمــه ای عنــوان شــده، ســکوهای 
خدمات بیمه ای به عنوان کارگزار یــا تجمیع کننده بیمه 
شناســایی می شــوند و می تواننــد امــکان صــدور برخط 
انواع بیمه نامه ها را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی 

کشور، مصوب 1382 فراهم کنند.
در ماده 2 این آیین نامه نیز کــه اول آذرماه 1401 به تأیید 
رئیس جمهور رســیده، ســکوهای ارائه دهنــده خدمات 
بیمه ای، نمایندگان مؤسســات بیمه ای تلقی شده اند و 
خدمات تبادل داده ای مورد نیاز ارائه دهندگان خدمات 
بیمه ای برخط از ســوی بیمه مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران و مؤسســات بیمه تا زمــان تصویب دســتورالعمل 

موضوع ماده 1 این آیین نامه ادامه خواهد داشت.

 تأکید دوباره بر ممنوعیت انحصار سوئیچ 
بیمه

آیین نامــه مصــوب وزیــران عضــو کارگــروه ویــژه اقتصاد 
دیجیتــال در رابطــه بــا مشــخصات و ســازوکار فعالیت 
اشــاره  خاصــی  جزئیــات  بــه  بیمــه ای  ســکوهای 
نکــرده؛ به طــوری کــه در تعریــف کلــی کارگــزاران برخــط 
و تجمیع کننــدگان بیمــه، صرف نظــر از تفــاوت مــدل 
کسب وکاری و میزان استفاده از فناوری های روز، همگی 
در رده پلتفرم های بیمه ای جای می گیرند که الزم اســت 
در رابطه با جزئیات و شرایط احراز امتیاز پلتفرم و نحوه 

تعیین صالحیت آنها نیز موضوع روشن باشد.
آنچه در مورد این آیین نامه بیــش از هر موضوع دیگری 
در بــاب حمایــت از کســب و کارهای پلتفرمــی بیمــه بــه 
چشم می خورد، مسئله محدودیت انحصارگرایی و ورود 
نهاد ناظر به الیه کسب و کارهاست که با صراحت به آن 

اشاره شده است.
در موضوع ســوم از مــاده 1 ایــن آیین نامه بــر ممنوعیت 
هرگونه نهادســازی بــا ایجــاد ســاختار و تشــکیالتی که 
به ایجاد نهــاد واســط برخط جدیــد منجر شــود، تأکید 
شده است. در موضوع چهارم همان ماده نیز بر تقویت 
نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی به منظور تقویت 
فضــای رقابتــی، ســالمت و شــفافیت بــازار و ســکوهای 
خدمات بیمــه ای در چهارچــوب جلوگیــری از رفتارهای 
انحصارگرایانه و ضدرقابتی با ابزارهای برخط و هوشمند 

و فناوری های تنظیم گر اشاره شده است.
آیین نامــه مصوب وزیــران کارگروه اقتصــاد دیجیتال در 
حالی از ســوی محمد مخبر، معــاون اول رئیس جمهور 
ابالغ شده که بیمه مرکزی جمهوری اسالمی در انتهای 
مهلت سه ماهه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای بازخوانی 
و اصــالح آیین نامــه کارگــزاران برخط صنعــت بیمه قرار 

دارد.

پایان یک رویه پرحاشیه؟
خبر راه اندازی  ســوئیچ بیمه مرکزی در ابتدای تابستان 
گذشــته باعــث مخالفــت گســترده اســتارتاپ ها و 

شــرکت های دانش بنیــان حــوزه بیمــه و حتــی فعــاالن 
جریان نــوآوری در کشــور شــد؛ تا جایــی که بســیاری از 
مراجع و نهادهای قانونی، از جمله کارگروه ویژه اقتصاد 
دیجیتال را هم به واکنش واداشت؛ واکنشی که در ابتدا 
مســئوالن بیمــه مرکــزی در توجیــه قانونی بودن مســیر 
طراحــی و اجــرای ســوئیچ بیمــه اعــالم کردنــد حاضر به 
تبعیــت از تصمیمات ایــن کارگروه نیســتند، ولی مدتی 
بعــد در جلســه ای پشــت درهــای بســته طــی گفت وگو 
و رایزنــی بــا شــرکت های دانش بنیــان و معاونــت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهوری، پایبنــدی بــه تصمیمــات 
هیئت وزیران در زمینه ســوئیچ بیمــه را تصریح کردند و 

از اصالح آیین نامه 2/۹2 کارگزاران برخط خبر دادند.
بــا ایــن اوصــاف آیین نامــه حمایتــی وزیــران کارگــروه 
اقتصــاد دیجیتــال را می تــوان تأکیــدی دوبــاره بــر بیمه 
مرکزی جمهوری اســالمی ایــران در رابطه بــا تصمیمات 
اتخاذشــده در پایان بازه سه ماهه تعیین شده دانست و 
اعالم موضعی دوباره در رابطه با سامانه ای که در صورت 
اجرا به همان شیوه و روال گذشته می تواند بیمه مرکزی 
را در مواجهه مســتقیم با هیئت وزیران دولت سیزدهم 

قرار دهد.
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گفت و گو با هادی فرنود، بنیان گذار کاموا و هم بنیان گذار 
رویداد همفکر  درباره مسئله مهم سرمایه اجتماعی در 

کسب وکارهای بزرگ و ریشه یابی برخی هجمه هایی که 
این روزها به استارتاپ های بزرگ می شود

این روزها، زمان سختی برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال است؛ از یک طرف کسب و کارهای کوچک 
اینستاگرامی با نابودی گسترده مواجه شده اند و از سویی دیگر کسب و کارهای بزرگ و نام آشنا در مورد نوع ارتباط شان با 
حاکمیت، ترکیب سهام داری و نحوه برخوردشان با داده های کاربران مورد سؤال قرار می گیرند و با اتهامات متعدد روبه رو 

می شوند. به عالوه حاکمیت نیز در مقام منتقد این کسب و کارها معتقد است آن همراهی الزمه اتفاق نیفتاده و این 
کسب و کارها نمک خورده و نمکدان را شکسته اند. حال کسب و کارها مانده اند و پاسخ مناسبی که باید به هر دو طرف 

بدهند اما آن را نمی یابند. 
 هادی فرنود، مدیرعامل کاموا و هم بنیان گذار رویداد همفکر معتقد است علت اصلی ضربه خوردن کسب و کارهای بزرگ 

هم از سوی مردم و هم از سمت حاکمیت، ضعف در داشتن سرمایه اجتماعی قدرتمند در میان افکار عمومی و البته 
برخی خطاها در رهبری این شرکت هاست؛ مواردی که به اعتقاد او همپای بزرگ شدن شرکت ها، رشد نکرده است. 

 شما به پای خود
شلیک می کنید! ریشه یابی بحران های 

کسب و کاری این روزها

جامعه عصبانی و 
خطای کسب وکارها

تا همین چند وقت پیش به نظر 
می رسید اوضاع کسب وکارهای 
بــزرگ اقتصــاد دیجیتــال خــوب باشــد. 
گزارش های ساالنه از رشد آنها و تیم های 
قــوی و افــرادی کــه از دور عالقه منــد بــه 
همکاری با این مجموعه ها بودند، حکایت 
داشت. به همین دلیل وقتی با چند اتهام 
روبه رو شدند و نتوانستند پاسخ درخوری 
بــه این اتهامــات بدهنــد، با تهدیــد مردم 
روبه رو شدند. کســانی که تصمیم گرفته 
بودنــد کاالها و خدمــات این شــرکت ها را 

تحریم کنند.

 اما چرا این کسب و کارها با وجود 
فضــای  در  حضــور  ســال ها 
اکوسیســتم نــوآوری، نام آشــنا بــودن و 
وضعیت خوبی که در گذشته داشتند، تا 
این حد پایگاه اجتماعی شان ضعیف بود؟ 
چرا کمتر کسی به دفاع از شرکت برخاست 
و حتــی کارمنــدان آن مجموعه هــا غالبــاً 
ترجیح دادند ســکوت اختیــار کنند؟ چرا 
همزمان با مــردم، حاکمیت هــم آنها را به 

برخورد نادرست متهم کرده است؟

 هــادی فرنود، بنیان گــذار کاموا و 
هم بنیان گــذار رویــداد همفکــر 
می گوید تکلیف حاکمیت روشن است و 
مشخصاً عالقه ای به رشــد کسب و کارها 
ندارد. اما در مورد رفتاری که مردم می کنند 
و ضعف سرمایه اجتماعی کسب و کارها، 
انگشــت اتهــام را بــه ســوی رهبــران ایــن 
کسب و کارها می گیرد. کسانی که متوجه 
نیستند برای آنکه بتوانند رشد کنند و به 
رشــد خود ادامــه دهنــد، بایــد در جامعه 
اســتارتاپی فعــال باشــند، دســت از 
خودخواهــی بردارنــد و راه و رســم رهبری 

یک کسب و کار بزرگ را فراگیرند.

 فرنــود معتقــد اســت رهبــران 
مــا  بــزرگ  کســب و کارهای 
نتوانســته اند در حد و اندازه شــرکت های 
تحت امرشان ظاهر شوند و حتی حاال هم 
که با بحران های متعدد دست به گریبان 
هســتند، هنوز متوجه ضعف هــای خود 
نشــده اند؛ ضعــف در ســاخت برنــد 
کارفرمایی، شفافیت در ارتباط با مردم و...  
اگر آنها به زودی اشتباهات و تصویر برند 
خــود را اصــالح نکننــد، نمی تواننــد بــه 

حیات شان ادامه دهند.
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 این روزها می بینیم کسب و کارهای بزرگ 
اکوسیســتم نــوآوری مــورد هجمــه رســانه ها قــرار 
گرفته اند و هم از سوی مردم و هم از سمت حاکمیت 
با انتقادهای گســترده ای مواجه اند. درباره نقدهای 
افــکار عمومی صحبــت خواهیم کــرد اما چــرا خود 
حاکمیت هم نگاهی منفی به کسب و کارهای اقتصاد 

دیجیتال دارد و با گارد بسته به سراغ شان می رود؟
فکر می کنم این مسئله از آنجا نشئت می گیرد که همچنان 
نگاه کمونیســتی در حاکمیت وجود دارد؛ نگاهی که تمایل 
دارد همه چیــز دولتــی باشــد و مثل گذشــته، همه امــور در 
اختیار دولت قرار گیرد و پیشرفت اقتصاد به دولت وابسته 
باشد. متأسفانه چنین نگاه قدیمی و نخ نمایی از کشورداری 
وجود دارد و همین باعث می شــود هر چیــزی که در بخش 
خصوصی شــکل می گیرد، دشــمن خود بدانند و تهدیدی 

برای آن تفکر به حساب آید.
به طور کلی کسب و کارهای آنالین نیز به دلیل تأثیری که روی 
جامعه دارند و دسترسی مستقیم و آنی شان به افراد جامعه، 
از نظر امنیتی نیز برای حاکمیت ترســناک به نظر می آیند. 
همین باعث شده دشمنی خاصی با این کسب و کارها وجود 
داشــته باشــد و هر روز یک قانون جدید نوشته شــود که در 
واقع چوب جدیدی است که الی کار کسب و کارها می گذارند. 
در این سال ها ما مطمئن شــده ایم که رفتارهای این چنینی 
عمدی هستند و از ندانم کاری ناشی نمی شوند و هدف این 

است که این کسب و کارها رشد نکنند.
البته در یک بــازه زمانــی در دولت قبل، بســتر فراهــم بود و 
رفتارهــای این چنینی کمتر و خوشــبختانه بــه همین دلیل 
کسب و کارها توانستند رشد کنند، ولی واقعیت این است 
که به جز پنج، شش کسب و کار بزرگی که وجود دارند، دیگر 
هیچ کس نمی تواند رشد آنچنانی کند و مسئله هم از جنس 
ســرمایه نیســت، بلکه برخی ها اجازه این کار را نمی دهند. 
معضل اصلی این اســت کــه نمی خواهند کســب و کارهای 
آنالین رشــد کنند و دوســت دارنــد همه چیز مــدل دولتی و 

کارمندی باشد و کنترل بیشتری روی امور داشته باشند.

 اما چیــزی کــه در ظاهــر و در فرادولتی ها 
می بینیــم ایــن اســت کــه اتفاقــاً روی اکوسیســتم 
سرمایه گذاری می کنند، مانند سرمایه گذاری هایی 
که بنیاد برکت طی این ســال ها روی کسب وکارهای 

مختلف انجام داده است.
موضوع اینجا بر ســر خــودی و غیرخودی اســت. در دولت 
بخش خــودی داریم که بعضی بــه آن خصولتی می گویند. 
همه چیز برای آنها فراهم است و درها به رویشان باز، چون به 
شکل بخشی از حاکمیت و سیستم موجود دیده می شوند. 
حکومت نگران آنها نیست. دلیل اینکه آنها می توانند رشد 
کنند و سرمایه جذب کنند و... این است که حکومت از آنها 
نمی ترسد. حاال اینکه چرا از بقیه می ترسد، معلوم نیست. 
من هم نمی دانم که یک کســب و کار دیجیتــال چه خطری 

ممکن است داشته باشد. 
البتــه ایــن کســب و کارهای خــودی بــا وجــود حمایت هــا و 
ســرمایه گذاری ها رشــد چندانــی هــم نکرده انــد. الاقل من 
نمونــه ای ندیده ام که رشــد خوبــی کــرده و به جایی رســیده 

باشد.

 بــه نظــر می رســد کســب و کارهای حــوزه 
اقتصاد دیجیتــال در مدت فعالیت شــان یکســری 
اشتباهات داشته اند که حاال نتیجه اش را می بینند. 
مثل اینکه نتوانسته اند طی سال های فعالیت شان 
نوع مناسبات شــان را با حاکمیت به شــکل شفاف 
بیان کنند یا به کاربران شان بگویند که نحوه استفاده 
از اطالعات و داده ها به چه شکل است و مرز حریم 
خصوصی کاربر کجاست. به این ترتیب نتوانسته اند 
برای خود ســرمایه اجتماعی ایجاد کننــد که در این 
روزهای سخت پشتیبان شان باشد و در حال حاضر 
از سمت کاربران در شــبکه های اجتماعی محاکمه 

   عکس:  مریم سعیدپور



می شــوند. ایــن موضــوع از کجــا نشــئت می گیــرد؟ 
شــناخت ضعیــف اســتارتاپ ها از جامعــه؟ آیــا 
بخش هایی در هر کسب و کار باید شکل می گرفت که 

این مسئله را سامان دهی کند؟
یکی از ویژگی های ایرانی هــا اصطالحاً »زرنگی کردن« اســت. 
زرنگ ها به این شکل کار خود را پیش می برند، بدون اینکه به 
آینده بلندمدت فکر کنند. کســب و کارها هم این کار را کردند. 
فکر کردند خیلی زرنگ هستند و خوب است که از این فرصت 
که قانونی وجود ندارد، استفاده کنند. قانون گذار ما در مجلس 
که تــوان درک اقتصــاد دیجیتــال را ندارد، چه رســد بــه اینکه 
بخواهد برایش قانون بگذارد و رگولیشن کند. در این بی قانونی، 
به جای اینکه کسب و کارها خودشان دست به کار شوند و برای 
این موضوع چاره ای بیندیشند و کاری بکنند، با همان فرمان 

جلو رفتند و فکر کردند دارند از این موقعیت بهره می برند.
من ایــن مســئله را هــم پیش تر بــه این کســب و کارها گوشــزد 
کرده ام و هــم بعــد از بحران هایی که پیــش آمده؛ این ســرمایه 
اجتماعــی که بســیار ضعیــف اســت، باعث شــده ایــن روزها 
مدافعــی نداشــته باشــند و کســب و کارهایی کــه خطایــی هم 
نکرده انــد، بــا کوچک ترین شــایعه و جوســازی، تمام شــالوده 
روابط عمومی شــان می لرزد و نابود می شــود و حتی در موردی 
مانند ابرآروان تحریم هم می شوند. این نشان می دهد چقدر 
اهمیت ندادن به اکوسیســتم و انجمن ها، کاربــر و مواردی که 
مــا در کشــورهای پیشــرفته می بینیم، مهــم اســت. اینکه در 
کشــورهای پیشــرفته کارهایی می کنند که حریــم خصوصی 
کاربران شان حفظ شود، به جامعه استارتاپی کمک می کنند، 
اسپانسر رویداد و رسانه می شوند، مدیران عامل شرکت های 
بزرگ در رویدادهای مختلف شرکت می کنند و... دلیلش این 
است که سرمایه اجتماعی واقعی به دســت بیاورند و تصویر 
مثبت و خوب از خود بسازند. به عالوه این کارها باعث می شود 

آن بستر برای رشد خودشان آماده تر شود.
ولی متأسفانه کسانی که در سطح مدیریتی در کسب و کارهای 
بزرگ کشورمان هســتند، از این مسائل ســاده درکی ندارند و 
سال های ســال خود را از اکوسیستم جدا کرده اند و به جامعه 
اســتارتاپی هیچ کمکی نکرده اند. نتیجه اش می شــود اتفاقی 
که امروز افتاده اســت. با اینکه با چندین مدیر این شــرکت ها 
صحبت کــرده ام، هنوز هــم درک درســتی ندارند که چــرا باید 
این کارها را انجام دهند. اینها سانتی مانتالیسم نیست، بلکه 
رفتارهایی اســت که باید در ســطح رهبری یک شــرکت انجام 
دهید تا هم بتوانید به تیم خود انگیزه و شخصیت بدهید و هم 
شخصیت برند خود را بسازید و هم اینکه سرمایه اجتماعی 
ذخیره کنید که چنین روزهایی به کارتان بیاید؛ اما فکر می کنم 
با وجود همه این اتفاقات، هنوز هم مدیران به آن درک درست 
نرسیده اند و این مشکالت در آینده هم برایشان ادامه خواهد 
داشت. ربطی هم به این حکومت یا حکومت دیگر ندارد و این 
اشتباهی است که در سطح رهبری مجموعه رخ داده و هنوز هم 
هست. شرکتی که در این بستر رشد کرده، نمی تواند خودش 
را از جامعه اســتارتاپی جدا کند و فقط به فکر خودش باشــد. 
اتفاقات امــروز نتیجــه همیــن خودخواهی اســت و چیزی که 
می بینیم در کشورهای دیگر اتفاق می افتد، برای این نیست که 
آدم های خوبی باشند، بلکه دلیل و منطق کسب و کاری پشت 
آن است و باید این طور باشد. اگر حمایتی را که از شما شده به 
حلقه استارتاپی برنگردانید، آن جامعه اســتارتاپی هم در روز 

بحران پشت شما نخواهد ایستاد.

 یعنــی فکــر می کنیــد اشــتباهات رهبــری 
کسب و کارها آنها را به اینجا رسانده؟

صد درصد.

 مــا در کشــورهای دیگــر می بینیم یکســری 
بحران هــای خــاص بــرای شــرکت ها پیــش می آیــد که 
می تواننــد از آن عبــور کننــد، مثــل اتفاقــی کــه بــرای 
مایکروســافت افتاد. ابتدا فکر می کرد می توانــد آزار و 
اذیــت کارمندانــش را نادیــده بگیرد، بعد متوجه شــد 
ممکن نیســت و روند کار خود را تغییر داد. اما به نظر 

می رسد کسب و کارهای بزرگ حوزه اقتصاد دیجیتال 
ایران شناخت درستی از جامعه و انســان امروز ایرانی 
ندارنــد. آنها چــه کار بایــد بکننــد؟ آیــا می تــوان از این 
اتفاقات نقطه شــروعی ســاخت یــا اینجا نقطــه پایان 

است و کم کم هرچه را که دارند، از دست می دهند؟
مــن امیــدوارم کســب و کارها یــاد بگیرنــد و در 
ادامــه مسیرشــان را تغییــر دهند، ولــی حقیقتاً 
مدیریــت  کــه  کســی  اســت  ناامیدکننــده 
کسب و کاری بزرگی را بر عهده دارد، درک درستی 
از این مســائل که رخ داده، ندارد و این بخشی از 
وظیفه رهبر چنین شــرکتی اســت. آنهــا باید به 
جامعه ای که از آن نیرو می گیرند و به آن خدمت 
می دهند، کمک کنند و این انرژی را به آن چرخه 
برگرداننــد. این چیزی اســت کــه الزم اســت یاد 
بگیرند و دریابند که این معادله دوطرفه ای است 

که اگر یک طرفش از بین برود، دیگر معادله برقرار نیســت؛ 
ولی متأسفانه هنوز درکش وجود ندارد و اگر این اتفاق نیفتد، 
این بحران ها باعث می شوند که کســب و کارها از بین بروند. 
هیچ ربطی هم به شرایط جامعه و حاکمیت و دشمن خارجی 

ندارد. سرمایه اجتماعی ضعیف و دید محدود است. 
کمپانی ای مانند مایکروسافت هم دچار بحران هایی شبیه 
به ما هم می شــود ولــی فرقش این اســت که ایــن کمپانی در 
کشــورش ســعی کرده به اندازه ای کــه در توانش هســت، به 
جامعه اســتارتاپی کمک کنــد و به حقــوق کاربرانش احترام 
بگذارد. وقتی هم که بحرانی ایجاد می شــود، ســعی می کند 
ســریعاً آن را متوقــف و حــل کنــد تــا تصویــر برنــدش خراب 
نشود، زیرا تصویر مثبت برند چیزی نیســت که بتوان آن را 

با پول خرید.
شــرکت های فناور نســبتاً بزرگــی کــه در ایــران کار می کنند، 

هنوز این مسئله را یاد نگرفته اند 
یــک  مقیــاس  در  همچنــان  و 
استارتاپ کوچک، با جامعه خود 
مواجــه می شــوند. در مســائلی 
ماننــد درآمــد و ســود و محصــول 
شــاید بتوانند با چنیــن رویکردی 
موفق عمــل کنند، ولــی وقتی پای 
مسئله ای چون تصویر برند و رهبر 
و بنیان گذار یک کسب و کار بزرگ 
به میان می آید، نمی توان با پول آن 
را خرید و حتی نمی شود یک روزه 
ایجادش کرد؛ اما می توان یک روزه 
خرابــش کــرد. وقتــی می تــوان 
یک روزه این تصویــر را خراب کرد 
کــه پایه هــای آن برنــد و تصویــر و 
ســرمایه اجتماعــی اش ضعیــف 
باشــد و متأســفانه ایــن در مــورد 
کســب و کارهای بــزرگ مــا صادق 

است.

 فکــر می کنیــد 
چرا کسب و کارهای نسبتاً 

بزرگ حوزه اقتصاد دیجیتال نتوانسته اند متناسب 
با بزرگ شدن کسب و کارشان، ماهیت رهبری خود را 
نیز تغییر دهند؟ چرا این تغییرات در سایر کشورها به 
شــکل ارگانیک اتفاق می افتــد، ولی اینجــا رخ نداده 

است؟
این برمی گردد به خودخواهی ما که فکر می کنیم این ویژگی 
به نفع مان اســت. ایــن ویژگی هم فقــط در بخش فنــاوری و 
مدیریت استارتاپ مطرح نیست، بلکه یک مشکل فرهنگی 
است. متأســفانه در فهم کســب و کاری جامعه نیز این طور 
است که گمان می رود کسانی که خودخواه هستند، سریع تر 
رشــد می کنند؛ ولی در واقع جامعه و نظم امــروز دنیا به این 
شکل نیست و این طور کار نمی کند. شما اگر آدم خودخواهی 
باشید، نمی توانید در نهایت برنده باشید و خواهید باخت. 

امروز ممکن اســت در سطح باالیی قرار داشــته باشید، ولی 
خیلی ســریع ســقوط می کنید. این اشــتباه در اکوسیستم 
مــا رخ داده و بــا تمام تالشــی که بــرای تغییر آن کردیــم، گویا 
هنوز ایــن ذهنیــت تغییر نکــرده اســت. »همفکــر« یکی از 
رویدادهایی بود که برای نزدیک کردن جامعه استارتاپی شکل 
گرفته بــود، ولی بعــد از مدتی دیدیم کســانی که 
تأثیرگذار هستند و کسب و کارهای بزرگ دارند، 
اصالً شــرکت نمی کنند و حتی حاضر نیســتند 
در هفتــه یــک ســاعت بــرای جامعه اســتارتاپی 
وقت بگذارند. این کوته نظری است که متأسفانه 
ادامه همان دیدگاه اســت. گویا هنوز به این دید 
کســب و کاری نرســیده اند که این کارها برای این 
نیست که نشان دهید آدم خوبی هستید، بلکه 
این ارتباط در نهایت به نفع خودتان خواهد بود.
ایــن مســئله را در قضیــه ســرمایه گذاری هــم 
می بینیم که بارها در موردش حرف زده ام. وقتی در کشورهای 
دیگر با سرمایه گذار صحبت می کنید، ارزش گذاری شرکت 
شــما و قــراردادی کــه روی میز می گــذارد، دوســر بــرد و کامالً 
منصفانه اســت، ولی در ایران تــا جایی که می توانند ســعی 
می کنند قراردادی ببندند که خودشــان برنده و طرف مقابل 
بازنده باشــد. این مســئله را درک نمی کنند که آن استارتاپ 
چند وقت دیگر باید دو راند دیگر سرمایه بگیرد و دوباره رشد 
کند و باز هم سرمایه بگیرد. وقتی شما در ابتدا سهم زیادی 
از استارتاپ بگیرید، دیگر از سهمش چیزی نمی ماند و عمالً 
نمی توانــد در آینده ســرمایه گذار دیگری بگیــرد و در نهایت 
استارتاپ شکســت می خورد و همان سرمایه گذار اولیه هم 
بازنده است. این نتیجه همان تفکر خودخواهانه است. این 
افراد سعی می کنند برنده اکوسیستم باشند، ولی نمی دانند 
که دارند به پای خود شلیک می کنند، چون در نظم اقتصاد 

امروز، افراد خودخواه بازنده اند.

 با توجه به صحبت های 
شــما، از آنجــا کــه در ایــران درک 
حاکمیتــی از اقتصــاد دیجیتــال 
وجــود نداشــته و قاعــده ای بــرای 
کسب و کارها نبوده، خودشان هم 
قانونــی ننوشــته اند. ایــن قاعــده 
ننوشــتن از آنجــا می آید کــه گویا 
نگاه کوتاه مدتی به کسب و کارشان 
تــه  دائمــاً  انــگار  داشــته اند. 
ذهن شان این مسئله وجود دارد 
کــه یــک مــاه یــا یــک ســال دیگر 
ممکن است این کسب و کار وجود 
نداشته باشد. این نگاه کوتاه مدت 

و نامطمئن از کجا می آید؟
ایــن نگاهی اســت کــه در اقتصاد 
ما سال های ســال وجود داشته و 
دلیلش هم ناپایداری ای است که 
ما در اقتصاد خودمــان می بینیم 
که ضربه های بســیار بزرگی به ما 
زده است. این تورم های یک شبه 
عوارض بسیار زیادی داشته اند. در سیستم بانکی نمی توان 
اعتباری خرید کرد، نمی توان حســاب کرد که ارزش پول تان 
چهار ماه دیگر چقدر خواهد بود، یعنی شما نمی توانید وام 
بدهید، کردیت کارت بدهید، چیزی را قســطی بخرید و... . 
همه اینها برمی گردد به آن بی نظمی اقتصادی و خودخواهی 
کــه در کشــور مــا وجــود دارد و آن ناآگاهــی مــردم از مفاهیم 
اقتصــادی. به طور کلی در کســب و کار نــگاه کوتاه مدت اصالً 

معنا ندارد. 

در پــی هجمه هــای اخیــر، فکــر می کنیــد 
بزرگ تریــن ضــرری کــه بــه کســب وکارهای اقتصــاد 
دیجیتال وارد آمده، چه بوده اســت؟ از دســت رفتن 
نیروی انســانی، از بیــن رفتــن اعتماد مــردم، کاهش 

فروش و درآمد یا...؟
در حال حاضر تصویری که از کسب و کار آنالین در ذهن مردم 
شــکل گرفته، تحت تاثیر اتفاقاتی کــه اخیرا برای ابــرآروان و 
دیجی کاال و کافه بازار افتاد قرار گرفته است و کسب و کارهای 
دیگــر هــم چــوب درک پاییــن آنهــا از ســرمایه اجتماعــی را 
می خورند. دلیل اینکه آن کسب و کارها نمی توانند کار کنند، 
این اســت که مردم آن قدر از کســب و کارهای دیگر عصبانی 
هســتند که همــه را با یــک چــوب می زننــد. باالخره خشــم 
جامعه باید جایی خالی شود.  فکر می کنم کسب و کارهایی 
که کوچک تر هستند، بزرگ ترین ضرری که کرده اند، میزان 
فروش شان و از لحاظ مالی بوده است. آنها مشتریان شان را از 
دست داده و در حال تعطیل شدن هستند. کسب و کارهایی 
که مورد هجمه قــرار گرفته اند نیز به نظــرم از دو منظر ضربه 
اساســی خورده اند. یکی ضربه به تصویر برندشــان است و 
تصوری که مردم از آن برند در ذهن شان مانده که سال ها طول 
می کشد تا تصحیح شود. دیگری هم نیروی انسانی آنهاست 
که االن دیگر از کار کردن در آن شرکت راضی نیستند، با اینکه 
ممکن اســت در ظاهر قضیه این طور به نظر نرســد. درست 
است که داده هایی دارند و می دانند خاطی نیستند، ولی از 
کار کردن در شرکتی که خجالت می کشند به سایرین بگوید 
در آنجا کار می کند، آزار می بیند و نیروی انسانی شان به مرور 
ریزش خواهد داشــت. البتــه اگر تــا االن این اتفــاق نیفتاده 
باشد. همه اش به ضعف سرمایه اجتماعی برمی گردد که هم 
در جامعه به آنها ضربه می زند، هم داخل تیم شان. از آنجا 
که ما با ابرآروان به خاطر ســرویس CDN و DNS خوب شان 
کار می کنیم، برایمان پیش آمده که به مشتری بگوییم برود 
روی ابرآروان و فالن مشــکل را حل کند و می بینیم مقاومت 
می کند. یعنی دیگر کسی حاضر نیست از ابرآروان سرویس 
بگیرد کــه این زنگ خطر بزرگی اســت. شــاید فــروش برخی 
شــرکت ها االن ریــزش چندانی نداشــته باشــد، زیــرا رقیب 
خاصی ندارند؛ ولــی اگــر روزی رقیبــی وارد بازار شــود، واقعاً 
ضربه خواهند خــورد. نیروی انســانی هم چالــش بزرگی در 

طوالنی مدت خواهد بود. 

 اتفاقاً وقتی رد این حمالت گرفته می شــود، 
گاهی می بینیم که برخی از اینها کارمندان ناراضی این 
شرکت ها بوده اند یا حتی کسی که برای مصاحبه کاری 
به آنجا رفته و به درســتی با او برخورد نشــده است. به 
نظر می رســد کــه ایــن شــرکت ها نه تنها نتوانســته اند 
برندشــان را خــوب بــه جامعــه عرضه کننــد، بلکــه در 
ساخت برند کارفرمایی هم ضعیف عمل کرده اند. نظر 

شما در این رابطه چیست؟
صــد درصــد درســت اســت. اصــالً روی برنــد کارفرمایــی که 
به ندرت کسی کار می کند. ما که شرکت کوچکی داریم و این 
کار را انجام می دهیم، به خاطر همین ویژگی رقبا، نیروگرفتن 
برایمان راحت است. باز هم این به رهبری ضعیف برمی گردد. 
به نظرم بعضی از دوســتان مدیریت را اشــتباه یاد گرفته اند. 
مدیریت این نیست که اکســل آخر ماه سود شــما را مثبت 
نشــان دهد. آن را یک مدیر داخلی هم می تواند انجام دهد. 
مدیریت باید به آینده شرکت، تصویرش و نیروی انسانی اش 
فکر کند که این آخری مهم ترین سرمایه اش است. همچنین 
باید به رشــد و پایداری در ســال های آینده و مدیریت بحران 
بیندیشد. ولی متأسفانه یا به هیچ کدام از اینها فکر نمی کنند 
یا اگر هم فکری کرده اند، برایش اقدامی انجام نشــده است. 
من ندیدیــم مثالً دیجــی کاال یا اســنپ و کافه بــازار کاری برای 
تصویر برند کارفرمایی خودشان انجام داده باشند. در حالی 
که می بینید در کشــورهای دیگر چقدر روی این مســئله کار 
می شــود و برایش پول خرج می کنند و تور برگزار می کنند که 
آدم ها بیایند و شــرکت را از نزدیک ببینند، ویدئو می ســازند 
و... . خیلی عجیب است که شــرکت های بزرگ ما هیچ کدام 
روی این قضیــه کار نکرده انــد. حداقل من ندیــده ام جاهایی 
مثل دیجی کاال، کافه بــازار، علی بابا، ابــرآروان و... روی چنین 

موضوعاتی مانور داده باشند. 
ادامه در صفحه 31

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

 اینکه در کشورهاى 
پیشرفته کارهایى 
مى کنند که حریم 

خصوصى کاربران شان 
حفظ شود، به جامعه 

استارتاپى کمک 
مى کنند، اسپانسر 

رویداد و رسانه 
مى شوند، مدیران عامل 
شرکت هاى بزرگ در 
رویدادهاى مختلف 
شرکت مى کنند و... 
دلیلش این است که 

سرمایه اجتماعى واقعى 
به دست بیاورند
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گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

پیکر نحیف اقتصاد دیجیتال و فضای اکوسیستم استارتاپی 
طی یک دهه گذشــته تندبادهای گوناگونی را بــه خود دیده 
اســت؛ از خاموشــی اینترنت و کرونــا در قرنی که گذشــت و 
محدودیت های گســترده ای کــه در قرن جدیــد و در ماه های 
گذشــته شــاهد آن هســتیم. در کنــار تمــام ایــن ناکامی ها و 
تلخی ها، یاد روزهای اوج و پررونق اکوسیستم، مُسکنی بر درد 
این روزهای جامعه کارآفرین و نوآور کشور است و روزنه ای از 
امید را برای روزهای بهتر ایجاد می کند. بی شک یکی از عوامل 
دو، سه سال درخشان در دهه ۹0 حضور پررنگ و پرجسارت 
ســرمایه گذاران خطرپذیر بوده اســت؛ بازیگرانی که جامعه 
نوآور به اتکای حضور و اعتماد به آنها داستان های موفقیت 
چندی را رقم زدند. اما در این روزهای تلخ کســب وکارها، جز 
افقی مه آلود و مبهم از فردای کارآفرینی و ســرمایه گذاری در 
اکوسیستم نوآوری، تصویر دیگری دســت مان را نمی گیرد. 
به سراغ چند تن از فعاالن سرمایه گذاری خطرپذیر رفته ایم 
و از آنهــا خواســته ایم تصویــر آینــده ســرمایه گذاری روی 
کسب وکارهای نوآور را در روزهای پیش رو برایمان رسم کنند.

