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یکی از موضوعات تکرارشونده در 10 سال حضورم 
در اکوسیستم استارتاپی کشور مربوط به راه اندازی 
رســانه برای کســب وکارها بوده اســت. پرســش یا 
درخواســت دوســتان اســتارتاپی و گاهی آشــنا با 
رســانه یا آنها که به تازگی با جذابیت های رسانه و 
کار رسانه ای آشنا شده اند، تقریباً به یک موتیف 
قدیمــی تبدیــل شــده کــه بــر ســر آن بــا صاحبان 
کسب وکار بحث های داغی داشته ام. پرسش هم 
این اســت: »بهتر اســت خودشان رســانه ای برای 
کسب وکارشان راه بیندازند یا اینکه 
بــه ســراغ رســانه های تخصصــی و 

عمومی موجود بروند؟«
بــه  عبارتــی بــرای کســب وکارهای 
ایرانــی، به خصــوص وقتــی بــزرگ 
می شــوند، یک وسوســه خطرناک 
این اســت که بــرای توســعه ادبیات 
تخصصی حوزه و بازار فعالیت شان، 
مفهوم ســازی روی اولویت هــا و 
گفتمــان تخصصی شــان و البتــه 
تأکیــد بــر دســتاوردها و نوآوری هــا و کالً اهمیــت 
کسب وکارشــان بروند و یک رســانه راه بیندازند و 
خود را محتاج رسانه ها نکنند و دردسر سروکله زدن 
با آنهــا را یک بــار برای همیشــه از خــود دور کنند. 
از بانک هــای مختلــف گرفته تــا اســتارتاپ ها هم 
دیده ایم که تالش های ناموفقــی در این  خصوص 
کرده اند. هنوز هم وقتی درباره اهمیت رسانه برای 
کسب وکارها در بسیاری از استارتاپ ها می گوییم، 
از وبالگ های خبری کسب وکارشان مثال می آورند 
که با اســتخدام دو، ســه خبرنگار، آنهــا را در ذهن 

خود رسانه هایی کارا و تأثیرگذار می پندارند.
اما واقعیت این اســت که فرمول راه اندازی رسانه؛ 
هرچقدر هم مستقل توســط خود کسب وکارها، 
سال هاســت که شکســت خــورده اســت. فرمول 
دولتی-حکومتی اش نیز چنین شکستی را تجربه 
کرده است. در ســال های گذشته سردبیر حداقل 
سه هفته نامه بوده ام که یک نهاد عمومی )بخوانید 
دولتی( مالک و سرمایه گذار آنها بوده اند. همه آنها 
با وجود داشــتن تحریریه های حرفــه ای و کاربلد و 
تأثیرگذاری های مقطعی، در نهایت نتوانستند به 
رسانه هایی ماندگار تبدیل شوند. فرمول رسانه ای از 
آنِ خود، گویا هیچ جا برای کسب وکارها و سازمان ها 
جواب نمی دهد. حاال که در همین شــماره کارنگ 
گزارشی از همکارانم دیدم که چطور سایت فیوچر 
که رسانه وی سی معروف اندریسن هوروویتز است، 
شکســت خورده، بار دیگر با خودم به نمونه هایی 
در اکوسیســتم اســتارتاپی فکر کردم که هنوز زور 
می زنند به  جــای بزرگ کردن و تقویت رســانه های 
مســتقل برای خود رسانه ســازی کنند. الزم است 
یادآوری کنــم درباره وی ســی ای حــرف می زنیم که 
یک پورتفولیوی 600 میلیارد دالری دارد و مشکلی 
با پول خرج کردن و استخدام خبره ترین خبرنگاران 
ســی ان ان و نیویورک تایمز و اینســایدر و وایرد هم 
نداشته است! )بله کنایه ام را درست متوجه شدید؛ 
فیوچر از همه این رســانه ها خبرنگار جــذب کرده 
و تحریریــه پروپیمانــی را شــکل داده بــود(. بحث 
بر ســر یک فرمول و وسوســه ناکام اســت که فقط 
بودجه های بزرگ را می بلعد و  مدتی برای تعدادی 

کارمند-خبرنگار اشتغال زایی می کند.
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رئیس کل گمرک ایران از افزایش ارزش صادرات شرکت های دانش بنیان خبر داد

جهش90درصدی
رئیس کل گمرک ایران عملکرد شــرکت های دانش بنیان 
در حــوزه تجــارت خارجی را که در فهرســت فعــاالن مجاز 
اقتصادی گمــرک قــرار دارند، اعالم کــرد که بر اســاس آن، 
ارزش صــادرات ایــن شــرکت ها ۹0 درصــد افزایــش  یافته 
اســت. علیرضــا مقدســی در خصــوص عملکــرد تجارت 
خارجی شرکت های دانش بنیان در هفت ماهه سال جاری 
گفت: »میزان تجارت خارجی شرکت های دانش بنیان که 
در فهرســت فعاالن مجــاز اقتصــادی گمــرک )AEO( قرار 
دارنــد، در این مدت بیــش از ۵۲ هزار و ۹۳۹ تــن و به ارزش 

بیش از ۲۴۹ میلیون و ۳۳۷ هزار دالر بوده است.« 
رئیس کل گمرک ایــران با اشــاره به اینکــه در حال حاضر 
تعداد 6۴ شــرکت دانش بنیان در فهرســت فعاالن مجاز 
اقتصادی گمــرک )AEO( قــرار دارند کــه از این تعــداد ۳۳ 

شــرکت در حوزه صــادرات غیرنفتی و ۵۴ شــرکت در رویه 
واردات دارای فعالیت تجاری بوده اند، در خصوص میزان 
صادرات و واردات این شرکت ها در هفت ماهه سال جاری 
اظهار کرد: »در این  مدت از مجموع تجارت خارجی توسط 
شرکت های دانش بنیان 1۴ هزار و ۹۷۵ تن و به ارزش حدود 
۴۳ میلیون و 1۷۲ هزار دالر به صادرات غیرنفتی و ۳۷ هزار 
و ۹6۴ تن به ارزش ۲06 میلیون و 16۵ هــزار دالر به واردات 

اختصاص داشت.« 
طبق اعالم گمرک، مقدســی افزود: »در ایــن مدت میزان 
صادرات این شــرکت ها به لحاظ وزنی یک درصد کاهش 
داشــته، اما از حیث ارزش ۹0 درصد افزایش  یافته است. 
میزان واردات هم در این مدت به لحاظ وزنی پنج درصد و از 

نظر ارزشی 1۲/۵ درصد کاهش داشته است.«

کسب وکارهای دانش بنیان آسیب دیده 
از قطعی اینترنت حمایت می شوند

ارائهتسهیالتتاسقف۱0میلیاردتومان
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور 
از اختصــاص تســهیالت جدیــد از ســوی صندوق نــوآوری 
و شــکوفایی بــرای حمایــت از کســب وکارهای اینترنتــی 

دانش بنیان آسیب دیده خبر داد. 
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور 
و رئیس هیئت عامــل صندوق نــوآوری و شــکوفایی به فکر 
کســب وکارهای اقتصاد دانش بنیان افتاده و اعالم کرده  اند 
برای هر شرکت تا 10 میلیارد تومان تسهیالت در نظر گرفته 
شــده اســت که با نرخ ترجیحی و به صورت یکجا پرداخت 
شــده و در یــک دوره 1۲ماهــه بازپرداخــت می شــود. مالک 
تشــخیص آســیب دیدگی ایــن شــرکت ها کاهــش حداقل 
۲0درصــدی تعــداد نصــب، کاربــر فعــال و میــزان بازدیــد یا 
ترافیک داده آنها در مهر 1۴01 نسبت به مرداد 1۴01 است. 

بــر اســاس گفته هــا، ایــن تســهیالت شــامل شــرکت هایی 
می شود که فروش سال 1۴00 آنها کمتر از ۵0 میلیارد تومان 
باشد. این تسهیالت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و 
صندوق های پژوهش و فنــاوری با نرخ ۹ درصــد و با حداقل 
تضامیــن و وثایــق مــورد نیــاز و از طریــق بانک هــای همــکار 
صندوق با نــرخ 1۲ درصــد پرداخــت شــده و بازپرداخت آن 
پس از گذشت شش ماه از تاریخ دریافت تسهیالت توسط 

شرکت، آغاز خواهد شد.
روح هللا دهقانی فیروزآبادی که معتقد است کسب وکارهای 
اینترنتی و پلتفرم ها در افزایش بهره وری، خلق ثروت و ایجاد 
اشــتغال در کشــور نفش مؤثری دارند، اظهار کرد کــه در دو 
ماه اخیــر فعالیت شــماری از کســب وکارهایی که از بســتر 
اینترنت و فضای مجازی بــرای ارائه خدمــات و محصوالت 
خود اســتفاده می کردند، با مشــکالتی مواجه شده  است. 