اگر ونچرکپیتال هم ملی شود!
مجید کمالو، مدیرعامل آرنو ونچرز

دو سناریو برای سرمایه گذاری در آینده 
و در روزهــای پیــش رو وجــود دارد؛ 
سناریوی اول این است که فرض کنیم 
وضع موجود ادامه پیدا خواهد کرد. 
مشــکالت اینترنــت کمــاکان برقــرار 
باشد، سوشال مدیا ها محدودیت داشته باشند، نیروی کار 
نداشته باشیم، نیروهای فعلی هم در حال مهاجرت باشند، 
ســرمایه گذاران هم در حالتــی از ترس به ســر ببرند و جرئت 
نکنند که سرمایه گذاری کنند، استارتاپ ها هم یکی پس از 
دیگری تعطیل شوند. این وضع باعث می شود اکوسیستم 
روزبه روز به ســمت زوال برود. قطعاً مشــخص است که این 

وضعیت، مطلوب نیست. 
با این شرایط احتمال می دهم ســرمایه گذاری خطرپذیر در 
آینده و حداقل در پنج، شــش ماه پیش رو به شــدت کاهش 
پیدا کند. به خاطر اینکه قواعد بازی که در گذشــته بر بازار و 
ســرمایه گذاری حاکم بود، اکنون دیگر کار نمی کند. احتیاط 
سرمایه گذاران هم نســبت به گذشته بسیار بیشتر خواهد 
شــد. در چنین شــرایطی هم اســتارتاپ ها مجبور هســتند 
بوت استرپ عمل کنند و با ایجاد درآمدهای جدید وابستگی 
خودشان را به پول سرمایه گذار کاهش دهند یا اینکه سرعت 
رشدشان را پایین بیاورند یا اینکه متأســفانه از کشور خارج 

شوند و پلن های بین المللی شان را جلو ببرند. 
این آینده ای اســت که با ادامه وضع موجود به وقوع خواهد 

پیوست و همین حاال هم نشانه هایی از آن می بینیم. یعنی 
حجم سرمایه گذاری به شــدت کاهش پیدا کرده و نمی شود 
چشم امیدی هم به حمایت دولتی داشت. پس اکوسیستم 
خودبه خود کوچک می شود، سرمایه گذاران سرمایه شان را 
به جای دیگری می برند، نیروهای نخبه یا تیم های استارتاپی 
مهاجرت می کنند و فقط استارتاپ هایی ممکن است بتوانند 
ادامه دهند که ریسک هایشان را پشت سر گذاشته باشند. 
آنهایی هم که کوچک ترند، آسیب کمتری می بینند و ممکن 

است بتوانند تا حدی دوام بیاورند. 
ســناریو بعدی این اســت که وضع موجود بهبــود پیدا کند، 
تحولی اتفاق بیفتد که الزاماً این تحول سیاسی هم نیست. 
می توانــد تحــول اقتصادی باشــد و بــه ما اجــازه دهــد از این 
آکواریوم بســته فراتــر برویــم و وارد بازار بین المللی بشــویم. 
بتوانیم ســرمایه گذار خارجی جذب کنیم و امیدوار باشــیم 
پول های قفل شده وی سی ها آزاد شود؛ در این صورت است 
که زایندگی اکوسیســتم شــکل می گیرد و می توانیــم دوباره 
شاهد سال های درخشان رشد اکوسیستم استارتاپی باشیم، 
همان طور که در ابتدای دهه ۹0 شــاهد آن بودیم، وی سی ها 
وارد ســرمایه گذاری می شــوند، مهاجــرت معکــوس شــکل 
می گیرد و افراد با استعدادی که در خارج از کشور هستند، به 
ایران می آیند و استارتاپ راه می اندازند؛ پول های خارجی وارد 
اکوسیستم می شــود و این چرخ می چرخد و کمک می کند 
تا اکوسیستم بزرگ شود. اما چه چیز باعث وقوع این تحول 
می شــود؟ مادامی که ما با خارج از کشــور ارتباطی نداشــته 
باشــیم و محدود باشــیم و همه چیز در همین کشــور اتفاق 
بیفتد، کوچک می مانیم. این کشور پتانسیل بسیار زیادی 
برای ســرمایه گذاری دارد، اما سرمایه گذار حاضر نیست در 
شــرایط پرریســک، کار پرریســکی انجام دهد. اگــر مرزهای 
ما باز شــده و محدودیت ها برطرف شــود و بتوانیم ســرمایه 
خارجی جذب کنیم، می توان امید داشت سناریوی دوم اتفاق 
بیفتد. اگر هم ســناریوی دوم اتفاق نیفتد، ایــن آکواریوم به 
یک تُنگ کوچک تبدیل می شود. در نتیجه شرایط هم برای 
سرمایه گذار و هم برای استارتاپ ها به شدت سخت خواهد 
شــد. نیازهای بازار نیز با شــرایط فعلــی پاســخ داده نخواهد 
شد. همچنین بسیاری از این نیازها به خارج از کشور منتقل 

خواهد شد و بخشی از آن هم در دوره گذار قرار می گیرد. 
ما بایــد بدانیــم در مــورد چه آینــده ای صحبــت می کنیم. با 
وضع موجود نیازهای بسیاری بی پاسخ می ماند. برای پاسخ 
به این نیاز ها نیاز به بســتر و زیرســاخت اســت. زیرساخت 
یعنی اینترنت، یعنی ســرمایه، یعنــی نیــروی کار. آنچه این 
روزهــا می بینیــم ایــن اســت کــه در حــال حرکت به ســمت 
ملی شــدن همه چیز هســتیم و ارتباط مــان را بــا جهان قطع 
می کنیم. اینترنت ملی! ســرمایه گذاری ملــی! پلتفرم ملی! 

آینده مبهم خطرپذیرها
همه سناریوهای ممکن

وضعیت سرمایه گذاری خطرپذیر در اکوسیستم 
استارتاپی چه خواهد بود؟ وضعیت فعلی اینترنت 
و فضای ناامیدی جامعه چقدر در خروج آنها از این 

فضا مؤثر خواهد بود و استارتاپ ها در خصوص 
سرمایه پذیری چه سناریوهایی را باید برای آینده در نظر 

داشته باشند؟

رسانه مدیران 
فناوری های مالی ایران

مخاطبان عصر تراکنش نیز 
دولت مردان، حاکمان، سیاست گذاران، 
سیاست مداران، اقتصاددانان، فعاالن 

دانشگاهی ، تأثیرگذاران، کارآفرینان، 
بانکداران، نوآوران و همه عالقه مندان 

توسعه اقتصادی هستند

شماره ویژه جام جهانی فوتبال 
ماهنامه عصر تراکنش منتشر شد 
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گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

 در شرایط ناپایدار نمی توان از سرمایه گذاران انتظار داشت 
ریسک های مختلف را متحمل شوند

خطر کردن قاعده و عقالنیت مشخصی دارد!

ANALYSISتحلیل

 گفتــن از آینــده ســرمایه گذاری در 
شــرایطی فعلــی کار بســیار ســختی 
اســت. شــرایطی کــه امــروز تجربــه می کنیــم، 
بســیار ناپایدار اســت و مهم ترین پیامــد آن از 
بیــن رفتــن بــذر امیــد در اکوسیســتم اســت. 
نــوآوری همــواره بــه زیرســاخت های پایــدار 
نیازمنــد اســت. نبــود زیرســاخت پایــدار، هم 
فضای کسب و کاری و هم فضای سرمایه گذاری 
را ناامــن خواهــد کــرد. در چنیــن شــرایطی 
خطرپذیــری هــم معنــای خــود را از دســت 
می دهد، زیرا خطر کردن باید بر اساس قواعد و 
عقالنیــت باشــد. شــرایط ناپایــدار امــکان 
تصمیم گیری و تصور آینده را از تمام بازیگران 
اکوسیســتم می گیــرد و کل اکوسیســتم را بــه 

حالت تعلیق درمی آورد.

 حتــی اگــر ســرمایه گذاران روحیــه 
خطرپذیری خود را حفظ کنند، باز هم 
منتظر می ماننــد تا فضــا از ابهام خارج شــود. 
بخــش بزرگــی از ســرمایه گذاران در چنیــن 
شــرایطی، در بهتریــن حالــت صرفــاً توقــف 
سرمایه گذاری را در دستور کار قرار می دهند و 
تا پایداری شــرایط اجتماعــی و اقتصادی صبر 
می کننــد. بــا شــرایطی کــه ایجــاد شــده و بــا 
محدودیت هایی که کســب و کار ها را به شــدت 
تحت تأثیر قرار داده و تنــش اقتصادی کنونی 
که بر مردم حاکم اســت، شــکل نیاز هــا هم در 
جامعه تغییر پیدا می کند؛ بدین نحو که نیازها 
به ســمت نیازهای اساســی حرکــت می کنند، 
نیازهایی کــه اســتارتاپ باید حول آنها شــکل 
بگیــرد، از اولویت خارج می شــوند و این باعث 
می شود اکوسیستم روزبه روز کوچک تر شود. 
همچنیــن نیازهایــی کــه همیشــه به عنــوان 
بازارهای جــذاب از آنها یاد شــده، در الیه های 
باالیی هــرم مازلــو قــرار می گیرنــد، در حالی که 

افراد در کف هرم سیر می کند.

 در خوش بینانه ترین حالت حوزه هایی 
آمــوزش  و  ســالمت  حــوزه  ماننــد 
می تواننــد در این فضــا فقــط دوام بیاورند، اما 
نمی شود از آنها انتظار رشد داشت، زیرا سفره 
و سبد خانوار کوچک شده است. ممکن است 
نیاز های جدیدی شکل بگیرد، اما بخش مهمی 
از نیاز هــا نادیــده گرفتــه می شــود و از اولویــت 
خارج خواهد شــد. امــا اگر شــرایط بهبود پیدا 
کــه  بــود  خواهیــم  شــاهد  مطمئنــاً  کنــد، 
سرمایه گذاران سنتی مجدداً پایشان به فضای 
ســرمایه گذاری خطرپذیر باز شــود؛ چراکه این 
شــکل از ســرمایه گذاری بــرای آنهــا نوعــی از 
دارایی را ایجاد می کند کــه به هر حال از جنس 
آینــده اســت و ایــن حــوزه نشــان داده کــه چه 

پتانسیل هایی برای رشد دارد. 

 آن دســت ســرمایه گذاران ســنتی که 
ذهن پیشرو تری دارند، تمایل  دارند که 
خودشــان وی ســی راه بیندازنــد و خودشــان 
مستقیماً وارد سرمایه گذاری خطرپذیر شوند، 
ولی احتمــاالً در آینــده که نمی دانــم دقیقاً چه 
زمانی خواهد بود، پول های بزرگ و متمرکزی به 
ایــن فضــا تزریــق خواهــد شــد. اگــر بخواهیــم 
خوش بینانه به آینده نگاه کنیم، در یک جمله 
باید بگویم ما هم باید مانند همه دنیا بشویم؛ 
گشــایش اقتصادی رخ دهــد، محدودیت ها از 
بین برود، درهای کشــور به روی سایر کشورها 
باز شــود، نیازهای مختلف جدی گرفته شود و 
حول آنها کسب و کارهایی شکل بگیرد و سبد 

خانوارها بزرگ شود. 

 اگر هم بخواهم با نگاه بدبینانه آینده 
را متصور شــوم، تصورم این اســت که 
اگر این فضا تشدید شود، محدودیت ها بیشتر 
شــوند و سوشــال مدیاها از دســترس خــارج 
شــوند، احتماالً چالش اصلی این اســت که ما 

شــاهد انحصــار در بخش هــای 
اقتصاد دیجیتال خواهیم بود که 
از طرف حاکمیــت و دولت ایجاد 
شــده اســت. به طــور خــاص اگــر 
بخواهــم در مورد ســرمایه گذاری 
خطرپذیــر و آینــده آن ســخن 
بگویــم، بایــد به ایــن نکته اشــاره 
کنم که اگر اقتصاد، سالم باشد، 
یعنی اینکه هم دسترسی به بازار 
آزاد داشــته باشــد و هــم منطــق 
اقتصادی در آن پیاده شده باشد، 
قطعاً ســرمایه گذاری اســتارتاپی 

در آن وزن سنگین و جدی خواهد داشت. اگر 
در آینده شاهد این عقالنیت منطق و سالمت 
اقتصــاد در ایــران باشــیم، قطعــاً ما هــم از این 

قاعده مستثنی نیستیم. 

 در طــول ایــن مدت بــا اســتارتاپ های 
زیادی جلسه داشتم که قریب به اتفاق 
این نظر را دارند که نمی دانند با چه چیزی قرار 
اســت روبه رو شــوند، بخش مهمــی از فاندرها 
نمی دانند چه شرایطی در اقتصاد جاری است 
و برخی هم هنوز در یک ذهنیت فانتزی به سر 
می برنــد و از واقعیت دور هســتند. گفت وگو و 
واقعی کــردن ایــن فضا کار رســانه اســت که در 
انعکاس فرصت ها، چالش ها و راه حل ها نقش 
مهمــی دارد. فضــای غیرشــفاف و غیرواقعــی 
احتمال شکست برای استارتاپ را باال می برد 
و بازگردانــدن ســرمایه گذاری  کــه در ایــن فضــا 
شــاید  و  ســخت  کار  شکســت  خــورده، 
غیرممکنی است؛ بنابراین شفافیت در فضا و 

بیان واقعیت به نفع همه است.

اینها تا یــک جایی می تواننــد کار کنند. همین حــاال هم اگر 
همه آیتم ها را کنار هم بگذاریم، می بینیم که اکوسیستم ما 
بسیار کوچک شده است. امیدوارم تحولی که همه به دنبال 
آن هســتیم اتفاق بیفتد و بتوانیم بــه اینترنــت آزاد و پایدار 
دسترسی داشته  باشیم و با دنیا ارتباط برقرار کنیم. همچنین 
بچه هایمان که از ایــران رفته اند، برگردند و بــه روزهای خوب 

کسب وکار برگردیم.

همه می دانیم که مدل چین جواب نمی دهد
امیر صالحی، مدیرعامل دیجی نکست

پیش بینــی شــرایط بــرای فضاهایی 
ماننــد فضــای اســتارتاپی چــه بــرای 
کشــور و چه در نقــاط دیگر دنیــا کار 
بسیار پیچیده و سختی است. اگر به 
روندی که در دنیا اتفاق افتاده، نگاهی 
داشته باشیم، می بینیم که مثالً با بروز و ظهور مفهومی مثل 
متاورس بین شــرکت ها، جنگی  برای استخدام مهندسان و 
متخصصان علوم کامپیوتری در گرفت. این امر باعث ایجاد 

حباب در این فضا شد و کسی هم نمی توانست 
آن را پیش بینی کنــد و در نهایت هم این حباب 
ترکید.  کارآفرینی و ســرمایه گذاری خیلی با هم 
متفاوت نیستند،  خطراتی که کارآفرینی را تهدید 
می کنــد، ســرمایه گذاری  را هم تهدیــد می کند. 

مهم ترین آنها شرایط ناپایدار ایران است.  
قطع کردن اینترنت  و تزریق ناامیدی به فضای 
کسب و کار، باعث می شــود شــرایط ناپایداری 
حاکم باشــد.  البتــه از منظــر دیگــری می تواند 
فرصــت باشــد.  یعنــی در چنیــن شــرایطی 

مشــکالت جدیدی به وجود می آینــد که باید حل شــوند. 
این مشــکالت را چه چیزی حل می کنــد؟ نــوآوری! نوآوری 
و اســتارتاپ ها می تواننــد مشــکالت جامعه را حــل کنند؛ 
آن هم در هــر برهــه ای و در هر شــرایطی. با همین بــاور من 
پیش بینی می کنم که ما نسل جدیدی از استارتاپ ها را در 
آینده خواهیم دید. شرایط هم با گذشــته فرق کرده است. 
االن جهان، جهانی اســت کــه نمی تواند چنیــن روندی در 
آن ادامــه دار باشــد. رونــد محدودیــت و قطعــی اینترنــت 
حتمــاً در نقطه ای پایــان می پذیــرد؛ چون به هر حــال اثرات 
منفی آن دیده می شــود. من خوش بینم که محدودیت ها 
در کوتاه مدت یا میان مدت برداشــته خواهد شــد و اوضاع 
به همین منوال نخواهد بود؛ چون اصالً نمی توانیم چنین 
وضعیتــی را در بلندمــدت ادامه بدهیــم و این را هر کســی 
می داند که اگر اینترنت نباشد نوآوری امکان پذیر نیست. 
رفــع محدودیــت از گــوگل و برخــی پلتفرم هــای دیگــر هــم 

نشان دهنده همین موضوع اســت  که متوجه اشتباه شان 
شدند و آن را رفع فیلتر کردند.  اما برای کسب وکارها مسئله 
این است که باید برای شرایطی که اینترنت به حالت نرمال 
برمی گردد، آماده باشند. چون مشــکل سرمایه گذاری نیز 
همزمان حل خواهد شد. مســئله دیگری که اهمیت دارد 
این است که سرمایه گذاری خطرپذیر یک فرهنگ است. 
فرهنگ سازی هم خیلی مربوط به شرایط نیست. مشکل 
فرهنگ سازی بسیار ریشه ای تر از آن است  که بخواهیم این 
چالش را به شرایط امروز ربط بدهیم. منکر این نیستم که 
شرایط فعلی که کسب و کارها با آن درگیرند، سرمایه گذاری 
را ســخت تر می کنــد، اما حــرف من این اســت کــه فرهنگ 
سرمایه گذاری خطرپذیر به درستی جا نیفتاده است. وقتی 
شرایط پایدار نباشد، اولین کسانی که از اکوسیستم خارج 
می شوند، سرمایه گذاران سنتی هستند.  چرا؟ چون راه های 
درآمد دیگری که هم زودبازده باشــند و هم دردســر کمتری 
داشــته باشــند، وجــود دارد. صنعــت ســاختمان و ملــک 
یکی از آنهاست. سرمایه گذاری در اســتارتاپ دردسرهای 
خودش را دارد و اگر فرهنگ خطرپذیری آن کمرنگ شــود، 
اولین گروهــی کــه از این حــوزه خــارج خواهند 
شد، ســرمایه گذاران سنتی هســتند که به هر 
دلیلی تصمیم گرفتــه بودند روی اســتارتاپ ها 
ســرمایه گذاری کننــد. اما اگــر بخواهم بــا نگاه 
به آینده، شــکل ســرمایه گذاری های پیش رو را 
تشریح کنم، باید بگویم همان طور که قبالً اشاره 
شــد، من به شــرایط خوش بینم. حاکمیت هم 
به این نتیجه رســیده که نمی توانــد اینترنت را 
به کلی قطع کند. مدل اینترنتی مانند مدل چین 
جواب نمی دهد، ما چین نیستیم، اما واقعیت 
این اســت که جذب ســرمایه بســیار ســخت خواهد شد. 
توصیه ام به استارتاپ ها این است که تا می توانند به صورت 
بوت استرپ جلو بروند یا از سرمایه گذارانی جذب سرمایه 
کنند که بتوانند بازاری هم برای اســتارتاپ ایجاد کنند و در 
عین حال به محصول و توسعه بازار خودشان نیز فکر کنند 
و در نهایت هم هزینه هایشــان را پایین بیاورند. ما در سال 
1401 در فاز توسعه بودیم. هم میزان بودجه سرمایه گذاری 
خود را تــا ســه برابر افزایــش دادیم و هــم در مشــهد دفتر و 
فضــای کار اشــتراکی دیجی نکســت را راه انــدازی کردیم. با 
وجود مشکالتی که شــرایط فعلی ایجاد کرده، ما به عنوان 
یک شرکت سرمایه گذاری با قدرت در کنار تیم هایی که روی 
آنها سرمایه گذاری کردیم و می کنیم، خواهیم بود تا بتونیم 
از این شرایط عبور کنیم. برای آینده دو راه وجود دارد؛ توقف 
و ناامیدی یا تقال و تالش بــرای عبور از این مرحلــه که ما راه 
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درباره روث پورات
و  مسیر حرفه ای اش

مدیر مالی آلفابت
زنان جهان، در اکثر مشاغل مالی با دقت 
و موفقیت زیادی مشغول به کار هستند، 
اما معموالً مدیران ارشد مالی، مخصوصاً 
در شــرکت های بزرگ، مردان هستند. اما 
»روث پورات« زنی است که هم در مدیریت 
مالی و هم در مدیریت بازرگانی بسیار موفق 
است. او مدیر مالی شرکت آلفابت است 
که گوگل یکی از شرکت های زیرمجموعه 
این شــرکت اســت.  روث پــورات در ســال 
1۹58 در شــهر چشایر انگلســتان به دنیا  
آمد. او دختر دکتر »دان« و »فریدا پورات« 
اســت. وقتــی روث نوجــوان بــود، پــدرش 
به عنوان پژوهشگر بخش فیزیک دانشگاه 
هــاروارد انتخاب شــد و خانواده  پــورات به 
ماساچوست نقل مکان کردند و پس از آن 
به همراه خانواده به پالوآلتو، کالیفرنیا رفتند 
و در آنجــا ماندگار شــدند. پــورات از همان 
ابتدا به کارآفرینی و اقتصاد عالقه داشت و 
توانست مدرک کارشناسی خود را در رشته 
اقتصــاد و روابــط بین الملــل از دانشــکده  
MBA دانشــگاه اســتنفورد با رتبــه ممتاز 
دریافت کند. در سال 1۹87 و در 2۹سالگی، 
وارد بازار کار شد. به شرکت مورگان استنلی 
رفت، در بخش مالی مشــغول به کار شد 
و پله  پلــه رده های ســازمان را طی کــرد تا در 
سال 2003 رئیس گروه جهانی مؤسسات 
مالی شرکت مورگان استنلی شد. این رتبه 
باالیی بــود که یک زن توانســته بــود بدان 
دســت  یابد و دلیــل اصلــی ایــن انتخاب، 
سابقه  کار درخشان و تصمیمات درست 
مالی بود که در  طول زمــان کاری اخذ کرده 
بود. مثالً وقتی در سال 2000 در پست یک 
بانکدار در مورگان اســتنلی مشــغول بود، 
توانســته بود با تصمیــم درســت و تأمین 
مالی، شرکت آمازون را که در معرض خطر 
انحالل قرار گرفته  بود، نجات دهد. در سال 
2015 او به عنوان مدیر  مالی به گوگل رفت و 
با سازمان دهی مجدد بخش مالی شرکت 
و ایجــاد قوانیــن مالــی جدیــد و منضبط، 
باعث افزایش ارزش ســهام گوگل شد. در 
سال 2018 نیز به عنوان بهترین مدیر مالی 

اینترنتی انتخاب شد.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با زینب دولتی، بنیان گذار مرکز نوآوری و 
توسعه کسب وکار مدسا؛ او می گوید در این مرکز با 

کسب و کارهای نوپا همراه می شوند تا با بهینه ترین 
مسیر به توسعه دست  یابند

ضربه محکم 
فیلترینگ به کسب و کارها

زینب دولتی، بنیان گذار مرکز نوآوری و توسعه 
کسب وکار تخصصی حوزه فشن و تولیدات لباس 

»مدسا« است. هرچند تحصیالت اولیه او ربطی به 
این شغل نداشته و مدرک کارشناسی اش را در رشته 

بیوفناوری دریافت کرده، ولی در مقطع کارشناسی  
ارشد مدیریت کسب وکار را انتخاب و در زیرشاخه 

خرده فروشی فعالیت کرده است. دولتی مدسا را اولین 
مرکز نوآوری و توسعه کسب وکار تخصصی طراحی و 
تولید لباس اسالمی معرفی می کند که کار خود را از 

سال 1396 آغاز کرده است. در گفت و گوی پیش رو او 
از مسیری که طی کرده و وضعیت فعلی کسب و کارش 

سخن گفته است.

 دربــاره مدســا توضیــح می دهیــد؟ این 
مجموعه دقیقاً چه کاری انجام می دهد؟

مدســا مرکــز نــوآوری و توســعه کســب وکار تخصصــی 
طراحــی و تولیــد لبــاس اســت. مــا در ایــن مرکــز بــا 
کســب و کارهای نوپــا همــراه می شــویم تــا بــا بهینه ترین 
مســیر بــه توســعه دســت  یابنــد. چنــد بخــش مجــزا و 
متفاوت بــرای ارائه خدمات به مشــتریان داریم و بخش 
تولید لباس که برند شخصی من است نیز از فعالیت های 
مدسا اســت. در بخش مشــاوره، همراه کســب و کارهای 
این حوزه هستیم و در هر کجای مسیر که باشند، به آنها 
خدمــات ارائه می دهیــم. مثالً بــرای کســب وکارهای نوپا 
مشاوره مسیر و تعیین استراتژی و حتی خدمات مسیر 
تولید محصــول ارائــه می دهیــم و بــرای کســب و کارهای 
بالغ تر، خدمات کمپین نویسی و تولید محتوای تصویری 
انجام می دهیم و به نمایش بیشتر محصوالت تولید شده 
توســط برندهای نوپــا نیز کمــک می کنیــم. البتــه من در 
برنــد شــخصی تولیــد لبــاس نیــز، محصوالتــی تولیــد و 
صــادر می کنم، امــا به دلیل جلوگیــری از تضــاد  منافع با 
مشــتریان خانه نوآوری ایــن محصوالت را در بــازار ایران 

عرضه نمی کنم.

 از چه زمانی این کار را آغاز کردید و چه 
شد که به فکر راه اندازی این کسب وکار افتادید؟

من از اواخر ســال 13۹6 این کســب وکار را آغاز کردم. قبل 
از آن کارمنــد یک مؤسســه فرهنگی بودم که هر ســال در 
نمایشــگاه قــرآن شــرکت می کــرد و عــالوه بــر محصوالت 
فرهنگــی، بخشــی از محصوالت پوشــاک اســالمی را نیز 
توزیع می کرد. به همین دلیل من با این بازار آشنایی خوبی 
داشتم، اما ایده شــروع این کســب وکار دقیقاً بعد از تولد 
دخترم بــه ذهنم رســید. مــن آن روزهــا کنکور ارشــد داده 

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

I N T E R V I E W
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بودم و در رشته بیوفناوری پذیرفته شده بودم. برای خرید 
برخی ملزومات حجاب به بازار مراجعه کــردم و دیدم این 
محصوالت بسیار کم تنوع و بی کیفیت هستند، بنابراین 
تصمیــم گرفتم بــه جــای ادامــه تحصیــل، کســب وکاری 
راه انــدازی کنم و بــا بودجه شــش میلیون تومان یکســری 
محصــول تولید کــردم. این اتفــاق همزمان با رونق و رشــد 
معرفی محصوالت در اینستاگرام بود و من وارد یک فضای 
رقابتی شدم. حس کردم باید دانش مرتبط با این رشته را 
نیز داشته  باشــم و بر آن شــدم تا مدرک کارشناسی ارشد 
را در رشــته مدیریت کســب وکار بگیــرم و این آغــاز جدی 
کسب وکار مدســا بود که تصمیم گرفتم عالوه بر کار خود 
به سایر کســب وکارهای شــبیه خودم خدمات ارائه دهم. 
اکنون عالوه  بر تولید محصوالت برند شخصی خودم، به 
سایر کسب وکارهای این حوزه نیز خدمات رسانی می کنم.

 چه مزیت رقابتی و نو آوری در کار خود 
می بینید؟

بــا توجــه بــه اینکــه مــا در دو بخــش تولیــد 
محصــول خودمــان و همچنیــن همراهــی بــا 
ســایر کســب وکارها فعــال هســتیم، تــالش 
کردیــم در مرکــز نــوآوری خدمــات جامــع و 
کاملی به مشتریان مان ارائه دهیم و به دلیل 
تخصصی بودن این مرکز توانسته ایم خدمات 
مناسبی برای پیشرفت کسب وکارهای همراه 
انجام دهیــم. یعنی عالوه بر خدمــات تئوری 
مشاوره و آموزش، خدمات عملی برای کاهش 
خطــا و هزینــه در فرایند تولید را نیز پوشــش 

دهیم. به طــور مثال، در زمینه معرفی افــراد تأمین کننده 
متریال، متخصصان طراحی و دوخت به برندها فعالیم 
تا به کسب سهم بازار بیشــتر آنان بینجامد. البته خود 
را به مشــاوره و همراهــی کســب و کارهای محصول محور 
محدود نکرده ایم و بــا اســتارتاپ های خدمات محور نیز 
همراه شــده ایم و با توجه به دانش و تجربــه ای که کم کم 
در این مسیر کسب می شود، می توانیم مسیر بهینه ای 

پیش روی کسب وکار ها قرار دهیم.
نــوآوری در بخــش تولیــدات لبــاس نیــز شــامل ترکیــب 
مینیمــال طرح هــا و هنرهای ســنتی ایــران بــا لباس های 
اسالمی است. همین امر باعث شده که خریداران عمده 
و تجار از ایــن محصــوالت اســتقبال کنند و بــرای صادر 

کردن این محصوالت مشتری ما باشند.

 حجــم معامــالت بــازاری کــه در آن 
فعالیت می کنید، چقدر است؟ 

مــا چــون در ســه بخــش خریــداران خــرد، کســب وکار و 

تولیدکنندگان پوشاک و تجار صادرکننده، فعال هستیم، 
با بازار متنوع و بزرگی روبه روییم. اگرچه حوزه تولید لباس 
و طراحی و تولید پوشــاک ایرانی، بازار بســیار روبه رشــد و 
پررونق اســت، اما ســهم تولیدکنندگان پوشــاک اسالمی 
سهم کوچکی از بازار است. مثالً اگر 20 هزار تولید کننده 
پوشاک داشته  باشیم، هزار تولیدکننده پوشاک اسالمی 
داریــم و همیــن تولیدکننــدگان بایــد پاســخگوی نیــاز 
مشتریان شان باشند و به طور کلی اقبال مخاطبان داخل 
و خارج از کشور به تنوع بیشتر پوشــاک، باعث شده این 

بازار رونق قابل توجهی داشته باشد.

 چه چشم اندازی برای آینده کسب و کار 
خــود متصوریــد و چه موانــع و مشــکالتی را برای 
رســیدن بــه ایــن چشــم انداز پیــش روی خــود 

می بینید؟
من فکر می کنم بــا توجه به اســتقبالی کــه از مجموعه ما 
به  عمل آمده، فضــای فیزیکی و تجهیزات ما پاســخگوی 
نیاز مشتریان فعلی و حجم باالی درخواست 
مشــتریان نیســت و مــا بایــد توســعه بســیار 
زیادی در بخش زیرســاخت و امکانات ایجاد 
کنیم؛ البتــه این امر حمایت ها ی گســترده ای 
می طلبــد و ســرمایه مــا به عنــوان یــک بخش 
مســتقل خصوصی پاســخگوی این توســعه 
نیســت و ســرمایه بیشــتری برای این کار نیاز 
است. اما در مورد مشکالت، با توجه به اینکه 
کســب وکارهای نوپــا و خــالق اکثراً با ســرمایه 
کم و اندک شــروع به کار می کنند، این بودجه 
محــدود باعــث می شــود کــه اســتفاده حداکثــری از همه 
پلتفرم های کم هزینــه و رایگان یک امر گریز ناپذیر باشــد 
و اگر کســب و کارها به این فضا دسترسی نداشته باشند، 
به طور قطع، مسیر معرفی و گسترش آنها مختل می شود. 
فیلترینگ نیز باعث شــده که طــی دو ماه اخیــر همه این 
کســب و کارها تحــت فشــار مضاعف قــرار بگیرند. فشــار 
قبلی و اولیــه از جانــب تــورم و تغییــر قیمت ها بــود که به 
واسطه افزایش قیمت هرروزه دالر، رخ داده بود و همزمان 
فیلترینگ ضربه بسیار محکمی را به صورت مضاعف به 
کسب و کارها وارد کرد و باعث شد بسیاری از  آنها تعدیل 
نیرو کنند، تولید محصوالت جدید را متوقف یا به طور کلی 
کسب وکار را تعطیل کنند و این ضربه نه تنها کسب وکارها 
را تهدیــد می کنــد، بلکه نبــض مــد ایرانــی را نیــز متوقف 
می کنــد، چــون همیــن کســب وکارهای خــالق و کوچــک 
بودند که تنوع و رنگارنگــی را به بازار تزریــق کردند، چراکه 
تولیدکنندگان قدیمی و بــزرگ بازار نتوانســته بودند نیاز 

متنوع بازار را پوشش دهند و این خالء را پر کنند.

روزهای تاریک تولید محتوای شبکه های مجازی فرصتی است برای 
آشنایی و تمرین مفاهیم پایه ای کسب وکار

مدیریت مستحکم و قدرتمند 

REVIEWبررسی

کوچــک  کســب وکارهای  رشــد چشــم گیر 
و متوســط در ســال های اخیــر، بــازار آمــوزش 
مفاهیــم کســب و کاری را نیــز گســترده کــرده 
اســت، امــا اکثــر ایــن آموزش هــا در ایــران بــه 
چندین دلیل، مســیر درســت  و  اساســی خود 
را طــی نکردند. بــا وجود تعــداد زیــاد مربیان و 
تأثیرگــذاران حــوزه کســب وکار آنالیــن، هنــوز 
منابع معتبری که بر پایه دانش کسب وکار بنا 
شده باشند، بسیار کم اســت. این تفاوت نرخ 

رشد یک دلیل اصلی دارد.
در دنیای آزاد و کشــورهایی که مشــکل تبادل 
مالی در عرصــه بین المللــی ندارنــد، صاحبان 
کســب وکار می تواننــد بــرای انجــام تبلیغات و 
برنامه های ارتقای نمایش محتــوا، از امکانات 
داخلی هر پلتفرم استفاده کنند و بیشتر روی 
مسیر واقعی تأمین، تولید، رضایت و بازگشت 
مشــتریان متمرکــز می شــوند. از طرفی بخش 
تولید محتوا بــه معرفی محصــوالت و نمایش 
روزمرگــی کســب وکار می پــردازد و محتواهــا 
را بــا اســتفاده از امکانــات داخلــی پلتفــرم یــا 
کمک اینفلوئنسرها، منتشر می کند که البته 
همکاری، امتیازدهی و مذاکره با اینفلوئنسرها 
نیز در پلتفرم هایی ســامان دهی شده که کار را 

سهل تر می کند.
اما در ایران این داســتان متفاوت اســت، حرف 
اول  و  آخر را محتوا می زند و اگر محتوایی قابلیت 
وایرال شدن نداشته باشــد، هیچ ابزار رسمی ای 

برای نمایش به افراد جدید وجود ندارد.
از طرفــی قیمت  خدمــات بالگر ها باعث شــده 
بسیاری از کسب وکارهای کوچک زنان نتوانند 
این هزینه هــا را تأمین کنند و عمــالً در معرفی 
کســب وکار بــه مخاطبــان بالقــوه به بن بســت 
می خورنــد. در این شــرایط یک اتفــاق عجیب 
می افتــد. مدرســان تولیــد محتــوا، مخصوصاً 
در اینســتاگرام، خــود را به عنــوان مدرســان و 

مشــاوران کســب وکار معرفــی می کننــد، در 
حالی که هیچ دانشــی جز مدل ها و ترفندهای 
تولیــد محتوا بــه مخاطــب آمــوزش نمی دهند 
کــه متأســفانه مشــتری غالــب ایــن آموزش ها 

زنان هستند.
همیــن امــر باعــث شــده در روزهــای تاریــک 
کســب و کارهای اینترنتــی، ایــن مدرســان هیچ 
راه و را هکاری برای بقا و نگهداری کسب وکار تا 
روزهای باثبات آینده  نداشته باشند. به همین 
دلیــل بســیاری از صاحبان کســب وکار که این 
اســتادان تولید محتوا را به عنوان منبع دانش 
کســب وکار خود انتخاب کرده بودند، اکنون با 
سرگشــتگی و خــالء دانــش، پیرامون پیشــبرد 
و حفظ کســب وکار مواجه شــده اند و بــا اینکه 
مشــتریان قبلــی و اعتبــار قبلی مناســبی برای 
خودشان کسب کرده اند، اما نمی توانند از این 
سرمایه، بهترین اســتفاده را ببرند و این دوران 

را تا روزهای روشن آینده سپری کنند.
در حقیقــت مدرســان اینســتاگرامی هرگــز 
دانشــی پیرامــون کســب وکار حقیقــی بــه 
مخاطب ارائه ندادند تــا بتواند خود را در حوزه 
تأمیــن، لجســتیک، منابــع  انســانی، ریســک 
سرمایه، سرمایه گذاری، انبارگردانی، مدیریت 
روابط مشــتریان و برنامه های وفاداری تقویت 
کنند. شــاید این اتفاق بدین دلیل است که در 
حقیقت این افراد خودشان نیز دانش و تجربه 
خاصــی در ایــن زمینه ندارنــد و تنها مدرســان 
تولیــد محتــوا هســتند کــه اکنــون به عنــوان 

مدرسان کسب وکار شناخته شده اند.
اگرچه ایــن روزها بــرای کســب و کارهای آنالین 
به ســختی طــی می شــود، امــا زمــان مناســبی 
اســت تا مدیران ایــن مشــاغل، دانش خــود را 
دربــاره مدیریــت کســب وکار افزایــش دهند تا 
بتوانند در آینده کســب وکار مســتحکم تری را 

مدیریت کنند.

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com
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 لطفاً خودتان را برای مخاطبان ما 
معرفی بفرمایید.

متولــد 1360 و تحصیالتــم در دانشــگاه 
تهــران در رشــته الکترونیک بــوده و بعد 
هم برای ادامه تحصیل به ســوئد رفتم و 
دکتری نانوالکترونیک را دریافت کردم و 
حاال هم به عنوان اســتاد در رشــته برق و 
کامپیوتر در دانشکده فنی دانشگاه تهران 
مشــغول به تدریس هســتم. طی مدت فعالیت 
در دانشــگاه یک ایده به ذهن مان خطور کرد و توانســتیم با 
نیازسنجی و مطالعات بازار آن را از دانشگاه خارج کرده و در 
قالب دو شرکت دانش بنیان عملیاتی اش کنیم. یکی از این 
شرکت ها شرکت راهکار هوشمند سینا با برند سیناکر، یک 
سامانه هوشمند سالمتی است و یک شرکت تولیدی دیگر 
واقع در کارخانه تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی با تمرکز 

گفت وگو با محمدرضا کالهدوز، مدیرعامل سیناکر درباره بازار گجت های سالمت 
مرتبط با دیابت و فشارخون

به رگوالتور خطرپذیر 
نیـــــــاز داریــــم

 روندهای فناوری سالمت 
چشم انداز امیدوارکننده ای 

را نشان می دهد

چهار روند در هلث تک
بــا داشــتن زیرســاخت های پیشــرو در 
جهــان، بخــش مراقبت های بهداشــتی 
برای آینــده آمــاده اســت تا بــا مجموعه 
جدیــدی از چالش های پیش بینی شــده 
و پیش بینی نشــده، از جملــه افزایــش 
جمعیت، افزایش امید به زندگی، سهم 
جمعیت باالی 65 ســال، تغییر ســبک 
زندگــی و غیــره همــراه باشــد. روندهــای 
آتــی در خدمــات فنــاوری ســالمت، 
چشــم انداز امیدوارکننــده ای را نشــان 
می دهــد و بیمــاران را بــرای ایفــای نقش 
فعال در مدیریت سالمت در هر مرحله 
از فراینــد درمــان توانمنــد می ســازد. از 
آنجایــی کــه فنــاوری به عنــوان نیروهای 
شــکل دهنده اساســی عمــل می کننــد، 
چهــار روند کلیــدی برای آینده ســالمت 

تصور می شود.

 1.  توانمندسازی بیمار
بیمــاران نقــش فعالــی در ســفر 
ســالمت خواهند داشــت و از دسترســی 
به سوابق ســالمتی خود و تجزیه وتحلیل 
ســالمت شــخصی، کیت هــای تســت 
خانگی، دستگاه های نظارت الکترونیکی 
شــخصی و غیــره اســتفاده می کنند تــا از 
ســالمت خود را مطمئــن شــوند و به یک 
جزء اصلی در فرایند تصمیم گیری تبدیل 

شوند.

 2. پیشگیری
از  بهداشــتی  سیســتم های 
پیش بینــی بیماری هــا بــه کمــک هــوش 
مصنوعــی، درک اپیدمیولوژیک مناطق و 
شهرهای مختلف و تجزیه وتحلیل داده ها 
برای غربالگری های هدفمند سالمت سود 

خواهند برد. 

 3. درمان شخصی
)مثــالً  جدیــد  فناوری هــای 
مهندســی بافت و چاپگرهای ســه بعدی( 
درمــان شــخصی و دقیق تــر را امکان پذیر 
کرده و امکان ورود داروی سفارشی را فراهم 

می آورند.

 4. مدل های تحول یکپارچه
تحــول در قالب های ســنتی ارائه 
خدمات ســالمت، از تبدیل مراقبت های 
بســتری بــه بیمــاران ســرپایی تــا ظهــور 
قالب های جایگزین مناسب برای بیمار و 
شبکه های یکپارچه ارائه سالمت مجازی، 

مراقبت در منزل و... را دربر می گیرد.

TRENDروند

تالقی علوم و فناوری های جدید در رشته ها و شاخه های 
مختلف، افق های جدیدی از محصوالت و خدمات خالقانه 

را نمایان کرده  که هرچه بیشتر در زندگی انسان ها تأثیر 
مثبت دارد. سالمت در تالقی با حوزه  آی تی و اینترنت 

اشیا به خوبی پتانسیل خود را نشان داده؛ تا آنجا که 
زیرساخت های متنوع و راه حل های فناوری محور، مفاهیم 
جدیدی را با عناوین تله مدیسن و تله هلث به علم پزشکی 
الصاق کرد. ساخت یک زمین بازی که در آن همه بازیگران 
پیروز میدان اند، به مدد راهکارهای هوشمند و بستر های 

آنالین امکان پذیر شده است. در کشور ما هم شرکت های 
نوآور، خدمات و محصوالت دانش محور متنوعی ایجاد 

کرده اند که در این شماره از کارنگ به سراغ شرکت 
راهکار هوشمند سینا با برند تجاری سیناکر رفتیم و از 
محمدرضا کالهدوز، مدیرعامل این مجموعه درباره 
محصوالت و ابعاد بازاری که در آن فعال هستند، 

پرسیدیم.

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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بر محصوالت مراقبتی دیابت که شامل دستگاه اندازه گیری 
قند خون با نام دیابان و نوارهای نمونه گیری است. 

 از چه سالی به صورت جدی وارد فضای 
نوآوری و کارآفرینی شدید؟

از سال 13۹4 اولین شرکت را با گروهی از استادان دانشگاه 
تأســیس کردیم. چنــد فعالیــت مختلــف در این شــرکت 
انجام می شد که یکی از مهم ترین آنها مدیریت هوشمند 
سالمت بود. ما بر بستر IoT محصوالتی را به بازار عرضه 

کردیم که بــه بیماران ایــن امــکان را می دهد تا 
داده های مرتبــط با وضعیت ســالمت خود را 
جمع آوری و آن را از طریق گوشــی های موبایل 
به ســرور های ما ارســال کننــد. ایــن اطالعات 
می تواند هم توسط خود کاربر استفاده شود و 
هم می تواند به عنوان گزارش در اختیار پزشکان 
قرار گیرد. این سامانه هم اکنون با عنوان سیناکر 
فعال و در حال خدمت دهی است. قرار بود این 
ســامانه در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، 
اما با وجود تالش ها و ســرمایه گذاری هایی که 

انجام شده، وزارت بهداشت از تحویل گرفتن آن سر باز زد 
و سرمایه گذاری هســته اولیه با شکست مواجه شد. بعد 
از این اتفاق این محصــول از طریق دانشــکده به معاونت 
علمی معرفی شــد. در ســال 13۹6 نیــز محصــول از طرف 
معاونت علمی مورد اســتقبال زیادی قرار گرفــت و پس از 
شرکت در یک دوره توانســتیم برای آن مدل کسب وکاری 
بنویسیم. ســال 13۹7 موفق شــدیم دوباره سرمایه جذب 
کنیم که در نهایت به تأســیس شــرکت راهکار هوشــمند 
سینا با ترکیب فعلی منجر شــد. این شرکت دو مأموریت 
داشت؛ اول تولید تجهیزات پزشکی و دوم ایجاد زیرساخت 
و سامانه هوشمند مدیریت سالمت. در واقع یک مأموریت 
ســخت افزاری و یــک مأموریت نرم افــزاری در این شــرکت 
برنامه ریزی شد. از آنجایی که تولید ســخت افزار در قالب 
یک کارخانه و خط تولید به یک سرمایه بسیار بزرگ تر نیاز 
داشت، تصمیم گرفتیم بخش تولید را جدا کنیم. برای این 
منظور شرکت کامیاب طب نوین سینا را تأسیس کردیم. 
این شــرکت در ســال 13۹8 بــا مأموریت تولیــد تجهیزات 

پزشکی تأسیس شد.

 در حال حاضــر چند محصــول در بازار 
دارید؟ 

محصــوالت ما بــه دو بخش محصــوالت ســخت افزاری و 
محصوالت نرم افزاری تقسیم می شوند. دستگاه هایی که 
توسط شــرکت ما ســاخته شــده اند، عبارت اند از دستگاه 
فشار خون دیابان و نوار های نمونه گیری قند خون، دستگاه 
سنجش فشار خون و دســتگاه آنالیز بدن که 12 پارامتر از 
شــاخصه های ســالمت بدن را اســتخراج و آنالیز می کند. 
خدمــات نرم افــزاری پایــش ســالمت  آنالیــن ســیناکر هم 
به صــورت کارت هــای اشــتراک ســه ماهه، شــش ماهه و 

یک ساله عرضه می شود.

 ســیناکر چــه تعــداد کاربــر دارد و چــه 
حجمی از داده های سالمت توسط سامانه سیناکر 

جمع آوری شده است؟
 ســینا کر در حال حاضر 36 هزار کاربــر دارد و تقریبــاً 250 
هــزار داده ســالمت از طریق ایــن کاربران جمع آوری شــده 
است. این داده ها به صورت خودکار از طریق دستگاه های 
مــا خوانــده می شــود. تمــام داده هایــی کــه از طریــق کاربر 
جمع آوری می شود، توسط سینا کر آنالیز شده و به صورت 
چارت درمی آید. گراف هــا و چارت ها دید بهتری به کاربران 
مــا می دهنــد و مســیر مشــخصی را بــرای ســبک زندگی 
مراقبت های سالمتی و نیازهای پزشکی ایجاد می کند. غیر 
از پــردازش داده ها، کاربران می توانند با اســکن جعبه های 

دارو، اطالعــات دارویــی را در پرونــده ســالمتی خــود ثبــت 
و یادآور هــای مختلفــی را بــرای یــادآوری مصــرف داروهــا 
یا نمونه گیــری قند خــون ایجــاد کننــد. غیــر از دارو، نتایج 
آزمایش ها و بیماری های زمینه ای هم جمع آوری می شود. 
البته فعالً به صورت دســتی ایــن اتفاق می افتــد، اما نتایج 
به صورت آنالیزشــده و نمــودار قابل مشــاهده اســت. این 
اطالعات به صورت محافظت شــده نزد کاربر وجــود دارد و 
هر گاه نیاز داشته باشد آن را با پزشک به اشتراک بگذارد، 
می تواند با ایجاد یک لینک این کار را انجام دهد. این در واقع 
فلســفه جدیدی از سالمت اســت. ما تاکنون 
پرونده شخصی سالمت نداشته ایم که بتوانیم 
روند و پارامترهای ســالمتی خودمــان را در آن 
رصد کنیم. متأسفانه پراکندگی در پرونده های 
ســالمت افراد در بســیاری از موارد باعث بروز 
تشخیص ناصحیح می شود. ما در سینا کر این 
امکان را فراهم کرده ایم که تمامــی این داده ها 
نزد خــود کاربر تجمیــع شــود و آن را به صورت 
نمــودار در پنــل اختصاصی خــودش نمایش 
می دهیم، اما هر زمانی که نیاز به اشتراک گذاری 
آن با پزشک یا مرکز درمانی وجود داشته باشد، به سادگی با 

ایجاد یک لینک این امکان فراهم خواهد شد.

 با توجــه به اینکه شــما این اطالعــات را 
برخط دریافت می کنیــد، آیا اختــالالت اخیر برای 

سیستم شما مشکل ساز شده است؟
قطعاً سیســتم ما هم دچار مشــکل شــده است. بخشی 
از خدمــات نرم افــزاری مــا مختــص مــادران بــاردار اســت. 
یکی از مهم ترین مشــکالتی که برای مادران بــاردار بعد از 

مــاه چهــارم بــارداری بــه وجود 
می آید، فشار خون باالست. از 
هر 100 مادر باردار در این مرحله 
پنج سقط جنین فقط به خاطر 
فشار خون باال اتفاق می افتد. 
ما برای مادران باردار در سیناکر 
ایــن امــکان را فراهــم کرده ایــم 
که فقط با گرفتن فشــار خون، 
وضعیت سالمت خود و جنین 
را رصد کنند. ایــن اطالعات به 
بخــش ماماســنتر 24ســاعته 
ســیناکر ارســال می شــود و در 
صورت بــروز مشــکل بــا کاربر 

تماس برقرار خواهد شد و طبق پروتکل های وزارت بهداشت 
دستورالعمل هایی برای کنترل فشار خون پیشنهاد می شود 
و در صــورت عدم رفع مشــکل اقدامــات اورژانســی انجام 
خواهد شــد. تمامی این عملیــات و رصد داده هــا از طریق 
زیرساخت اینترنت امکان پذیر است. پیش تر هم گفتم ما 
بر بستر IoT فعالیت می کنیم و ارتباطات ما به صورت آنی 
و لحظه ای اهمیت دارد. اختالل و ناپایداری در زیرساخت 
خطرات جانی برای کاربران ما به همراه دارد، اما از آنجایی که 
محصوالت ما به صورت همزمان سخت افزاری و نرم افزاری 
اســت، تا حدود بســیار زیادی امــکان بهره بــرداری توأمان 

آنالین و آفالین را دارد. 

 کمــی دربــاره بــازاری کــه در آن فعالیــت 
می کنید، بگوییــد. انــدازه این بــازار چقدر اســت؟ 
خصوصــاً در ارتباط بــا مهم ترین محصول شــما، 

یعنی دیابان که برای اندازه گیری فشار خون است.
بازار دستگاه سنجش قند خون یک بازار بسیار بزرگ، نه 
فقط در ایران، بلکه در جهان است. ســاالنه بین 600 هزار 
تا 800 هزار دستگاه سنجش قند خون در کشور به فروش 
می رســد که به ازای هــر دســتگاه به طور میانگیــن حداقل 
هشت بسته نوار 50 تایی نمونه گیری هم به این رقم اضافه 

می شــود. در حال حاضر تقریباً پنج میلیون نوار در سطح 
کشــور مورد مصرف قــرار می گیرد. کســب وکار اصلی روی 
نــوار نمونه گیری اســت. مــا دســتگاه مان را بر اســاس یک 
نوار مرغوب کره ای ســاخته ایم و در حال حاضر این نوارها 
از کره وارد می شــود و در شــرکت کامیاب طب نوین ســینا 
برش و بسته بندی می شود. البته ما قرارداد انتقال فناوری 
ســاخت نوار را با طرف کره ای منعقد کرده ایم، اما به خاطر 
ارز مرجع فعالً این قرارداد عملیاتی نشده است. ارز مرجع 
به واردات دســتگاه و نوار قند خون اختصاص می یابد، اما 
به خط تولید آن نه! این هم متأســفانه از آن سیاست های 
عجیب و اشتباه است. یعنی ما تولیدی را انجام می دهیم که 
وارد کننده می تواند آن را با ارز مرجع وارد کند، ولی ما با نرخ 
آزاد ارز، تولید انجام می دهیم. البته خود وزارت بهداشت 
تا حدود زیادی واردات ملزومــات قند خون را محدود کرده 
که همین امر باعث شده به تولید کنندگان این محصوالت 
کمک شــود. واردات خط تولید این نوار با سیاســت فعلی 
بالغ بر دو میلیون دالر هزینه  دارد. مواد اولیه می تواند با ارز 
مرجع بیاید، اما خط تولید باید با ارز آزاد وارد شود. تقریباً 
می توان گفت این بازار یک بازار 200 میلیاردی است و چهار 
بازیگر اصلی آن به صورت مساوی از آن برخوردار هستند؛ 
ما هم یکی از این بازیگران هستیم. مزیت رقابتی ما نسبت 
به ســایر بازیگران دقت بســیار باالی دســتگاه در خوانش 
نمونه هاست. به همین منظور تست های سخت گیرانه ای 
در آزمایشگاه ها و بیمارستان های مختلف توسط نمایندگان 
فروش ما انجام شده اســت. خود ما هم برای دستگاه های 
تســت نمونه، هزینه هــای زیــادی کرده ایم کــه هیچ یک از 
رقبا ایــن کار را نکرده انــد. در کنار دقــت باال، برخــورداری از 
سامانه آنالیز و ایجاد پرونده سالمت و امکانات نرم افزاری 
ایــن امــکان را به مــا می دهد تا 
سهم بیشــتری از بازار داشته 
باشیم. رقابت ما در بازار رقابت 
فناوری محور است و ما تاکنون 
در ایــن رقابــت برنــده بوده ایم؛ 
چه از لحاظ فناوری بیوشیمی 
و چه از منظر تولیــد قطعات و 

فناوری الکترونیکی.

 دغدغه اصلی شما 
به عنوان کارآفرین و کســی که 
در حــوزه ســالمت فعالیــت 

می کند، چیست؟
حــوزه ســالمت آنالیــن کــه فناوری محــور اســت، نیازمند 
قانون گذاری هــای جدیــد و نگــرش درســت بــه ایــن فضا و 
اقتصــاد آن اســت. متأســفانه وزارت بهداشــت بــا تمــام 
قوا در برابر ایده هــای نوآورانه می ایســتد. من فکر می کنم 
اگــر قــرار باشــد ســالمت آنالیــن را گســترش دهیــم و از 
فناوری های روز دنیا عقــب نمانیم، بــه رگوالتور خطر پذیر 
نیــاز داریــم؛ رگوالتــوری کــه بتوانــد همپــای فناوری هــای 
روز دنیــا و شــرکت های دانش بنیــان حرکــت کند. مــن در 
فضای آکادمیــک پروژه های بســیار جذابــی را می بینم که 
می تواننــد ارزش افزوده واقعــاً باالیــی را ایجاد کننــد، اما با 
همین ســخت گیری ها برای متخصصــان و کارآفرینان ما 
ســرخوردگی به وجود می آورند و آنها هم مجبور هســتند 
یا مهاجــرت کنند یا تغییر مســیر دهنــد. یکی از شــرکای 
کسب وکاری ما استارتاپ هومکاست. حتماً اخبار را رصد 
کرده اید و می دانید چندین بار از این استارتاپ شکایت شده 
است. نمی شود فقط در سخنرانی ها از سالمت آنالین یاد 
کرد و در عمل با آن مقابله کرد. همین نگاه تا آنجا پیش رفته 
که افراد حتی اجازه داشتن داده های سالمت خود را ندارند، 
چه برسد به کسب وکارها و پلتفرم های سالمت دیجیتال. 
داشتن پرونده سالمت جامع و کامل و داده های پزشکی، 
حق افراد است و کسی نباید خود را مالک این داده ها بداند.

 ما بر بستر IoT فعالیت 
مى کنیم و ارتباطات ما 

به صورت آنى و لحظه اى 
اهمیت دارد. اختالل و 

ناپایدارى در زیرساخت 
خطرات جانى براى 

کاربران ما به همراه دارد

NEWSخبر

 آفون تکنولوژی، از حسگر 
قند خون پوشیدنی و 

غیرتهاجمی رونمایی کرد

پایان خونریزی
تصاویــر جدیــدی از اولین حســگر آنی 
قنــد خــون غیرتهاجمــی و پوشــیدنی 
جهان منتشر شده است. این دستگاه 
کــه شــباهت زیــادی بــه ســاعت مچی 
دارد، برای ارســال اطالعات ســطح قند 
خــون بــه یــک اپلیکیشــن از بلوتــوث 
اســتفاده می کنــد کــه رونــد قنــد خــون 
کاربــر را نشــان می دهــد و ســطوح قنــد 
باال یــا پایین و ســایر روندهای ســالمت 

شخصی را گزارش می کند. 
حدود 463 میلیون نفر در سراسر جهان 
به دیابت مبتال هســتند. حسگر جدید 
غیرتهاجمی قند خون می تواند نظارت بر 
بیماری را آســان تر کند و در نتیجه نتایج 
را برای افراد مبتال به دیابت بهینه سازد. 
»ذبیــح چــودری«، مدیرعامــل شــرکت 
»آفون تکنولوژی«، در مورد پیش نمایش 
این ابــزار گفــت که تیــم متخصــص این 
شــرکت اکنــون آمــاده رونمایــی از ایــن 
محصول متحول کننده در سطح جهانی 

هستند. 
او مدعــی  اســت افــراد مبتــال بــه دیابــت 
اکنــون بــه ابــزاری بــدون درد و بــدون 
خونریــزی دسترســی خواهنــد داشــت 
که بــه آنها امکان می دهد با این حســگر 
پوشیدنی نوآورانه، سطح قند خون خود 
را از دســتگاه هوشــمند انتخابــی خــود 

کنترل کنند. 
انتظــار مــــــی رود کــــه ایــن دســــــــتگاه 
محدودیت های ناشــی از پایش دیابت را 
از بین ببــرد، مدیریت بیماری را آســان تر 
کنــد و در نتیجــه خطــر عــوارض مرتبــط 
بــا دیابــت ماننــد حمــالت قلبی، ســکته 
مغــزی، نابینایــی، نارســایی کلیــه و قطع 
عضــو را کاهش دهــد. توســعه دهندگان 
مطمئن هســتند که این راه حل می تواند 
در آینده نزدیک به واقعیت تبدیل شود، 
زیرا تحقیقات بالینی اولیه، نتایج بسیار 
مثبتــی را نشــان داده اســت. پروفســور 
»دو وریــس«، مدیــر پزشــکی پروفایــل، 
ســازمان تحقیقــات دیابــت در آلمــان، 
متخصــص در پزشــکی داخلــی و غــدد 
درون ریــز و محقــق ارشــد در دانشــکده 
پزشکی دانشگاه آمستردام، در بیانیه ای 
پس از ایــن تحقیق نحوه کارکرد حســگر 
آفون چگونه را بیان کرد. این حسگر تحت 
شرایط هایپرگلیسمی و هیپوگلیسمی در 
طول کارآزمایی های بالینی مــورد ارزیابی 
قرار گرفــت و احتمــاالت جایگزینــی این 
فناوری بــرای ابزارهای ســنتی پایش قند 

خون را تأیید کرد.
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لجستيک
L O G I S T I C

رأی جالب دادگاه فدرال 
آلمان در حوزه لجستیک

الزام  داشتن تلفن 
هوشمند و دوچرخه 
دونــدگان ماراتــن و اپراتورهــای مخابراتی 
راه،  پایانــی  لحظــات  کــه  می داننــد 
دشــوارترین لحظات اســت و همیــن امر 
در مورد اپراتورهای پســتی و لجستیک، 

به ویژه در سال 2022 صادق است.
مســلماً شــما هــم دل تــان می خواهــد 
خدمــات ارزشــمند تحویــل در محــل را 
دریافت کنیــد، در حالی که شــرکت های 
لجســتیکی که خدمات تحویل در محل 
عرضه می کنند، به ســختی بــه کار ادامه 
می دهنــد و بــا افزایــش مصرف ســوخت 
و هزینه هــای دیگــر مواجه انــد و بــرای 
دســتیابی و حفــظ نیــروی کار خــود هــم 

مدام باید تالش بیشتری  کنند.
در رونــدی کــه فقــط در دوره و پــس از 
همه گیری کرونا شتاب گرفته، تلفن های 
هوشــمند از طریق داده ها به بســیاری از 
کسب وکارها این امکان را می دهند که با 
برخی از این چالش ها  بهتر سازگار شوند.
گــزارش اخیــر VDC Research نشــان 
می دهد نیمــی از ذی نفعان لجســتیک ؛ 
دســتگاه ها یــا برنامه هــای تلفن همــراه را 
بــرای افــرادی کــه در خــط مقــدم تحویــل 
لجستیک کار می کنند، عامل مهمی در 
بهره وری تلقی کرده اند، در حالی که قبل 
از شــیوع کووید 1۹ این رقــم 34.1 درصد 

بوده  است.
عالوه بر این، گوشی های هوشمند اکنون 
آن قــدر به عنــوان ابــزاری حیاتــی در ایــن 
صنعت تبدیل شده اند که دادگاه فدرال 
آلمان اخیراً حکم داد که رانندگان تحویل 
غذا در این کشــور حتما باید به دوچرخه 
و تلفن هوشمند مجهز باشند تا بتوانند 
وظایــف خــود را به طــور مؤثرتــری انجــام 

دهند.
شــرکت های تحویل مرحله آخر یا همان 
Last Mile Delivery بــه داده های تلفن 
همــراه راننــدگان خود بــرای انجــام طیف 
گسترده ای از وظایف؛ از بارگیری ون گرفته 
تا ارائه مدرک تحویل یا حتی تأیید سن یا 

هویت مشتری نیاز دارند.

NEWSخبر

گفت وگو با محمدجواد حاجیان زاده، مدیرعامل اکوپیک که می گوید مقرون به صرفگی 
در لجستیک با کمک هوش مصنوعی امکان پذیر است

 پیکاپ و دلیوری
حتی برای یک مرسوله!

ســابقه فعالیت شــرکت اکوپیــک به چه 
سالی برمی گردد؟

سابقه فعالیت شرکت به سال 1384 برمی گردد که در حوزه 
نرم افزارهای تحت وب و طراحی های پرتال های اطالع رسانی 
و نرم افزارهای سفارشــی برای سازمان ها شــروع به کار کرد. 
البته آن زمان شــرکت تحت نام دیگری فعالیت داشــت. از 
ســال 13۹5 نیز شــروع به طراحی نرم افزارهای فروشــگاهی 
کردیم. آن زمان، محصولی به نام شاپی سافت طراحی کرده 
 بودیم که یک نرم افزار فروشگاه ساز بود. به همین واسطه با 
تعدادی از مشــتریان خود نیز در خصوص مســائل روزمره 
کاری، ارتباط نزدیک داشــتیم و طــی مراوده بــا آنان متوجه 
شدیم مشکل اصلی این فروشگاه ها نرم افزار نیست، بلکه 
لجستیک است. مثالً متوجه شدیم تعدادی از فروشگاه ها 
جهت ارسال کاالهایشــان برای مشــتری، پیک موتورسوار 
اســتخدام می کردنــد، در حالــی کــه نمی توانســتند آنهــا را 
مدیریت و برنامه ریزی کنند؛ زیرا گاهی  ســفارش ها آن قدر 
زیاد بود که پیک کم می آوردند و گاهی سفارش ها آن قدر کم 
بود که باید حقوق اضافه به پیک می دادند. ما مشکالت این 

فروشگاه ها را از نزدیک می دیدیم.

شــما کار نرم افزاری انجــام می دادید، چه 
اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتید وارد بخش عملیات 

شوید؟

 در همان زمان که مشکالت فروشگاه های اینترنتی را بررسی 
می کــردم، با حســین خاکبــاز یکــی از کوفاندرهــای اکوپیک 
آشــنا شــدم کــه ســابقه فعالیــت عملیاتــی در شــرکت های 
 مطــرح بین المللــی لجســتیکی ماننــد DHL، آمــازون و
wise tech global و از نظــر ســابقه تحصیلــی نیــز دکتری 
حمل ونقل از دانشگاه سیدنی دارد؛ همچنین دوست دیگری 
به نام پیمان خضر در کنار ما بود که دکتری اقتصاد لجستیک 
داشت و مشاور شرکت های بین المللی مانند اوبر بود. حضور 
همکار دیگــری به نــام آرتا پیروز بــا تجربه حضــور در فضای 
اســتارتاپی آمریکا برای شکل گیری هســته اولیه استارتاپ 
اکوپیک در برنامه ریزی و طراحی فرایندها نیز بسیار مغتنم 
بود. ایشــان نیز تحصیــالت دانشــگاهی در زمینه بیزینس 
از دانشــگاه  برکلی آمریکا داشــت. خود من نیز از دانشــگاه 
UTM کواالالمپور، کارشناســی ارشد مهندسی نرم افزار و از 
دانشگاه شهید بهشتی مدرک MBA گرفته بودم. ما چهار 
نفر، هســته اصلی اکوپیک را تشــکیل دادیم. از سال 13۹7 

تصور کنید یک راننده بخواهد به 15 نقطه در سطح شهر 
تهران برود و تعدادی مرسوله را برساند، حاالتی که ممکن 

است این راننده حرکت کند تا بسته ها را برساند، 15 
فاکتوریل است که چند میلیارد حالت مختلف می تواند 

باشد. بنابراین به طور قطع ذهن انسان قادر نیست 
برنامه ریزی صحیحی برای بهینه ترین حالت انجام دهد. 
عالوه بر اینها در نظر بگیرید مرسوله ها دارای اندازه های 

متنوعی باشد و از طرفی در ظرفیت ناوگان و زمان بندی نیز 
محدودیت وجود دارد و این خود برنامه ریزی را پیچیده تر 

می کند. 
حاال همین پیچیدگی در مقیاس چند هزار مرسوله، 

میلیاردها حالت مختلف ایجاد می کند که الگوریتم های 
استاندارد نرم افزاری نیز قادر به حل آن نیست و برای 

برنامه ریزی آن به روش های فراابتکاری و هوش مصنوعی 
نیاز داریم. 

محمدجواد حاجیان زاده، مدیرعامل اکوپیک در 
گفت وگوی پیش رو می گوید برای کاربردی شدن هوش 

مصنوعی در صنعت لجستیک نرم افزارهای مختلفی 
تولید کرده اند، ولی اصل کار آنها الگوریتم های هوشمندی 

است که بتواند برنامه ریزی بهینه انجام دهد.

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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کار ما در زمینه تولید نرم افزارهای برنامه ریزی لجستیک آغاز 
شد و نرم افزار داینا اکســپرس را طراحی کردیم. این نرم افزار 
به عنوان نرم افزار برنامه ریزی حمل ونقل دو کار اصلی انجام 
می دهد؛ یکی تخصیص بهینه سفارش ها به راننده ها و دوم، 
تعیین مسیر بهینه.  این نرم افزار را در شرکت های مختلفی از 
جمله دیجی کاال، تیپاکس، افق کوروش و به پخش به صورت 
آزمایشــی اجرا کردیم و به نتایج قابل قبولی رســیدیم. البته 
واضح است که شرکت های مذکور به دالیل مختلف عالقه ای 
بــه برون ســپاری سیســتم های نرم افــزاری لجســتیکی خود 
نداشــتند.   در نهایــت بــا همراهــی کوفاندرهــای فعلــی و بــا 
سرمایه گذاری شخصی تیم تصمیم گرفتیم با تغییر موضوع 
و اخذ مجوزهای الزم از جمله مجوز حمل ونقل درون شهری 
و...،  شــرکت نرم افــزاری را به برنــد اکوپیــک )Eco Peyk( که 
معنی پیک اقتصادی می دهد، تغییر کاربری داده و به صورت 
صد درصــدی فعالیــت لجســتیکی انجــام دهیــم و از حوزه 

فروش و خدمات نرم افزاری خارج شویم.

در حــال حاضــر چــه ســرویس هایی را از 
طریق هوش مصنوعی انجام می دهید؟

همان طور کــه می دانید حمل ونقل لجســتیک بخش های 
مختلفــی در بــازار دارد؛ از جملــه حمل ونقــل بین شــهری 
و درون شــهری شــامل  LTL، FTL پارســل،  شــامل 
 On-Demand، Hot Delivery، Same Day Delivery 
Next Day Delivery و... . الگوریتم هایــی کــه مــا طراحــی 
کردیم، با استفاده از هوش مصنوعی و روش های فراابتکاری 
به بهینه سازی استفاده از ظرفیت و زمان وسایل نقلیه کمک 
می کنــد. در حــال حاضر مــا برای بیشــتر مدل هــای مذکور 
الگوریتم های بهینه سازی را توسعه داده ایم، ولی فعالً در فاز 
عملیاتی به خدمــات Same Day Delivery درون شــهری 

می پردازیم.
بــر اســاس همیــن نیــاز، ســال 13۹7 طراحــی و 
توســعه الگوریتم ها را آغــاز کردیم و حــدوداً دو 
سال طول کشید تا توانستیم به MVP و نسخه 
اولیه سیســتم عملیاتی خود برســیم. از اواخر 
ســال 13۹۹، عملیات را با یک سورتینگ سنتر 
در خیابان یوسف آباد تهران با هزینه شخصی 
کوفاندرهای اکوپیک با ســرمایه ای بالــغ بر 500 
هزار دالر آغــاز کردیم و بــا چند برنــد مطرح مد 
و پوشاک، از جمله چرم مشــهد، بادی اسپینر، 
سله بن، ناریان و شرکت هایی که در حوزه پوشاک 

فعالیــت دارنــد، شــروع بــه کار کردیم. ایــن برندهــا معموالً 
سفارش روزانه باالیی دارند، ولی فروشگاه های آنالین  بسیار 
زیادی وجود دارند که تعداد ســفارش روزانــه زیادی ندارند. 
ما برای ارائه ســرویس به ایــن مشــتریان روی مدل هایی که 
بتواننــد جمــع آوری )Pickup( تک مرســوله را بــه کم هزینه 
تبدیل کنند، کار کردیم و در نهایت در سال 1401 توانستیم  

این مدل را نیز توسعه دهیم. 

در حال حاضر بیشتر کدام سرویس های 
لجستیکی را ارائه می دهید؟

 Same Day Delivery یکــی از ســرویس های مــا ســرویس
در شهر تهران با قیمت ثابت است. با این مزیت رقابتی که 
حتی یک مرســوله را هم از هر جای تهــران پیکاپ می کنیم 
و در همــان روز و در یــک بــازه زمانــی بیــن چهــار تــا هشــت 
ساعته، پیکاپ و دلیوری انجام شــده و به هر نقطه از تهران 
تحویل داده می شــود. روزانه سه شــیفت عملیاتی داریم و 
امیدواریم به زودی به چهار شیفت کاری برسیم. البته غیر از 
کسب وکارهای بزرگ، صاحبان مشاغل خانگی نیز می توانند 
از این سرویس اســتفاده کنند. این سرویس به عنوان پیک 
اقتصادی و ارزان به هر نقطه از تهران بسیار مناسب است.

چرا این ســرویس را برای کســب وکارهای 
خانگی نیز در نظر گرفتید؟

در واقع، برخی مشــتریان ما فروشــگاه های بسیار کوچکی 

هســتند که حتی ممکن اســت هــر چنــد روز یک بــار، یک 
ســفارش داشــته  باشــند. این دســت مشــتریان می توانند 
از اپلیکیشــن موبایل ما کــه قابل نصب روی سیســتم های 
آی اواس و اندروید اســت، اســتفاده کنند و با قیمتی ثابت، 
مرسوله خود را از هر نقطه از شهر تهران به نقاط دیگر شهر 

ارسال کنند.
شــرکت های دیگری نیز وجود دارند که تعداد سفارش های 
باالیــی دارنــد و از نیــروی انســانی مســتقلی بــرای ثبــت 
ســفارش های خود بهره می گیرند. این شرکت ها می توانند 
از API یا پنل تحت وب اکوپیک اســتفاده کنند و اطالعات 
سفارش خود را از طریق فایل اکسلی که در سیستم تعریف 
شده، ثبت و در همان جا بارنامه صادر کنند و روی بسته ها 
با لوگوی خودشان برچســب بزنند. ما بعد از ثبت سفارش 

پیکاپ می کنیم و در شهر تهران دلیوری انجام می شود.

آیا قیمت ها در صورت تغییر وزن و حجم 
نیز ثابت می ماند؟

قیمت ارســال مرســوالت در دو زمینــه حجــم و وزن متغیر 
است. به این صورت که اگر ابعاد مرسوله به اندازه یک جعبه 
کفش و با وزن پنج کیلوگرم باشد با مبلغ 24 هزار و ۹00 تومان 
به هر جای تهران پیکاپ و دلیوری انجــام می دهیم و اگر به 
اندازه یک چمدان کوچک و تا وزن 12 کیلوگرم باشد با قیمت 

3۹ هزار و 500 تومان پیکاپ و دلیوری داریم.
البتــه چنانچه در هــر مرحله از پیکاپ، فرســتنده بــاالی 10 
مرسوله داشته  باشد، به ازای هر مرسوله 1۹ هزار و ۹00 تومان 
دریافت می کنیم و برای مرســوله های بزرگ با تعــداد باالی 
10 عــدد، با قیمــت 34 هــزار و ۹00 تومان بســته ها پیکاپ و 

دلیوری می شود.