در همین راســتا دولت با تدوین و ابالغ آیین نامه حمایت از 
کسب وکارهای اینترنتی تالش می کند خسارت های ناشی از 
اختالالت اینترنت را برای این کسب وکارها به حداقل برساند 
و فضایی فراهم کند که آنها بتوانند با بهره گیری حداکثری از 
زیرساخت ها و بســترهای داخلی و پایدار، نقش مؤثری در 

توسعه اقتصاد و اشتغال داشته باشند. 
او ادامــه داد: »تعــداد قابــل توجهــی از پلتفرم هــا و 
کسب وکارهای اینترنتی آســیب دیده، در گروه شرکت های 
دانش بنیان و خالق هستند. صندوق نوآوری و شکوفایی نیز 
بســته ای برای کمک به این شــرکت ها تدارک دیده تا با این 
اقدام، فرصت مناسبی برای بهبود این کسب  وکارها و انطباق 

با شرایط پیش آمده فراهم کند.« 
دهقانی با تأکید بر اینکه تســهیالت هر شــرکت متناسب 
ماهیــت فعالیــت آن و شــرایطی کــه در آن قــرار دارد تعیین 
می شــود، گفــت: »شــرکت های دانش بنیــان و خــالق مورد 
نظــر عمدتــاً در یکــی از حوزه هــای »پلتفرم های کاربــردی و 
کســب وکاری«، »نرم افزارهــای محتوامحــور«، »آمــوزش 
مجازی« یا »صنعــت بازی هــای اینترنتی« فعالیــت دارند 
یا بازاریابــی و فروش محصــوالت آنها از طریــق پلتفرم های 

خارجی انجام شده است.« 
علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی 
با تأکیــد بــر اینکــه یکــی از جهت گیری هــای راهبــردی این 
صنــدوق، حمایــت از شــرکت ها در شــرایط خــاص اســت، 
جزئیات این بســته حمایتی را اعــالم کرد. طبــق گفته های 
او، مبلغ تســهیالت هر شرکت معادل شــش برابر مجموع 
هزینه های حقوق و دستمزد شرکت بر اساس فهرست بیمه 

مهرماه 1۴01در نظر گرفته شده است. 
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تعدیل نیرو در صباایده
هلدینــگ صباایــده بخشــی از 
ســرویس های دیجیتــال مارکتینــگ خود 
را تعطیــل و با گروهــی از همــکاران خود در 
بخش های فعــال در دیجیتــال مارکتینگ 

خداحافظی کرده است.

 شرکت لوازم یدکی تپسی
تپســی برای فروش لــوازم یدکی و 
ارائه خدمات خودرویی به سفیران ، شرکت 
جدید نوآفرینان بهراد پارس را با سهام داری 

100درصدی به ثبت رساند.

تغییر مسیر فینوهک
رویداد فینوهک با توجه به شرایط 
پیش آمــده در جامعــه تغییــر مســیر داد. 
فعالیت های عمومی فینوهک متوقف شد، 
ولی ارائه خدمات به پنج هزار شرکت کننده 

و  ۲0 تیم تأییدشده محدود نخواهد بود.

بی عالقگی به نمایشگاه تلکام
اتحادیــه  هیئت مدیــره  عضــو 
صادرکنندگان صنعــت مخابرات گفته به 
دلیل کیفیت پایین نمایشگاه تلکام و رکود 
کسب و کارهای حوزه فاوا، تمایلی به شرکت 

در این نمایشگاه وجود ندارد.

زمانــی کــه شــدت و تسلســل حــوادث و جریان هــا زیاد 
اســت، فرصت برای فکر کردن کمتر می شود. به همین 
خاطر باید به گذشــته رجوع کنیم و ببینیــم آنچه امروز 
در حال تجربه آن هســتیم، در گذشــته چگونــه و با چه 
کیفیتی رخ داده و پیشینیان ما چه انتخاب هایی کرده اند. 
آنچه امروز برای کسب وکارهای شناخته شده ایرانی در 
حال رخ دادن است، زنگ خطری را برای همه ما به صدا 
درآورده است. جالب است که آنچه امروز برخی به دنبال 
آن هســتند، راهی رفته شــده در روزهای پــس از انقالب 

اسالمی است.
دربــاره زندگی و زمانــه کارآفرینــان ایرانی کارهــای زیادی 
انجام نشــده اســت؛ در میان معدود کارهای اندکی هم 
که انجام شــده، بــه کارآفرینــان فعــال در اقتصــاد امروز 
کمتر پرداخته شــده اســت. اگــر از کنــار برخــی کارهای 
زندگینامه ای تخت و ســطحی که صرفــاً برخی مطالب 
در آن به صورت طوطی وار بیان شده، گذر کنیم، کارهای 
قابل قبولی می بینیم. دکتر علی اصغر ســعیدی یکی از 
افرادی است که در سال های اخیر کتاب های قابل تأملی 
در زمینه کارآفرینان ایرانی منتشر کرده است. تمرکز او 
هم بر موقعیت صاحبان صنایع در ایــران عصر پهلوی 
بوده اســت. یکی از کتاب های او دربــاره زندگی و کارنامه 
علی خسروشــاهی اســت؛ بنیان گذار کمپانــی مینو که 
بعد از انقالب مصادره شــد. علی خسروشــاهی عموی 
دارا خسروشاهی، مدیرعامل فعلی اوبر است. در کتاب 
دکتــر ســعیدی و در فصل هشــتم بــه موضــوع رابطه با 
دولت پرداخته شده؛ موضوعی مهم برای فعاالن دنیای 
کارآفرینی. مطالعه این فصل نشان می دهد که کارآفرین 
ایران امروز هنوز گرفتار همان مسائلی است که پیش از 
این مانع فعالیت و توسعه می شده است. در صفحه ۲۲۹ 
کتاب نوشته شده: »آنگاه که موج انقالب شدت گرفت، 
صاحبان صنایع نتوانســتند بــه کمک شــاه و مقابله با 
انقالب بیایند و کامالً واکنشی خنثی در برابر این تحوالت 
نشــان دادند. یکی از دالیل ایــن بود که بســیاری از آنها 
خود را وابســته به رژیم پهلوی نمی دانستند و دسته ای 
دیگر هم به پیروی از مکتب دایی جان ناپلئون، سرنوشت 
کشــور را در دســت انگلیــس و آمریــکا می دانســتند و 
دخالت خود را بی نتیجه.« حسن خسروشاهی )فرزند 
ارشــد علی خسروشــاهی( که در مدیریت شرکت مینو 

وظیفــه حــل مشــکالت بــا دولــت را بر عهــده داشــت، 
می گوید: »نه رانت بگیــر بودیم، نه از تســهیالت دولت 
استفاده می کردیم؛ بلکه عمده وقت و انرژی ما صرف رفع 
مشکالت دولتی می شد.« این جمله ای است که عموم 

کارآفرینان امروز ایرانی هم می توانند بگویند.
از این گزاره ها در کتاب زیاد اســت و چند کتاب تحلیلی 
دیگــری هم کــه از ایــن ســری و به قلــم همین نویســنده 
منتشــر شــده، داســتان غمبــاری اســت از گذشــته کــه 
گویی آینه ای اســت جلوی کارآفرین امروز. کســب وکار، 
اصالح طلــب و اصول گــرا نــدارد؛ کســب وکارها اقتصاد 
کشور را جلو می برند و کیفیت زندگی را ارتقا می دهند. 
مدیریــت و ســاختن و نگه داشــتن کســب وکارها نه کار 

سیاســیون، بلکه کار مدیرانی است که برای 
انجام کارشــان بایــد ســال ها تجربه داشــته 
باشــند؛ دانش زیــادی در بســیاری زمینه ها 
کسب  کرده باشند و مهارت پیاده کردن آنچه 
را در طول زمان آموخته اند، داشته باشند. هر 
کسب وکار و فعال اقتصادی و هر کارآفرینی 
در اکوسیســتمی فعالیــت می کننــد کــه در 
طول زمان شــکل گرفته  اســت. اکوسیستم 
هم چیزی نیســت که یک شــبه خلق شــود، 
ولی می شود یک اکوسیستم را در یک شب 

نابود کرد. 
این اتفاق بــرای فعــاالن اقتصاد صنعتــی ایــران یک بار 
بعــد از انقــالب اســالمی رخ داده و امــروز کمتــر کســی 
است که حاضر باشــد از مصادره های اول انقالب دفاع 
کند. آنچه آن زمــان رخ داد، نتیجه شــور انقالبی بود که 
می خواست یک شــبه اکوسیســتم دیگری را جایگزین 
قبلی هــا کنــد؛ کاری کــه ســال ها اقتصــاد ایــران را عقب 
انداخت. اکوسیستم مانند لباس نیست که آن را بکَنیم 

و با یکی بهتر از قبلی جایگزینش کنیم.
شنیده ام این روزها برخی می گویند اگر دیجی کاال برود، 
جایش آمــازون می آید! یا مثالً اگر اســنپ برود، جایش 
اوبر می آید! ده ها ترکیب دوتایی مثل اینها را شــنیده ام 

که به کل عاری از معنا هستند. 
دیجــی کاال و بســیاری از کســب وکارهای موفــق ایرانــی 
محصول ســال ها تالش بی وقفه هستند. ممکن است 
از نظر فنی و ده ها بُعد دیگر ضعف هایی داشــته باشند 

و ما هم نقدهایی به آنها داشته باشیم، ولی این همه آن 
چیزی است که امروز داریم؛ به عبارتی دیجی کاال و سایر 
کســب وکارهای شناخته شــده اقتصاد نوآوری خالصه 
آن چیزی هســتند که در این ســال ها ســاخته شده اند. 
هدف ما باید توسعه این مسیر و هموار کردن مسیر برای 
ساخته شدن ده ها دیجی کاالی دیگر باشد؛ اینکه تصور 
کنیم می توانیم با نابود کردن یک کسب وکار  و فلج کردن 
یک اکوسیســتم چیزی بهتر بیاوریــم؛ یــا از روی نادانی 