مزیت  رقابتی اکوپیک چیست؟
مزیــت اصلــی اکوپیــک قیمــت پاییــن و ثابــت 
آن اســت که برای فروشــگاه های آنالیــن گزینه 
جذابی است. یکی دیگر از مزیت های رقابتی ما 
نسبت به شرکت های پستی )نه شرکت هایی که 
خدمات آندیمند می دهند، مانند اسنپ باکس 
و...( ایــن اســت کــه به صــورت تکی نیــز پیکاپ 

انجام می دهیم. 
مزیــت رقابتــی دیگــر، اعــالم زمــان تخمینــی 
رســیدن )ETA( بــه دســت فرســتنده و گیرنــده 
است. معموالً شــرکت های پستی لجستیکی 
یک بازه زمانــی را برای دریافت ســفارش تعییــن می کنند و 
تحویل گیرنده می بایســت در طول بازه اعالم شده در محل 
حضور داشته  باشــد. در حالی که در اکوپیک قبل از شروع 
بازه تحویل به کاربر یک پیامک ارسال کرده و زمان تخمینی 

رسیدن مرسوله )ETA( را مشخص می کنیم.  
انعطاف پذیری یکــی دیگر از مزایای رقابتی اکوپیک اســت. 
کاربــر به عنــوان تحویل گیرنــده یــا فرســتنده در هر زمــان از 
عملیات می تواند زمان یا مکان تحویل را تغییر دهد. حتی 
تحویل گیرنده می تواند بدون درگیر کردن فرستنده، آدرس 
یا زمان تحویل را تغییر دهد. بعد از ثبت سفارش، بالفاصله 
یک لینک برای تحویل گیرنده ارسال می شود و او پس از ورود 
به لینک، می تواند تمام فرایندهای عملیاتی را رهگیری کرده 
و همان جا نیز زمان و مکان تحویل را تغییر دهد. این سیستم 

برای کاربران جذابیت بسیاری دارد.
مزیت بعدی، استفاده بهینه از وسایل نقلیه است. مطابق 
برنامه ریزی، موتورها و وانت های اکوپیک؛ پیکاپ و دلیوری ها 
را به صورت همزمان در یک مســیر انجام می دهند و باعث 
می شود از ظرفیت وســیله نقلیه به صورت بهینه استفاده 
شود و ضمن کاهش ترافیک و آلودگی هوا، قیمت تمام شده 

نیز کاهش یابد.
به عنوان مثال، اگر در روز هزار مرسوله با سرویس آندیمند 
جابه جا شود، به هزار موتورســوار نیاز داریم، در حالی که ما 

این کار را با 30 موتورسوار یا وانت انجام می دهیم.
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آنچه باید درباره ارتباط جدید بین رستوران ها و مشتریان بدانید

تحویل غذای بین شهری، گران اما نوستالژیک

REPORTگزارش

در چنــد ســال گذشــته، اســتارتاپ هایی چــون 
دوردش، ســیم لس، اوبر-ایــت، گراب هــاب  و... 
برنامه هــای مشــابهی را بــرای ارســال آنالیــن غذا 

ارائه داده اند. 
طبــق گــزارش Future Market Insights، ایــن 
خدمات تحویل غذا بر اساس تقاضا چندین برابر 
افزایش یافتــه ، به طوری کــه انتظار مــی رود اندازه 
بازار تحویــل غذا در ایــاالت متحده تا پایان ســال 
2022 بــه 38.2 میلیــارد دالر برســد. ایــن گزارش 
نشان می دهد که تا سال 2023، بازار احتماالً به ۹7 
میلیارد دالر بــا CAGR حدود ۹.8 بین ســال های 
2022 و 2032 دســت خواهــد یافت. با مشــاهده 
این ارقام فزاینده، بســیاری از مشــاغل شــروع به 
ســرمایه گذاری در بــازار کرده اند. برای درخشــش 
بیشــتر در میــان کاربــران، شــرکت ها ویژگی هــای 
منحصربه فرد دیگری را برای مصرف کنندگان خود 
امتحان می کنند که یکــی از آنها خدمات تحویل 
غذای بین شــهری است. چند ســال پیش تصور 
می شــد تحویل غذای بین شــهری ممکن اســت 
بــرای برخی مفهــوم جدیدی باشــد، اما بســیاری 
از کســب وکارهای تحویــل غــذا از قبــل کاوش در 
این بــازار را آغــاز کرده اند؛ کســب وکارهایی مانند 
 Goldbelly در هند، یا JustMyRoots و Zomato

در ایاالت متحده.

 تحویل غذای بین شهری چیست؟ 
فرض کنید هــوس یک ســاندویچ روبــن خاص از 
رســتوران کالج مورد عالقه خود را دارید. با ارسال 
غــذای بین شــهری، مشــتری در شــهر دیگــری 
می توانــد ســاندویچ را به صورت آنالین ســفارش 
داده و به او تحویل دهند. در طیف خدمات تحویل 
غذای بین شهری، دو طرف وجود دارد؛ فروشنده 
غذا )به طــور کلــی یــک رســتوران برجســته که با 
استفاده از اپلیکیشن یا وب سایت تحویل غذای 
بین شهری، غذاها را ارائه می دهد( و مصرف کننده. 
صرف نظر از موقعیت مکانی، مشتریان می توانند 
غــذا را از ایــن فروشــندگان مواد غذایی ســفارش 
دهند. بدیهی است که مشتریان باید حق بیمه ای 
باالتر از هزینه واقعی غذا بپردازند، اما مشتریان 
اغلب مایل اند حق بیمه بیشتر را برای یک غذای 
خــاص بپردازنــد. رســتوران ها یــا فروشــگاه های 
مواد غذایــی به طــور کلی درصــدی از ســفارش را 

به ســرویس تحویل می پردازند، امــا نکته مثبت 
این اســت که می توانند پایگاه مشــتریان خود را 
گســترش دهند. حتی بــا وجــود مزایــا، خدمات 
ارسال غذای بین شــهری با چالش های متعددی 
مواجه اســت. به عنوان مثــال، به دلیل بــاال بودن 
قیمت هــا، فقــط برخــی مشــتریان می تواننــد 

خدمات ارسال غذای بین شهری را بپردازند. 

 فاکتورهای تحویل بین شهری غذا
در ادامه چند فاکتور دیگر که باید هنگام تحلیل 

بازار در نظر گرفته  شود، آمده  است.
 بســته بندی و نگهــداری مــواد غذایــی: تحویل 
غذا حداقــل یــک روز زمــان می برد. بســته بندی 
و نگهداری مــواد غذایی بایــد درجه یک باشــد و 

بتواند غذا را تازه نگه دارد.
 لجســتیک و حمل ونقل: به طور کلــی، تحویل 
غــذای درخواســتی در داخــل شــهرها توســط 
اتومبیل یا دوچرخه انجام می شود. از سوی دیگر، 
تحویل غذای بین شــهری باید شــامل ســفرهای 
هوایــی و جــاده ای طوالنــی باشــد. ایــن امــر هــم 
هزینه های لجستیک و هم هزینه های حمل و نقل 

را افزایش می دهد.
 ردیابی آنی غذا: با سایر برنامه های تحویل غذا، 
مشتریان به ردیابی به روز عادت کرده اند، اما این 

امر در تحویل بین شهری دشوار می شود.
 مشکل تعویض غذا: با سایر خدمات تحویل 
غــذا، مشــتریان می تواننــد در صــورت بــروز 
مشکل در سفارش، غذا را جایگزین کنند، اما 
با یک برنامه تحویل غذای بین شهری، این کار 
عمالً ممکن نیست یا به منابع بسیار بیشتری 

احتیاج دارد.
 توســعه برنامــه تحویــل غــذای بین شــهری: 
مشــتریان همچنیــن بــه برنامه هــای موبایلــی با 
ویژگی هــای مختلــف عــادت کرده انــد. حــال آیــا 
توســعه اپلیکیشــن تحویــل غــذای بین شــهری 

می تواند با دیگر برنامه ها رقابت کند؟
آینــده تحویل غــذای بین شــهری به دلیــل جنبه 
مثبت، باید کمی مورد توجه قرار گیرد.  اگرچه یک 
سرویس لوکس است، اما مشتریان باید مایل به 
دریافت نوستالژی غذایی که با آن بزرگ شده اند 
یا غذای مورد عالقه خود باشند تا بتوانند قیمت 

باالتری را بپردازند.

منیره 
شاه حسینی  
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گزارش آماری عملکرد ساالنه اعضای انجمن سرمایه گذاران  16
خطرپذیر ایران منتشر شد

1397 1398 1399 1400

انجمن سرمایه گذاران خطرپذیر ایران در گزارشی آماری 
به عملکــرد اعضــای این انجمــن در ســال 1400 پرداخته 
است. طبق این گزارش سال گذشته 104 شرکت عضو این 
انجمن بوده اند؛ 43 صندوق پژوهش و فناوری، 35 شرکت 
ســرمایه گذار خطرپذیــر خصوصــی، 10 شــتاب دهنده و 
سرمایه گذار فرشته، 10 شرکت توسعه خدمات فناوری و 
شش صندوق جسورانه بورسی و تأمین سرمایه اعضای 

این انجمن را تشکیل می داده اند. 
بر اســاس این گزارش، در ســال 1400 بیش از ۹00 میلیارد 
تومــان تســهیالت بــه کســب و کارها اعطا شــده که هــم از 
نظر حجم و هم از نظر تعداد کمتر از ســال ۹۹ بوده است. 
در حالــی کــه در ســال ۹۹، 1883 میلیــارد تومان بــه 5488 
کسب و کار تعلق گرفته، تهسیالت ۹00 میلیارد تومانی سال 
1400 میان 3776 کسب و کار توزیع شده است. در این میان 
صندوق توسعه فناوری های نوین با 173 میلیارد تومان در 
صدر ارائه دهندگان تسهیالت قرار دارد، اما با توجه به اینکه 
این مبلغ بین 1163 کسب و کار توزیع شده، به نظر می رسد 

این صندوق تسهیالت خرد بیشتری اعطا کرده است. 

482 میلیارد تومان و شش کسب و کار
امــا مهم تریــن بخــش ایــن گــزارش آمــاری، نــه پرداخت 
تسهیالت و صدور ضمانت نامه که بخش سرمایه گذاری 
خطرپذیــر آن اســت. بخشــی کــه با توجــه بــه وضعیت 
اقتصــادی کشــور و رگوالتوری هــای یک شــبه و افزایــش 
ریســک ســرمایه گذاری، همچنــان تــا حــدود زیــادی در 
کشور مغفول مانده و تمام ظرفیت های بالقوه آن بالفعل 
نشــده اند. با این همه بر اســاس گزارش ســاالنه انجمن، 
در ســال 1400 در مجمــوع 1676 میلیــارد تومــان روی 
257 کســب و کار ســرمایه گذاری شــده و ایــن »حرکــت 
اول« بوده که در ســال گذشته بیشترین ســرمایه گذاری 
را روی اکوسیســتم اســتارتاپی انجــام داده اســت. ایــن 
شــرکت ســرمایه گذاری خطرپذیر با 482 میلیــارد تومان 
سرمایه گذاری، بیشترین حجم سرمایه گذاری خطرپذیر 
را انجام داده و بعد از آن شناســا با حجم ســرمایه گذاری 
1۹4 میلیــارد تومانــی و فناپ بــا 180 میلیــارد تومــان قرار 
دارنــد. این یعنی حرکت اول حــدوداً 2/5 برابــر رتبه دوم 

در اکوسیستم نوآوری دست به سرمایه گذاری زده است. 
به عالوه این شرکت رقم ذکرشده را روی شش کسب و کار 
سرمایه گذاری کرده، در حالی که شناسا که خود را شرکتی 
بــا مأموریتــی نزدیک بــه یــک مجموعــه ســرمایه گذاری 
خطر پذیر معرفی می کند، در ســال گذشته سرمایه خود 
را در اختیار 3۹ کسب و کار قرار داده که این نشان می دهد 
رویکرد حرکت اول انجام سرمایه گذاری های نسبتاً بزرگ 
است. این مسئله ای است که محمدمهدی عباسخانی، 
مدیرعامل حرکت اول پیش تر نیــز در گفت و گو با کارنگ 
بــه آن اشــاره کــرده و گفتــه بــود تمرکــز ایــن شــرکت روی 

سرمایه گذاری در مرحله رشد است، نه مراحل اولیه.

 ایجاد زنجیره ارزش
ردپــای حضــور حرکــت اول را کــه بــه گفتــه عباســخانی 
فعالیت جــدی خــود را از نیمــه دوم ســال ۹8 آغــاز کرده، 
در کســب و کارهای متفاوت و بنامی می توان دید؛ آچاره، 
اوبــار، همراه مکانیــک، جاجیگا و دیجی شــی بخشــی از 
پورتفولیوی این شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر را نشان 

می دهند. 
عباسخانی اواخر سال گذشــته در گفت و گویی با کارنگ 
تأکید کرده بود که عالوه بر سرمایه گذاری روی حمایت از 
زیرســاخت های اســتارتاپ های خود تمرکز زیادی دارند: 
»اولین کارمان این اســت که بــرای اســتارتاپ، حاکمیت 
شــرکتی تعریــف کنیــم. بــرای مثــال ســاختار ســازمانی، 
اســتاندارد های مالــی، تک دفتــره کــردن ، حسابرســی 
خارجی، صورت های مالی شش ماهه و یک ساله، برگزاری 
مجامع و... از جمله اقداماتی است که در یک استارتاپ 

محقق می کنیم.
یعنی دقیقاً الزامات یک هلدینگ را برای آن اجرا می کنیم 
که البته انرژی زیادی از ما و استارتاپ مربوطه می گیرد، اما 

نتیجه بخش است.«
حرکت اول سعی دارد یک زنجیره ارزش در سرمایه گذاری 
خطرپذیــر ایــران ایجــاد کنــد و تشــکیل هاب هایــی در 
دانشگاه شهید بهشتی و شهرهای شیراز و اصفهان برای 
شتاب دهی به تیم های نوآوری که در زنجیره ارزش حرکت 

اول قرار می گیرند، در همین راستاست.

حــــرکت اول 
پیشرو است

نگاهی به گزارش آماری 
عملکرد اعضای انجمن 

سرمایه گذاران خطرپذیر

850 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری 

غیرمستقیم

طبق گزارشــی که انجمن ســرمایه گذاران 
خطرپذیر از عملکرد اعضای خود در سال 
1400 منتشــر کــرده، ۹31 میلیــارد تومــان 
روی 3776 کســب و کار ســرمایه گذاری 
شده است. همچنین 35۹8 ضمانت نامه 
بــرای 3821 کســب و کار صــادر شــده و 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر مســتقیم نیز 
به مبلــغ 676 میلیــارد تومــان و روی 257 

کسب و کار صورت پذیرفته است.
در ایــن گــزارش، اعضــای برتــر انجمــن 
در اعطــای تســهیالت معرفــی شــده اند 
کــه در صــدر ایــن فهرســت، صنــدوق 
توســعه فناوری هــای نویــن قــرار دارد. 
تعداد تســهیالتی کــه این صنــدوق اعطا 
کــرده، 1163 مــورد و در مجمــوع بــه مبلغ 
173 میلیــارد تومــان بوده اســت. پــس از 
آن صنــدوق حمایــت از ســرمایه گذاری 
زیســت فناوری قــرار دارد کــه در 1۹۹ مورد 
در مجموع 156 میلیارد تومان تسهیالت 
ارائه داده اســت. تفاوت فاحش در تعداد 
موارد دریافت کننده تســهیالت و تفوات 
نســبتاً انــدک در مبالــغ نشــان می دهــد 
رویکرد صندوق توسعه فناوری های نوین، 
بیشــتر ارائه تســهیالت خرد بوده است. 
بر اســاس این گزارش، بیــش از 50 درصد 
از حجم تسهیالت ارائه شده از نوع جعاله 
بــوده و 32 درصــد مربــوط بــه تســهیالت 

قرض الحسنه بوده است.
همچنیــن در ســال گذشــته اعضــای این 
انجمن بیش از 3/5 هــزار میلیارد تومان 
ضمانت نامه در 3821 مورد صادر کرده اند 
که هم از نظــر ارزش ضمانت نامه ها و هم 
از نظــر تعــداد ضمانت نامه شــاهد رشــد 
نســبت به ســال پیش از آن هســتیم؛ در 
ســال 13۹8، 2380 میلیــارد تومــان در 
3780 مورد صادر شــده است. عضو برتر 
انجمن در صــدور ضمانت نامــه صندوق 
توســعه صــادرات و فنــاوری شــریف 
بــوده کــه حجــم آن 726 میلیــارد تومان و 
تعــداد ضمانت نامه هــا ۹44 فقــره بــوده 
اســت. در ســال 1400 حدود 50 درصد از 
ضمانت نامه هــا از نــوع پیش پرداخــت 
بوده انــد. الزم بــه ذکــر اســت که در ســال 
گذشــته بیــش از 850 میلیــارد تومــان 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر غیرمســتقیم 

صورت گرفته است.

REPORTگزارش

سرمايه گذاری
I N V E S T M E N T

118

157

291

257

134

308

750

1676



بیش از 1750 هزار میلیارد تومان 
قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر 

مستقیم در سال 1400

1391 139۲ 1393 1394 1395 139۶

تعداد
حجم (میلیارد تومان)

حــــرکت اول 
پیشرو است

حجم قراردادهای 
سرمایه گذاری خطرپذیر 
مستقیم(میلیاردتومان)

نام عضو
تعداد قراردادهای 

سرمایه گذاری
خطرپذیر مستقیم

4826 حرکت اول

1807 فناپ

19439 شناسا

133- برسام
آفرین تک

11160 ستارگان نوآوری 
داوین

10714 صنایع نانو تک 
آینده(صنتا)

85- توسعه کارآفرینی 
بهمن

7113 صندوق حمایت
از سرمایه گذاری 

زیست فناوری

465 صنایع پیشرفته 
رضوی

3812 صندوق صنایع 
فرهنگی سپهر

8 12 15 15 45

78
118

2 15 5 8 34

254
134

اعضای برتر انجمن
در سرمایه گذاری خطرپذیر مستقیم 

در سال 1400
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 درباره سرویس
 شروع پرداخت

در مسیر تجربه 
خریدی بهتر

پرداخــت   شــروع  ســرویس   
)Payment Initiation(نــوع 
جدیــدی از روش پرداخــت اســت کــه بــا 
بانکداری باز امکان پذیر شده و این امکان 
را به مشــتریان می دهد که بــه بانک های 
خود متصل شــوند و خریدهای اینترنتی 
خود را مستقیماً از حساب های خود بدون 

وقفه و سریع پرداخت کنند.

 ســرویس شــروع پرداخت تنها 
زمانی اتفاق می افتد که مشتری 
 )TPP( به یک ارائه دهنده شــخص ثالــث
رضایــت دهــد بــه حســاب بانکــی خــود 
متصل شــود و از طرف او پرداخــت را آغاز 
کنــد. بنابرایــن مشــتریان به  جــای اینکه 
مجبور باشند از اپلیکیشن بانکی خود یا 
از واســط پرداخت آنالین استفاده کنند، 
می توانند مستقیم از طریق سرویسی که 
هســتند،  آن  از  اســتفاده  مشــغول 
نقل و انتقاالت یا سفارش های پرداخت را 

انجام دهند.

 به عبارت ساده، مزیت بزرگ این 
قابلیت این اســت کــه تجربه ای 
بدون دردســر برای کاربران فراهم می کند. 
برای رسیدن به کارت های اعتباری و تایپ 
اعداد، نیازی به تالش و صــرف وقت برای 
انتقــال پــول بیــن حســاب ها یــا پرکــردن 
اطالعــات بانکــی در پنل هــای پرداخــت 
نیست. تنها کاری که مشتریان باید انجام 
دهنــد این اســت که بــا مراجعه بــه بانک 
خــود، حســابی را کــه می خواهنــد از آن 
پرداخت کنند، انتخاب کرده و تأیید کنند. 
در این صورت آنها می توانند در هر خرید، 
مســتقیماً از محیطی که در آن هستند، 
نوع حساب را انتخاب کنند و خرید خود 
را بدون واردکــردن اطالعــات کارت بانکی 

انجام دهند.

 ســفرهای یکپارچه تراکنش، به 
نــرخ تبدیــل بهتــر یعنــی فروش 
بیشتر منجر می شود و با ارائه یک جریان 
پرداخــت یکپارچــه، تعامــل نیــز افزایش 
می یابد، زیــرا کاربران هرگز نیــازی به ترک 
ســرویس ندارند! مزیت اصلــی این روش 
برای صاحبان کسب وکار، شروع پرداخت 
پرداخــت  به اصطــالح  یــا  مســتقیم 
تک کلیکی امــن بــا کســری از هزینه های 
گزینه های سنتی مانند صورت حساب و 

پرداخت های کارتی است.

INTRODUCTIONمعرفی

دیوان عدالت اداری در رأیی اعالم کرد که شاپرک اجازه 
ابالغ مقــررات قانونی و قواعــد رگوالتوری را نــدارد. طبق 
ایــن رأی، بانــک مرکــزی سیاســت گذار در حــوزه پولی و 

بانکی است.
بــه گــزارش راه  پرداخــت، ایــن رأی بنــا بــر شــکایت 
محمدرضا علی پور، وکیل دادگستری صادر شده است. 
موضوع شکایت نیز ابطال قسمت هایی از دستورالعمل 
اجرایــی فعالیــت و نظــارت بــر ارائه دهنــدگان خدمــات 
پرداخــت الکترونیکــی در زمســتان ســال 13۹2 بانــک 
مرکزی و ابطال تصمیــم بانک مرکزی مبنــی بر تفویض 

اختیارات تنظیم گرانه به شرکت شاپرک بوده است.
طبــق ایــن رأی، وظایــف و اختیــارات بانــک مرکــزی در 
ماده 11 قانون پولی و بانکی کشــور مصوب سال 1351 با 
اصالحات بعدی، ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل 
پولــی مصــوب ســال 1383، بنــد )الــف( مــاده 21 قانــون 
احکام دائمی برنامه های توســعه کشــور مصوب ســال  
13۹5 و بنــد )ب( مــاده 14 قانــون برنامه ششــم توســعه 
جمهوری اســالمی ایران مصوب ســال  13۹5 مشخص 

شده است.
بنابراین بر مبنای موازین قانونی یادشده، بانک مرکزی 
ایران عهده دار سیاســت گذاری در حوزه پولی و بانکی 
کشور است. از سوی دیگر بانک مرکزی ایران بر اساس 
صالحیــت فــوق بــه تصویــب دســتورالعمل اجرایــی 
فعالیت و نظارت بر ارائه دهنــدگان خدمات پرداخت 
اقدام کرده و بر پایه ماده 1 این دســتورالعمل، شــبکه 

الکترونیکــی پرداخــت کارت )شــاپرک( را ایجاد 
کرده تا برای رصد تراکنش های بانکی موجود 
بیــن پذیرنده هــا و دســتگاه های  کارت خوان، 
شتاب، خودپرداز و تمامی تراکنش های بانکی 
که بانــک مرکــزی بــر آنهــا نظارتــی نداشــته، 
بســتری را بــه وجــود آورد کــه در آن تمامــی 
اطالعات مربوط به مــوارد یادشــده، عالوه بر 
ارســال به بانــک عامل توســط بانــک مرکزی 
نیــز رصــد و پایــش شــود. از ســویی شــرکت 
شاپرک هم اصوالً همان شبکه الکترونیکی 

پرداخت کارت بوده که متشــکل از شرکت های 

زیرمجموعه و دارای صالحیت است.
همچنیــن شــرکت شــاپرک و شــرکت های زیرمجموعــه 
آن عهده دار بخشــی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه 
نظارت فنی و زیرساختی هستند و وظایف بانک مرکزی 
در حوزه هــای حاکمیتــی بــه شــرکت فوق و شــرکت های 
زیرمجموعه آن واگذار نشده اســت. بنا به مراتب فوق، 
مقــررات مورد شــکایت خــالف قانــون و خــارج از حدود 

اختیار نیست و ابطال نشد.
ضمناً وظایف و اختیارات بانک مرکــزی ذیل فصل دوم 
قانون پولی و بانکی کشــور در مواد 11 تا 15 به طور دقیق 
احصا شده اســت. حســب ماده 2 اســاس نامه شرکت 
شــاپرک، از جمله موضــوع فعالیــت آن شــرکت عبارت 
است از ایجاد امکانات فنی الزم برای گردآوری، پردازش 
و تبــادل پیام هــای الکترونیکــی مربوط بــه تراکنش های 
کارت هــای بانکــی در انــواع پایانه هــای کارتــی )انجــام 

محاسبات الزم و عملیات حســابداری به منظور تعیین 
مبالــغ وجــوه تراکنش هــای کارت هــای بانکــی در انــواع 
پایانه هــای پذیرش بــا پذیرندگان کارت( انجــام عملیات 
تســویه یــا پذیرنــده کارت از طریــق ســامانه های ملــی 
پرداخت و... که با هیچ یــک از وظایف و اختیارات بانک 
مرکزی مطابقت یا مشــابهت نــدارد. بنابرایــن موضوع 
شرکت شاپرک متفاوت از وظایف و اختیارات قانونی این 
بانک بوده و در نتیجه تفویض اختیارات بانک مرکزی به 

شرکت مزبور فاقد موضوعیت است.
این رأی بــا پیگیــری حقوقــی و اســتفاده از ظرفیت های 
قانونی یک تیــم با همــکاری محمدجواد نعناکار، فعال 
حقوق فناوری اطالعات و محوریت محمدرضا علی پور، 
وکیل دادگستری به نتیجه رسیده است. آنها معتقدند 
مشــکالت و انحصارگرایــی در حوزه هایی چــون بانکی و 
پرداخت با نقــد صحیــح و از طریق مجــاری قانونی حل 

خواهد شد.

دیوان عدالت اداری: 

 بنا بر شکایت محمدرضا علی پور، وکیل دادگستری صادر شد

 شاپرک حق ابالغ 
مقررات  قانونی و رگوالتوری ندارد
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نــرخ نقدینگــی، وضعیــت ترازنامــه بانک هــا و کنتــرل 
شــاخص های بانکــداری از مهم تریــن دغدغه هــای بانــک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اســت و این نهاد قانون گذار 
ســعی دارد با ابــالغ بخش نامه هایــی در شــرایط تورمی، به 

شاخص های بانکی نظم ببخشد و نظام بانکی را 
بهبود دهد. به همین علت بانک مرکزی آبان ماه 
در ابالغیه ای اعالم کرد که از این به بعد هرگونه 
تعهد و اعطای تســهیالت یا مشارکت حقوقی 

منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است.
سال هاست که وام ندادن شبکه بانکی به دالیل 
متفاوت روی بورس اســت، اما ایــن بخش نامه 
به تازگــی دلیــل مســتندی شــده بــرای توجیــه 
وام ندادن بانک ها. هرچند شــاید بانک مرکزی 
هدف قطع تســهیالت خــرد بانکی را نداشــته، 

اما در نتیجه ضوابــط بخش نامه هایــش، مــردم از دریافت 
تسهیالت محروم می شوند. 

تأمیــن معیشــت جامعه ای کــه در خــط فقــر 18 میلیونی و 
تورم باالی 60 درصد زندگی می کند و هر روز با تورم کاالهای 
مصرفی مواجه است، به شــدت به تسهیالت خرد وابسته 
است و رفتار شبکه بانکی نباید خط پایانی باشد برای ارائه 

تسهیالت خرد به مردم.

  کاهــش عرضــه همزمان بــا افزایش نیــاز به 
تسهیالت خرد

چهارم آبان 1401 همزمان با ازبین رفتن میلیون ها کسب وکار 
به دلیل قطعی اینترنت، فیلترینگ و اعتصاب های سراسری، 
بانک مرکزی درباره اعطای تسهیالت خرد بخش نامه داد و 
به شبکه بانکی اعالم کرد برای اعطای تسهیالت باید از این 
بانک مجوز بگیرند. این بخش نامه با هدف نظم بخشیدن 
به شبکه بانکی، مهار رشد نامتعارف نقدینگی و نظارت بر 
رشد ترازنامه مؤسسات اعتباری، سیاست کنترل مقداری 
ترازنامــه بانک هــا را ابــالغ کــرد و در آن تأکیــد شــد تعهد به 
اعطای تسهیالت یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظير 
انعقاد تفاهم نامه  قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایــران ممنــوع اســت و عــدم رعایــت آن، اقدامات 

نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت.
بانــک مرکــزی ایــن ضوابــط را بــرای کنتــرل شــاخص های 
بانکداری و نظم بخشــیدن به نظام بانکی تعیین کــرده و در 
هیچ دستورالعملی به صورت علنی به قطع اعطای تسهیالت 
خرد اشاره نکرده است؛ اما واضح نبودن جزئیات بخش نامه 
بهانه ای شــده برای ســلیقه ای رفتارکردن بانک ها و تشدید 

سرباز زدن از ارائه وام خرد به مردم.
حتی خاندوزی، وزیر اقتصاد بارها اعطای تســهیالت خرد 
را از اولویت های نظام بانکی معرفی کرده و تأکید داشته که 

تمام دهک های جامعه باید به تســهیالت خرد دسترســی 
داشــته باشــند؛ امــا بانک ها اساســاً عالقــه ای بــه پرداخت 
تسهیالت خرد ندارند، چون نه زیرســاخت  مناسب دارند 
و نــه درگیری بــا تعــدد تســهیالت برایشــان جذاب اســت. 
ایــن روزهــا شــعب بانک هــا فقــط تســهیالت 
تکلیفی مانند وام ازدواج، مسکن و... را پوشش 
می دهند. خانــدوزی دو ماه قبل، پیش از اینکه 
حاکمیــت بــرای خاموش کــردن اعتراض هــای 
مردمــی، اینترنت را قطــع و اینســتاگرام، محل 
کســب درآمــد میلیون هــا هم میهــن را فیلتــر 
کند، اعالم کــرده بود ظــرف یک تا دو مــاه آینده 
با هماهنگی ای که بین دو بانک قرض الحسنه 
صورت گرفته، برای وام های خرد قرض الحسنه 
10 میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد 4 درصد 
را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد 
وام بگیرند اما به ســبب ابالغ بخش نامه های مبهم توسط 
بانک مرکزی یا برداشت های سلیقه ای شبکه بانکی، عرضه 
تســهیالت نه تنها بیشتر نشــده، بلکه نســبت به گذشته 

کمتر هم شده است.

  ظرفیــت لندتک هــا بــرای رفــع چالــش 
تسهیالت خرد بانکی

محمدصادق آزادانی، مســئول کارگروه لندتک کمیسیون 
فین تک ســازمان نصر تهــران دربــاره ضوابط بانــک مرکزی 
می گویــد ایــن ضوابــط هرچند هــم که بجــا باشــد، نباید به 
قطع ارائه تســهیالت خرد و محرومیت مردم از تسهیالت 

منجر شود.
در شــرایطی که خط فقر به 18 میلیون تومان رســیده، مردم 
به مبلغ تســهیالت خرد وابســته تر شــده اند، اما در عوض 
دسترسی شان به منابع از سمت بانک ها کمتر شده و آنها به 
دریافت وام از لندتک ها روی آورده اند. لندتک ها شرکت های 
تسهیل کننده ارائه اعتبار خرد هستند که با پذیرش ریسک 
نکول و بدون ضامن سعی دارند شکاف میان مردم و بانک را 
در موضوع تسهیالت خرد از میان بردارند و امکان دریافت 
تسهیالت را برای عموم مردم فراهم کنند. او در ادامه تأکید 
کرد: »تمام مردم به طور مســتقیم و غیرمســتقیم با شبکه 
بانکی در ارتباطند و قطــع این زنجیره و همه گیــری آن رکود 
مالی زیــادی را در پی خواهد داشــت. بر همین اســاس باید 
به دنبال راهکاری باشیم که در عین رعایت ضوابط مدنظر 
بانک مرکزی مردم و جامعه از تسهیالت خرد منتفع شوند.«  
آزادانی این فضا را فرصتی بــرای تجلی لندتک ها می داند و 
معتقد است این مجموعه ها به واســطه ارتباط شان با الیه 
کسب وکار و شبکه های پذیرندگی می توانند خألهای میان 

مردم و تسهیالت را پر کنند.

سایه روشن 
وام دهی خرد
چالش دریافت وام خرد در بانک ها با کمک لندتک ها 

به واسطه ارتباط شان با الیه کسب وکار و شبکه های 
پذیرندگی، قابل حل خواهد بود؟

ترجمه  طرح ملی بالکچین قطر با حمایت رمزینکس منتشر شد

نقشه راه بالکچینی قطر

DOCUMENTسند

 ترجمه سند طرح ملی بالکچین قطر با 
حمایت رمزینکــس و کارخانه نوآوری 
رسانه ای راه کار به صورت دیجیتال منتشر شد. 
این ســند با همکاری ســازمان تنظیــم مقررات 
ارتباطــات )CRA( و دانشــگاه حمد بــن خلیفه 
قطــر تهیــه و توســط انتشــارات راه پرداخــت 

ترجمه شده است.

 اینکــه چگونــه فنــاوری بالکچیــن 
می تواند به بناکردن یک بخش فناوری 
اطالعات آی تی نوآور و روبه رشد در قطر کمک 
کنــد، محــور اصلی ســند طــرح ملــی بالکچین 
اســت. طرح ملی بالکچین قطر درباره الزامات 
اصلــی بــرای پذیــرش بالکچیــن در کشــور قطر 
بحــث می کنــد و توصیه هــای جامعــی شــامل 
ایجاد مبنــای رگوالتوری محکــم، ایجاد مبنای 
پذیرش و ایجاد محیطی مناسب برای خالقیت 
و نــوآوری ارائــه می دهد. این ســند تأکیــد دارد 
اجــرای توصیه های مطرح شــده در این طرح به 
توسعه سرمایه انسانی از طریق ایجاد شغل و 
توســعه مهارت ها کمــک خواهد کــرد و همین 
موضــوع، رشــد اقتصــادی و افزایــش رقابــت 
منطقه ای، امکان ارائــه خدمات بهتــر به افراد 
داخلی و خارجــی و جذب ســرمایه گذاری های 

داخلی و خارجی را در پی خواهد داشت.

 این سند، آگاهی و مهارت های فناوری 
اطالعــات و ارتباطــات مــورد نیــاز برای 
توسعه و سفارشی سازی فناوری در بخش های 
مختلف، قوانیــن و مقررات حاکم بــر پذیرش و 
اســتفاده از بالکچیــن در بخش هــای دولتــی و 
خصوصی، زیرساخت های حیاتی و پلتفرم های 
استاندارد برای ارائه سریع خدمات بالکچینی 

را به عنــوان چالش هــای پیاده ســازی 
بالکچیــن معرفــی کــرده و مبنــای 
رگوالتــوری ایــن فنــاوری را تشــریح 

می کند.

 تعریف ضرورت ها و 
انگیزه هایی که باید 
برای پذیرش فناوری ها برای 

ورود اســتارتاپ ها وجود 
داشــته باشــد و تعییــن 

مبانــی ایجــاد محیطــی 
مســاعد بــرای خالقیــت از 

طریق ارتقای زیرســاخت ها، 
به کارگرفتــن تخصــص و 
بهبــود  و  شایســتگی ها 

سیستم آموزشی از اهداف 
این طرح هستند.

 در بخش هفتم این سند به 
فرصت های فنــاوری بالکچین 

بــرای کشــور قطــر پرداختــه شــده؛ خدمــات 
دولتی، شهرهای هوشــمند، انرژی، سالمت و 
ورزش و فین تــک از زمینه هایــی هســتند کــه 
عجین شدن شان با فناوری بالکچین می تواند 

به توسعه کشور قطر کمک کند.

از  بهره منــدی  حداکثــر  البتــه   
فرصت هــای بالکچیــن، مســتلزم آن 
است که دولت، صنعت و محققان هر بخش 
مــوارد اســتفاده را شناســایی کننــد. مثــالً 
بالکچین می تواند تعامل دولت و شــهروندان 
را بهینه کــرده و به حــذف تراکنش هــای اداری 
مبتنــی بــر کاغــذ و خودکارکــردن فرایندهــای 

اداری کمک کند.