است یا تالش عامدانه برای ویران کردن ایران.
امروز کارآفرین ایرانی مانند همتایان دوره  پهلوی اش، با 
انبوه مسائل ریزودرشتی سروکار دارد که باید برای حل 
آنها زمان بگــذارد. حاال به مســائل آنها کســانی اضافه 
شــده اند که بــا یــک برنامه حساب شــده از 
چند ســال قبــل تــالش می کننــد کارآفرین 
ایرانــی را شــرمنده کننــد و بــا بدنام کــردن 
نام های موفق کاری کنند که کسب وکارهای 
موفق ایرانی خالی از اســتعدادهایی شوند 
که می توانند چرخ های اقتصاد این کشــور 

را بچرخانند. 
بــه کســی نمی توانــم ایــرادی بگیــرم و 
می دانــم بســیاری از آنهایی که بــه نام های 
شناخته شــده حملــه می کننــد، بــا کســی 
دشــمنی ندارند؛ آنها درد دارنــد و صــدای درد آنها باید 
شنیده شود، ولی با ســنگ زدن به قطار در حال حرکت، 
هیــچ تغییــر مثبتــی رخ نمی دهــد؛ ممکــن اســت برای 
لحظاتی خالی شویم، اما درد هنوز درد است و سر جای 

خودش.
البته کارآفرینان امروز باید مراقبت کنند ناخواســته در 
میانه موضوعاتی قرار نگیرند که انتخاب خودشان نبوده 
اســت. کارآفرین ایرانی برای زندگی در این دنیای جدید 
باید آماده تر از گذشــته باشــد؛ بــا دســت فرمان قدیمی 
نمی توان مسائل جدید را حل کرد. اگر تا دیروز مالیات و 
بیمه و انواع نهادهای تنظیم گر تالش می کردند آنها را از پا 
بیندازند، امروز کسان دیگری پروژه جدی  شرمنده سازی 
را با تمام قوا به پیش می برند. آنهایی که می خواهند در 
این شرایط کار کنند و از این اکوسیستم و آنچه ساخته 
شده، حفاظت کنند، راه سختی در پیش دارند و برای این 

راه باید راهکار داشته باشند.

سخنی با آنها که می پندارند 

 با زمین خوردن دیجی کاال

 آمازون به ایران می آید
برخی تالش می کنند کارآفرین ایرانی شرمنده باشد که کار می کند؛ واقعاً چرا 

کسی که در ایران امروز کسب وکار دارد باید شرمنده باشد؟

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

اسپاتیفای و اپیک گیمز هم از ایالن ماسک حمایت کردند

فازجدیددعوایتوییترواپل

REPORTگزارش

ایالن ماســک موجــب بــاال گرفتن دعــوای قدیمی 
میــان اپــل و توســعه دهندگان اپلیکیشــن بر ســر 

هزینه های اپ استور شده است.
تیم ســوئینی، مدیرعامل اپیک گیمــز و دنیل اک، 
مدیر اســپاتیفای، از ماســک به دلیل انتقــادش از 

اپل حمایت کردند.
زمانی  که ماسک در حال خریداری توییتر بود، یکی 
از مدیــران اجرایی ایــن مشــکل را پیش بینی کرده 
و گفته بــود که ماســک توجه را بــه موضوعی مهم 

جلب خواهد کرد.
ماسک به اختالف میان اپل و برخی از بزرگ ترین 
توسعه دهندگان اپلیکیشن دامن زده است. او که 
به تازگی مالک توییتر شده، روز دوشنبه، علیه این 
شرکت انتقاد کرد و گفت که اپل سه تخلف انجام 
داده است؛ متوقف کردن هزینه تبلیغات در توییتر، 
تهدید توییتر به کنار گذاشتن اپلیکیشن این رسانه 
اجتماعی از اپ استور و دریافت هزینه ۳0درصدی 

از فروش محتوا از طریق اپ استور.
ایالن ماسک در ۲۸ نوامبر در توییتر نوشت که اپل 
کنترل توزیع برنامه برای آیفون و آی پد را در اختیار 
دارد و ۳0 درصد از هزینه برخی خریدهایی را که در 
اپلیکیشن های آی اواس انجام می شود، اگر باالتر 
از حد معینی باشند، به خود اختصاص می دهد؛ 
برای مثال خریدهایی که درون بازی انجام می شود. 
این شرکت اکثر برنامه نویسان را وادار می کند که از 
سیستم پرداخت درون برنامه ای بومی اپل استفاده 
کننــد و این باعــث کاهش قابــل توجه درآمــد آنها 
می شود. البته اپل این الزام را برای برنامه هایی مثل 

نتفلیکس و اسپاتیفای کمی کاهش داده است.
از  اپلیکیشــن  توســعه دهندگان  از  بســیاری 
هزینه هایی کــه اپل به آنها تحمیل کــرده، ناراضی 
هســتند، اما فقط تعداد کمی از آنهــا حاضرند در 
این باره صحبت کرده و دسترســی خود به کاربران 

این شرکت را با ریسک مواجه کنند.
شــرکت اپیک گیمــز مکانیســم پرداخــت خــود را 
راه اندازی کرده تا از هزینه هــای اپل اجتناب کند و 
در سال ۲0۲0 نیز از اپل شکایت کرد. قاضی پرونده 
در ســال ۲0۲1 حکم را صادر کــرد و اپل این حکم را 
یک پیروزی قاطع خواند، اما برای بخشی از آن نیز 
درخواســت تجدیدنظر کرد. چنان  که اپیک گیمز 

نیز درخواست خود برای تجدیدنظر را ارائه داد.
تیم سوئینی، مدیرعامل اپیک گیمز، انحصار اپل 
بــرای توزیــع اپلیکیشــن ها را غیرقانونــی خوانده و 
می گوید که این کار برای . گفتمان آمریکایی است 
و این کار با ذخیره داده های حساس مشتریان در 
یک مرکــز داده های دولتی، معترضــان چینی را به 

خطر می اندازد.
ســوئینی همچنین در یک توییت جداگانه گفت 
که اپل برنامه فورت نایت را در اپ اســتور مســدود 
کرده است. او همچنین گفت که آیا آنها با توییتر، 
اسپاتیفای، فیس بوک و نتفلیکس نیز چنین کاری 
می کنند؟ در کدام نقطه این ســاختار پوسیده فرو 

می ریزد؟

البته شــرکت اپیک گیمز به درخواست اینسایدر 
برای اظهارنظر پاسخی نداد.

دنیــل اک، مدیرعامــل اســپاتیفای هــم به صورت 
بی سروصدایی از ماســک حمایت کرد. او که یک 
کارآفرین ســوئدی اســت، توییت های ماســک در 
انتقــاد از اپل را بازنشــر کرد، امــا اظهارنظر دیگری 

نکرد.
اسپاتیفای در سال ۲01۹ به دالیل مالیاتی شکایتی 
را از اپل به واضعان مقررات ضدانحصاری اروپا ارائه 
داده، اما اتحادیه اروپا هنوز تصمیم نهایی را صادر 
نکرده اســت. البته برنامه اسپاتیفای همچنان در 

اپ استور در دسترس است.
یکــی از کارآفرینان، مــدت کوتاهی پــس از آنکه 
ماســک توییتر را خرید، پیش بینی کرده بود که 
ماســک با اپــل درگیر خواهد شــد. »کریســتین 
اوونز« در سوم نوامبر در یک توییت نوشته بود: 
»مشتاق است ببیند وقتی ایالن ماسک متوجه 
شود که اپ اســتور مالیات ۳0درصدی می گیرد، 
یعنی از هر هشت دالر اشتراک توییتر آبی، ۲.۴ 

دالر خواهد گرفت، به مبارزه برمی خیزد.«
اوونــز، مدیرعامــل و بنیان گــذار اســتارتاپ 
پــدل )Paddle( اســت. پــدل یکــی از نخســتین 
شــرکت هایی بــود کــه بــرای مقابلــه با سیســتم 
پرداخت درون برنامه ای اپل استور، یک سیستم 
پرداخت جدید به نــام Paddle IAP را راه اندازی 
کرد. البته این سیســتم پرداخت هنــوز در حال 
آزمایــش اســت و عرضــه آن به کشــمکش های 

قانونی اپل در این زمینه بستگی دارد.
اوونز به اینسایدر گفت: »با توجه به اینکه تنها 
راه پرداخت برای توییتر آبی خرید درون برنامه ای 
اپل استور بود، از واکنش ماسک تعجب نکردم. 
این نشــان می دهد که اخــذ هزینــه ۳0درصدی 
از ســوی اپل چقــدر زیاد اســت. من خوشــحالم 
که ایالن در حال مبارزه علیه آن اســت. بهترین 
چیــزی کــه رخ خواهــد داد، آگاهــی گســترده ای 
اســت کــه بــرای مصرف کننــدگان بــه ارمغــان 

می آید.«
البته ماسک ممکن اســت در این مبارزه متحد 
قابل اعتمادی نباشــد. بــرای مثال اپــل از برخی 
توسعه دهندگان اپلیکیشن در سال اول به جای 
۳0 درصــد، 1۵ درصــد هزینــه دریافــت می کند؛ 
بنابرایــن اگر اپــل و توییتــر بتوانند بــه این طریق 
اختالف شــان را حل کنند، ممکن است ماسک 
از موضع خود عقب نشینی کند. او قبالً توییتی 
منتشــر کرده بود که تصویر یک بزرگراه بود و دو 
گزینه را نشــان مــی داد؛ یا »۳0 درصــد پرداخت 
کن« یا »به جنگ برو« و خودرویی در این بزرگراه 
بود که در مسیر »به جنگ برو« حرکت می کرد.

اوونــز می گوید کــه هم ماســک را دوســت دارد و 
هــم از او متنفر اســت. به گفتــه او ماســک یک 
شــخصیت تفرقه افکــن اســت. او در کار خــود 
مهارت دارد، چه راه اندازی یک گفتمان عمومی 

درباره چیزی باشد، یا انجام کاری.

»جک ما«، بنیان گذار علی بابا، در ســال ۲0۲0 از دید عموم 
ناپدیــد شــد. گزارش هــا حاکــی از آن اســت که او شــش ماه 

گذشته را در توکیو زندگی کرده است.
او مخاطبان زیادی داشــت و در ســال ۲0۲0 مقامات چینی 
را خشمگین کرد و پس از آن از دید عموم پنهان شد. »ما« 
اکنون در توکیو اســت و عمدتــاً در کلوب هــای خصوصی با 

دیگران معاشرت می کند.
او کــه از بنیان گــذاران گــروه علی باباســت، زمانــی جــزء 
ثروتمندترین تاجــران چین بــود. او دو ســال پیــش، پس از 
درگیری بــا مقامات ایــن کشــور، از دیــد عموم ناپدید شــد. 
فایننشال تایمز روز سه شــنبه، به نقل از افرادی که از محل 
اختفــای او باخبرند، گــزارش داد کــه اکنون دوبــاره در توکیو 

ظاهر شده است.
»مــا« چهره بــزرگ فنــاوری در چیــن بــود. در اکتبــر۲0۲0 از 
سیستم نظارتی مالی چین انتقاد کرد و همین موضوع خشم 
مقامات چین را برانگیخت و باعث شد بازرسی های نظارتی 
شدیدی بر کسب وکار او اعمال شود و شرکت های فناوری در 

این کشور تحت سرکوب بیشتری قرار گیرند.
از زمانی که او ناپدید شد، گمانه زنی های زیادی درباره محل 
اختفای او وجود داشت. در ژوئیه امسال دانشگاه واخنینگن 
هلند در وب سایت خود اعالم کرد که او از این دانشگاه و مرکز 

تحقیقاتی اش بازدید کرده است. 
به گزارش فایننشــال تایمز با وجود اینکه جک ما شش ماه 
است در توکیو است، کمتر در شــهر ظاهر شده و عمدتاً در 
چند کلوب خصوصی حضور دارد. همچنین به نظر می رسد 
او به همراه خانواده وقت خود را به بازدید از چشمه های آب 

گرم و پیست های اسکی حومه توکیو می گذراند.

به گزارش فایننشــال تایمز، او هنگام اقامت خــود در توکیو 
به صورت منظم به ایاالت متحده آمریکا و مرکز فناوری رژیم 

صهیونیستی سفر کرده است.
ژاپن هــم ماننــد چیــن، در طــول همه گیــری کرونــا، مرزها را 
به شــدت کنترل می کرد، اما از ماه گذشــته ســفرهای بدون 
ویزا در این کشور از سر گرفته شده است. البته قرنطینه های 
کرونا در چین همچنان ادامه دارد و باعث اعتراضاتی علیه 

مقامات چین در هفته گذشته شده است.
توجه به فعالیت های جک ما، بنیان گذار علی بابا، با اقدامات 
دولت چین موسوم به »شکوفایی مشترک« همزمان شده 
اســت. اصطالح شــکوفایی مشــترک به این معناســت که 
ثروتمندان باید دارایی خود را با فقرا به اشــتراک بگذارند تا 
جامعه ای برابر ایجاد شــود. این اقدام از سال ۲0۲0 تشدید 
شده و شرکت های بزرگ فناوری و شرکت های امالک را تحت 
تأثیر قرار داده است؛ زیرا مقامات به دنبال کنترل قیمت های 
باالی مسکن بودند و بدین ترتیب این شرکت ها ناگزیر شدند 

سطح بدهی های خودشان را کاهش دهند.
ایــن برنامه بــر شــرکت های بــزرگ فنــاوری و امــالک تأثیر 
گذاشت و ارزش خالص ســرمایه آنها را کاهش داد. طبق 
شاخص های بلومبرگ، سرمایه جک ما در اکتبر ۲0۲0 در 
اوج خودش بود و 61 میلیارد دالر ارزش داشــت، اما اکنون 
این سرمایه به ۳0.۷ میلیارد دالر کاهش یافته است؛ زیرا 
قیمت سهام علی بابا در مقایسه با سال ۲0۲0، ۷۵ درصد 
کاهــش یافته اســت. جــک مــا در ســال ۲01۹ از ریاســت 
علی بابا کناره گیــری کرد، اما هنــوز در هیئت مدیــره بنیاد 
جک ما حضــور دارد. این بنیاد به درخواســت اینســایدر 

برای اظهارنظر پاسخی نداد.

بنیان گذار علی بابا 

کجاست؟
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رگوالتوری
R E G U L A T I O N

نزدیک به سه ماه است که بخش قابل  توجهی از اکوسیستم 
تجارت دیجیتال کشور یعنی کسب وکارهای اینستاگرامی 
در کما فرو رفته اند؛ کسب وکارهای خردی که اغلب در دسته 
بنگاه هــای اقتصــادی خرد یــا نهایتاً متوســط دســته بندی 
می شــوند، ولی بخش مهمی از اشتغال دیجیتال کشور را، 
آن  هم با مسیری مستقل از سرمایه گذاری ها و حمایت های 

رایج خصوصی و دولتی طی کرده بودند. 
فیلتر اینســتاگرام با هدف تأثیرگــذاری بــر اعتراضاتی که از 
شهریورماه در کشور آغاز شد، برای بخشی از حاکمیت که 
ســال ها بود از این شــبکه اجتماعی دل خوشــی نداشتند، 
اتفاقی چنان خوشــایند و مطلوب بود که با وجود فشارها و 
درخواســت های مکرر بخش خصوصی برای بــاز کردن این 
بستر تجارت خرد دیجیتال هنوز به جایی نرسیده و سخت 
هم بتوان تصور کرد که تصمیم جدید و امیدبخشی در این 

زمینه گرفته شود. حاال و با گذشت نزدیک به سه ماه از این 
محدودیت بزرگ، اگرچــه تالش های زیادی بــرای کوچ دادن 
کسب وکارها از اینستاگرام به پلتفرم های داخلی انجام شده 
و کماکان انجام می شــود، اما بعید اســت بتوان بازاری را که 
طی پنج، شــش ســال گذشــته پا گرفت و بزرگ شد، چنین 
خلق الســاعه در جایی دیگر، آن  هم پلتفرم هایی که کاربران 
ایرانی میانه خوبی در این سال ها با آنها نداشته اند، برپا کرد. 
در ایــن میــان یکــی از بحث هــای داغ، میزان خســارت های 
ناشــی از بسته شــدن اینســتاگرام و اختالل هــای اینترنــت 
در دسترســی کاربــران به آن بوده اســت. بماند که بســیاری 
از کســب وکارهای اینســتاگرامی به صورت خودخواســته و 
در واکنش به جو کلی سیاسی-اجتماعی موجود در کشور 
ترجیح داده اند حتی فعالیت نیم بندی هم در اینســتاگرام 
نداشته باشــند. مجموع این عوامل اما یک خسارت بزرگ 

اقتصادی است که احتماالً خسارت های معیشتی و ریزش 
اشتغال مربوط به آن در ماه ها یا ســال های پیش  رو بیشتر 
خود را در کلیت اقتصاد کشور نمایان کند. سایت خبری راه 
 پرداخت در یک گزارش تصویری تالش کــرده خالصه ای از 
همه خسارت ها و تأثیرات وضعیت فعلی اینستاگرام برای 
اقتصاد دیجیتال کشور ارائه دهد؛ خسارت هایی که احتماالً 
اگر تیمــی تحقیقی در دســترس باشــد یا نظرســنجی های 
مداوم صــورت بگیــرد، می تــوان هــر روز آنهــا را بــا داده های 

جدیدتر و البته عددهای باالتر به روز کرد. 
پرســش اساســی کــه می تــوان فــارغ از همــه ایــن عددهــا و 
تحلیل های مرتبط با آن پرسید، این است که آیا اقتصاد خرد 
اما نوآور شکل گرفته در اینستاگرام از بین رفته و دیگر نباید 
به آن امیدی بســت یا می تــوان هنوز امیدوار بــود تحت هر 

شرایطی دوباره احیا شود.

آنها فراموش می شوند؟
درباره آمارهای مرتبط با خسارت های ناشی از فیلتر شدن اینستاگرام و آینده مبهم 

کسب وکارهای خرد اقتصاد دیجیتال

خــرد، متــوســـط، اســتـانـــی و بــومـی
که از طــــریق اینستاگرام کـســـب
درآمــــد می کــــردند احتماالً به سـمت 
دستفرشی در خیابان کشیده می شوند.

700
هزار 

کسبوکار

بازدید از فروشگاه های
ایـنستاگرامی کاهش یافته  و 

فـروش  آنها به صفر رسیده است.

97
درصد

حداقل خسارت مالی هر یک از این 
فروشگاه ها تنها طی یک هفته 

گذشته بوده است.

50
میلیونتومان

حجـم بـازار اینستاگرام 
نـسبت به کـل اقتصاد  

دیـجــیــتــال کشـور  بوده است.

درصد7.3

از طریق شبکه های اجتماعی
کـــســب درآمــد می کنند.