 این سند پیش بینی کرده که پرداخت، 
تأمین مالی جمعــی، مدیریت ثروت، 
وام دهی و انواع خدمات مالی سنتی جای خود 
را به خدمــات فین تکی خواهند داد؛ تســهیل 
پرداخت هــای دیجیتــال، انتقــال ارزش یــا 
دارایی ها به صورت مستقیم و ارزان با استفاده 
از رمزارزهــا خــارج از مؤسســات مالی ســنتی، 
قراردادهــای هوشــمند کــه حــاوی قوانیــن 
ازپیش تعریف شــده  هســتند و بــر اســاس آن 
طرفین قرارداد توافق می کنند با یکدیگر تعامل 
داشته باشند، تسهیل تجارت مشترک سهام 
با اجتنــاب از کارگــزاران و بــورس اوراق بهادار، 
ارائه مجوز بــرای اشــتراک گذاری هویت )افراد 
تنهــا بــا یــک بــار ثبت نــام می تواننــد بــه همه 
ســرویس های متصــل بــه آن بالکچیــن اجــازه 
دهنــد تــا از هویــت کاربــر اســتفاده کننــد( از 
کاربردهــای بالکچیــن در فین تک هســتند که 
طرح ملی بالکچیــن قطر به آن 

اشاره دارد.
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استاندارد برای ارائه سریع خدمات بالکچینی 
را به عنــوان چالش هــای پیاده ســازی 
بالکچیــن معرفــی کــرده و مبنــای 
رگوالتــوری ایــن فنــاوری را تشــریح 

می کند.

 تعریف ضرورت ها و 
انگیزه هایی که باید 
برای پذیرش فناوری ها برای 

ورود اســتارتاپ ها وجود 
داشــته باشــد و تعییــن 

مبانــی ایجــاد محیطــی 
مســاعد بــرای خالقیــت از 

طریق ارتقای زیرســاخت ها، 
به کارگرفتــن تخصــص و 
بهبــود  و  شایســتگی ها 

سیستم آموزشی از اهداف 
این طرح هستند.

 در بخش هفتم این سند به 
فرصت های فنــاوری بالکچین 

طرح ملی بالکچیــن قطر به آن 
اشاره دارد.



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 75
6 آذر 1401

ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

20

روز سه شــنبه 22 نوامبــر شــرکت های مجیــک ادن 
و پلــی گان اعــالم کردند کــه می خواهنــد با هــم ادغام 
شــوند. آنهــا هــدف ایــن اقــدام را بررســی همه جانبــه 

بازی های بالکچینی و اکوسیستم ان اف اتی 
می داننــد. ژواکســون ییــن، هم بنیان گذار 
و مدیــر اجرایــی مجیــک ادن در ایــن مورد 
بــه تک کرانــچ می گویــد: »از ایــن اتفــاق 
هیجان زده ایم. ادغام با پلی گان و حرکت به 
سمت آینده ای پیچیده تر برای مجیک ادن 
هیجان انگیز اســت. ما می خواهیم با این 
اقدام موانــع را از ســر راه برداریم و مســیر 

ان اف تی را برای همگان هموار کنیم.«  
به عالوه بــا این اقــدام مجیک ادن توســعه 

می یابد و قــادر خواهد بود از اکوسیســتم ســازندگان 
و توســعه دهندگان بــازی پلــی گان حمایت کنــد. الزم 
بــه ذکــر اســت کــه شــبکه پلــی گان میزبــان برخــی از 
بزرگ تریــن پروژه هــا و ناشــران بازی هــای وب 3 مانند 
یوبی ســافت، آتــاری، آنیموکا برنــدز، دیســنتراالیزد و 

سندباکس است.

 ورود برندهای بزرگ و کاربران جدید
از پلی گان به عنــوان یک راه حل الیــه دوم برای ارتقای 
مقیاس پذیــری شــبکه اتریــوم یــاد می شــود و اخیــراً 
بــه دلیل شــراکت با شــرکت های غیــر رمــزارزی مانند 
اینستاگرام، استرایپ، دیزنی، استارباکس و رابین هود 

برای ادغام فنــاوری وب 3 در کســب وکارها، خبرســاز 
شده است.

یین اظهار می کند: »ایــن ادغام ما را قادر می ســازد تا 
برندهــای بــزرگ جهانــی و کاربــران جدید 
بیشــتری را وارد بــازار ان اف تــی کنیــم و 
همچنیــن بازی هــای وب 3 را بــه کاربــران 
بیشــتری ارائه  دهیــم. پلــی گان دریچه ای 
را بــه ســمت دنیــای وب 3 بــرای برندهای 
بزرگ و ســایر کاربران باز کرده است. افراد 
از طریــق ایــن دریچــه بــا ابــزار ان اف تــی و 
کاربردهــای آن آشــنا شــده اند. بر اســاس 
اطالعات درج شده در وب سایت پلی گان، 
این شــبکه از بیش از 37 هزار اپلیکیشن 
غیرمتمرکز پشــتیبانی می کند و حــدود 1/8 میلیارد 
دالر تراکنش پردازش شده دارد. به همین دلیل ادغام 
این دو شبکه می تواند به هر دو قابلیت های افزوده ای 

بدهد.« 

 رشد در روزهای افول
مجیک ادن در ســال 2021 راه اندازی شــد و بس از آن 
به سرعت محبوبیت یافت. این شرکت به تازگی اعالم 
کرده که به طور میانگین ماهانه 10 میلیون کاربر دارد و 
حتی در زمان رکود هم روزانه بیش از 20 هزار ان اف تی 
در بــازار آن معاملــه می شــود. الزم بــه ذکــر اســت که 
مجیک ادن در ماه ژوئــن موفق به جــذب 130 میلیون 

دالر ســرمایه شــد که ارزش آن را بــه 1/6 میلیارد دالر 
افزایــش داد. همچنیــن تا به امروز ســهم ایــن پلتفرم 
از بازار معامــالت ان اف تی بیــش از  2/5 میلیارد دالر 

است. 
هر چند بازار ان اف تی ها اخیراً صعــودی نبوده و طبق 
داده هــای کریپتــو اســلم، فــروش کل ان اف تــی از مــاه 
آوریــل به صــورت مــداوم کاهــش یافته اســت، بــا این 
حــال در 30 روز گذشــته شــاهد رشــد 26 درصدی در 
فروش ان اف تــی اتریوم بودیــم. ولی در مــورد ان اف تی 
ســوالنا این گونــه نبــود و فــروش آن حــدود 20 درصــد 
کاهش داشت. قابل توجه است که درست در همین 
زمان پلی گان عملکرد خوبی در فروش هر دو ان اف تی 
مذکور داشت. چنان که حجم فروش این دو ان اف تی 

در شبکه پلی گان 71 درصد رشد کرد.
یین در ادامه اظهارات خود اشــاره داشت: »به دنبال 
ادغام ما با پلــی گان، از ماه آینده النچ پــد و بازار ما نیز 

فعال خواهند شد.« 
النــچ پــد کریپتویــی به عنــوان انکوباتورهــای کریپتــو 
نیز شــناخته می شــوند و پلتفرم هایی هســتند که به 
پروژه های متمرکز بــر وب 3 اجازه می دهنــد تا در یک 
شــبکه بالکچین تعیین شــده ایجــاد شــوند. در مورد 
مجیــک ادن، النچ پــد بــازار ان اف تــی آن یــک زنجیره 
متقاطــع در ســوالنا، اتریــوم یــا هــر دو اســت و طبــق 
وب سایت آن مسئول ۹0 درصد از کل حجم ان اف تی 

مبتنی بر سوالناست.

اقدامی هیجان انگیز با هدف ارتقای دنیای ان اف تی و بازی های وب 3 رخ داده که 
می تواند اکوسیستم فعلی پلی گان را قدرتمندتر کند

ادغام پلی گان و مجیک ادن 
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NEWSخبر

همکارى شیبا اینو با مجمع 
جهانى اقتصاد

توســعه دهنده اصلــی شــیبا اینــو اعالم 
کرد مجمع جهانــی اقتصــاد می خواهد 
بــا ایــن پــروژه ارز دیجیتــال بــرای تدویــن 
سیاســت گذاری جهانــی متــاورس خود 

همکاری کند.

سراغ ساده ها بروید
ویتالیــک بوتریــن گفتــه در 
روزهایی که بازار حسابی خرسی است، 
بهتر است برای سرمایه گذاری به سراغ 
پروژه های پیچیــده نروید و ســاده ترها را 

هدف قرار دهید.

فروش هاى میلیونى
در هفتــه گذشــته ان اف تــی 
میمون کسل، هر کدام به قیمت حدود 
یــک میلیــون دالر بــه فــروش رفتنــد. 
نشــانه ای از اینکــه در روزهای خرســی 

هم ان اف تی ها پرمشتری اند.

تغییرات متاماسک
کانسنســیس کــه اســتودیوی 
مالــک کیــف پــول معــروف متاماســک 
اســت، تغییراتــی در پلتفرم خــود داده که 
به جمع آوری داده هــا و آی پی های کاربران 

منجر می شود!

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com
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به دنبال اتفاقی که برای صرافی ارز دیجیتال اف تی ایکس 
افتــاد، مقامــات ایــاالت  متحــده می گوینــد شــرکت های 
رمزارزی با تهدیداتی بیشتری مواجه شده اند و به همین 
دلیــل باید برای مهــار این تهدیدات بیشــتر تــالش کنند. 
فروپاشــی اف تی ایکــس بــرای فعــاالن این صنعت شــوک 
بزرگی بود و بســیاری از آن به عنوان بزرگ ترین شکســت 

صنعت کریپتو تا به امروز یاد می کنند. 

 به هر کسی اعتماد نکنید!
بــه گفتــه ســنجیو باســکر، مشــاور ارز دیجیتــال در مرکز 
نوآوری ارزهای دیجیتال در وزارت دادگستری، تنظیم گران 
بــرای تشــخیص اینکــه شــرکت های رمــزارزی مطابــق 
دســتورالعمل های فعلی در مــورد ارزهــای دیجیتال عمل 
می کننــد یا نــه، بــه متخصصان ایــن حوزه نیــاز دارنــد. او 
در اجالس سیاســت در واشــنگتن نیز به اعضای انجمن 
بالکچین گفت: »وقتی بــه بحث محافظــت از جامعه در 
برابر خطرات می رسیم، اولین خط دفاعی شما هستید. «
جیک اوچینــکالس ،نماینده کنگره ماساچوســت هم در 
این اجالس حضور داشت و در تأیید صحبت های باسکر 
اظهار داشــت: »وقتــی صحبــت از مراقبت از مشــتریان 
به میــان می آیــد، قانون گــذاران کار خاصی از دست شــان 
برنمی آیــد.« اوچینــکالس بــا اشــاره بــه صندوق هــای 
خطرپذیــر و ســهام داران عمــده صرافــی اف تی ایکــس که 
زمانی از آن حمایت می کردند، ادامه داد: »سرمایه گذاران 
بایــد بیشــتر احتیــاط کننــد و در اعتماد کردن بــه دیگران 

مراقب باشند.« 
باســکر هم که با گفته هــای نماینده کنگره ماساچوســت 
موافق بود، تصریح کرد: »مسئولیت معرفی حوزه رمزارزها 
بر عهــده بازیگران اصلی آن اســت. آنها هســتند که باید 
تصویــر درســتی از ایــن حــوزه بــه دیگــران نشــان دهنــد. 
به عالوه افرادی که به این حوزه ورود می کنند، باید هوشیار 

باشند و حواس شان را جمع کنند.«
این مشــاور ارز دیجیتال ادامه داد: »ما بخش خصوصی 
این صنعــت را بــه خودتنظیم گری تشــویق می کنیــم و به 
آنهــا می گوییم اگر فعالیت مشــکوکی مشــاهده کردید یا 
بــا اعمالی چــون کالهبرداری و پول شــویی مواجه شــدید، 

گزارش دهید.«
اوچینکالس در مورد اتفاقی که برای صرافی اف تی ایکس 
افتــاد، گفــت: »کاری کــه اف تی ایکس کــرد، کالهبــرداری 
اســت کــه حتــی بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی مقــررات و 

تنظیم گری رمزارزها هم مجاز نیست.« 

 حســاب لجــر ایکــس از اف تی ایکــس 
جداست

کریســتین جانســون، مدیــر امــور کمیســیون معامالت 

آتی کاالی ایــاالت متحده آمریکا در نشســت مذکور با 
اشــاره به لجر ایکــس،  زیرمجموعــه اف تی ایکس گفت: 
»کارآمــدی دســتورالعمل های نظارتی کــه به عنوان یک 
اقدام حمایتــی از مصرف کننــده تنظیم  شــده اند، ثابت 
شده است. به همین دلیل است که امروز لجر ایکس در 
لیست شرکت های ورشکسته زیرمجموعه اف تی ایکس 
قرار نــدارد، زیــرا مطابق با ایــن دســتورالعمل ها فعالیت 

می کند.« 
جانســون افزود: »از لجر ایکس در پرونده ورشکستگی 
اف تی ایکــس نامی برده نشــده اســت. به نظر می رســد 
دلیــل ایــن امــر دقــت لجــر ایکــس در پیــروی از الزامات 
نظارتــی اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه لجــر ایکــس در 
ســال 2017 برای ثبــت نام در کمیســیون معامــالت آتی 
کاالی ایــاالت متحده آمریــکا هم درخواســت داده بود. 
ظاهراً این کمیســیون نبــود نام لجر ایکس را در لیســت 
شرکت های ورشکســته زیرمجموعه اف تی ایکس تأیید 

کرده است.« 
جانســون تصریح کرد: »تا جایی که می دانیم حتی یک 
دالر از دارایی هــای مشــتریان در ایــن شــرکت بــه خطــر 

نیفتاده است.«

مشاوران دولت آمریکا در حوزه ارز دیجیتال در اجالس 
سیاست در واشنگتن به ماجرای ورشکستگی صرافی 

اف تی ایکس پرداختند

اف تی ایکس 
کالهبرداری کرده است!

یک خطر  مهم که می تواند جیب هر کاربری را خالی کند!

 راهکارهایی برای شناسایی
پروژه های اسکم رمزارز

EDUCATIONآموزش

اســکم )Scam( بــه معنــای کالهبــرداری اســت 
کــه بــه وســیله آن، اطالعــات و دارایی های افــراد به 
ســرقت مــی رود. برخــی پروژه هــای ارز دیجیتــال، 
بــدون هیــچ هــدف خاصــی، بــا توســعه دهندگان 
ناشناس راه اندازی می شوند و معموالً پس از مدتی 
شروع به کالهبرداری از کاربران شان می کنند. این 
پروژه ها توکن های تقلبی و بی ارزشی هم دارند که به 
توکن های اسکم معروف هستند. البته روش هایی 
بــرای افزایش امنیــت دارایی هــای دیجیتال شــما 
نیــز وجــود دارد. بــه کمک آنهــا می توانیــد امنیت 
دارایی های خــود را حفظ کنید. به طور کلی اســکم 
در معنای لغــوی به معنــای کالهبــرداری یــا دزدی 
اطالعات شخصی و دارایی های افراد است. برخی 
از این پروژه های اســکم در ابتدای مسیر به صورت 
قانونی و معتبر فعالیت می کنند، ولی بعدها به دلیل 
ورشکستگی وارد مسیر کالهبرداری می شوند. حال 
در میــان ایــن پروژه هــای کالهبــرداری، نقش توکن 
اســکم چیســت؟ این توکن ها نوعی دارایی تقلبی 
هستند که به قصد دزدی اطالعات شما در پروژه قرار 
دارند. از آنجا که برخی ممنوعیت ها و محدودیت ها 
برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و از 
طرفی دولت هیچ گونه حمایتی از این بازار نمی کند، 

تعداد این نوع کالهبرداری ها نیز بیشتر می شود.

 راه های شناسایی پروژه ها و توکن های 
اسکم

ما هر روز شــاهد کالهبرداری های زیادی در زمینه 
ارزهای دیجیتال هســتیم. به همین دلیل، میزان 
آگاهــی و دانــش افــراد در بــازار و شناســایی انــواع 
مفاهیم مانند میم کوین )Memecoin(، شت کوین 
)Shitcoin(، آلت کویــن )Altcoin( و... اهمیــت 
باالیی دارد تا بتوانند انــواع روش های کالهبرداری 
را شناسایی کرده و از آنها دوری کنند. راه های نحوه 

تشخیص توکن اسکم عبارت اند از:

 بررسی سایت پروژه ها
گاهی پروژه های اسکم سایت خود را دقیقاً مشابه 
با یک سایت معتبر ارز دیجیتال طراحی می کنند. 
بنابراین شــما تنها نبایــد ظاهر ســایت را ببینید، 
بلکه باید تاریخ ایجاد، تاریخ انقضای دامنه و... را 

بررسی کنید.

 مطالعه سپیدنامه پروژه ها
همان طــور کــه می دانیــد، ســپیدنامه ها به نوعــی 
نقشه راه هر پروژه ارز دیجیتال است. پس قبل از 
سرمایه گذاری در یک پروژه، به دقت سپیدنامه آن را 
بررسی کرده و با پروژه های معتبری مانند بیت کوین 
مقایســه کنید. این راه بــرای شناســایی پروژه های 

اسکم بسیار مهم و کاربردی است.

 میزان دارایی هولدرهای بزرگ پروژه ها
هرچــه درصــد دارایــی توکــن مــورد نظر در دســت 

هولدرهای بزرگ پروژه کمتر باشــد، نشانه بهتری 
است. به عنوان مثال، در پروژه شیبا اینو، 80 درصد 
توکن های این پروژه در دســت هولدرهای بزرگ آن 
است. این موضوع به معنای ســقوط ارزش شیبا 
اینو پس از فروش توکن ها به دست هولدرهای بزرگ 
است. این مسئله لزوماً به معنای اسکم بودن توکن 
یا پروژه نیست، ولی احتمال سقوط یک پروژه را به 

شما نشان می دهد.

 عدم توجه به تبلیغات
ارز  پروژه هــای  موفقیــت  راه هــای  از  یکــی 
دیجیتــال، تبلیــغ آنهــا توســط افــراد مشــهور یــا 
اینفلوئنسرهاســت. بســیاری از پروژه های اسکم 
نیــز از ایــن روش اســتفاده می کننــد تــا افــراد را به 
ســرمایه گذاری تشــویق کننــد. پــس تنهــا بــه این 

تبلیغات توجه نکنید.

 بررسی توسعه دهندگان پروژه ها
دیجیتــال  ارز  معتبــر  و  بــزرگ  پروژه هــای 
توســعه دهندگان مشــخصی دارند. با یک ســرچ 
ســاده می توانیــد تمــام زندگی نامــه ایــن افــراد را 

بخوانید، ولی در طرف دیگر، برخی 
پروژه ها توسعه دهندگان ناشناسی 
دارنــد یــا صاحبــان ایــن پروژه هــا از 
هویــت جعلــی اســتفاده می کننــد 
تــا پــروژه اسکم شــان را بــه نتیجــه 

برسانند.

بــرای  ســایت هایی   
شناسایی توکن های اسکم

راه هــای شناســایی توکــن اســکم چیســت؟ یکی 
از راه هــای شناســایی، کمک گرفتن از ســایت های 
مخصــوص بــرای دریافــت اطالعــات انــواع 
توکن هاســت. در ادامــه بــه معرفــی ســایت هایی 
می پردازیــم کــه بــه شــما در شناســایی توکن های 

کالهبرداری و اسکم کمک می کند.
 Dextools: ایــن ســایت توکن هــای بالکچیــن 
اتریوم و بایننس اسمارت چین را مورد بررسی قرار 

می دهد.
 Token Sniffer: این سایت توکن های بالکچین 

اتریوم و بایننس را بررسی می کند.
یــک  ســایت  ایــن   :Block Explorer  
جســت و جوگر بالکچین اســت که تمام اطالعات 

پروژه مورد نظر را در اختیار شما قرار می دهد.
 BSC Check: ایــن ســایت توکن هــای بایننــس 
اســمارت چین بــا اســتاندارد » BEP-20« را مــورد 
بررسی قرار می دهد و اطالعات پروژه مورد نظر را در 

اختیار شما می گذارد.
 Unicrypt: ایــن ســایت میــزان نقدینگــی یک 
پروژه را نشــان می دهد. اگــر نقدینگی پــروژه برای 
مدت زمان طوالنی قفل شده باشد، نشان از اعتبار 

پروژه دارد.

 این مطلب توسط
 صرافی والکس
تهیه شده است 

Wallex.ir
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درباره پروژه مخفی گوگل 

گوگل در مسیر 
دستیابی به هوش 
مصنوعی کدنویس!

 گوگل جدیداً یک پروژه مخفی را 
برای آموزش کدنویسی کلید زده 
است. این پروژه در راستای حرکت گوگل به 
سمت »هوش مصنوعی مولد« است. این 
حرکت می تواند پیامدهــای عمیقی برای 
آینــده گــوگل و توســعه دهندگان کــه 
کدنویس هستند، داشته باشد. به عبارتی 
اگر آن گونه که گوگل به دنبال آن است این 
پــروژه موفــق شــود، احتمــاالً در آینــده 
کدنویســی و برنامه نویســی از اســاس 
دگرگون خواهد شد یا حتی در یک حالت 
آخرالزمانــی دیگــر بــه کدنویس هــا و 
بــود.  نخواهــد  نیــازی  خدمات شــان 
پلتفرم هایــی بــه بــازار خواهند آمــد که با 
هــوش مصنوعــی خودشــان کدنویســی 

خواهند کرد!

 هــوش مصنوعــی مولد یــا بهتر 
اســت بگوییــم فنــاوری کــه از 
الگوریتم ها برای ایجاد تصاویر، ویدئوها و 
مــوارد دیگــر اســتفاده می کنــد، اخیــراً به 
داغ تریــن مســئله ســیلیکون ولی تبدیل 
شده است. هدف از هوش مصنوعی مولد 
کاهــش نیاز به کدنویســی و به روزرســانی 
کدها توســط افــراد و در عین حــال حفظ 
کیفیــت کدهاســت. نتیجــه کار هــوش 
مصنوعــی مولــد بــه احتمــال زیــاد تأثیر 
بسزایی بر کار مهندسان انسانی در آینده 

خواهد داشت.

 یکی از کارمندان ســابق گوگل 
کــه از ایــن پــروژه مخفــی خبــر 
دارد، می گوید: »هوش مصنوعی مولد 
در ابتدا در پاســخ به این سؤال طراحی 
شد که چگونه بدون استخدام این همه 
مهنــدس نرم افــزار می توانیــم کدهــای 
خود را به روز کنیم؟« او ادامه می دهد: 
»اوایل اســم این پــروژه پیچ فــورک بود، 
اما بعداً به آزمایشگاه های گوگل منتقل 
شــد. انتقال ایــن پــروژه به آزمایشــگاه 
نشــان می دهد کــه چقدر بــرای رهبران 
گوگل اهمیت داشــته و احتماالً با یک 

برنامه بلندمدت طرف هستیم.«

NEWSخبر

جذب سرمایه ۲8 میلیون دالری برای بازار آپارتمان های اجاره ای کوتاه مدت
در استارتاپ یوکیو که در بارسلونای اسپانیا مستقر است

رقیب ایربی ان بی؟
یوکیو )Ukio( یک پلتفرم اجاره کوتاه مدت آپارتمان مبله 
با هدف جــذب »نیــروی کار منعطف«، 27 میلیــون یورو 
)28 میلیــون دالر( در دور ســری A ســرمایه جــذب کــرده 
اســت. این جــذب ســرمایه حــدود 14 مــاه پــس از اعالم 
جذب سرمایه اولیه ۹ میلیون یورویی توسط این شرکت 
اســپانیایی صورت می گیــرد. یوکیو که در ســال 2020 در 
بارســلونا تأســیس شــد، زیرمجموعــه بســیار خاصی از 
جامعه را هدف قرار داده است؛ گروهی که دوست ندارند 
در زندگی شــخصی یا حرفه ای خود به یــک مکان ثابت 
گره بخورند! با تداوم انقــالب دورکاری، یوکیو می خواهد 
مکان هایی را با مزیت ها و انعطاف پذیری های یک هتل و 
حتی بیشتر در اختیار افراد بگذارد؛ آپارتمان هایی شامل 

دربان و پذیرایی و حتی نظافت روزانه.

 مدل یافتن و خدمات آپارتمان ها
هزینه هر آپاراتمان شامل تمام خدمات متفرقه از جمله 
آب و برق و اینترنت، مالیات و هر چیز دیگری است که 
معموالً در یک هتل هم دریافــت می کنید. تنها چیزی 
که مســتأجر باید پرداخت کند هزینه ماهانه است که 

مستقیماً به یوکیو پرداخت می شود.
ایــن شــرکت می گویــد کــه میانگیــن مــدت اقامــت در 
آپارتمان هــای یوکیــو چهــار تــا پنــج مــاه اســت، اگرچــه 
اقامت های بیــن یک تا 11 ماه را هم پشــتیبانی می کند. 
مهمانــان ابتــدا بــرای مدت زمــان مشــخصی آپارتمــان 
را رزرو می کننــد، امــا می تواننــد اقامت خــود را از طریق 

پلتفرم آنالین یوکیو تمدید کنند.
اســتنلی فروتیو، یکی از بنیان گذاران این پلتفرم درباره 
نحــوه تأمیــن آپارتمان هــای یوکیــو می گویــد آنهــا یــک 
»اســتراتژی عرضــه چندجانبــه« را اتخــاذ کرده انــد که 
مالــکان ملک، توســعه دهندگان امالک و مســتغالت و 

دفاتــر خانوادگی را هــدف قــرار می دهد. یوکیــو معموالً 
فقط قراردادهای اجــاره هفت تا 10 ســاله را با صاحبان 
ملک می پذیرد، به ایــن معنی که آنها موظف هســتند 
در این مدت در پلتفرم بمانند، اما یوکیو فقط یک سال 
تعهد اجــاره دادن آپارتمان هــا را دارد. یعنــی اگر مکانی 
چندان مورداســتقبال کاربران قــرار نگیرد، بعــد از یک 
سال پلتفرم می تواند تعهدات خود در برابر آن را فسخ 

کند.

 بازار هدف یوکیو چه کسانی هستند؟
به نظر می رســد یوکیو می تواند بــرای دو دســته از افراد 
جذاب باشــد. بــرای مثــال، یــک متخصــص جــوان که 
می خواهد از هــر کجا که دوســت دارد کار کنــد، ممکن 
اســت بخواهــد قبــل از متعهدشــدن بــه یــک اجــاره 
طوالنی مــدت، بــرای انتخاب محــل زندگــی اش در یک 
شــهر جدیــد کمــی آزمــون و خطــا کنــد. از طــرف دیگر، 
هر کســی که شــغل جدیدی در یک دفتر ثابت هم پیدا 
کرده باشد، می تواند از یوکیو به عنوان یک نقطه توقف 
موقــت اســتفاده کنــد تــا زمانی کــه یــک محــل زندگی 
طوالنی مدت مناســب تری بیابد. از نظر چنین قشــری 
یک آپارتمان کامالً مبله با تمــام تزئینات و لوازم زندگی 
بســیار جذاب تــر از یــک هتــل یــا حتــی یــک ملــک در 
ایربی ان بی اســت که معموالً بــرای زندگی طوالنی مدت 

مناسب نیستند.
هم بنیان گذار یوکیو در این باره می گوید: »یافتن و اجاره 
یک آپارتمان برای یک ماه یا بیشــتر هنوز برای کاربران 
مدرنی که عــادت دارند همه چیز و هــر کاری را به صورت 
دیجیتالی انجام دهند، بسیار پیچیده و زمان بر است. 
یوکیــو بــرای غلبــه بــر ایــن چالــش ایجاد شــده اســت. 
جذابیــت اصلی برای مســتأجران این اســت کــه یوکیو 

اساســاً از آنهــا در برابــر مشــکالت و محدودیت هــای 
مدل های اجاره سنتی محافظت می کند.«

فعالً ارزان ترین ملک این پلتفرم از حدود 1750 یورو در 
ماه شروع می شود و گزینه هایی تا 5000 یورو هم در آن 
یافت می شود. از ابتدای سال، یوکیو شاهد رشد هفت 
برابری درآمــد خود بوده و بــا نرخ اشــغال ۹6 درصد، در 
بیــش از 400 ملکی کــه در حــال حاضر فهرســت کرده 

است!

 رقبا و بازار روبه رشد
در حــال حاضــر یوکیــو در بارســلونا و مادریــد فعــال 
اســت؛ جایــی کــه بــه ترتیــب 210 و 125 آپارتمــان دارد. 
اما این پلتفرم قصد دارد به لیســبون )پرتغــال( و برلین 
)آلمان( و بعدتر بــه پاریس، میالن، لنــدن و دوبلین هم 
گســترش پیدا کند. این توســعه همان چیزی است که 
ســرمایه گذاری جدید یوکیو در ســری A بــرای آن انجام 
 B2B شده است. گفته می شود این پلتفرم روی خدمات
برای مشاغلی که می خواهند حضور بین المللی خود را 

افزایش دهند نیز کار می کند.
افزایــش درآمــد یوکیــو در حالــی صــورت می گیــرد کــه 
چندین پلتفرم مشابه دورهای قابل توجهی از سرمایه 
را اخیراً جمع آوری کرده اند. لندینگ مستقر در آالباما 
اخیراً 125 میلیون دالر در دور C سرمایه دریافت کرده و 
زامپر سانفرانسیسکو نیز 30 میلیون دالر سرمایه گرفته 
است. سال گذشــته، بلوگراند مســتقر در نیویورک هم 
که فعالیت مشــابهی دارد موفق شــده بود 140 میلیون 
دالر ســرمایه بگیــرد. یوکیو اعــالم کرده فعــالً فعالیتش 
فقــط در اروپا خواهــد بود. دور ســری A ســرمایه گذاری 
یوکیــو توســط شــرکت های فلیکس کپیتــال، کرئــوس 

کپیتال، بریگا، پارتک و هارت کور بوده است.
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ود ناثوانــی )Ved Nathwani( یــک دانشــجوی حقــوق
 20 ســاله اســت که به عنوان پیشاهنگ ســرمایه گذاری در 
آدا ونچــرز )Ada Ventures( نیز کار می کنــد. او می خواهد 
سرمایه گذاری مخاطره آمیز را به یک صنعت در دسترس تر 
برای سرمایه گذاران جوان تبدیل کند. کار ناثوانی تشخیص 
این موضوع است که شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر 
نسل زد مشتاق چه نوع سرمایه گذاری هایی هستند. او یک 

روز زندگی اش را توصیف کرده است.
ود ناثوانی یک سرمایه گذار 20 ساله است و تفاوت آشکاری 
را میان شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر قدیمی و جدید 
مشــاهده می کند؛ ایــن تفــاوت در تمایل آنهــا به ارتبــاط با 

سرمایه گذاران دیگر و بنیان گذاران استارتاپ هاست.

 اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی بــه جای 
ایمیل

به نظــر ناثوانی امــروزه رســانه های اجتماعی مهم تریــن راه 
یافتن شرکت هاست. او به سایت اینســایدر گفته که خود 
او از توییتــر برای شبکه ســازی با شــرکت های ســرمایه گذار 
خطر پذیر زیادی استفاده کرده است. او می گوید شرکت های 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر قدیمی بــا ایــن روش مخالف اند 
و همچنان به ایمیل پایبند هســتند. او این مســئله را یکی 
از عوامــل اصلــی تمایــز میان پیشکســوتان و نســل جدید 

شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر می داند.
ناثوانــی ســرمایه گذاری خطرپذیــر را روش خوبــی بــرای 
پیونــد میــان عالیقــش در زمینــه تأثیرگــذاری اجتماعــی و 
ســرمایه گذاری می دانــد. او در کنــار نقش پیشــاهنگی اش 
در ســرمایه گذاری و مدیریت رســانه های اجتماعی شرکت 
آدا ونچــرز، مدرک حقــوق گرفتــه اســت. ناثوانی همچنین 
کاتالیسم ونچرز )Cataclysm Ventures( را راه اندازی کرده 
که یک ســندیکای ســرمایه گذاران فرشته اســت و هدفش 
پر کردن شکاف تأمین سرمایه برای استارتا پ ها میان مرحله 

پیش بذری و مرحله کشت ایده است.

 نسل زد و سرمایه گذاری
او می گوید همکاری اش با شرکت سوشال ایمپکت کاپیتال 
)Social Impact Capital( که یک شــرکت سرمایه گذاری 
خطرپذیر در نیویوریک است و روی بخش هایی مثل انرژی، 
غذا، بهداشــت و آموزش تمرکز دارد، این فرصت را به او داد 
تا بررســی کند که چگونه اســتارتاپ ها می توانند به صورت 
ملموســی به یک مجموعه کمک کنند. او این را یک تغییر 

جدید در بخش هایی می داند که اشباع شده اند.
ناثوانــی می افزایــد: »مــن فکــر نمی کنــم بتوانــم شــرکت 
سرمایه گذاری خطرپذیر نســل زدی را پیدا کنم که ضرورت 
ســرمایه گذاری بــر فنــاوری اقلیمــی را انــکار کنــد، امــا ایــن 
تمایل میان نسل های مختلف متفاوت اســت.« به نظر او 
ویژگی منحصربه فرد نســل زد میزان توجهــش به موضوع 

تأثیرگذاری است.
او در مصاحبــه ای یــک روز از زندگــی یــک ســرمایه گذار 
خطرپذیــر در یکــی از پرجنب وجوش تریــن صحنه هــای 

استارتاپ اروپا، یعنی لندن را ترسیم کرده است.

 6 صبح و شروع یک روز کاری
ناثوانی معموالً بین ساعت پنج و شش صبح بیدار می شود 
و خودش را بــرای روز آماده می کند. او از طریق هشــدارهای 
گوگل که آنهــا را بــرای پیگیــری بخش های مــورد عالقه اش 
تنظیم کرده، موضوعات را مرور می کند و روزنامه فایننشال 
تایمز را به سرعت و همان ابتدای روز بررســی می کند. او در 
ساعت 7:30 صبح به ایستگاه قطار می رود تا به قطار ساعت 
7:30 پل لندن برسد و بتواند کار خود را در منطقه شوردیچ 

)Shoreditch( آغاز کند.

 9 صبح؛ کار کردن روی پادکست
ناثوانی برنامه روزانه خود را در محل کارش مشخص می کند. 
او به عنوان همکار تابســتانی سوشــال ایمپکت کاپیتال با 
چند سرمایه گذار و یک بنیان گذار صحبت کرده و همچنین 
برای صبحانه یک کاسه فرنی درست می کند و می خورد. او 
سپس روی پادکست خود کار می کند. هدف این پادکست 
دسترسی بیشتر جوانان به سرمایه گذاری است. او همچنین 
با چند تن از شرکا و  هم بنیان گذارانش درباره کاهش شفافیت 
صنعــت ســرمایه گذاری خطرپذیــر و نقــش شــرکت های 
خطرپذیر نسل زد در تأمین مالی جایگزین صحبت می کند. 
وی اعتقاد دارد که این کار یک راه جالب برای ســاخت برند 

شخصی اش و یک پروژه سرگرم کننده است.

 10:30 قبــل از ظهــر و صحبــت دربــاره 
اسکوترهای برقی

ناثوانــی بــا چنــد ســرمایه گذار و بنیان گــذار بــرای ایجــاد 
زیرســاخت اســکوترهای برقی تماس می گیرد. او می گوید 
در هفته با چند بنیان گذار صحبت می کند؛ »معموالً یک 
بنیان گذار با من تمــاس می گیرد و عمومــاً در زمینه فناوری 
اقلیمی گفت و گــو می کند؛ یا اینکــه من با چنــد نفر تماس 
می گیــرم.« او همچنین مشــتاق گســترش شــبکه فناوری 
حقوقی خود است و به همین دلیل با بنیان گذاران صنعت 
ســرمایه گذاران خطرپذیــر که بــا او همــکاری دارنــد، تماس 

می گیرد.
او بیشــتر صبــح را روی گزارشــی دربــاره سوشــال ایمپکت 

کاپیتــال کار و داده هــای پورتفولیو و تحقیقات 
اولیــه بــرای اولیــن گــزارش صنــدوق را 

بررسی می کند. این گزارش به بررسی 
تأثیر شــرکت های پورتفولیــو آنها در 
بخش هایــی مثــل فنــاوری اقلیمی 

می پردازد.
او همچنیــن اشــاره می کنــد کــه 
 ESG بخــش ســرمایه گذاری در
)ســرمایه گذاری محیط زیستی، 
اجتماعی و حکمروایــی( در حال 
رشد بسیار زیادی است. او تأکید 

دارد: »نشان دادن کاری که ما انجام 
می  دهیــم، اهمیــت زیــادی دارد.« از 

ایــن رو بخشــی از وقتش به همیــن کار 
اختصاص دارد.