11
میلیوننفرایرانی

سهم ترافیک اینسـتـاگرام
از کل حجم بـازار فروش ترافیـک
تـوسط اپراتور های ثابت و سیـار

که معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان در 
سال بوده است.

50
درصد

به طـور مسـتقـیم درآمــدشـان
به اینستاگرام وابسته است.

9
میلیوننفرایرانی

مـجــمـــوع فـــــروش 1۰ فـروشــگـــاه 
اول اینســتاگرامی روی پادروشــاپ
بـــا کـــــاهش روبــه رو بــوده اســت.

87
درصد

حجـم بـازار ایـران 
در اینستاگرام است.

70
 هزارمیلیاردتومان

درسال

خسارت فیلتر 
اینستاگرام

NEWSخبر

اظهارنظرها در برابر آمارها

آیاواقعاًاینستاگرام
فیلترنیست؟!

 محمدصادق کوشــکی، اســتاد 
دانشــگاه امام صــادق)ع( در یک 
گفت وگوی تلویزیونی اعالم کرد: »در حال  
حاضر اینســتاگرام فیلتر نیست؛ چراکه 
به راحتی بــا یک فیلترشــکن رایگان قابل 

استفاده است.«

 او تأکیــد کــرد اگــر قــرار باشــد 
شرکت های خارجی قوانین ایران 
را نپذیرند، باید به لحاظ فنی کاری صورت 
بگیرد که این شــبکه کامالً بســته شــود. 
کوشــکی همچنیــن اعــالم کــرد دولــت 
گذشــته هم در مورد تلگرام موافق بستن 
نبــود و یــک فریــب فنــی اجــرا کــرد و بــا 
اســتفاده از پوســته هایی بــه نــام تلگــرام 
طالیی، امکان اســتفاده از تلگــرام را برای 

مردم فراهم آورد.

 او تأکید کرد کــه همین حاال هم 
اینســتاگرام و توییتــر در کشــور 
فیلتــر نیســتند و در ایــن زمینــه گفــت: 
»اینکه می گویند اینستاگرام فیلتر است، 
درست نیست. همین حاال اینستاگرام به 
معنی واقعی کلمه فیلتر نیست. وقتی با 
فیلترشــکن رایــگان می شــود از آنهــا 
اســتفاده کــرد کــه ایــن دیگر فیلترشــدن 
نیســت. مــا منظورمــان از بســتن ایــن 
نیست.« کوشکی تأکید کرد: »اگر قرار بر 
اعمال قانون باشد و شرکت های خارجی 
قوانین، امنیت و منافع مردم و دولت ایران 
را رعایــت نکننــد، بایــد بــه لحــاظ فنــی 
اینستاگرام کامالً بسته شود؛ طوری که با 
فیلترشکن هم باز نشود. این نوع بستن 
که با فیلترشــکن باز می شــود، تمســخر 
مــردم اســت و فقــط درآمــد شــرکت های 

اینترنتی را افزایش می دهد.«

 در ایــن زمینــه گــزارش عملکرد 
ماهانــه هــای وب در مهرمــاه 
امســال و مقایســه آن با ماه های گذشته 
نشان می دهد این اپراتور ثابت نزدیک به 
۹۹ میلیارد تومــان کاهش درآمد داشــته 

است.

 آســیاتک نیز از جریان اختالل 
اینترنــت بیــش از 1۸ میلیــارد 
تومان زیان دیده اســت. این اپراتور که در 
بورس حضور دارد، با انتشار صورت های 
مالی خود نشــان داد در مهرماه امســال 
حداقــل از دو شــاخه درآمــدی خــود بــا 

کاهش درآمد مواجه شده است.
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همه چیز درباره سامانه بازرگام که این روزها برای فروش قسطی گوشت و مرغ تا سقف 
یک میلیون تومان از مردم چک می گیرد!

ایــن روزهــا اگــر در حــال رانندگــی یا پیــاده روی باشــید، 
ممکــن اســت جملــه »فــروش قســطی کاالی تنظیــم 
بازار« را روی بیلبورد های تبلیغاتی سطح شهر ببینید و 
احتماالً به این موضوع فکر کنید که تا چه اندازه نیازها 
و خواســته های مردم ایران تنزل پیدا کرده که افراد برای 
تهیه اقالم ضروری زندگی مثل تخم مرغ نیاز به قســط 
و چک دارنــد! البته اگر به آمــار و ارقامی مثــل خط فقر 
1۸ میلیونــی و تــورم بــاالی 60  درصــد توجــه کنیــم، گویا 

راه اندازی چنین طرح هایی خیلی هم عجیب نیست.
بازرگام که خود را سامانه تنظیم بازار هوشمند کاالهای 
اساســی معرفــی کــرده، به تازگی طرحــی با نــام »فروش 
اقســاطی کاالی تنظیــم بــازار« بــه راه  انداختــه اســت. 
به گفته کارشناســان بــازرگام، حداکثر مبلــغ وام خرید 
اقســاطی کاالی تنظیم بازار یک میلیون تومان اســت و 
متقاضی برای بهره برداری از آن باید یک چک صیادی 
بــه مبلــغ یــک میلیــون و 100 هــزار تومــان نوشــته و بــه 

مأموران بازرگام تحویل دهد. طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت پس 
از دریافت چک، پنل کاربر به میزان یک  میلیون تومان 
شــارژ شــده و امــکان خریــد کاال از ســوی شــرکت بــرای 
متقاضی فراهم می شود. کاربر با این مبلغ، اقالم موجود 
در بازرگام را می تواند خریداری کند و استفاده از آن فقط 
برای تهیه مــرغ و تخم مرغ نیســت. این مبلــغ طی پنج 
قســط ۲00 هزار تومانی توســط کاربر پرداخت و تسویه 
می شــود، اما نکته و ســؤال اصلی اینجاســت که چرا با 
وجود انواع اعتبارسنجی، مردمی که قصد خرید کاالی 
قســطی تا ســقف یک میلیون تومان را دارند، باید یک 

برگه چک استفاده کنند؟
برای استفاده از این طرح، متقاضی باید از طریق سایت 
اقدام کند؛ بدین صــورت که روی بنر »فروش اقســاطی 
کاالی تنظیم بازار« کلیک کرده و سپس مراحل ثبت نام 
و احراز هویت را انجام دهد. با تکمیل اطالعات حساب، 
کاربر می تواند از خرید اقساطی بهره مند شود. تعدادی 

از کاربران گالیه کرده اند که از مرحله اول ثبت نام، یعنی 
ارسال کد پیش تر نرفته اند. گفته  شده پس از واردکردن 
شــماره موبایل و ثبت کد ارسال شده با این خطا مواجه 
شــده اند: »کــد واردشــده نامعتبر اســت.« متأســفانه 
این مورد تا لحظه انتشــار این گزارش رفع نشده است. 
شرایط وقتی پیچیده تر می شود که حتی یک مطلب هم 
درباره این طرح یا شــرایط بهره منــدی از آن، به جز بنری 
که قبل تر تصویر آن را مشاهده کرده اید، در هیچ  کدام از 
خبرگزاری ها یافت نمی شــود؛ حتی در ســایت بازرگام! 
منطقی نیست که یک استارتاپ هزینه باالی تبلیغاتی 
برای بیلبورد های سطح شــهر را تقبل کند، اما فراموش 
کرده باشد در ســایت خود درباره آن طرح برای پاسخ به 

متقاضیان توضیحی ارائه دهد.

 بازرگام از کجا آمد؟
بهمن ماه سال 1۳۹6 »استارتاپ بازرگام« فعالیت خود 

بازرگام؛ خصوصی
 یا وابسته؟

 حاشیه های یک سامانه 
دیگر یزدی

فساد۷۳۵
میلیوندالری؟

 قیمت کاالی اساســی مرغ در 
ابتدای دولت سیزدهم نزدیک 
۲۴ هــزار تومان بــود که پس از گذشــت 
تنها یک ســال از اســتقرار دولت سید 
ابراهیم رئیسی به کانال ۷0 هزار تومان 
رســید. بــه گــزارش روزنامــه شــرق از 
ســازمان بازرســی کل کشــور، پــس از 
افشــای فســاد بیــش از ۷۳۵ میلیــون 
دالری در ســازمان تعــاون روســتایی و 
قــرارداد بــدون مناقصــه ایــن نهــاد بــا 
ســایت بازرگام، این شــرکت خصوصی 
مســتقر در یــزد، زیــر ذره بین رســانه ها 

قرار گرفت.

 مدتــی بعــد وزارت جهــاد 
کشــاورزی اعــالم کــرد یــک 
سامانه جدید به نام »ستکا« بر عرضه 
مــرغ و دیگــر اقــالم ضــروری نظــارت 
خواهــد کــرد و بیــش از چهــار هــزار 
فروشــگاه پروتئینــی در تهــران مــرغ 
منجمــد را بــا قیمــت مصرف کننده ۴۵ 
هزار تومــان تحت نظــارت این ســامانه 
جدید دریافــت می کنند. بعــد از اعالم 
این خبر، اعتراض های صنفی مختلفی 
نســبت به رانــت توزیعــی گســترده در 
وزارت جهاد کشاورزی و روند مشکوک 

توزیع مرغ در بازار ابراز شد.

 مدتی بعد مشخص شد ستکا 
شــرکت  یــک  بــه  متعلــق 
خصوصــی بــه نــام »دیبــا« اســت و به 
شــکل عجیبی مانند بــازرگام در شــهر 
یــزد مســتقر بــوده و ظاهــراً متعلــق بــه 

همان ذی نفعان بازرگام است.