 یک بعدازظهر و یک جلسه کاری
ناثوانی به کاونت گاردن می رود تا با یک سرمایه گذار که قرار 
است از شرکت های بعدی شان حمایت کند، قهوه ای بنوشد. 
او می گوید تعامل حضوری با ســرمایه گذاران خطرپذیر راه 
مفیدی بــرای حفــظ روابــط در شــبکه کاری اســت. ناثوانی 
درباره این دیدار می گوید که این سرمایه گذار در حرفه خود 
خیلی بیشتر پیش رفته بود و صحبت کردن با او درباره نحوه 

سرمایه گذاری در استارتاپ ها جالب است.

 2:30 بعداز ظهر و چند مبحث دیگر
ناثوانــی از زمان پــس از ناهار خــود در جهت انجــام کارهای 
بیشتر برای سوشال ایمپکت کاپیتال و بررسی ایمیل های 

خوانده نشده خود استفاده می کند.
او در اواخر روز کاری، یک ســاعتی را صــرف برنامه ریزی 
بــرای کاتالیســم کاپیتال می کنــد. این ســندیکا حاصل 
عالقــه او بــه قانــون و ســرمایه گذاری اســت. او می گوید 
تمایل بســیار زیــاد ســرمایه گذاران بــه فین تــک را دیده 
و پــس از صحبــت بــا ســرمایه گذاران متوجــه شــده کــه 
آنهــا متوجــه مقیاس پذیری شــرکت های فنــاوری حوزه 
حقوق نیســتند. بــه گفتــه او، بســیاری از شــرکت هایی 
کــه واقعاً خوب عمــل کرده انــد، سرمایه گذاری هایشــان 
در مراحــل اولیه به دســت ســندیکاهای فرشــته تأمین 
مالی شــده اســت. او می گوید مانع کلیدی در راه اندازی 
ســندیکاها، یافتن بنیان گــذاران و ســرمایه گذاران بوده، 
زیرا مردم معموالً محتاطانه رفتار می کنند. او همچنین 
اعتراف می کند که درباره راه اندازی سندیکا بسیار نگران 
بــوده، زیرا پســت کردن مطلب در رســانه های اجتماعی 
مســئولیت آور اســت. او می گویــد: »مــن متوجه شــدم 
مــا نمی توانیم کارهــا را یک شــبه انجــام دهیم. ایــن کار 
با آزمــون و خطــا همراه اســت، زیــرا هنــوز نمی دانیم که 

چشم انداز فناوری حقوقی اروپا چه خواهد بود.«

 5:45 بعداز ظهر و برگشتن به خانه
پــس از پایــان کار، بــه ایســتگاه پــل لنــدن بازمی گــردد. 
ساعت 1۹:15 به خانه می رســد که با معیارهای او نسبتاً 
زود اســت. او می گوید که در بیشــتر شــب های 
ماه هــای گذشــته مهمانی هــای تابســتانی 
سرمایه گذاران خطرپذیر برگزار می شد. 
او درباره این مهمانی هــا می گوید که 
مالقــات با افــراد دیگر اکوسیســتم 
بســیار خــوب اســت؛ به ویــژه برای 
فــردی مثــل او کــه می توانــد از 
ایــن فرصــت بــرای شبکه ســازی 
اســتفاده کنــد. ناثوانــی تأکیــد 
گردهمایی هایــی  کــه  می کنــد 
کــه ســرمایه گذاران جــوان برگــزار 
می کنند، آرامش بخش است. در 
مقابل وقتی با سرمایه گذاران مسن 
صحبــت می کنیــد، معمــوالً مرعــوب 

می شوید!

فرنی خوردن و تمرکز بر محیط زیست! 
یک روز از زندگی یک سرمایه گذار ۲0 ساله در صحنه شلوغ استارتاپی لندن

او بیشــتر صبــح را روی گزارشــی دربــاره سوشــال ایمپکت 
کاپیتــال کار و داده هــای پورتفولیو و تحقیقات 

اولیــه بــرای اولیــن گــزارش صنــدوق را 
بررسی می کند. این گزارش به بررسی 
تأثیر شــرکت های پورتفولیــو آنها در 
بخش هایــی مثــل فنــاوری اقلیمی 

او همچنیــن اشــاره می کنــد کــه 
ESG بخــش ســرمایه گذاری درESG بخــش ســرمایه گذاری درESG
)ســرمایه گذاری محیط زیستی، 
اجتماعی و حکمروایــی( در حال 
رشد بسیار زیادی است. او تأکید 

دارد: »نشان دادن کاری که ما انجام 
دهیــم، اهمیــت زیــادی دارد.« از 

ایــن رو بخشــی از وقتش به همیــن کار 
اختصاص دارد.

 به خانه می رســد که با معیارهای او نسبتاً 
زود اســت. او می گوید که در بیشــتر شــب های 
ماه هــای گذشــته مهمانی هــای تابســتانی 
سرمایه گذاران خطرپذیر برگزار می شد. 
او درباره این مهمانی هــا می گوید که 
مالقــات با افــراد دیگر اکوسیســتم 
بســیار خــوب اســت؛ به ویــژه برای 
فــردی مثــل او کــه می توانــد از 
ایــن فرصــت بــرای شبکه ســازی 
اســتفاده کنــد. ناثوانــی تأکیــد 
گردهمایی هایــی  کــه  می کنــد 
کــه ســرمایه گذاران جــوان برگــزار 
می کنند، آرامش بخش است. در 
مقابل وقتی با سرمایه گذاران مسن 
صحبــت می کنیــد، معمــوالً مرعــوب 

می شوید!

INTRODUCTIONمعرفی

دخترک ریاضی دانی 
که اسمش در ماجرای 

اف تی ایکس بر سر 
زبان ها افتاد

نابغه پرحاشیه؟
کاروالیــن الیســون، مدیرعامــل آالمــدا 
ریسرچ، شرکت مادر صرافی اف تی ایکس 
است که اخیراً جنجال برانگیز شده است. 
بر اساس گزارش ها یکی از علل فروپاشی 
صرافــی اف تی ایکــس، وام دادن به آالمدا 
ریسرچ از دارایی های کاربران خود و بدون 
دریافــت وثیقــه بــود. مدیرعامل شــرکت 
آالمدا ریســرچ، یــک ریاضی دان بســیار 
باهــوش اســت کــه تا یــک ســال قبــل به 
جوانــان توصیه می کرد ریســک پذیر و به 
خــود ایمــان داشــته باشــند. اکنــون پس 
از یک ســال و ورشکســتگی مفتضحانه 
صرافی اف تی ایکــس از او با طعنه و کنایه 

یاد می شود. 
الیســون فرزند دو اقتصاددان است. پدر 
او در حــال حاضــر رئیس بخــش اقتصاد 
موسسه فناوری ماساچوســت و مادرش 
نیز مدرس اقتصاد در دانشــگاه است. او 
از کودکــی عاشــق ریاضی و اقتصــاد بود و 
از 5 سالگی مطالعه می کرد. الیسون قبل 
از ورود به دنیای رمزارزها یک دانشــجوی 
مستعد و ممتاز در دانشگاه استنفورد بود. 
اساتید الیسون او را باهوش، ریاضیدان و 
حواس جمع می دانستند. بعد از دانشگاه 
او به عنوان تریدر در شرکت جین استریت 
مشغول به کار و در آنجا با سم بنکمن فرید 
آشنا شد. بنکمن در سال 2018 الیسون را 

متقاعد کرد که به آالمدا بپیوندد. 
یک ســال بعــد صرافــی اف تی ایکس هم 
به عنوان یکی از زیرمجموعه هــای آالمدا 
راه انــدازی شــد بــود و الیســون آن را یــک 
»پــروژه جانبــی دیوانــه کننــده« خوانــد. 
آلیســون در آالمدا به ســرعت پیشــرفت 
کرد و در ســال 2021 به عنــوان مدیرعامل 
منصوب شــد. نام او حتی در ســی چهره 
موفق زیر سی سال مجله فوربس نیز قرار 
گرفت. اما روابط آالمدا و اف تی ایکس کم 
کم رو به تیرگی رفت و این مسئله به وضوح 

روی اف تی ایکس تاثیر منفی گذاشت. 
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چطور سخت کوشی، فرهنگ مدارا و مالیمت و از همه 
مهم تر سیاست های مهاجرتی آمریکایی ها به روی کار 

آمدن نسلی از مدیران عامل  هندی در شرکت های بزرگ 
فناوری انجامید

حکمرانی هندی ها در 
سیلیکون ولی

چرا ســیلیکون ولی تا ایــن اندازه بــه مدیران ارشــد هندی 
اعتمــاد کرده اســت؟ آنهــا از کــدام نردبــان بــاال رفته اند و 
چطور شــد که طی چند ســال اخیر به یکبــاره مهم ترین 
شرکت های فناوری دنیا سکان هدایت خود را به جوانان 
30 تــا 45ســاله ای داده انــد کــه متولد هنــد هســتند یا از 
پدر و مادری مهاجــر و هندی بــه دنیا آمده انــد؟ این موج 
هندی شدن سیلیکون ولی نکات جذابی دارد که از مقوله 
مهاجرت تا رویکردهای جدید شــرکت های بزرگ فناوری 

را در دل خود پنهان کرده است.
بســیاری می گوینــد ایــن موضــوع پــاداش صبــوری و 
سخت کوشــی نســلی اســت که شــاهد فقر و تنگدستی 
والدین خود بــوده و فرصت ها را به بهترین شــکل ممکن 
اســتفاده می کنــد تــا مــدارج علمــی و مدیریتــی و البتــه 
ثروت انــدوزی را از دســت ندهــد. در ایــن مطلــب تــالش 
کرده ایم بــه ایــن موضــوع مهــم میان فرهنگــی در عرصه 
فناوری بپردازیم کــه هم برای هندی ها و هم اکوسیســتم 
کارآفرینی داخل کشورش دســتاوردها و تغییرات زیادی 

را رقم زده است. مطلبی که بخش اعظم آن از مقاله ای که 
ســایت BBC World در ســال گذشته منتشــر کرده، وام 

گرفته شده است.

 آنها ذاتاً مدیرند؟
»ســاتیا ناداِل« در مایکروســافت، »ســاندار پیچــای« در 
آلفابت )شرکت مالک گوگل( و مدیران عامل IBM، ادوبی، 
پالوآلتــو نِتوُرکــس، وی ام وِیــر و ویمیــو همگــی هندی تبار 

هستند.
متولدان هند فقــط حدود یــک درصد جمعیــت آمریکا 
را تشــکیل می دهنــد، امــا شــش درصــد نیــروی کار در 
سیلیکون ولی را هندی ها تشکیل می دهند. درصد بسیار 
باالتــری هــم در ایــن شــرکت ها دارای ســمت های ارشــد 

هستند. چرا؟
»آر گوپــاال کریشــنان«، مدیرعامــل ســابق »تاتــا ســانز« 
و یکــی از نویســندگان کتاب »مدیــر موفق دســت پرورده 
هند« می گوید: »هیچ کشور دیگری به اندازه هند چنین 

آیین نامه حمایت از فریلنسرها توسط کارگروه اقتصاد دیجیتال 
تصویب شد 

اینترنت طبقاتی برای فریلنسرها می آید

REPORTگزارش

کارگروه اقتصــاد دیجیتال در آیین نامه ای ســعی 
کــرده به نوعی بــه فعالیت فریلنســر ها در کشــور 
رسمیت ببخشد و شــرایط همکاری آنها با ارکان 

دولتی را نیز فراهم کند.

 ایجــاد پایــگاه اطالعاتــی بــرای 
فریلنسرها

ایــن آیین نامــه 10 مــاده دارد کــه در مــاده 2 آن 
ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای کشــور موظــف 
شــده بــا همــکاری وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات، معاونــت علمــی و فنــاوری و اقتصــاد 
دانش بنیان رئیس جمهــوری و وزارت تعــاون، کار 
و رفاه اجتماعی و به منظور ایجاد بســتر حمایتی 
و ارتقــای مهارت های فعــاالن حــوزه آزادکاری طی 
ســه مــاه از تاریخ ابــالغ ایــن آیین نامه نســبت به 
ایجاد پایگاه ثبت اطالعات آزادکاران، اقدام کرده و 
مجری اعتبارسنجی افراد پایگاه طبق دستورالعمل 

موضوع تبصره 1 این ماده است.
پایگاه در اینجا پایگاه اطالعاتی است که به منظور 
ثبت، عضویت و اعتبارسنجی آزادکاران و بهره مند 

از خدمات حمایتی این آیین نامه ایجاد می شود.
در تبصــره 1 مــاده 2 ایــن آیین نامــه آمــده اســت 
که به منظــور رعایــت منصفانه بودن و شــفافیت 
قراردادهــای کاری و حقوق طرفین، دســتورالعمل 
نظــارت بــر پایــگاه و ســکوهای نرم افــزاری و 
اعتبارســنجی افراد عضو پایگاه با رعایت قوانین 
توســط وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و بــا 
همکاری ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای کشــور، 
وزارتخانه هــای تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
اطالعــات، فرهنــگ و ارشــاد، معاونــت علمــی و 
فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان رئیس جمهــوری 
تدوین و توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

ابالغ می شود.
ماده 3 نیز دستگاه های اجرایی را مکلف کرده که 
برای دریافت خدمات مشاوره یا حرفه ای در سطح 
معامالت کوچک و متوســط می تواننــد با رعایت 
ماده 24 آیین نامه خرید خدمات مشاوره موضوع 
تصویب نامــه ســال 1388 و اصالحــات بعدی آن 
از توانمنــدی افــراد اعتبارسنجی شــده در پایــگاه 
اســتفاده و نســبت به عقد قرارداد و برون سپاری 

فعالیت های تخصصی اقدام کنند.

 ارائه تسهیالت
بانــک مرکــزی در مــاده 6 ایــن آیین نامــه 
مکلــف شــده  بــا همــکاری وزارت امــور اقتصادی 
و دارایــی، معاونــت علمــی، فنــاوری و اقتصــاد 
دانش بنیــان رئیس جمهوری و ســازمان توســعه 
تجارت ایران، مقررات مربوط به مبــادالت مالی و 
ارزی اشــخاص اعتبارسنجی شــده در پایــگاه را با 
اولویت کشــورهای منطقه و همســایه ظرف ســه 
ماه از تاریخ ابــالغ این آیین نامه بــا رعایت قوانین 
تدوین و ابالغ کند. در این ماده مشخص نشده که 

فریلنسرهایی که اعتبارسنجی نشده اند، چگونه 
باید در این زمینه فعالیت خود را انجام دهند.

در ماده 5 مشخص شده که  آزادکاران عضو پایگاه 
می توانند عــالوه بــر ضمانت هــای موضــوع ماده 
4 آیین نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی موضوع 
تصویب نامــه شــماره 123402/ت 5065۹ه در 
تاریخ آذر سال 13۹4 و اصالحات بعدی آن، سفته 

)ترجیحاً الکترونیکی( را نیز ارائه دهند.
ایــن آیین نامــه ارائــه تســهیالتی را هــم بــرای 
فریلنســرها در نظــر گرفتــه اســت. در مــاده 
6 آیین نامــه، صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــا 
همکاری بانک های عامل، مجاز شــده سازوکاری 
بــرای اعطــای تســهیالت بــه ســکوهای آزادکاری 
کــه مشــمول دریافــت تســهیالت از صنــدوق 
یادشــده هســتند، جهــت حمایــت از اشــخاص 
اعتبارسنجی شده در پایگاه، طراحی و اجرا کنند. 
این ماده به باور برخی بحث برانگیز است؛ چراکه 
تســهیالت به  جای ارائه بــه فریلنســرها، به خود 

سکوهای فریلنسری در کشور تعلق می گیرد.

 اینترنت طبقاتی
ایــن طــرح هرچنــد موافقانــی ماننــد 
نمایندگان مجلــس دارد، اما مخالفانــی هم دارد 
که معتقدنــد دســته بندی  اینترنت مانــع جریان 
آزاد اطالعــات اســت. بــا ایــن حــال در آیین نامــه 
حمایــت از فریلنســرها، وزارت ارتباطــات مکلف 
بــه ارائــه اینترنــت طبقاتــی به فریلنســرها شــده 
است. طبق ماده 8 این آیین نامه وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات موظف اســت زیرساخت های 
دسترسی به اینترنت پرســرعت و پایدار با سطح 
دسترســی مناســب افراد اعتبارسنجی شــده در 

پایگاه را فراهم کند.
امــا در مــاده ۹ ایــن آیین نامــه وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی بــا همــکاری معاونــت علمــی، 
فنــاوری و اقتصاد دانش بنیــان رئیس جمهوری و 
وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات و علوم، 
تحقیقات و فناوری، موظف شــده اند با اســتفاده 
از ظرفیــت ســکوهای آزادکاری و به منظــور ارائــه 
خدمات مشاوره امور قراردادی، بازاریابی، حقوقی 
و بیمه ای با رعایت قوانین، نســبت بــه ایجاد میز 
خدمت آزادکاری در پارک های علم و فناوری کشور، 
مراکز نوآوری یا سایر مکان های مرتبط، ظرف سه 

ماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه اقدام کنند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری 
معاونت علمی، فنــاوری و اقتصاد دانش بنیان 
رئیس جمهــوری موظــف شــده اند ظــرف دو 
مــاه از تاریــخ ابــالغ ایــن آیین نامــه، برنامــه ای 
برای تربیــت مربــی دوره های مهارتــی مذکور و 
مشــاور کســب وکار در حوزه اقتصاد دیجیتال 
تدوین و آن را از طریق مراجع ذی صالح و واجد 
شرایط از جمله پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 

اطالعات اجرا کند.
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جمعیت زیادی را به شیوه گالدیاتوری آموزش نمی دهد.«
گوپــاال کریشــنان بــه نقــل از »ســی کی پراهــاالد«، 
استراتژیســت معــروف هنــدی، می گویــد: »از صــدور 
شناسنامه تا گواهی فوت، از ثبت نام مدرسه تا استخدام، 
از نارســایی های زیرســاختی تــا ظرفیت هــای ناکافــی، 
همــه ایــن تجربه هــای بزرگ شــدن در هنــد هســتند کــه 
دست به دســت هــم می دهند تــا هندی هــا »ذاتــاً مدیر« 

بار بیایند.«
به عبــارت دیگر، رقابــت و بی نظمــی به آنها مهــارت حل 

مشکل و سازگاری را می دهد.

 آمریکا از پــرکاری و اضافه کاری اســتقبال 
می کند!

گوپــاال کریشــنان اضافــه می کنــد ایــن واقعیــت کــه آنها 
اولویــت را بــه کار و تخصص شــان می دهنــد، مؤلفــه ای 
نیســت که زندگی شــخصی  در آن تأثیرگذار بوده باشــد، 
آن هــم در فرهنگ کاری کشــوری مثل آمریــکا که پرکاری 
و اضافه کاری رایج اســت: »در همه دنیا اینها ویژگی های 

مدیران برجسته اند.«
مدیران عامل  متولد هند در سیلیکون  ولی بخشی از یک 
اقلیــت چهار میلیــون نفــری هســتند؛ از ثروتمندترین و 

تحصیل کرده ترین افراد در ایاالت متحده آمریکا.
حدود یک میلیون نفر دانشــمند و مهندس اند. بیش از 
70 درصد از ویزای کار در آمریکا )اچ  وان بی( به مهندسان 
نرم افزار هنــدی می رســد. 40 درصد مهندســان خارجی 

حاضر در شهرهایی مانند سیاتل هم از هند هستند.
بــه عقیــده نویســندگان کتــاب »آن یــک درصــد دیگــر: 
هندی هــا در آمریــکا«، ایــن نتیجــه »تغییــر شــدید در 
سیاســت مهاجرتی ایاالت متحده آمریــکا در دهه 1۹60 

است«.
در پی جنبش حقــوق مدنی در آمریکا، صــدور ویزا که بر 
اساس سهمیه تعیین شده برای هر کشور بود، جای خود را 
به مهارت متقاضی یا پیوستن اعضای خانواده به یکدیگر 
داد. اندکی پس از این تغییر، ورود هندی ها با تحصیالت 
عالی به آمریکا شروع شد؛ ابتدا دانشمندان، مهندسان 
و پزشکان و سپس دیگر رشته های علمی و از همه بیشتر 

برنامه نویسان نرم افزار.
نویسندگان این کتاب می گویند که همگنی و یکدستی این 
گروه از مهاجران هندی »شبیه هیچ گروه مهاجر دیگری 
از هیچ کشــور دیگری نبود«. آنها از ســه غربــال گزینش 
گذشــته بودنــد. اول اینکــه جــزء هندی هــای طبقه بــاال و 
صاحب امکانات بودند که می توانستند هزینه تحصیل 
در یک دانشــگاه معــروف را بپردازنــد، در درجــه دوم جزء 
قشر کوچک تری بودند که می توانستند هزینه کارشناسی 
ارشد در آمریکا را تأمین کنند؛ مدرک بسیاری از مدیران 
عامل  سیلیکون  ولی. در نهایت سیستم ویزای آمریکا این 
گروه را به آنها که مهارت و تخصص  خــاص دارند، اغلب 
در علــوم، فنــاوری، مهندســی و ریاضیــات کاهــش داد تا 
این افراد تأمین کننــده »تخصصی ترین نیازهای بازار کار 

آمریکا« باشند.
»ویــوِک وادهــوا«، کارآفریــن فنــاوری و اســتاد دانشــگاه 
می گویــد: »اینهــا بهترین هــا هســتند و به شــرکت هایی 
می پیوندند که در آن بهترین ها به اوج می رسند. همچنین 
شبکه  روابطی که در سیلیکون ولی تشکیل داده اند، برای 
آنها مزیتی را به ارمغان آورده است. ایده این بود که آنها 

به یکدیگر کمک کنند.«

 پله پله تا اوج با فرهنگ مدارا
وادهوا اضافه می کند که بســیاری از مدیران عامل  متولد 
هنــد از رده های پایین شــروع کرده انــد و پله پلــه از نردبان 
ترقی باال رفته اند. بــه اعتقاد او، این موضــوع به آنها یک 
احســاس فروتنی می دهد و آنهــا را از بســیاری از مدیران 
عامــل  و بنیان گــذاران متمایــز می کنــد کــه افراد مغــرور و 
پرنخوتــی شــناخته می شــوند که خــود را همیشــه محق 

می دانند.«
وادهوا می گوید کسانی مانند ساتیا نادال و ساندار پیچای 
حدی از احتیــاط و تأمــل و فرهنگ »مالیمت و مــدارا« را 
با خــود آورده اند که آنهــا را نامزدی ایده آل برای مشــاغل 
ارشد می کند. این موضوع به ویژه در زمان حال از اهمیت 
بسیاری برخوردار است؛ چراکه وجهه شرکت های فناوری 
بزرگ به دلیل جلسات اخیر اســتماع در کنگره، مناقشه 
با دولت های خارجی و گســترش شــکاف بین ثروتمندان 
سیلیکون  ولی با بقیه آمریکا به شدت آسیب دیده است.

»ســاریتا رای«، گزارشــگر فنــاوری هنــد بــه خبرگــزاری 
بلومبرگ می گویــد: »مدیریت خــوددار و بی ســروصدا و 

بی اصطکاِک آنها یک امتیاز بزرگ است.«
»وینــود خوســال«، تاجــر و میلیــاردر هندی-آمریکایی و 
یکی از بنیان گذاران »ســان مایکروسیســتمز« می گوید: 
»جامعه متنوع هند، با آداب و رســوم و زبان های بسیار، 
بــه مدیــران متولــد هنــد ایــن توانایــی را می دهــد کــه در 
موقعیت های پیچیده ســکان را به دســت بگیرنــد و راه را 
پیدا کنند، به ویژه زمانی که گســترش و توســعه سازمانی 

مطرح است.«
او می افزاید: »این ویژگی به عالوه خصلت سخت کوشی، 

آنها را کامالً مناسب این کار می کند.«
دالیل واضح تــری هم وجــود دارند، مثل ایــن واقعیت که 
بســیاری از هندی ها می توانند انگلیســی صحبت کنند 
و این امر ادغــام آنها در صنایــع متنوع فنــاوری آمریکا را 
آسان تر می کند. تأکید آموزش وپرورش هند بر ریاضیات و 
علوم هم صنعت نرم افزاری پررونقی را ایجاد کرده که در آن 
فارغ التحصیالن مهارت های مناسبی را آموزش می بینند؛ 
مهارت هایی که بعد در دانشگاه های درجه اول مهندسی و 

مدیریت در آمریکا بیشتر تقویت می شوند.

 اکوسیستم هند مرکز توجه می شود
»روپــا ســوبرامانیا«، اقتصــاددان هندی در همیــن رابطه 
در مجله فارین پالیسی نوشته اســت: »به عبارت دیگر، 
موفقیت مدیران عامل  زاده هند در آمریکا به همان اندازه 
به آنچه در آمریکا می گذرد مرتبط اســت کــه به آنچه در 
هند می گذرد؛ حداقل بــه آمریکای قبل از 11 ســپتامبر و 

اعمال محدودیت های مهاجرتی مرتبط است.«
انباشــت و عقب افتادگــی درخواســت های گریــن کارت 
آمریکا و فرصت های فزاینده در بازار هند قطعاً جذابیت 
شــغلی در خارج از کشــور را برای هندی هــا کمرنگ کرده 

است.
ســاریتا رای می گویــد: »رؤیــای آمریکایی جای خــود را به 

رؤیای شرکت های دانش بنیان در هند می دهد.«
به گفته کارشناسان، ظهور یونیکورن ها، شرکت هایی که 
بیش از یک میلیارد دالر ارزش دارند، نشان می دهد هند 
تشکیل شــرکت های عظیم فناوری را در ســال های اخیر 
شــروع کرده، اما هنوز خیلی زود اســت که در مــورد تأثیر 

جهانی آنها نظر بدهیم.
وینود خوسال می گوید: »اکوسیستم اســتارتاپی در هند 
هنوز نسبتاً جوان اســت. الگوبرداری از هندی های موفق 
در کارآفرینی و در رده های اجرایــی کمک زیادی کرده ، اما 

گسترش این فضا زمان می برد.«
اما کارشناســان می گوینــد که بیشــتر این الگوهــا مردان 
هســتند؛ تقریباً مثل تمام مدیــران عامل  متولــد هند در  
ســیلیکون ولی. ارتقای ســریع آنها دلیل کافی به دســت 
نمی دهد که احتمــال بدهیم این صنعت همه شــمول تر 

شده است.
بــه گفتــه ســاریتا رای؛ »فاصله حضــور زنــان در صنعت 
فناوری، بسیار بیشتر از آن چیزی است که باید باشد.« 
بسیاری امیدوارند با رشد اکوسیستم استارتاپی، هم موج 
مهاجرت نیروهای متخصص از این کشور کمتر شود و هم 
سرمایه های هنگفت خطرپذیر به سمت این کشور -که 
با موضوعاتی چون فقر و نابرابری اجتماعی دست وپنجه 

نرم می کند- سرازیر شود.
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پیکاپ و دلیوری حتی برای یک مرسوله!

INTERVIEWگفت وگو

و  پرســنل  تعــداد  چــه  بــا 
موتورسوار یا پیک، بســته ها را جابه جا 

می کنید؟
نیروهای ثابت دفتــری اکوپیــک 20 نفر نیروی 
ثابت است که شامل نیروهای فنی نرم افزاری و 
نیروهای پشتیبانی می شوند. ما از راننده های 
فریلنســری که کار را به آنها آمــوزش داده ایم و 
ضمانت هــای الزم را به مــا داده انــد، به صورت 
شــیفتی اســتفاده می کنیــم و بــا آنها قــرارداد 
بسته ایم. به این صورت که از هفته قبل به آنها 
اعــالم می کنیم کــه در روز مثالً شــنبه شــیفت 
صبح به چه تعداد راننده نیاز داریم و بر اساس 
مدل هــای پیش بینــی لجســتیکی، پیش بینی 
ســفارش ها و تعداد ناوگان را انجــام می دهیم. 
ایــن باعث می شــود مــا همیشــه ظرفیــت الزم 
برای انجام عملیات را داشته  باشیم و هیچ وقت 
نگوییــم امــروز ظرفیت تکمیــل اســت. تعداد 
رانندگان ما بین 20 تا 150 راننده در شیفت های 
مختلف متغیر اســت. برخــی از روزهای هفته 
تعداد ســفارش ها باالتر و برخی روزها پایین تر 
است و معموالً اواسط هفته سفارش ها بیشتر 

است.
مدلی که کار می کنیم، به این صورت اســت که 
می توانیم در ایام مختلف سال ظرفیت ناوگان 
را افزایش دهیم و بر اســاس تعداد سفارش ها 
انعطاف پذیر باشــیم. مبدع این مدل، شــرکت 
آمــازون اســت؛ بــه نــام آمازون فلکــس و مــا 
توانســته ایم دقیقــاً همــان مــدل را در شــرکت 

اکوپیک پیاده سازی کنیم.
 

از چه مدلی بــرای جابه جایی 
مرسوالت استفاده می کنید؟

مدلــی کــه مــا از آن بــرای جابه جایــی بســته ها 
 CROSS DOCK اســتفاده می کنیــم، مــدل
اســت کــه در ایــن مــدل، مرســوله ها پــس از 
جمــع آوری در سورتینگ ســنتر، دســته بندی 
می شــود و در شــیفت بعــدی، نــاوگان دیگــری 
مرسوله ها را به صاحبان آنها تحویل می دهند. 
و تحویــل  همچنیــن عملیــات جمــع آوری 
توســط یــک نــاوگان انجام می شــود کــه از نظر 
برنامه ریزی مدل فوق العاده پیچیده ای اســت 
که الگوریتم های ما در کمتر از چند ثانیه برنامه 
بهینه را تولید می کنند. در حال حاضر ما ســه 
شــیفت کاری داریم. در هر شــیفت که پیکاپ 
انجام شــده  باشــد، در شــیفت بعــدی دلیوری 

انجام می شود. 

و  اینترنــت  قطعــی  آیــا 
فیلترینگ فضاهایی مانند اینستاگرام 
روی تعــداد ارســال های شــما تأثیرگذار 

بوده  است؟
مــا برنامــه گســترده ای بــرای مارکتینــگ بــر 
بســتر اینســتاگرام آمــاده کــرده  بودیــم و قــرار 

بــود تبلیغــات وســیعی را در مهرمــاه بــرای 
کســب وکارهای  اینستاگرامی داشــته  باشیم، 
اما قبل از شــروع کمپیــن، با اتفاقاتــی که برای 
اینترنــت رخ داد، متأســفانه برنامه ریزی هــای 
ما نیــز تحت تأثیر قــرار گرفت و زمــان و بودجه 
زیــادی از دســت رفــت. همچنیــن فیلترینــگ 
اینستاگرام باعث شد بسیاری از مشتریان ما 
فروش شــان به صفر برســد و حتی مشتریانی 
کــه وب ســایت داشــتند نیــز فروش شــان افت 
پیــدا کــرد؛ زیــرا بــا وجــود داشــتن وب ســایت 
فــروش، از اینســتاگرام به عنــوان فضــای ارائــه 
محصوالت شــان اســتفاده می کردنــد. البتــه 
توانستیم با ســوئیچ کردن روی کسب وکارهای 
بزرگ تــر ماننــد بلوبانــک یا باســالم و... ســهم 
قبلی خود را در بازار حفظ کنیم، اما قاعدتاً اگر 
اتفاقات اخیــر رخ نداده  بود، ســهم باالتری در 

ارسال داشتیم.

آیــا فضــای اینترنــت داخلــی 
می توانــد همــان فضایــی را کــه در زمان 
بــرای  داشــتید،  آن  از  پیــش 
کسب وکارهای لجستیکی ایجاد کند؟

قاعدتــاً شــرکت های لجســتیکی ماننــد هــر 
صنعــت دیگــری نمی تواننــد در فضــای ایزوله 
بــه توســعه بیشــتر فکــر کننــد و ایــن صنعت، 
رشــد خود را مرهون ارتبــاط اینترنتــی با خارج 
از کشــور اســت. به عنــوان مثــال، بســیاری از 
ســرویس هایی که از گوگل دریافت می کردیم، 
اکنون در دســترس نیســت و این امر می تواند 
روی کیفیت ســرویس های ارائه شــده به مردم 
تأثیــر داشــته  باشــد. هرچــه فضــای اینترنتــی 
کشــور بازتــر باشــد، بیشــتر می توانیــم از 
ســرویس های بین المللــی بهره منــد شــویم. 
البته با توجه به تجربه های پیشــین، ما قطعی 
اینترنت بین الملل را به عنوان یکی از ریسک ها 
پیش بینی کرده  بودیم و این باعث شد کارمان 
مختــل نشــود، امــا از طرفــی وقتــی فــروش 
مشــتریان کاهــش یابــد، روی کار مــا نیــز تأثیر 

منفی می گذارد.  

پلتفرم های داخلی می توانند 
جایگزین پلتفرم های بین المللی شوند؟
بعیــد اســت در کوتاه مــدت چنیــن اتفاقــی 
یــرا اینســتاگرام فضایــی مجــازی  بیفتــد؛ ز
بــرای مشغول شــدن و ســرگرمی مــردم اســت 
و کســب وکارها نیــز از ایــن فضــا اســتفاده و 
کاالی خود را در محیط پرمخاطب اینستاگرام 
تبلیــغ می کردنــد، در حالــی کــه پلتفرم هــای 
داخلی این فضا را ایجاد نکــرده و صرفاً جهت 
خریدوفــروش طراحــی شــده اند، بنابراین فکر 
می کنــم فروشــگاه های آنالیــن اینســتاگرام 
به راحتــی نتواننــد بــه پلتفرم هــای داخلی کوچ 

کنند.
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

 اعتراض کارگران آمازون
در کشورهای مختلف

تغییر کنید!
 جمعه سیاه به طور سنتی یکی از 
شلوغ ترین روزهای سال آمازون 
است، اما این غول فناوری در این جمعه با 
چالــش دیگــری روبــه رو خواهد شــد، زیرا 
کارگــران آن در نزدیــک بــه 40 کشــور بــه 
پرداخت های ناعادالنه و شیوه های ناایمن 

کار اعتراض می کنند. 

 طی سال های اخیر آمازون درگیر 
مشــکالت متعــددی بــا کارگران 
خود بوده و در برخی مواقع نیز مجبور شده 
تحــت فشــار اتحادیه هــای کارگــری بــه 
خواســت کارگران خــود تن دهــد. اوج این 
نارضایتی ها با آغاز شیوع کرونا شروع شد 
که در آن زمــان کارگــران بخش انبــارداری 
نسبت به شرایط نامناسب کاری که جان 
آنها را به خطر می انداخت، واکنش نشان 
دادند و اعتراض کردند. از آن زمان به بعد، 
آمازون و به خصوص بخش انبارداری آن به 
سوژه داغ رسانه ها تبدیل شد. به طوری که 
این شــرکت دائماً با کمبود نیرو در بخش 
انبــار مواجــه بــود و بــا وجــود افزایــش 
دستمزد، نمی توانست افراد به کار در این 

بخش راضی کند.

 اعتراضــات اخیر نیز بخشــی از 
جنبــش »آمــازون را مجبــور بــه 
پرداخــت کنیــد« اســت کــه 80 اتحادیــه 
کارگری، گروه های اقدام محیط زیســتی و 
سازمان های دیگر در آن نقش دارند و از آن 
حمایت می کنند. به گزارش فورچون، آنها 
خواستار دستمزد منصفانه برای کارگران 
آمــازون و حــق عضویــت کارگــران در 
اتحادیه ها هستند. این ائتالف همچنین 
از آمــازون می خواهــد کــه ســهم عادالنــه 
مالیات خود را بپردازد و به پایداری محیط 

زیست متعهد شود.

ایــن  از  بخشــی  به عنــوان   
اعتراضــات، کارگــران آمــازون در 
فرانسه، آلمان، ایاالت متحده، هند، ایرلند 
و آفریقای جنوبــی در حال ســازمان دهی 
نوعی اعتراض )از اعتصاب تا تظاهرات در 
خارج از دفاتر آمازون( در کشورهای متبوع 

خود هستند.

 آمــازون بــه نوبــه خــود مســائل 
مطرح شــده توســط »آمــازون را 
مجبور به پرداخــت کنید« را تأییــد کرد و 
گفت که در حال تالش برای بهبود مواردی 
اســت کــه ایــن ســازمان ها از آمــازون 

می خواهند.

NEWSخبر

خرده فروشان مشکالت متعددی با نیروی کار خود دارند 
به خصوص آنها که در فروشگاه های فیزیکی با مشتریان در 
ارتباط هستند؛ از یک سو به کاهش هزینه ها و تعدیل نیرو 

نیاز است و از سویی دیگر، کسی عالقه زیادی به پذیرفتن 
این مسئولیت ندارد

 کسی برای خرده فروشان

کار نمی کند
چالش برانگیزتریــن زمــان برای همــه خرده فروشــی ها بوده 

است؛ به ویژه آنهایی که مستقیماً با مشتری ارتباط دارند.
طی آن ســه ســال، کارمنــدان بخش فــروش موظــف بودند 
در حالــی کــه همچنان تــالش می کننــد کارهــای قدیمــی را 
انجام دهند، وظایف جدیدی ماننــد خرید آنالین و تحویل 
در فروشــگاه را نیز بر عهده داشــته باشــند. ســطوح شدید 
چندوظیفه ای به هنجاری تبدیل شد که به استرس بیشتر 

کارگران و در نهایت کاهش بهره وری آنها انجامید.
شــرکت مشــاوره مدیریــت »دیلویــت« نشــان می دهد که 
خرده فروشــان در وضعیتی قــرار گرفته اند کــه کارکنان خط 
مقدم آنها را نگران کرده اســت. این یک زنــگ خطر و اتفاق 
ناراحت کننــده بــرای خرده فروشــان اســت، زیــرا در نهایت 
آنها به کارکنان خط مقدم خود برای خدمت به مشتریان و 

نگه داشتن آنها وابسته هستند.
دیلویــت در گــزارش خــود می گویــد: »در 30 ســال گذشــته 
که در بخش خرده فروشــی کار کرده ام، تغییری اساســی در 
شــیوه های تخصیص و برنامه ریزی نیروی کار فروشــگاه ها 
مشــاهده نکرده ایم. بیشــتر نوآوری هــای خرده فروشــی در 
بخش فروش آنالین رخ داده و فروشگاه های فیزیکی در این 

مورد عقب تر حرکت می کنند.«

 اســتفاده از شــرکت های واســطه ای بــرای 
کاهش فشار روی کارمندان

دیلویت فرصتی برای خرده فروشــان می بیند که می توانند 
برای توسعه مدل کسب و کار خدمات خود، به سمت نیروی 
کار در حال رشد متمایل شوند. دیلویت می گوید: »فرصتی 
بــرای شــرکت های ثالــث و واســطه ای وجــود دارد کــه طــی 
قراردادی با خرده فروشان، سفارش ها را دریافت کرده، کاالها 

را آماده و آنها را به قفسه ها منتقل کنند.«
او ادامه می دهد: »در حال حاضر برخی از خدمات لســت 
مایــل ماننــد اینســتاکارت، در حــال انجــام برخــی ســطوح 

برخالف وعده ها، باز هم کارمندان 
توییتر اخراج می شوند

 توفان ایالن
ادامه دارد

خبرهای جدید می گویند گویا فعالً خبری از آرامش در توییتر 
نیســت و توفانی که این مرد پرحاشــیه صنعت فنــاوری راه 
انداخته، همچنان ادامه دارد. دو نفر از افراد آشنا به اقدامات 
توییتر به اینسایدر گفته اند که ایالن ماسک روز چهارشنبه 
گذشــته چنــد ده کارمنــد را که اکثــر آنهــا مهنــدس بودند، 
اخراج کــرد. آنها اظهــار کرده اند کــه این اخراج هــا در توییتر 

غافلگیرکننده بود.
ماســک در اوایل این هفته در جلســه ای اعالم کرده بود که 
دیگر اخراجی در این شرکت وجود نخواهد داشت. یکی از 

این افراد گفت روز چهارشنبه به این کارکنان که شبانه اخراج 
شده اند اطالع داده شد که به دالیل عملکردی کار خود را از 
دست داده اند و به آنها یک ماه انفصال)severance(  داده 
شــد. این دو نفر می گویند که فرایند خاتمه کاری مشــابه با 
کارمندانی بود که قبالً اخراج شده بودند؛ دسترسی به ابزار 
کار و رایانه هــا قطــع شــد و اخطاریــه به حســاب های ایمیل 

شخصی کارکنان اخراجی ارسال شد.
هــزاران کارمنــد توییتــر قبالً توســط ماســک اخراج شــده 
بودند. به گفته پیپل، تیم های توییتر در حال حاضر آن قدر 

دســتمزدهای پایین و نبود مزایا مشــکل دائمی کارمندانی 
اســت کــه مــدل کاری آنهــا ایجــاب می کنــد، میــز و دفتری 
نداشته باشند. آنها احساس می کنند کنترل کمی بر برنامه 
کاری خود دارند و نسبت به ساعات کاری ناهماهنگ و عدم 

آموزش الزم برای ارتقای شغلی معترض هستند.
گزارش اکسنیفای می گوید: »آنها ترسیده و خسته سر کار 
می آیند.« همچنین این گزارش نشــان می دهد که کارگران 
بدون میــز می دانند چــه چیزی از آنها خواســته می شــود و 

می خواهند کار خود را انجام دهند، اما موانع بسیار سنگین 
بر سر راه آنها وجود دارد.

 افزایش اســترس و کاهش بهره وری کارگران 
خرده فروشی ها

خرده فروشان در طول سه سال گذشته با کارکنان محدودی 
در خــط مقــدم )کارمندانــی کــه مســتقیماً با مشــتریان در 
ارتبــاط هســتند( کار کرده اند که مســلماً پراســترس ترین و 
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تحویل برای ســفارش های مشــتریان هســتند. شــاید آنها 
و ســایر شــرکت های ثالث بتواننــد کارهای بیشــتری انجام 
دهند تا کارکنــان فروشــگاه ها بتواننــد تالش خــود را صرف 

خدمات رسانی به مشتریان در فروشگاه کنند.«
فرایند خودتســویه یکی دیگــر از موارد بهینه ســازی نیروی 
کار در فروشــگاه اســت. برخــی از خرده فروشــان ایــن کار را 
به خوبــی انجــام می دهنــد، در حالــی کــه برخــی دیگــر باید 
مسیریابی را برای خریداران آسان تر کنند. دیلویت می گوید: 
»فرایند خودتسویه می تواند مشتریان را کالفه کند. یکی از 
خواربارفروشی های محلی در محله من این امکان را به همین 

دلیل از فروشگاه خود حذف کرد.«
دیلویت نتیجه می گیــرد: »زمان نــوآوری مــدل خدمات در 
خرده فروشی فرا رسیده است. خرده فروشان در یک محیط 
دشــوار کار می کنند. در حال حاضر خرده فروشــان سرمایه 

زیادی در این بخش گذاشته اند و اگر از اقدامات 
خود نتیجــه الزم را نگیرند، مجبور می شــوند تا 
اقدامات کاهش هزینه های شدیدتری را در سه 

ماهه اول سال بعد انجام دهند.«

 اول کارگــران رفتنــد، حــاال کارفرما 
اخراج می کند

اما ایــن تنهــا مشــکل خرده فروشــان بــا نیروی 
کار خــود نیســت. ســال پیــش خرده فروشــان 
بــا یــک مشــکل شــغلی بــزرگ روبــه رو بودنــد. 
آنهــا نمی توانســتند افــراد کافــی بــرای کار 

در فروشــگاه های خــود پیــدا کننــد. کارمنــدان به صــورت 
دسته جمعی کارفرمایان خود را ترک می کردند و افراد زیادی 

برای پر کردن جای خالی آنها وجود نداشت.
فرصت های شغلی خرده فروشــی در دسامبر 2021 نسبت 
به سال 201۹ حدود 40 درصد افزایش یافت. بر اساس آمار 
اداره کار، ســرعت افرادی که مشــاغل خرده فروشــی را ترک 
می کنند، با همان نرخ 37/۹ درصد نســبت به ســال 2020 

افزایش یافته و اخراج 5۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
دیلویت در آن زمــان، در ارزیابی چشــم انداز خرده فروشــی 
ســال 2022 نوشــت: »در حــال حاضــر بزرگ ترین مشــکل 
برای خرده فروشان در ســطح فروشگاه اســت. 74 درصد از 
50 مدیر خرده فروشــی اصلی مورد بررســی، انتظــار کمبود 
در جایگاه های شــغلی ای را دارند که به شــکل مســتقیم با 

مشتریان مواجه می شوند.«
اکنــون عالیــم هشــداردهنده اولیــه ای وجــود دارد کــه 
می گوید کارفرمایان خرده فروشــی در سال 2023 با مشکل 
متفاوتــی روبــه رو خواهنــد شــد. تغییــر در ســال جــاری در 
چشم انداز اشــتغال فصلی خرده فروشی اســت. بر اساس 
محافظه کارانه تریــن برآورد فدراســیون ملی خرده فروشــی، 
ممکن اســت آمار تا یک ســوم کاهش یابد. به عنــوان مثال 
طبق تحقیقات کرســایت، والمــارت برنامه های اســتخدام 
فصلی خود را از 170 هزار نفر در سال گذشته به 40 هزار نفر 
کاهش داد. در حالــی که آمازون در نظر دارد در ســال جاری 
به اندازه سال گذشته کارمندان فصلی استخدام کند، یعنی 
حدود 150 هزار کارگر. همچنین اعالم کرده که اخراج ها بیش 
از 10 هزار کارمند دفتر مرکزی را که بر عملیات خرده فروشی 

و بخش های مختلف آن متمرکز هســتند، تحت تأثیر قرار 
می دهد. در حال حاضر اخراج های خرده فروشی آغاز شده 
است. در میان کاهش گسترده پیش بینی شده شرکت های 
ویفر، پارتی سیتی، والمارت، بســت بای، گالسیر، آل بردز، 
واربی پارکر، ریبــاک، گپ، شــاپیفای و دیگــران برنامه هایی 
را برای کاهش کارمندان اعالم کنند. تــا کنون این کاهش ها 
بیشتر به کارکنان ستادی مربوط می شد، اما اگر همان طور 
که انتظار مــی رود وضعیت اقتصادی در ســال آینــده افول 
کند، کارکنان باقی بخش ها نیز در خطر خواهند بود.دیلویت 
گفته: »مشکل این است که کاهش کارمندان ستاد مرکزی 
مشــکل را حل نمی کند. از منظر ســود، خرده فروشان باید 
برای جلوگیری از این موج به سازمان میدانی مراجعه کنند تا 

هزینه ها را کاهش دهند. تمام هزینه ها اینجاست.«

 اخراج؛ راهگشا یا مشکل آفرین؟
هیچ کــس از اخراج هــا اســتقبال نمی کنــد؛ چه 
کارفرمایــان و چــه کارمنــدان. اخراج هــا ممکــن 
است بیشتر از آنکه راهگشا باشند، مشکالتی 
ایجاد کنند. دیلویت می افزاید: »خرده فروشی ها 
در حــال حاضــر نســبتاً ضعیــف هســتند. 
خرده فروشــان چگونــه می تواننــد ارائه دهنــده 
خدماتی باشند که به مشتریان وعده داده اند و 
آن را به شیوه ای مقرون به صرفه و با افراد کمتری 
انجام دهند؟ وقتی مشتریان از فروشگاه ناراضی 
باشند، به خانه می روند و آن محصول را به شکل 

آنالین سفارش می دهند.«
این تبدیل به یک دور باطل می شود. اگر خریداران نتوانند 
آنچه را که می خواهند در فروشگاه بیابند یا از دیدگاه خدمات 
مشتری با آنها بد رفتار  شود، دیگر به آنجا مراجعه نمی کنند. 
در فروشــگاه های کم کار همه چیــز در خطر اســت. دیلویت 
توضیح می دهد: »اگر نیروی کار کافی نداشته باشید، مردم 
از فروشگاه شما دور می شوند و به سمت خرید آنالین سوق 
پیدا می کنند. نه به این دلیل کــه مردم نمی خواهند از آنجا 
خرید کنند، بلکــه به ایــن دلیل کــه به دنبال تجربــه بهتر و 

مطلوب تری هستند.«
مدت هاســت خرده فروشــان تــالش می کنند اشــتغال در 
خرده فروشی را به یک گزینه شــغلی جذاب تبدیل کنند. 
دیلویت می گویــد: »بازار کار دشــواری اســت و نســل های 
جوان در حال بررســی مســیرهای شــغلی دیگر هســتند، 
برخــالف نســل های قدیمی تر که اغلــب در خرده فروشــی 
شــروع به کار می کردند.« ممکن اســت کارمندان ناراضی 
در خرده فروشــی بیرون رفتــن از ایــن صنعــت را بیشــتر 
یک موهبــت ببینند تا یــک نفرین. مطالعه ای که توســط 
اکســنیفای و ناج در مورد وضعیــت »کارگران بــدون میز« 
انجام شــد، نشــان داد که 40 درصد از کارکنان خط مقدم 
خرده فروشــی می خواهنــد شــغل خــود را تــرک کننــد، در 
حالی که این رقم در ســال 2021، 37 درصد بود. کارمندان 
اخراج شــده می تواننــد چک های پایــان خدمــت و مزایای 
بیــکاری خــود را دریافــت کنند، بــه کالج محلی یا مدرســه 
فنی برونــد و مهارت هــای جدیــدی بیاموزند تا شــغل های 

رضایت بخش تر و بالقوه پردرآمدتری پیدا کنند.

به بهانه حفظ سالمت روان کارمندان! 

متا کارمندان خود را از حضور در بالیند منع کرد

REPORTگزارش

»بالینــد« اپلیکیشــنی اســت کــه یــک فضای 
عمومی و ناشــناس برای کارمندان تأییدشــده 
فراهــم می کنــد تــا در آن در مــورد مســائل 
مختلــف بحــث کننــد. کاربــران در بالینــد بــر 
اساس موضوعات، شرکت و صنعت گسترده 
خــود گروه بنــدی می شــوند. ایــن برنامــه ادعــا 
می کند که کاربــران فقط از طریــق ایمیل کاری 
شرکت خود می توانند ثبت نام کنند، بنابراین 
احتمال اینکه هویت آنها جعلی باشد، بسیار 
کم اســت. البته آنها هویت کاربران را غیرقابل 

ردیابی نگه می دارند.
از ایــن برنامه بــرای بحــث درمــورد موضوعات 
روزمــره ماننــد حقــوق و... اســتفاده می شــود، 
امــا بالینــد در مــوارد متعــددی نیــز خبرســاز 
بوده اســت؛ به ویــژه زمانی که نظرســنجی های 
ناشناس آن نظرات صریح کارمندان در صنایع 

گوناگون را نشان می دهد.
طبــق صفحــات بالینــد در فروشــگاه های 
اپ اســتور و گوگل پلــی، کارمندان بیــش از 83 
هزار شرکت در این پلتفرم ثبت نام کرده اند. به 
گفته فوربس، این اپلیکیشن در سراسر جهان 
مورد استفاده قرار می گیرد و با دادن اطالعاتی 
بــه مدیــران دربــاره نگرانی هــای کارمنــدان، بــر 

تصمیمات شرکتی تأثیر می گذارد.
به تازگــی و بــر اســاس پســت کارکنــان متــا در 
ایــن پلتفــرم، مدیر ارشــد فنــاوری شــرکت متا 
کارمنــدان را از نوشــتن در مــورد شــرکت در 
بالیند باز مــی دارد. کارکنان گفته انــد که اندرو 
بوز بوســورث به آنها گفته که این ســایت برای 
سالمت روان آنها مضر است و باید از آن خارج 
شــوند. یکــی از کارمندان متــا روز چهارشــنبه 
گذشــته در بالینــد پســتی گذاشــت و گفــت: 
»مدیر ارشــد فناوری مــا در مــورد اینکه بالیند 
چقــدر برای ســالمت روانی بد اســت صحبت 

کرد.«
وی افزود: »او به وضوح بالینــد را به طور مداوم 
می خواند و این بســیار خنده دار است، زیرا او 

مســئول فعالیت هــای متــاورس اســت. تصور 
کنیــد هــزاران رشــته در مــورد اینکــه چگونــه 
در حــال ازدســت دادن قــدرت خــود هســتید. 

بخوانید.«
چند نفــر دیگــر از کارکنان متــا نیــز وارد بحث 
شده اند. یکی نوشته است: »درست می گوید، 
اما دیگر قدرتی برای ازدســت دادن ندارد.« در 
حالی کــه دیگــری افزوده اســت: »مدیر ارشــد 
فناوری مــن نابینــا )Blind( اســت.« بالیند به 
اینســایدر گفــت کــه بیــش از 64 هــزار کارمند 
متا در این پلتفرم ثبت نــام کرده اند که به گفته 
او بیــش از ســه چهارم نیــروی کار متاســت. 
همچنیــن گفتــه شــده اســت کــه نزدیــک بــه 
ســه هــزار کارمنــد متــا یــک روز قبــل از اینکــه 
بنیان گذار فیس بوک 11 هزار جایگاه شــغلی را 

لغو کند، به بالیند پیوستند.
یکی دیگــر از کارمنــدان متــا، ظاهراً بــه نقل از 
بوسورث، در بالیند پســت گذاشته است: »از 
بالیند خارج شوید. این وحشتناک است. آنجا 
فقط منبع اطالعات نادرست و مزخرف است. 
تعدادی از افراد بودند که تأییدیه های ادعایی را 
پست کردند که واقعاً معتبر به نظر می رسید. 

آنها کامالً ساختگی بودند.«
بالینــد از کاربــران می خواهــد آدرس ایمیــل 
کاری، عنــوان شــغلی و نــام کارفرمــای خــود را 
هنگام عضویــت ارائه دهنــد. کیوم کیــم، یکی 
از بنیان گــذاران و مدیــر بازرگانــی بالینــد بــه 
اینسایدر گفت که از خواندن پست های امثال 
بوســورث در ایــن پلتفرم تعجب نکرده اســت. 
او گفت: »من فکــر می کنم همین بــرای اثبات 
ایــن واقعیت کافی اســت کــه هیچ منبــع بهتر 
دیگــری بــرای درک آنچه واقعــاً در ذهــن مردم 
می گذرد، وجود ندارد. به نظر من این همچنین 
نشــان دهنده ناراحتــی ای اســت که مدیــران و 
شرکت ها ممکن است هنگام خواندن بحث ها 
احســاس کننــد، امــا آنهــا همچنــان عضــو آن 

هستند زیرا به آن نیاز است.«

کوچک شده اند که بســیاری از کارمندان مجبور شده اند 
در روز شــکرگزاری کار کنند. گمــان می رود ایــن اخراج ها، 
حداقل تا حدی، نتیجه سیاست جدید ماسک باشد که 
مهندسان توییتر و سایر کارکنانی را که روی پروژه های کد 
یا فنی کار می کنند، ملزم می کند تا هر هفته او را در مورد 
کارهایی که روی آنهــا کار کرده اند و آنچه را کــه امیدوارند 
تکمیل کنند، مطلع کنند. در حالی که این به روزرسانی ها 
معموالً در روزهای جمعه هر هفته انجام می شود، قرار بود 
در این هفته به دلیل تعطیالت شکرگزاری، در چهارشنبه 

این اتفــاق رخ دهد. طبــق گزارش ها، اســتخدام کنندگان 
توییتر از مهندسان خارجی استفاده کرده اند تا 

در شــرکت تحت رهبری ماسک کار کنند. 
ماســک حتی فردی را اســتخدام کرده که 
مطبوعــات را فریــب داده تا فکــر  کنند که 
او به تازگــی از توییتــر اخراج شــده اســت. 
یکی از افراد گفت این تحــوالت کارکنان را 
به این باور رســانده که ماسک عادت خود 
به اخراج های ناگهانی را ترک نکرده است.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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بر اســاس نظرســنجی شــاخص انــرژی مصرف کننده و 
خرده فروشی فارستر در اکتبر 2022، تقریباً یک چهارم 
بزرگســاالن فعــال در فضــای آنالیــن در ایــاالت متحــده 
انتظــار دارنــد بــرای فصــل تعطیــالت 2022 بیشــتر از 

ســال 2021 هزینــه کننــد. 45 درصــد دیگر قصــد دارند 
مجــدداً حــدود همــان مقــدار قبلــی را خــرج کننــد، در 
حالی که 21 درصــد باقی مانده برنامه دارنــد هزینه های 
خــود را در ایــن فصــل کاهش دهنــد. بــا توجه بــه اینکه 

انتظــار مــی رود فــروش آنالیــن خرده فروشــی در زمــان 
تعطیــالت با ســرعت بیشــتری نســبت بــه فــروش کلی 
خرده فروشــی ایــن زمان رشــد کنــد، خرده فروشــان باید 
اطمینان حاصل کنند که ســایت های آنها برای رسیدن 

چند پیشنهاد برای اینکه مشتریان وب سایت شما را برای خرید کاالهای 
خود انتخاب کنند

بهبود تجربه مشتری

دستیار صوتی آمازون 
جواب نداد؟

الکسا همچنان 
ضرر می دهد

»الکسا« دستیار صوتی آمازون که زمانی 
یکی از سریع ترین پروژه های در حال رشد 
این شرکت بود، اکنون یکی از محصوالتی 
اســت کــه 10 میلیــارد دالر ضــرر در ســال 

جاری خواهد داشت.
داده هــای داخلــی به دســت آمده توســط 
اینسایدر نشــان می دهد که در سه ماهه 
اول سال جاری، واحد »وردواید دیجیتال« 
در آمازون که شــامل الکسا، دستگاه های 
اکــو و پرایــم ویدئــو )ســرویس پخــش آن( 
است، ضرر عملیاتی ســه میلیارد دالری 
داشته اســت. دســتیار صوتی ایده جف 
بــزوس بــود. او از تیــم کاری متمرکــز روی 
الکسا حمایت می کرد و خود را در توسعه 
و بررسی کمپین های بازاریابی ایمیلی آن 

مشارکت می داد.
هنگامی که الکسا در سال 2014 راه اندازی 
شد، آمازون قصد داشت از طریق افرادی 
کــه از الکســا اســتفاده می کننــد فــروش 
داشته باشــد، نه لزوماً از طریق افرادی که 
دســتگاه های اکو را خریداری می کنند که 

دارای دستیار صوتی الکسا هستند.
امــا چهــار ســال پــس از انتشــار الکســا، 
مشتریان از ارســال فایل های ضبط شده 
بــه افــراد نامناســب شــکایت کردنــد و 
گزارش هایــی مبنــی بــر اینکــه کارمنــدان 
آمازون به آنچه مردم در دستگاه های خود 
به الکسا می گفتند گوش می دادند، مطرح 
شد. نیویورک تایمز گزارش داد که در سال 
2018 الکسا و اکو حدود پنج میلیارد دالر 
ضرر کردند. در همان سال این شرکت 10 
هزار کارمند داشــت کــه روی محصوالت 
الکســا و اکــو کار می کردنــد. ســه کارمنــد 
سابق آمازون قبالً به اینسایدر گفته بودند 
اســتخدام برای آن تیم تا پایان سال 201۹ 

متوقف شد.
در ســال 201۹ دیوید لیمپ، معاون ارشد 
دستگاه ها و خدمات آمازون، در جلسه ای 
گفــت کــه تعامــل و امنیــت الکســا بــرای 
رسیدن به »سطح باالتر« باید بهبود یابد. 
لیمــپ در بیانیه ای در ســال جــاری گفت 
که آمازون مثل همیشــه بــه اکو و الکســا 
متعهد است و به سرمایه گذاری هنگفت 
در آنهــا ادامه خواهــد داد. لیمپ با تأیید 
اخراج برخی از کارمندان تیم دستگاه ها و 
خدمات، گفت: »من فوق العاده به تیمی 
کــه ســاخته ایم افتخــار می کنــم و دیــدن 
جدایی حتی یک عضو ارزشمند تیم هرگز 

نتیجه ای نیست که ما می خواهیم.«

NEWSخبر

خرده فروشی
R E T A I L

اسمارت 50 جوایز خود را به 
کسب و کارهای برتر استرالیا 
تقدیم کرد

جوالی و 
 دیگر برندهای
برتر استرالیا

اسمارت 50 رویدادی است که از سال 2007 برگزار می شود 
و به کسب و کارهای برتر استرالیا که رشدی خوب را تجربه 
کرده اند، جوایزی اهدا می کند. در رویداد امسال نیز چندین 

نام غریبه و آشنای استرالیایی به چشم می خورد.
بردن جایزه اســمارت 50 گامــی در مســیر مأموریت بزرگ 
جوالی برای تبدیل شــدن به یک برند اســترالیایی نمادین 
بود. ایــن تولیدکننده چمدان قصــد دارد تا ســال 2025 به 
درآمــد 200 میلیــون دالری برســد و ایــن کار را بــا راه اندازی 
فروشــگاه جوالی در بریتانیا انجام خواهد داد و همچنین 
حضور خرده فروشــی خود را در اســترالیا و ایــاالت متحده 

افزایش می دهد.
این شــرکت در بیانیه ای گفته اســت: »اســتراتژی رشد ما 
مبتنی بر داشــتن محصوالت عالی و یک نام تجاری عالی 
اســت. مــا از کانال هــای بازاریابــی ارگانیــک و ســودآور، از 

جمله روابط عمومی و مشــارکت برای رشــد برند استفاده 
می کنیم.«

جــوالی کــه عنــوان ســریع ترین رشــد شــرکتی در میــان 
شرکت های کوچک و متوسط را در استرالیا گرفت، حضور 
فیزیکی خرده فروشی خود را نیز گسترش می دهد و هفته 
گذشته سومین فروشگاه ملبورن خود )چهارمین فروشگاه 
کلی( را افتتــاح کرد. جای تعجب نیســت که جــوالی تنها 
برندی نبود که در جوایز اســمارت 50 امسال به توسعه در 
ایــاالت متحــده و جهــان توجه داشــت. هیــرو پکیجینگ 
نیز امیدوار است که اولین برند بســته بندی پایدار در بازار 
خرده فروشی 800 میلیارد دالری ایاالت متحده باشد و به 
لطف یک کمپین سرمایه گذاری جمعی 1/5 میلیون دالری 

از ایکوییتیز بتواند در این راستا تالش کند.
این شــرکت گفته اســت: »اســتراتژی های کلیدی رشد ما 



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 75
6 آذر 1401

ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

29

خرده فروشی
R E T A I L

احتمال اعتصاب راه آهن آمریکا در فصل تعطیالت

آسیب فراگیر برای خرده فروشان

REPORTگزارش

گروه هــای خرده فروشــی می گوینــد تأثیــر 
اعتصــاب ریلــی بــر اقتصــاد ویرانگــر خواهــد 
بود. صنعت خرده فروشــی روز دوشنبه هفته 
گذشــته به احتمال اعتصاب راه آهن در اوایل 

دسامبر واکنش نشان داد.
بخش حمل و نقل انجمــن بین المللی کارگران 
ورق فلزی، هوایی، ریلی و حمل و نقل )اسمارت 
تــی دی( روز دوشــنبه اعــالم کرد کــه رأی گیری 
اعضــا در مــورد توافــق ســپتامبر کــه هیئــت 
اضطــراری ریاســت جمهــوری جــو بایــدن در 
مــورد آن مذاکره کــرده بــود، نتایــج متفاوتی را 
بــه همراه داشــته اســت. بر اســاس ایــن خبر، 
اعضای راه آهن با نمایندگی اسمارت تی دی به 
تصویب قرارداد رأی مثبت دادند، در حالی که 

اعضای خدمات قطار و موتور آن را رد کردند.
از روز دوشــنبه، یک ســوم از دوازده اتحادیــه 
راه آهن به ایــن توافق رأی منفــی داده اند و این 
بدان معناست که ممکن اســت اعتصابی در 
اوایل دسامبر اتفاق بیفتد، مگر اینکه راه آهن 
و اتحادیه ها به توافقی دســت یابنــد یا کنگره 

قبل از آن مداخله کند.
جــس دانکــرت، معــاون زنجیره هــای تأمیــن 
در انجمــن رهبــران صنعــت خرده فروشــی، 
در بیانیــه ای گفــت: »اعتصــاب ریلــی باعــث 
اختــالل شــدید در جریــان کاالهــا در سراســر 
کشور می شود که اثرات قدرتمند آن در زنجیره 

تأمین و اقتصاد ایاالت متحده موج می زند.«
متیــو شــای، مدیــر عامــل فدراســیون ملــی 
خرده فروشــی نیــز گفــت کــه اعتصــاب در 
طــول فصــل تعطیــالت بــرای کســب وکارها، 
مصرف کننــدگان و اقتصــاد ایــاالت متحــده 
ویرانگر خواهد بود. هر دو گروه تجاری در مورد 
اعتصاب بالقوه راه آهن که موجب تورم بیشتر 

می شود، ابراز نگرانی کردند.
هدایــای  »خوشــبختانه  گفــت:  دانکــرت 
تعطیالت امســال در قفســه های فروشــگاه ها 
قــرار گرفته انــد، اما وقفــه در حمل ونقــل ریلی 
چالش مهمــی بــرای تحویــل به موقــع اقالمی 
ماننــد محصــوالت غذایــی فاسدشــدنی و 

محموله های تجارت الکترونیک ایجاد می کند 
و بــدون شــک بــر فشــارهای تورمــی وارده بــر 

اقتصاد ایاالت متحده خواهد افزود.«
شــای گفت: »تجــار و خانواده هــای آمریکایی 
در حال حاضر به دلیل تــورم مداوم با افزایش 
قیمت هــا مواجــه هســتند و اعتصــاب ریلــی 
فشــارهای تورمــی بیشــتری ایجــاد می کنــد و 
انعطاف پذیــری کســب وکار را تهدیــد خواهــد 

کرد.«
تــورم نزدیــک بــه ســطوح بــاالی چنــد دهــه 
اخیر بــوده اســت. بر اســاس داده هــای وزارت 
کار کــه در 10 نوامبــر منتشــر شــد، شــاخص 
قیمت مصرف کننده در ماه اکتبر 0/4 درصد 
نســبت به مــاه قبــل و 7/7 درصد نســبت به 
ســال گذشــته افزایش یافت، به طــوری که در 
بخش هایی مانند غذا، هزینه سرپناه و انرژی 

شاهد افزایش قیمت ها هستیم.
شــای ادامــه داد: »در ایــن فصــل تعطیــالت 
عملکرد روان و پایدار ریلی کامالً حیاتی است 
و نبایــد بــا رد قــرارداد از مســیر خــارج شــود. 
طرفین بایــد مســائل را حل کــرده و قــرارداد را 
بــدون اختالل در سیســتم تصویــب کنند. در 
غیر این صورت، کنگره باید قبل از توافق نهایی 
برای جلوگیری از اعتصاب در 8 دســامبر وارد 

عمل شود.«
دانکرت نیز خواســتار اقدام قانونی بالقوه شد 
و از کنگره خواســت که برای تدوین توافقنامه 
آزمایشی به دست آمده در سپتامبر و اطمینان 
از عملکــرد ریل و زنجیــره تأمین بزرگ تــر و باز 
ماندن راه آهن ها و اتحادیه ها به سرعت اقدام 

کند.
در صــورت شــروع اعتصــاب راه آهــن ممکــن 
اســت ســایر صنایــع نیــز آســیب ببیننــد. در 
زمــان تهدید قبلی در ماه ســپتامبر، جیســون 
میلر، رئیس موقت دپارتمان مدیریت زنجیره 
تأمین در دانشگاه ایالتی میشیگان گفته بود 
کــه صنایــع خودروســازی، شــیمیایی، انــرژی 
و کشــاورزی ممکن اســت تحــت تأثیــر منفی 

قرار بگیرند.

بــه نتیجــه مناســب برنامه ریــزی و طراحــی شــده اند. 
پیشــنهادهایی که در ادامه می آیند، هرچند بر اســاس 
نظرســنجی های صورت گرفتــه در ایاالت متحــده و برای 
تعطیالت کریسمس ارائه شده اند، اما بررسی ها نشان 
می دهد که به شکلی کلی می توانند برای هر فروشگاهی 

و در هر زمانی راهگشا باشند.

 دیدن پیش از خرید
یکــی از ســخت ترین بخش های خریــد آنالیــن، ناتوانی 
در دیدن فیزیکی یک محصول قبل از خرید آن اســت. 
برای تجهیز مشــتریان بــه ابزارهایی بــرای تجربه خرید 
آنالین مثبــت، خرده فروشــان الزم اســت به چنــد نکته 

توجه کنند.
اول اینکــه بــرای اطمینــان از اینکه مشــتری 
می داند چه چیزی دریافت می کند، کیفیت 
تصاویــر را بهبــود ببخشــید. بــر اســاس 
نظرســنجی شــاخص انرژی مصرف کننده و 
خرده فروشــی فارســتر در اکتبر 2022، از هر 
پنج مصرف کننــده آمریکایی یــک نفر قصد 
دارد بــه جــای خریــد از فروشــگاه حضوری، 
به شــکل آنالیــن خرید خــود را انجــام دهد. 
بنابرایــن الزم اســت بــرای افزایــش اعتمــاد 
مشتریان هنگام خرید آنالین، از تصاویری با 

وضوح باال استفاده کنید که شامل تصاویر همه گزینه ها 
در اندازه ها یا رنگ های موجود اســت. مقایسه اندازه را 

به کاالهای رایج اضافه کنید. 
به عــالوه می توانیــد با قابلیــت مشــاهده اقــالم از طریق 
واقعیــت افــزوده، وابســته به نــوع محصــول مثــالً برای 
لــوازم آرایش یــا اثاثیه منــزل، یــک گام به جلــو بردارید. 
افزودن ویدئوها به این ترکیب را نیز امتحان کنید. طبق 
بررسی فارســتر، 44 درصد از بزرگساالن ایاالت متحده 
کــه در فضاهــای آنالیــن فعــال هســتند، می گوینــد کــه 
ویدئو محصوالت یک ویژگی مهم برای وب ســایت های 

خرده فروشی است. 

 تقویــت ســایت بــا اســتفاده از نظــرات 
مشتریان

اگــر دیگــر نمی توانیــد تصاویــر را تغییــر دهیــد، بخــش 
بررســی مشــتریان خــود را تقویت کنیــد. طبق بررســی 
فارستر، 66 درصد از بزرگســاالن فعال به صورت آنالین 
در ایاالت متحده فکر می کنند که رتبه بندی ها و نظرات 
مشتریان ویژگی مهمی است که در سایت خرده فروشان 
وجــود دارد. بخــش نظردهــی ســایت لــوازم آرایشــی 
»سفورا« به مشــتریان این امکان را می دهد تا نظرات را 
بر اساس معیارهایی مانند امتیازدهی مشتریان، نوع و 

رنگ پوست، محصول مورد اســتفاده، محدوده سنی و 
محتوا )شامل عکس یا ویدئو باشد یا خیر( دسته بندی 
کننــد. یکــی دیگــر از روش هــای ممتــاز عبارت اســت از 
توانایی جســت و جوی نظرات بر اســاس کلمات کلیدی، 

به عنوان مثال »استفاده آسان« یا »مطابق با اندازه«.

 امکان هدیه دادن
بر اساس داده های نظرسنجی، 44 درصد از بزرگساالن 
فعــال بــه صــورت آنالیــن در ایــاالت متحــده اقالمــی را 
در طــول فصــل خریــد تعطیــالت زمســتانی 2021 بــه 
خانــه شــخص دیگــری ارســال کرده انــد. چــرا؟ برخی از 
مشــتریان ایــن گزینــه را بــرای ارســال هدایــا بــه افرادی 
کــه ممکــن اســت در طــول تعطیــالت آنهــا 
را حضــوری نبیننــد، انتخــاب می کننــد. بــا 
اجــازه دادن بــه مشــتریان بــرای اضافه کردن 
رســید تحویــل هدیــه، بســته بندی هدیــه یا 
افــزودن یادداشــت تبریک در ســفارش های 
خود، ویژگی های هدیه دادن را در ســایت تان 
بهبود ببخشید. مثالً مشــتریان نرداستورم 
می توانند سفارش های شخصی و هدیه ای را 
در یک تسویه حساب ثبت کنند. یعنی آنها 
می توانند گزینه های تکمیلــی متعدد را وارد 
کرده و بســته بندی هدیه یا پیام ها را فقط به 

موارد تعیین شده در یک سفارش اضافه کنند.