 به نقــل از ایلنا، ســید مرتضی 
حســینی، نماینده مردم میانه 
در مجلس شورای اســالمی در این باره 
خطاب به رئیس جمهــور گفت: »آقای 
رئیس جمهــور آیــا این فســاد ها بــا این 
حجم عظیم باالخــره نقطه پایانی دارد 

یا خیر؟« 

حسینی ادامه داد: »انتظار ما 
از دولــت این اســت که بســاط 
این شرکت های صوری، فامیلی و رانتی 
به طور کامل جمع شود و این ظلمی که 
به اقتصاد و اعتماد مــردم و بیت المال 

صورت می گیرد، تمام شود.«

NEWSخبر
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را در حــوزه توزیــع آنالین میوه آغــاز کرد. ســازمان تعاون 
روستایی با انتشار اطالعیه ای از امکان همکاری در طرح 
تنظیم بازار هوشمند کاالهای اساسی خبر داد. بازرگام در 
این طرح پذیرفته شد و در ادامه با هدف توزیع  هوشمند 
کاالی تنظیــم بــازار و حــذف واســطه ها فعالیــت خــود را 
گســترش داد. این ســامانه فعالیتــش را در حــوزه توزیع 
آنالین میوه، تخم مرغ، مرغ منجمد و دیگر اقالم ضروری 
و غیرضروری در سراسر کشور با شهر تهران آغاز کرد و در 

ادامه در سایر استان ها و شهر ها راه اندازی شد.
از همان ابتدا این انتقاد مطرح شــد که چرا یکباره توزیع 
هوشمند کاالهای اساسی به ســامانه ای ناشناخته داده 
شــد کــه زمینــه فعالیــت تخصصــی در بخــش کاالهای 
اساسی ندارد و از سوی افراد مختلف، این واگذاری رانتی 
و انحصــاری خوانده شــد، اما ســازمان تعاون روســتایی 
در این  باره اعــالم کرد: »دربــاره امکان همــکاری در طرح 
تنظیــم بــازار هوشــمند کاالهــای اساســی اطالع رســانی 
شده، اما تنها استارتاپ بازرگام بود که اعالم آمادگی کرد 

و زیرساخت های الزم را داشت.«

 اســتارتاپ بــه جای فروشــگاه 
آنالین

امیرحســین رضایی نــژاد، مدیرعامــل 
شــرکت بازرگام بیان کرده که بــازرگام یک 
اســتارتاپ کامالً خصوصی است و هدف 
از راه انــدازی آن، توزیــع هوشــمند کاالی 
تنظیم بازار، حذف واسطه ها و کوتاه کردن 
دست آنها و کاهش فاصله مزرعه تا سفره 

مردم است.
شــاید اســتفاده از واژه اســتارتاپ مناســب این فروشــگاه 
آنالین نباشــد؛ چه بســا بــا خطاب کردن ســامانه بــازرگام 
بــا واژه اســتارتاپ، ماهیت این کلمه زیر ســؤال بــرود. این 
استارتاپ که ادعا می کند کامالً خصوصی است، برخالف 
دیگر استارتاپ ها بســیار مورد توجه و تبلیغ دولت مردان 
و شــرکت های دولتــی قــرار گرفت تــا جایی که وزیــر جهاد 
کشاورزی در ویدئویی که مشترکاً با سید ابراهیم رئیسی 
درون هواپیما منتشــر کرد، اعالم کرد با عرضه مرغ با نرخ 
مصوب از طریق سامانه بازرگام، بازار این کاالی ضروری را 

سامان می دهد.
ســایت بــازرگام در موقعیت هــای گوناگــون در رســانه ها 
به عنوان یک ابتکار راهبردی تبلیغ می شــود و مسئوالن 
وزارت جهاد کشــاورزی همچنان بااغــراق از عملکرد این 
سایت و چشم اندازهای اغواکننده آن صحبت می کنند.
در روزهــای ملتهــب اردیبهشــت ماه 1۴01 کــه بــه یکباره 
روغن کمیاب شده بود، با توجه به صحبت های مسئوالن 
انتظار می رفت این سامانه بازار را در دست بگیرد، اما این 
اتفاق نیفتاد؛ همان طور که تمام قفســه های فروشگاه ها 

از ایــن اقــالم خالــی  شــده 
بــود، در ســبد بــازرگام هــم 
خبری از روغن و دیگر اقالم 
ضــروری نبــود و تنهــا چند 
کاالی غیرضــروری موجــود 
بــود. مســئوالن مربوطــه 
بایــد مشــخص کننــد چــرا 
سامانه ای که قطعاً با هزینه 
هنگفتــی بــرای دسترســی 
اقــالم  بــه  مــردم  ارزان 
ضــروری راه انــدازی شــده و 
هدفــش تنظیم بــازار بوده، 
بــا چنیــن مشــکالتی بایــد 

دست و پنجه نرم  کند.
ســامانه  توضیحــات  در 
اســت:  آمــده  بــازرگام 
»سامانه هوشــمند بازرگام 

طــی تفاهم نامــه ای بــا ســازمان مرکــزی تعاون روســتایی 

ایــران مبــادرت بــه توزیــع اقــالم تنظیــم بــازاری بــا هدف 
خدمت رسانی به شهروندان کرده و به همین  خاطر صرفاً 
این اقــالم مشــمول قیمت گــذاری مصــوب وزارت جهاد 

کشاورزی با شیوه تحویل درب منازل هستند.«
در ســایت بازرگام فقط اقــالم تنظیم بــازار دولتی عرضه 
نمی شــود و انــواع میوه جــات، صیفی جــات، خشــکبار، 
نوشیدنی ها، اقالم سوپرمارکتی و حتی ماسک به فروش 
می رسد. جالب این است سامانه بازرگام که قرار بود اقالم 
ضروری را به قیمت دولتی به دســت مردم برســاند، این 
روزها مشغول فروش چیپس، سس و در بعضی شهرها 
حبوبات اســت، در حالــی که چنیــن اقالمی نــه ضروری 
هســتند و نــه نیاز بــه خریــد با نــرخ دولتــی دارنــد. البته 
در ســامانه بازرگام برخی شــهرها بعضاً مــرغ، ماکارونی 
یــا برخی برنج هــای هنــدی و تایلندی هــم وجــود دارد که 
استثنا هســتند و در ســامانه اکثر شــهرها خبری از این 

اقالم نیست.

 فراگیرنبودن سامانه برای کل کشور
نکته دیگر این است ســامانه ای که مدعی شده 
باعث دسترســی به مایحتاج ضروری برای تمام 
مــردم در سراســر یک شــهر می شــود و فعالیت 
خود را به طور جدی از سال 1۳۹۷ با هدف تنظیم 
بازار شــروع کــرده، اکنون بعــد از گذشــت چهار 
سال، حتی در نیمی از استان ها و شهرهای کشور 
هم عملیاتی نشده، چه برسد به سراسر کشور! 
همچنین این سامانه توزیع ارزاق حمایتی، عمالً 
در مناطق ضعیــف و کم برخوردار بــه چند دلیل 
کارایی نــدارد؛ آشــنانبودن افــراد در ایــن مناطق 
بــا محیــط اینترنــت و نحــوه اســتفاده از این ســرویس و 

دسترسی نداشتن به اینترنت در این مناطق.

 ما فقط توزیع کننده هستیم
به گفته روابــط عمومی گروه تعاونی پیشــگامان با توجه 
به امکانات ایجادشده توسط این گروه، میوه ها از باغات 
مختلــف تأمیــن می شــود و پــس از عملیــات فــرآوری در 
انبارها و ســردخانه های پیشــگامان ذخیره سازی شده و 
با بسته بندی توسط شرکت حمل ونقل به تهران و مراکز 

استان ها ارسال می شود.
بسیاری از کاربرانی که از این ســامانه خرید کرده بودند، 
از پایین بودن کیفیت محصوالت نســبت بــه آنچه ادعا 
شــده بود و کم بودن میزان محصول به نسبت چیزی که 
ســفارش داده بودند گالیه داشــتند. البته مشــخصاً در 
قوانین این ســامانه اعالم  شــده اســت که: »بازرگام هیچ 
تعهدی نســبت به کیفیت ندارد و ما فقــط توزیع کننده 
هســتیم.« بــا توجــه به ایــن موضــوع، ســؤالی کــه پیش 
می آید، این اســت کــه اگر مرغ یا گوشــت فروخته شــده 
فاســد، مضر یا غیرقابل اســتفاده 
باشــد یا حتی کم فروشــی صورت 
گرفته باشــد، چه کســی پاسخگو 

خواهد بود؟
نکته مهمی که باید هنگام خرید 
از این ســامانه در نظر داشت این 
است که برخی اقالم سهمیه بندی 
هســتند و افــراد نمی تواننــد بــه 
تعداد دلخواه خرید کنند. مثالً به 
هر فرد با کد ملی یک کیسه برنج 
هنــدی 10 کیلویی داده می شــود. 
ایــن ســامانه بیشــتر شــبیه یــک 
روش کوپــن دادن بــه مردم اســت 
و هر فرد یک ســبد خرید ســاالنه 
دارد و بیــش از آن نمی توانــد 
خرید داشــته باشــد. درباره اقالم 
مشــتری  بــازار،  غیرتنظیمــی 

می تواند هر تعدادی که نیاز دارد، سفارش بدهد.

زهرا قربانی  

Zahraghorbani
19991999

@gmail.com

ابر دراک از افزایش اختالل اینترنت خبر داده است؛ اختالل هایی 
که از آپلود گرفته تا فیلترینگ پورت های جدید را شامل می شود

اختالل،پرقدرتادامهدارد...

REPORTگزارش

انــگار قــرار نیســت اینترنــت هیچ وقــت حتــی به 
شرایط کم کیفیت و سرعت پایین پیش از دو ماه 
گذشته هم بازگردد. از شهریورماه تاکنون در کنار 
قطعی هــای گاه و بیگاه در ســاعاتی از شــبانه روز، 
اختالل شــدید دســت از ســر اینترنت برنداشته 
اســت. طــی دو هفتــه گذشــته ایــن اختالل هــا و 
محدودیت ها شدید تر هم شده است. شرکت ابر 
دراک که در زمینه خدمات ابری فعالیت می کند، 
اختالل هــای شــایع شــبکه اینترنــت در هفتــه 
گذشــته را منتشــر کرده اســت. طبق ایــن گزارش 
اختالل ارتباطــات بین شــهری در ســاعاتی از روز 
دیده شده اســت. به طور دقیق اختالل ارتباطات 
بین استانی در هفته های گذشته به شکل تقریبی 
از بازه زمانی ۸ تا 11 و در ســاعت 1۷ تا 1۹ به صورت 
مکرر اتفــاق افتاده اســت. این اختالل هــا نه تنها 
به صورت بین شهری، بلکه به صورت درون شهری 
هم وجود داشته اســت. در گزارش ابر دراک آمده 
کــه اختالل ارتبــاط بین چند دیتاســنتر در شــهر 
تهــران در ســاعاتی از روز نمونه ای از ایــن اختالل 
است. ابر دراک اعالم کرده که به نظر می رسد این 
اتفاق ها بــه خاطــر تغییــرات در حال اعمــال روی 
زیرساخت اینترنت باشــد و ایجاد این  اختالل از 

سوی دیتاسنترها صورت نگرفته است.
همچنین در روزهای اخیر، تغییراتی روی برقراری 
ارتباط هــای زیرســاختی از قبیــل تانل هــا اعمــال 
می شــود و پرو تکل های Tunneling مــورد هدف 
قرار گرفته است. Tunneling روشی برای انتقال 
داده اســت کــه از طریــق شــبکه های خصوصــی 
مجازی )VPN( استفاده می شــود. اواخر آبان ماه 
نیز ســعید ســوزنگر، کارشــناس امنیت سایبری 
در گفت وگو بــا راه  پرداخــت تأکید کرده بــود که از 
اواسط آبان تغییراتی در سیستم فیلترینگ کشور 
اعمال شــده و همین تغییرات، اختالل شــدیدی 
روی دسترســی به اینترنــت ایجاد کرده اســت. او 
در آن زمان با اشــاره به پیچیده تر شــدن سیستم 
فیلترینگ کشــور گفته بود: »نوع فیلترینگی که 
حاال روی شبکه پیاده می شود، بسیار پیچیده تر 
از گذشته است و فکر می کنیم یا روش تشخیص 
را ارتقــا داده انــد یا ابزارهــای جدیدی بــرای اعمال 

فیلترینگ بیشتر روی شبکه نصب کرده اند.«

مشکل در آپلود اطالعات
از سه هفته گذشــته بســیاری از کاربران 
اعــالم کردنــد کــه ســرعت اینترنــت هنــگام آپلود 
اختــالل شــدیدی دارد. آنهــا اظهــار می کننــد که 
هنگام آپلود فایل های حجیم مانند ویدئو یا عکس، 
ناگهــان ســرعت سرویس شــان افــت می کنــد و 
بارگذاری و ارسال فایل نیز شدیداً کند شده است. 
بــا بررســی های راه  پرداخــت مشــخص شــد ایــن 
مشکل همچنان ادامه دارد. همچنین گزارش ابر 
دراک نشــان می دهد که در هفته گذشــته ارسال 
و دریافت اطالعات با سرعت محدود انجام شده 

است. طبق بررسی ابر دراک، سرعت آپلود به طور 
مؤثر بــه ازای هر اتصال محدود شــده اســت. این 
اختالل در سطح زیرساخت شبکه اتفاق می افتد. 
بر اساس گزارش ابر دراک، چه برای اتصال به خارج 
و چه داخل ایران ســرعت آپلود Connectionها 
محدود شده است، گاهی اوقات نیز این محدودیت 
بــرای اتصال های امــن و غیرامــن هم اعمال شــده 
 است. همچنین مشکالت شدیدی روی اتصال به
 Repositoryهــای توزیع هــای مختلف لینوکس 
اتفــاق افتــاده اســت. از آنجایــی که گاهــی اتصال 
بــه Repositoryهــا از پروتــکل HTTP هــم مــورد 
اســتفاده اســت، ابــر دراک نتیجــه گرفته کــه این 
محدودیت هم برای اتصال های امن و  هم غیرامن 

اعمال شده است.

فیلترینگ پورت های جدید
طبــق گفتــه کارشناســان، فیلترینــگ 
از اوایــل امســال رشــد چشــم گیری داشــته و 
روزبــه روز در حــال پیشــرفت اســت؛ تــا جایــی که 
امروز روش های پیچیده تر گذشته هم از دسترس 
خارج شــده اند. گزارش اخیر ابر دراک نیز به خوبی 

 ایــن موضــوع را نشــان می دهــد.
  ابــر دراک اعــالم کــرده کــه در هفتــه 
 Well-Known گذشــته پورت هــای
بســته شــده اند.طبق گــزارش ایــن 
 شــرکت ابری اختالل روی پورت های
پــورت  ماننــد   Well-Known  
 ۲۲ یــا پورت هــای RDP یــا هــر پــورت
 Well-Known کــه بــا TLS امــن 
در   ،SSH پروتــکل  مثــل  شــده، 
دسترســی از خــارج بــه داخــل یکی 

از مشکل ســازترین اتفاق هــای هفتــه گذشــته 
بــوده اســت. ایــن شــرکت در مثالــی توضیــح داده 
اســت: »برای اتصــال SSL از یک ســرور خــارج به 
 داخلــی و کپــی یــک فایــل Backup، پــورت ۲۲ که
 Well-Known اســت و بــا TLS امــن شــده، کار 
نمی کند، اما با پورت های دیگر ماننــد پورت ۲۵ کار 
می کند.« طبق ادعای ابر دراک این اختالل بیانگر 
این است که فیلترینگ در سطح شماره پورت هم 
در حال انجام است. همچنین ابر دراک اعالم کرده 
یکی دیگر از اختالل هایی که در پی دستکاری های 
انجام شــده در DNS و مســیریابی به  وجــود آمده، 
عــدم اتصــال بــه ACME اســت کــه در نتیجــه آن 
اختالل هایــی در تولیــد SSL Certificate رایگان، 
برای وب ســایت ها بــه وجود آمــده اســت. اختالل 
روی پهنای باند بین المللی  در حالی هر روز بیشتر 
می شود که هفته گذشته وزیر ارتباطات از شکست 
رکورد ترافیک داخلی به شش ترابیت بر ثانیه برای 
اولین بار در کشــور گفت، امــا هیچ کــدام از مدیران 
وزارت ارتباطات اعالم نمی کنند کــه در بیش از ۷0 
روز گذشته تا چه میزان مصرف پهنای  باند کشور 

کاهش پیدا کرده است.

سونیتا سراب پور

sonitasarabi
@gmail.com

 سایت بازرگام در 
موقعیت های گوناگون 
در رسانه ها به عنوان 
یک ابتکار راهبردی 

تبلیغ می شود و 
مسئوالن وزارت جهاد 

کشاورزی همچنان 
بااغراق از عملکرد این 
سایت و چشم اندازهای 
اغواکننده آن صحبت 

می کنند
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گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

گزارشی از افزایش میل به مهاجرت نیروهای مختلف استارتاپ ها که اکنون دیگر موج 
آن به هم بنیان گذاران و کارآفرینان رسیده است

چمدان های بسته

ماندن چشم انداز رشد
 و پیشرفت می خواهد

رفتن۱0نفرازیک
تیم۱6نفره!