 مشتریان فروشگاه نیز مهم هستند
با توجــه به اینکــه از هــر پنج بزرگســال فعال بــه صورت 
آنالین در ایاالت متحــده، یک نفر در حــال برنامه ریزی 
بــرای خریــد بیشــتر از فروشــگاه ها در فصــل تعطیالت 
2022 اســت، به یاد داشــته باشــید که آنهــا همچنان از 
سایت شــما نیز اســتفاده خواهند کرد. در ســال 2021، 
38 درصد از خرید کل سال خرده فروشی آفالین ایاالت 
متحده تحت تأثیر فروش دیجیتالی قــرار گرفت؛ یعنی 
مشــتریان به صورت آنالیــن درباره محصــوالت تحقیق 
می کننــد، امــا آنهــا را از فروشــگاه فیزیکــی می خرنــد. 
برای ارائه بهترین خدمات به مشــتریان فروشــگاه خود 
به صــورت آنالیــن و بــرای کمک بــه بازدیــد از فروشــگاه، 
موجودی فروشگاه را در دسترس قرار دهید. سه چهارم 
بزرگســاالن آنالین فعال در ایاالت متحده فکر می کنند 
در دســترس بودن محصــول در فروشــگاه، یــک ویژگــی 
مهــم بــرای خرده فروشــان در ســایت اســت.  عــالوه بــر 
ایــن بــر اســاس نظرســنجی فورســتر در اکتبــر 2022، 
یک چهارم مشــتریان قبــل از رفتن به فروشــگاه ها برای 
خرید تعطیالت، برنامه ریزی می کنند تا موجودی حاضر 

در فروشگاه را به صورت آنالین بررسی کنند.

ساده هستند. تا حد امکان مشــتریان جدید در استرالیا 
و ایــاالت متحــده ایجــاد کنیــم و ده هــا محصــول جدیــد 
هیجان انگیز را برای فــروش متقابل به مشــتریان فعلی و 

جدیدمان عرضه کنیم.«
کازیز، یک انجمن غیرانتفاعی خدمات مشاوره دیجیتال، 
بازارهای نیوزیلند و ایاالت متحده را ارزیابی کرده و پتانسیل 
قابل توجهی را مشاهده کرده است. بنیان گذاران، میشل 
و جان للمپسیس می گویند: »ایاالت متحده انجمن هایی 
دارد که 10 تا 20 برابر انجمن های اســترالیایی هستند و ما 
مطمئن هستیم که کازیز تجربه و مهارت هایی برای تأثیر 
مثبت بر رشد این ســازمان ها دارد.« این زوج گفتند: »ما 
از فرصــت ارائــه انجمن هــا در ســطح جهانی هیجــان زده 

هستیم.«
دیگر برندگان اســمارت 50 که به دنبال رشــد و پیشــرفت 

هستند عبارت اند از لباس شنا و خرده فروش مد اینفیمس 
سوییم که با رویکرد استرالیایی خود بر بازار ایاالت متحده 
تمرکز کرده و با انجام تحقیقات بیشتر در آژانس ها و روابط 

عمومی در ایاالت متحده آمریکا گسترش خواهد یافت.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 75
6 آذر 1401

ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

30

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

قرن هاســت که فلســفه بازاریابی محصوالت یــا خدمات 
بــرای مصــرف کنندگان وجود داشــته اســت. حتــی پیش 
از پیدایش خــط نیز صنعتگــران به کاالهای خــود طرحی 
همنام )شکلی ابتدایی از ساختن نشان تجاری و تبلیغات( 
می دادند تا مصرف کنندگان بتوانند در یک نگاه به کیفیت 
آنها پــی ببرنــد. امروزه نیــز ما همراه با توســعه فنــاوری به 
روشی روشن تر آغاز به درک عادات مصرف کننده می کنیم 
تا آنچه را بازاریابــی می نامیم، به گونــه ای کارآمدتر انجام 

دهیم. 

1500 قبــل از میــالد؛ پیدایــش نشــان های 
تجاری

تاریخچه بازاریابی بسیار زودتر از آنچه بیشتر مردم فکر 
می کنند، آغاز می شــود. در حالی که درباره چگونگی آغاز 
واقعی بازاریابی دیدگاه های گوناگونی وجود دارد، بسیاری 
از تاریخ نگاران بر این باورند که ایــن مفهوم از حدود 1500 
پیــش از میالد آغــاز شــد؛ زمانی کــه جوامــع بین النهرین 
دست به کار تولید انبوه کاالهایی شدند که نیازمند کنترل 
کیفیــت بــود. تولیدکننــدگان کاالهــا ســاخته های خود را 
با نشــان امضــا )اولین شــکل از نشــان تجــاری( مهــر و به 
خریــداران عرضه می کردند. این نشــان بــه مصرف کننده 
یادآوری می کرد که یک محصول ویژه از یک فروشــنده یا 
بازرگان ویژه آمده و آنها می توانند برای کاالهای با کیفیت 

یکسان دوباره ســراغ آن فروشــنده یا تاجر بروند. این امر 
بــا گســترش تجــارت بیــن کشــورها و جوامــع مختلف در 

دهه های پس از آن اهمیت بیشتری یافت.

 1450 پس از میالد؛ اختراع ماشین چاپ
بــا گــذاری شــتابان در تاریخ بــه ســال 1450 پــس از میالد 
می رســیم؛ زمانی کــه یوهانــس گوتنبرگ ماشــین چاپ را 
اختراع و امــکان بازتولیــد انبوه نشــان ها روی بســیاری از 
انــواع کاغــذ را فراهم کــرد. این اختــراع انقالبــی در دنیای 
بازاریابی به پا کرد، زیرا تولیدکنندگان اکنون می توانستند 
نام تجاری خود را با استفاده از کلمات روی چیزهایی غیر 
از محصــول منتقل کننــد. آنهــا از طریق کتاب، پوســتر و 
مقاله بــه مخاطبان بســیار بیشــتری دسترســی یافتند و 

بدین گونه نخستین شکل از تبلیغات چاپی پدیدار شد.

 1730 تا 1900 میــالدی؛ مجالت، بیلبوردها 
و تبلیغات در فضای باز

 در دهــه 1730 یــک انگلیســی بــه نــام ادوارد کیــو
)Edward Cave( کلمــه Magazine )مجلــه( را از کلمــه 
عربی »مخازین« به معنی انبار برگرفته و بیان کرد. وی با 
هدف ایجاد جذابیــت انبوه برای انتشــارات خود تصمیم 
گرفــت گونه هــای مختلــف از مطالــب خواندنــی را کــه از 
دید او بــرای عموم مــردم لذت بخش بود، شــامل مقاالت، 

 گذری بر تاریخ بازاریابی؛ از حک امضا روی محصول
تا تبلیغات اومنی چنل

 آنـــچه شـــما
خواسته اید!

دگرگونی ابزارهای بازاریابی از قرن 19 تا پیش از تجارت الکترونیک

آغاز تجارت الکترونیک با آمازون کتاب فروش

HISTORYتاریخچه

بازاریابــی از زمانــی کــه انســان ها چیزهایــی را 
می فروختنــد، وجــود داشــت. داشــتن یــک 
محصول یا خدمت برجسته هرگز کافی نیست. 
اگر مردم درباره آن ندانند، به این معنی است که 

هیچ وقت نمی توانند آن را خریداری کنند. 
1839؛ پوســترهای امــالک خصوصــی در لنــدن 
ممنــوع شــد: نخســتین مجــرای بازاریابی چاپ 
کلمات روی هــر چیز و قــرار دادن آن در مناطق پر 
رفت وآمد بود تا مردم آن را ببیننــد. این روش به 
شکل پیش بینی نشــده با بازخورد منفی روبه رو 

شد.
1864؛ نخستین استفاده از تلگراف برای هرزنامه 
انبوه ناخواســته ثبــت شــد: تبلیغاتی کــه بدون 
درخواست مردم منتشر و به آنها ارسال می شود، 
هرزنامه است. یک پیامک در 150 سال پیش نیز 

چنین ویژگی ای داشت.
1867؛ نخســتین مورد ثبت شــده اجــاره تابلوی 
تبلیغاتــی: بــه نظــر می رســد چــاپ پوســترها و 
آویختن آنها بر دیوارها نیاز به بیشتر دیده شدن 
را برآورد نمی کرد. صاحبان مشــاغل چه کردند؟ 

بزرگ ترش کردند!
دهــه 1880؛ نمونه هــای اولیــه نشــان تجــاری 
بــه عنــوان نــام تجــاری: ســاختار قانونــی بــرای 
پاسداشــت نامی کــه به یــک تجارت ویژه اشــاره 
دارد ایجاد شــد تــا مصرف کننــدگان محصول/

خدمات گیج نشوند. 
1905؛ دانشــگاه پنســیلوانیا دوره ای را بــا عنوان 
»بازاریابی محصوالت« ارائه داد؛ به نظر می رسد 
نامی مناسب برای چیزی است که مردم همیشه 

درباره آن اطالعات می خواهند.
1908؛ مدرســه کســب وکار هاروارد افتتاح شــد: 
شــاید این مورد ارتباط بســیار کمی بــا بازاریابی 
داشــته باشــد، به جــز اینکــه ممکــن اســت در 

دانشگاه دوره های بازاریابی داشته اند!
1922؛ تبلیغــات رادیویــی آغاز شــد: عکس های 
قدیمی خانواده ای که شب ها دور یک رادیو جمع 
شــده اند و به برنامه های شــبانه گــوش می کنند 
هنوز هم محبوب است. جای شگفتی نیست که 
کارآفرینان مبتکر و صاحبان مشاغل بزرگ مایل 

بودند از این توجه استفاده کنند.

دهه 1940؛ رایانه های الکترونیکی توسعه یافتند: 
رایانــه  از ابتــدا در خدمــت بازاریابــی نبــود، امــا 
به ســرعت در مســیر تبدیل شــدن بــه مجــرای 

بازاریابی قرار گرفت.
1941؛ نخســتین آگهــی ضبط شــده تلویزیونــی 
پخش شد: تلویزیون ترکیبی مبتکرانه از تصویر 
و صدا را برای جایی ارائه داد که رادیو برای چندین 
دهه بــر آن تســلط داشــت. تلویزیون بــه قدرتی 
تبدیل شد که همچنان بر تبلیغات تسلط دارد. 
دهه 1950؛ بازاریابی تلفنی روندی سازمان یافته 
پیــدا کــرد: باالخــره روزهایــی فرارســید کــه از 
پاســخ دادن بــه تماس های تلفنــی ناخواســته از 

شماره هایی که نمی شناسید، خودداری کنید.
دهه 1970؛ تجارت الکترونیک ابداع شــد: طرح 
خریــد کاال به صــورت آنالیــن بــدون اینکــه هنوز 
آنالین وجود داشته باشد، به ذهن ها رسید. باید 
چند دهه صبر می کردیم تا این مجرای ارتباطی 

ایجاد شود.
دهــه 1980؛ توســعه بازاریابــی بــر اســاس پایگاه 
داده: بازاریابی رابطه مند، پیدایش هرزنامه های 

رایانه ای. 
1984؛ معرفــی بازاریابی چریکــی: گرچه چندان 
با این یکی موافق نیســتیم، اما از زمانی که بشر 
شروع به دادوستد کرد، مردم از شیوه های جدید 

برای بازاریابی استفاده می کردند.
1985؛ انتشارات رومیزی تولید آگهی را همگانی 
کــرد: توانایــی تولیــد و انتشــار رایانــه ای نه تنهــا 
حرفه ای ها، بلکــه مردم عادی را قادر به ســاختن 
انواع بروشور کرد و به هر کسی اجازه داد پوستر 

خود را بسازد.
IMC بــر تبلیغــات و  CRM و  دهــه 1990؛ 
برنامه ریــزی بازاریابــی تســلط یافتنــد: ابزارهای 
ارتباط با مشــتریان )CRM( یک نــوآوری واقعی 
بود. مجموعه اطالعات تماس افراد به بازاریابان 
ایــن امــکان را داد تا مشــتریان خود را بر اســاس 
ویژگی هایشان به شکل کارآمد دسته بندی کنند.
1994؛ آمــازون راه انــدازی شــد: چیزهــای بــزرگ 
گاهــی اوقــات از مــواردی کوچــک شــروع 
می شــوند. فــروش کتــاب در آمــازون آغازگــر 

تجارت الکترونیک شد. 
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شعرها، داستان ها و تفکرات سیاســی منتشر کند. طرح 
چاپ نشریات برای مصرف انبوه عمومی نیازهای جدیدی 
از جملــه به اشــتراک گذاری اطالعــات، یافتــن راهــکاری 
برای دسترســی بــه بیشــترین تعداد افــراد در یــک مکان 
جغرافیایــی را نیــز خلق کــرد. این نیــاز به ایجــاد تابلوهای 
تبلیغاتــی در راه آهن های شــهری در ســال 1850 میالدی 

منجر شد.
نخستین اجاره نصب تابلوی تبلیغاتی در سال 1867 ثبت 
شد و به زودی در آمریکا یک شرکت استاندارد برای مهار 
صنعت پررونق تابلوهــای تبلیغاتی ایجاد شــد. تبلیغات 
در فضــای باز به منبعی بــزرگ برای شــرکت ها، دولت ها و 
افراد تبدیل شد تا در طول جنگ های جهانی اول و دوم از 
آن برای بیــان دیدگاه های خود اســتفاده کننــد. این حوزه 
بازاریابی که به آن Interruptive Marketing می گویند 
)به معنــای قــرار دادن یــک آگهــی یــا محصــول در مقابل 
دیدگان مخاطب بــدون توجه به خواســت یا نیــاز وی( در 
دهــه 1۹00 رونــدی را آغاز کــرد که حــدود 100 ســال ادامه 
داشت. نمونه های رایج و شناخته شده این شیوه تبلیغات 
شــامل اســتخدام ارتش ایاالت متحده از طریق عمو سام 
و رزی ریوتــر  اســت کــه طراحی شــده بــود تــا زنــان را برای 
پیوستن به نیروی کار صنعتی تشویق کند. همان گونه که 
در طول جنگ های بزرگ در آمریکا سازمان های بیشتری 
تصمیــم گرفتند پیــام خود را بــا ایــن روش بیــان کنند، در 

پاسخ به نیازهایی که سر برمی آورد، شکل های 
نوآورانه تر رسانه های تبلیغاتی نیز ایجاد شد.

 دهه 1920 و پــس از آن؛ بازاریابی 
و  رادیویــی  تبلیغــات  یــق  طر از 

تلویزیونی
تبلیغــات رادیویــی یکــی از نوآوری هــای حوزه 
بازاریابی بود. نخســتین تبلیــغ رادیویی پولی 
در ســال 1۹22 پخش شد. شــرکت AT&T در 
مجموع 100 دالر بــرای یک آگهی 10 دقیقه ای 

جهــت تبلیــغ آپارتمان هــای النگ آیلند پرداخــت کرد. تا 
ســال 1۹30 نزدیک به ۹0 درصد از ایســتگاه های رادیویی 
در آمریکا تبلیغات رادیویی را پخش می کردند. آگهی های 
رادیویــی تــا ســال 1۹41 بــه شــکلی شــتابان بــه تبلیغــات 

تلویزیونی تبدیل شدند. 
 1۹41 نخســتین آگهــی تلویزیونــی در اول ژوئیــه 
پخــش شــد؛ ایــن بــازه تبلیغاتــی در اختیــار شــرکت
 Bulova Watch بــود که در مجمــوع ۹ دالر هزینه برای 
آن پرداخت کرد. این مبلغ در مقایسه با میانگین هزینه 

8000 دالری هر بازه پخش امروزی از همه ســو مناســب 
بود! به خاطر داشته باشید که بهای 8000 دالری شامل 
بازه هــای زمانــی Super Bowl در آگهی هــای تلویزیونی 
نمی شــود کــه هزینــه آن بــرای 30 ثانیــه نزدیک بــه پنج 

میلیون دالر است.
دهه هــای 1۹40 و 1۹50 و 1۹60 میــالدی میزبــان شــیوه 
ســاده تر و خانوادگی تــر آگهی هــای تلویزیونــی بــود. 
آگهی هایــی بــا طنیــن دلنشــین و تصاویــری بــا طراحی 
روشــن؛ یک تجربــه جادویــی در عصر طالیــی تلویزیون 
رنگــی کــه بــرای همــه جــذاب بــود. گرچــه آگهی هــای 
تلویزیونــی امــروزه هنوز هــم محبوب هســتند امــا باید 

صحنه را با تبلیغات دیجیتال به اشتراک بگذارند.

 پیدایش ابَررایانه ها
سال 1۹70 طلیعه دنیای شگفت انگیز ابررایانه بود. دیگر 
نیازی به رایانه ای نیست که همه اتاق را پر می کند، آنها 
می توانند روی یک میز اداری جا شــوند! با تبدیل شدن 
ســریع رایانه ها به یک عنصــر اصلی در جامعــه مدرن، 
تبلیغــات تجــارت الکترونیــک، ایمیل هــای موســوم بــه 
هرزنامه و بازاریابی چریکی به واقعیت دنیای دیجیتال 
تبدیل شد. تا سال 1۹۹5 که موتورهای جست و جو مانند 
یاهو و گوگل پدیدار و برجسته شدند، همه این شیوه ها 

در نقش بازیگران کلیدی صنعت بازاریابی بودند.
توسعه انبوه وب سایت ها موتورهای جست و جو 
را بــه پیاده ســازی فنــاوری پاالیش اطالعــات از 
داده هــای غیرضروری بر اســاس آنچــه کاربران 

جست و جو می کردند، هدایت کرد.
راهبرد هــای بازاریابــی ماننــد بهینه ســازی 
موتورهای جست و جو به شرکت ها این امکان 
را می دهــد تــا مشــتریان خــود را بهتــر درک 
کنند، بفهمند آنهــا چه می خواهند، چگونه 
به کارزارهــای تبلیغاتــی ویژه واکنش نشــان 
می دهنــد و در آینــده ممکــن اســت بــه چــه 
چیزی واکنش نشان دهند. این رویکردی ژرف تر و ادارکی 
بــرای بازاریابی ایجاد کرد که بیشــتر از محتــوای مزاحم 
طراحی شده برای هر کاربر بر محتوای انتخاب شده برای 
مخاطبــان ویــژه تمرکــز می کنــد. »بازاریابی هوشــمند« 
اکنون راهبرد های بازاریابی تعاملی و مبتنی بر مشتری 
ارائه می دهــد کــه راه حل هــای بازاریابی از همــه مجاری 
ارتباطــی )اومنی چنــل( را بــا اســتفاده از رســانه های 
اجتماعــی، وبالگ هــا، تبلیغــات در گــوگل و تبلیغــات 

تلویزیونی ایجاد کرده است.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com
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شما به پای خود شلیک می کنید!

INTERVIEWگفت وگو

 نکته ای که خودتان هم به آن 
اشــاره کردید، این بود که مــا می بینیم 
اکوسیستم اقتصاد دیجیتال به چند 
اســم بزرگ گره خــورده و وقتــی به این 
چند کســب و کار حمله می شود، انگار 
به کل اکوسیســتم حمله شده است. 
می دهــد  نشــان  موضــوع  ایــن 
اکوسیســتم به شــکلی نامتقارن رشد 

کرده است. چرا؟
مقصــر این اتفــاق را حکومــت می دانــم که از 

جایی به بعد اجازه نداده کسی رشد کند.

دربــاره  کســی  حتــی   
کســب وکارهای خرد اینســتاگرامی تا 
وقتــی اینســتاگرام فیلتــر نشــده بــود، 
حرفــی نمــی زد. در حالــی کــه تجــارت 
اجتماعــی یکــی از روندهــای نوظهور، 
مهــم و روبه رشــد در جهــان اســت. 
مقصر را صرفــاً حاکمیــت می دانید یا 
مســیر  ایــن  در  نیــز  اکوسیســتم 

اشتباهاتی داشته است؟
ببینید اکوسیســتم نمی توانســته بیشــتر از 
این رشد کند. یک شرکت بزرگ کار خود را از 
یک تیم دونفــره آغاز می کنــد و کم کم به یک 
شرکت با دو، ســه هزار نیروی انسانی تبدیل 
می شــود. این چرخه بایــد با دانــش و پول در 

حرکت باشد.
اگر جایــی متوقف شــود و مثالً در آن شــرکت 
بزرگ دیگر چیزی پیش نرود، نتیجه اش این 
می شــود که مثالً ما رســانه خــوب نمی توانیم 

داشته باشیم.
 چرا؟ چون برای شرکت های بزرگ اکوسیستم 
مهــم نیســت و در نتیجــه بــه رســانه های 
اکوسیســتم هم اهمیتی نمی دهد و برایشان 
پول خرج نمی کند. پس رسانه ای نمی ماند که 
بتواند از کوچک ترها دفاع کند و به رشدشان 
کمک کند. رســانه یک قســمت آن است که 
برایتان مثال زدم، ولی در همه جا همین اتفاق 
می افتد. وقتی چرخه از حرکت بازمی ایستد، 
اکوسیســتم در بخش هــای مختلف ضعیف 

می شود و از بین می رود.
از این طرف هــم حکومت فشــار وارد می کند 
کــه اصــالً کســی رشــد نکنــد. در تجــارت 
الکترونیــک یــک اینمــاد اجبــاری می گــذارد 
و درگاه هــا را می بنــدد و هــزاران داســتان 
می ســازد. باز هــم اینجا کســی نیســت که از 
این کسب و کارها و سنگ هایی که جلوی پای 
اکوسیســتم گذاشــته می شــود، دفــاع کنــد، 
چون کســب و کارهای بــزرگ حاضر نیســتند 
هزینــه بپردازنــد و حتی در مورد این مشــکل 

حرف بزنند.
در نتیجــه نهــاد صنفــی ضعیــف می شــود. 
همــان نهــاد صنفــی کــه دوســتان عضــوش 

هستند و از داخل اکوسیســتم سایتی را هم 
فیلتر می کنند و فقط یک عذرخواهی ســاده 
می کنند. اینها آســیب هایی اســت که باعث 
و بانــی اش کســب و کارهای بــزرگ هســتند و 
حکومتــی کــه همزمــان فشــار مــی آورد و این 
چرخــه در اکوسیســتم حرکت نکرده اســت. 
وقتی چرخه متوقف شود، رســانه های آزاد از 
بین می روند، رویدادهایی که باید رشــد کنند 
نابــود می شــوند، نهادهای صنفــی کوچک و 

بی تأثیر می مانند و... . 
خودخواهــی  خاطــر  بــه  اینهــا  همــه 
کســب و کارهای بــزرگ اســت کــه حاضــر 
نشــده اند بــرای ایــن کارهــا هزینــه بپردازنــد. 
برای اینکه جلوی اینماد بایستیم، اول از همه 
باید کســب و کارهای بزرگی که حتی شــاید از 
آن قانون آســیبی نبیند، حرف بزنند و جلوی 
این تصمیم بایستند، زیرا حرف شان شنیده 
می شــود و درهای حاکمیت به روی آنها بازتر 
اســت. ولی این کار را نمی کننــد، چراکه فقط 

به خودشان فکر می کنند.
این اکوسیســتم ضعیف نه تنهــا طرفدار این 
اســتارتاپ ها و شــرکت های بــزرگ نیســت، 
بلکه پشتش هم نمی ایستد و با کوچک ترین 

شایعه ای نابودش می کند.
ایــن چیــزی اســت کــه قبــالً هــم در قضیه ای 
پیــش آمــد و اتحادیه از ســمت اکوسیســتم 
مورد حمله قرار گرفت. همان زمان باید تلنگر 
می خوردنــد، ولــی آن قــدر دیــد رهبری شــان 
محدود است که متوجه این موضوع نشدند 
و انتظار داشــتند که ما به آنها خرده نگیریم، 
چیزی نگوییــم و حمایت کنیــم. فکر می کنم 
متأســفانه هنــوز هــم متوجــه نشــده اند کــه 
کجــای راه را اشــتباه رفته انــد و بایــد خــود را 

اصالح کنند.
ما در اکوسیســتم بایــد یک چیــز را خوب یاد 
بگیریم و آن هم این است که هیچ کس دیگری 
نیســت که بــه مــا کمــک کنــد و نبایــد انتظار 
کمــک و حمایت از جاهای دیگــر، مخصوصاً 
دولت داشــته باشــیم. به طور کلی هیچ جای 
دنیا چنیــن اتفاقی نمی افتد. اگــر خودمان از 
یکدیگر حمایت نکنیم و به هم کمک نکنیم، 
همگی بازنده ایم. این طور نیســت که اســنپ 
ببرد و ما ببازیم. این کشتی ای است که همه 
با هم سوارش هستیم و همه باید با هم از این 

توفان عبور کنیم.
اگــر بــه کســب و کارهای کوچــک ضربــه وارد 
شــود، پســفردا نوبــت کســب و کارهای بزرگ 
می شــود و کســی از آن در امان نیست. همه 
در هر مقیاســی ممکن اســت ظرف چند ماه 
از بین برونــد. ایــن دیــد خودخواهانــه را الزم 
است کنار بگذاریم، چراکه حتماً به ضررمان 
تمــام خواهد شــد و این بخش هیــچ ربطی به 

حکومت ندارد.
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ایالن دوست دارد همه از ترس اخراج کارشان را درست انجام بدهند، اما مشکل این است
که هیچ کس  در توییتر نمی داند این جونم مرگ شده دقیقًا چه می خواهد؟ 

درباره نادانی فراگیر 
آدمیان 

ماییم نهال 
نابرومند 

میــرزا فصیح الدیــن فصیحــی هــروی 
)زاده بخارا 104۹ - ۹87 ه. ق.( از بزرگان 
هرات بود. فصیحی را »ملک الشعرای 
خراســان« نامیده انــد. او در ســرودن 
قصیــده و غــزل توانــا بــود. اشــعارش 
ســاده و روان و دارای مضامینــی دقیــق 
و عاشــقانه و نزدیک به شاعران سبک 
خراســانی اســت. وی دربــاره نادانــی 

فراگیر آدمیان می گوید:

در مزبله کرمکی سحرگاه
در سینه فکند غل غل آه

ناگه ز فراز فضله ای ریخت
کز یک نفسش به شکر آمیخت

می دید مراد در بر خویش
می کرد سجود اختر خویش

ماییم درین جهانِ بی نور
این کرمِ به فضله گشته مسرور

در مزبله جهان خزیده
در دامن فضله پا کشیده

ماییم نهال نابرومند
گشته به خیالِ اره خرسند

از جلوه برگ و بار محروم
خرسند به میوه های معدوم

ماییم درین نشیمن آز
چون کرکسِ حرص فضله پرداز

شب کورتر از چراغ مرده
از فضله به فیض ره نبرده

این روشنکان تیره آمال
هر لحظه ازین شکسته غربال

بر تارک ما هالل بیزند
زین فضله فیض نام ریزند
خود را فلک دهم شماریم

غافل که ز جهل در حصاریم
باز این چه نوای خون چکانست

کز خون رخ داغ گلستانست 

HINT نکته

خرابکاری بر فرق ایالن

١
باالخره خرید.

چه کسی؟ چه را؟ چرا؟ چطور؟ کجا؟... یعنی شما نمی دانید؟ 
یعنی همین کــه چنــد هفته ایــن ایــالن خوش خط وخــال از 

ستون ما افتاد بیرون، شــما فراموشش کردید؟ 
من که باورم نمی شود. پس مطمئنم وقتی گفتم 
»خرید«، همه تــان با هم گفتید: »بلــه، خرید. 

اون هم چه خریدی!«

٢
بعد از چنــد بــار دست به دســت شــدن توییتر 
توســط فروشــنده و خریــدار، باالخــره ســنبه 
فروشنده ها پرزورتر شد و ایالن ماسک توییتر را 

خرید و خب احتماالً یادتان هست که صاحب جدید، روز اول 
با چه چیزی رفت سر وقت کارمندها! بله، با سینک روشویی 
توالت. خب این می توانســت یک پیام غیرمستقیم نه تنها 
برای رؤســا که حتی برای مسئول شست و شــوی توالت های 
شرکت توییتر هم باشد، اما ایالن غیرمستقیم دوست ندارد، 

برای همین مستقیم عمل کرد.

٣
یعنی چه کار کرد؟ هیچی؛ نه گذاشــت و نه برداشت، در یک 
برنامه زنده رادیویی، فی المجلس و ســرضرب یکی از رؤسای 

اصلی شــرکت را اخــراج کرد. یعنــی نامرد نگذاشــت آن بچه 
چایــی اش را بخــورد. یــک نگاهــی بهــش انداخت کــه طرف 
ماســت ها را کیســه کرد و فهمید دیگر از هر ســمت صدایی 
تولید کند هم فایده ای ندارد و دیگر »بازیده« اســت. چه کار 
کرد؟ بلند شد و در حالی که از خشم در وضعیت انفجار بود، 

بساطش را جمع کرد و رفت.

۴
اما ســینک توالت )ببخشــید رویم نمی شــود 
بنویسیم »کاسه توالت« خانواده رد می شود( 
ایالن حاال حاالها جا دارد. این بزرگمرد عرصه 
مســخره بازی، بعد از آمدن بــه توییتر این قدر 
اخــراج کرد و ترکانــد که یک لحظــه به خودش 
آمد و گفت: »اوه پســر! همه رو کــه نمی توانی 
اخراج کنــی. باالخــره بایــد چنــد نفر تــوی آن  خراب شــده 
بمانند که تو بتوانی رویشــان مدیریت کنــی.« اما اگر آنها 
از ترس اخراج خودشان یا حتی از لج اخراج دوستان شان، 

بلند می شدند و کاری می کردند چه؟

۵
ایالن دوست دارد همه از ترس اخراج کارشان را درست انجام 
بدهند، اما مشکل این است که هیچ کس  در توییتر نمی داند 
این جونم مرگ شده دقیقاً چه می خواهد؟ برای همین هم االن 
در توییتر همه دور خودشان می چرخند و احتماالً به یک فکر 

شیطانی می اندیشند؛ خرابکاری در شرکت!

۶
»دیگــی کــه بــرای مــن نجوشــد، می خواهم ســر ســگ توش 
بجوشــد.« ایــالن دارد دعــا می کنــد کســی از کارمندهایــش 
فارسی بلد نباشد یا اگر بلد باشد این ضرب المثل را نشنیده 
باشد. اما به هر حال احتیاط شــرط عقل است، حتی اگر آن 
صاحب عقل دیوانه ای مثل ایالن ماسک باشد. برای همین 
هم ایشان برای جلوگیری از خرابکاری کارمندها، حضور آنها 
را در دفاتــر کارشــان محــدود کرده اســت. خب راســتش من 
خودم هم نفهمیدم چطوری. یعنی آنها را به دفتر خودشان 
راه نمی دهند؟ اگر راه ندهند، پس چطوری کار کنند؟ اگر کار 
کنند، چطوری خرابکاری نکنند؟ مثالً اگر کارمندی حســاب 
توییتر ترامپ را باز کرد، اما بعد آن گالبی موقشنگ طاقچه باال 
گذاشــت و گفت کــه دوباره بــه توییتــر برنمی گــردد، تکلیف 
چیست؟ آیا آن کارمند کم کاری کرده؟ خرابکاری کرده؟ نیاز به 

اخراج درمانی دارد؟ اصالً چه کار می شود کرد؟

٧
ای بخت ورا سوار گاری نکنی

از شهر و دیار خود فراری نکنی
»گنجشک توییتر« که گشودی پر و بال

»بر فرق ایالن« خرابکاری نکنی
»شعر از عمران صالحی با خرابکاری بنده«

شب نوشته های یک بچه نوآور! (۶8)

شوخی شوخی کارهای بد نکن
پرده 1: امــروز ســامان و مهــدی را فرســتادم جنس ها را 
تحویــل بگیرنــد و بیاورنــد؛ وقتی رفتنــد به فکــر افتادم 
بهتر بود سامان را نمی فرستادم، قیافه اش خیلی تابلو 
اســت، ولی دیدم هر کدام از بچه ها رفتــه بودند به یک 
دلیلی تابلو بودند، نمی شــد خودم هم بروم. 
باالخــره مــن مدیر هســتم و درســت اســت 
کــه خوش تیپــی تــوی خونــم اســت و ظاهرم 
مناسب خیلی جور کارها، ولی هزار جور کار 
فوری بــرای انجام دادن روی ســرم ریخته بود 
و درست وقتی هم داشــتم زبان باز می کردم 
تا بگویم خودم مــی روم، کامیار گفــت: »اگه 
رفتی و گرفتنت چی؟« سمیرا بالدرنگ ادامه 
داد: »ای بابا! نگرانی برای وقتی بود که به قول 
تو خوشــگال رو می گرفتــن. حاال خوشــگل و 
بدگل رو درهم می گیرن.« این هم یکی از آن وقت هایی 
شد که دل شــوره گرفتم و پیش خودم گفتم نکند واقعاً 

خوشــگل ها را بگیرنــد و این گونــه بــود کــه بــرای نرفتــن 
پافشاری کردم و سامان و مهدی را فرستادم. سمیرا هم 
به شوخی گفت: »بله این جوری بهتره. سامان رو هر کس 
هم اشتباه کنه و بگیره، خیلی زود پس می فرسته پیش 

خودمون.« 
پرده 2: پس از آن همه بررسی و باال پایین کردن، جنسی 
را که سامان می خواست پیدا کرده و سفارش دادیم، اما 
پرداخت پولش هم داستان شد. فریبا و سمیرا که چند 
بار با من برای بودجه بندی کلنجار رفته و در پایان پرچم 
سفید بلند کرده بودند، از چپ و راست متلک گفتند که 
اگر خودت هم آلوده این کار نبودی، این قدر راحت برایش 
پول جور می شــد؟ حاال با ســامان بنشــینید و کیفش را 
ببرید، ما هم برویم و بیایم و شاهد باشیم جنس تان که 
رسید و از خماری درآمدید، باالخره یک تکانی می خورید 

و کار مفیدی انجام می دهید؟ 
پرده 3: گفته بود جنس ما سه روزه آماده می شود، شاید 
هم زودتر. حاال که نزدیک به 10 روز گذشــته و 168 تلفن 
زدیم که 170 تاش بی پاســخ ماند، طرف خــودش زنگ زد 
و بدون یک کالم کــم یا زیاد گفت: »جنس تون رســیده. 
تــا گرفتــاری درســت نشــده، بیایــد و ببرید« که ســامان 

و مهــدی را فرســتادم. نگران بودم یکی ســر قــرار تحویل 
جنس به این جوانک ها گیر بدهد، گفتم بهتر است پول 
همراه شان نباشــد؛ جنس را که دیدند، شماره بدهند تا 
پولش را  واریز کنم. مهدی زنگ زد کــه این یارو می گوید 
فقط نقدی کار می کند، آن هم باید چک پول جدید باشد 
یا دالر. دست به دامن کامیار شــدم تا از هر راه درست و 
نادرســتی که بلد اســت، پول نقد جور کند. دوباره ناچار 
شــدم با فریبا کلنجار بروم تا راهی بــرای این پرداخت در 
حساب و کتاب ها ردیف کند که فردا دفاترمان مشکل دار 

نشود. 
پرده آخر: سامان در سکوت درگیر سرهم کردن قطعات 
بــود. وقتــی کلیــد دســتگاه را زد، گفتــم حــاال می شــود 
نفس راحتی بکشــم ولــی نشــد، کار نمی کرد. امــروز که 
ســه روز از تحویل جنس گذشــته، هنــوز ســامان درگیر 
اســت. فروشــنده می گویــد جنســش مشــکل نــدارد و 
بقیــه اش بــه خودمــان مربــوط اســت. فریبــا هــم نگران 
حساب و کتاب هاســت و محمــد کــه تــازه از مرخصــی 
برگشــته، می گویــد: »چــرا آنالیــن از ســازنده ســفارش 
ندادید؟« و من می ترســیدم شوخی شــوخی یک کار بد 

انجام بدهم.
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