ما هم با مسئله مهاجرت نیروی کار مواجه 
بوده  و هســتیم؛ از کارشــناس تا نیروهای 
فنــی. ایــن تهدیــدی اســت کــه همیشــه 
اکوسیستم با آن مواجه بوده و این مسئله 
از نظــر منافــع ملــی هــم بســیار هزینه بر 
است. تیم  ما 16 نفر بود که تاکنون 10 نفر 
از اعضا مهاجرت کرده اند. آلمان، فنالند 
و کانــادا ســه مقصد اصلــی بچه هــا بوده 
اســت. یکی، دو مــورد به قصــد تحصیل 
مهاجــرت کرده انــد، امــا در نهایــت هدف 
خود مهاجرت اســت. ایــن بچه ها عموماً 
پیشــنهاد های خوبــی دریافــت کرده انــد 
و موقعیت هــای مناســب تری نســبت 
وضعیــت داخــل کشــور داشــته اند. 
اصلی ترین دالیل این تصمیم 
هــم بــرای همــه مشــخص 
است. وضع وجود، ناامیدی، 
عدم زمینه و بســتر پیشرفت 
و تــورم افسارگســیخته کــه 
باعــث می شــود هــر چقــدر 
می کنیــد،  تــالش  بیشــتر 
بیشــتر از خواســته هایتان 
فاصلــه  بگیریــد. بــا اینکــه 
حقوقــی کــه در اســتارتاپ ها 
پرداخت می شــود، نســبتاً باالتر از ســایر 
شرکت هاســت، اما با همیــن دریافتی ها 
چند سال باید کار کرد تا یک ماشین خوب 
خرید؟ نابسامانی اقتصادی و عدم امنیت 
شــغلی و تصمیمات و قوانینی که هر روز 
بیشتر از قبل چوب الی چرخ استارتاپ ها 
می گــذارد، در کنــار امنیتی کــردن فضــای 
کســب وکار و فشــارهای اجتماعــی، هــر 
کــدام می تواند یــک دلیــل منطقــی برای 

مهاجرت باشد. 
از اعضای تیم ما دو نفر دیگر هم قصد 
مهاجرت دارنــد. هیچ ســناریویی برای 
مانــدن وجــود نــدارد. مهاجــرت نیروی 
انسانی هم به شرکت ها و استارتاپ ها 
ضربه می زند و هم هزینه های هنگفتی 
بــرای کشــور دارد؛ چراکــه ایــن نیــرو که 
االن بــه ســطحی از تخصــص و کارایــی 
رســیده، محصول هزینه هــا و امکانات 
دولتی و غیردولتی کشور است. کشور 
هزینه های آزمون وخطاهای این نیروها 
را پرداخت کرده، اما انگار این هزینه ها 
بــرای کســی مهــم نیســت. پیش بینی 
می کنــم تــا پایان ســال مــوج دیگــری از 
تعطیلی هــا و ورشکســتگی ها خواهیم 
داشــت و نیــز بیکاری هایــی کــه بــه 

مهاجرت منجر خواهد شد.
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استارتاپ ها و کسب وکارهای نوآور طی یک سال گذشته شاهد موارد متعدد مهاجرت نیروی کار بوده اند. بحران ها و تصمیم گیری های ناگهانی که به گسترش ناامیدی منجر می شود، در کنار 
تسهیل شرایط مهاجرت استارتاپی در کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه، دو عامل مهم از افرایش مهاجرت نیروهای متخصص کشور است. مهاجرت نیروهای متخصص هزینه های 
جبران ناپذیری برای اقتصاد دیجیتال کشور به همراه داشته و دارد که سنگینی بار آن بیشتر بر دوش کسب وکارها و استارتاپ هایی است که سال ها روی توسعه و رشد منابع انسانی خود 
سرمایه گذاری کرده اند. این روند با افزایش محدودیت ها در ماه های اخیر شدت و عمق بیشتری پیدا کرده، به شکلی که اکنون شاهد مهاجرت هم بنیان گذاران و مدیران ارشد کسب وکارها 

هستیم. افرادی که هر یک توانایی ایجاد شغل و کسب وکار پویا را دارند، حاال رفتن را بر ماندن ترجیح می دهند. در گزارش ویژه این هفته به سراغ چند کسب وکار رفتیم و از آنها درباره 
مهاجرت اعضا و هم تیمی هایشان سه سؤال پرسیدیم؛ اول اینکه آیا آنها با مهاجرت نیروی انسانی در تیم شان روبه رو بوده اند و این مهاجرت در چه سطوح سازمانی اتفاق افتاده و کسانی 

که هنوز مهاجرت نکرده اند، چقدر به این مسئله فکر می کنند؟ دوم اینکه عمده دلیل مهاجرت افراد را چه می دانند و سوم نیز این موضوع که بیشترین مقصد مهاجرت برای این نیروها چه 
کشورهایی بوده و آیا توانسته اند در کشور مقصد هم کسب وکاری راه اندازی کنند؟ 

حمیدرضا احمدی
بنیان گذار ایوند

در جست وجوی موقعیت مالی بهتر
چند تــن از نیرو های ما در ســطوح 
مختلف از جمله مدیر محصول و 

کارشــناس  و  فنــی 
کرده انــد.  مهاجــرت 
دلیــل  مهم تریــن 
مهاجــرت به نظــرم موقعیت هــای مالی بهتر 
اســت. ســایر موارد از درجه اهمیــت کمتری 
برخوردار اســت و اصطالحاً خامه روی کیک 
اســت. هم بنیان گــذار مــن هــم در حــال 
رفت وآمد اســت، نمی شــود گفت مهاجرت؛ 
گاهی ترکیه و گاهی تبریز است. یادم هست 
ســال 1۳۹۸ یکــی از بچه هــا قصــد مهاجرت 

داشت. به او پیشــنهاد دادم که اگر امســال حقوقت 10 
میلیــون اســت، در ســال جدیــد می توانــم 1۵ میلیــون 

پرداخت کنم، در جوابم گفت نه! یک پیشنهاد دریافت 
کــرده ام کــه حــدوداً معــادل ماهــی ۷0 میلیــون می توانم 
دستمزد بگیرم. آن زمان دالر 1۵ هزار تومان بود. این سطح 
از تفــاوت قابــل رقابت نیســت. مســئله تفاوت نــرخ ارز 
خیلــی مهــم اســت. روزی کــه ایونــد را راه  انداختیــم 
پرداختی هایمان به نیروهــا کمتر از اروپا بود، 
اما نه در حدی که به مهاجرت بیــارزد. امروز 
اما مسئله فرق می کند. نکته دیگر این است 
که کشور های اروپایی و حتی همین کشورهای 
منطقه درهایشــان را به روی نیروی کار ماهر 
باز کرده اند. تنوع برنامه هــای مهاجرتی ویژه 
استارتاپ ها نشــان می دهد که این روند طی 
ســه، چهار ســال اخیــر چقدر رشــد داشــته 
است. قبالً هم این پیشنهادها بود، اما نه به 
این سادگی. خود مهاجرت کار سختی است. 
نمی شــود از کســی کــه اینجــا کارآفریــن یــا عضــو تیــم 
اســتارتاپی بوده، توقع داشــت کــه در کشــور مقصد هم 

استارتاپ راه اندازی کند. کارآفرینی نیازمند هماهنگی با 
فضــا و داشــتن روابــط اجتماعــی، سیاســی و اقتصادی 
است. کسی که مهاجرت می کند، مدت ها طول می کشد 

تا بتواند به مرحله کارآفرینی برسد. 

علی کشفی
هم بنیان گذار فالیتیو

مهاجرت به سطوح پایین هم رسیده است
 10 یا 1۵ سال پیش بچه های حوزه  
ِــک و اســتعدادهای برتر بیشــتر  ت
اکنــون  می کردنــد.  مهاجــرت 
مهاجرت به سطوح پایین تر رخنه 
کرده اســت. یکی از دالیــل آن نیز 
کرونا ســت. کرونــا باعث شــد ابزارهــا و زیرســاخت های 
دورکاری رشــد کند و افراد بتواننــد در نقاط مختلف دنیا 
برای شــرکت های مختلف کار کنند. این مســئله ایران را 

عکس:بهنامصدیقی)مجموعهروزآخر(
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 مقاصد جذاب برای 
بچه های استارتاپی ایران

آمریکا،کانادا
وآلمان...

 فقط من و یک نفر دیگر از تیم 
اولیــه مزبــار مانده ایــم؛ همــه 
رفتنــد. ســه نفــر از مدیرانی کــه رفتند، 
همه سی لول بودند. شــما از مهم ترین 
دلیــل مهاجــرت می پرســید، امــا مــن 
می پرســم یــک دلیــل بــرای مانــدن 
بیاورید. تمام زیرساخت ها از بین رفته 
و واقعــاً جــز وابســتگی های خانوادگــی 
دلیلی وجــود نــدارد کــه کســی بماند و 

اینجا کار کند.

 آمریــکا، کانــادا و آلمــان ســه 
مقصــد اصلــی بــرای مهاجرت 
بچه های ما بوده است. در شرایط فعلی 

تنهــا چیــزی کــه می تواند 
و مثبتــی  اتفــاق خــوب 
کــه  اســت  ایــن  باشــد، 
وی سی ها و سرمایه گذاران 
گســترش  از  خطرپذیــر 
کســب وکارها در کشــور 
ثالــث حمایت کننــد. این 
موضوع چند مزیت دارد؛ 
ریســک کمتــری متحمل 
می شوند، ارزش پول شان 
محفوظ می ماند و جامعه 

استارتاپی مهاجر در کشور ثالث حفظ 
می شــود و می تواند منافــع آن در آینده 
دوباره نصیب کشــور شــود. ما ســال ها 
منتظــر بودیــم تــا ســرمایه گذار خارجی 
بیایــد، اکنــون ســرمایه گذار داخلــی هم 
روی  ســرمایه گذاری  جرئــت 

کسب وکارهای استارتاپی را ندارد. 

 حرفم به این معنی نیست که 
ایــران بــازار بی ارزشــی دارد، 
اتفاقاً پتانسیل های رشد فراوانی وجود 
دارد، امــا عــدم ثبــات و ریســک های 
فراوان مانــع از رشــد می شــود. وقتی با 
۲00 هزار دالر که پــول ۴0 متر آپارتمان 
در تهــران اســت، می شــود در آلمــان، 
اســپانیا و کانــادا کســب وکار  خــود را 
راه اندازی کرد، چرا باید ماند و خود را در 
معــرض تهدیدهایــی قــرار داد کــه 

روزبه روز بیشتر می شود؟

 آماری اعالم شــده که طبق آن 
در ســال ۲0۲1 هر چهار دقیقه 
یک نفر از ایران فقــط برای کانادا ویزای 
تحصیلی گرفته است. همین یک مورد 

می تواند عمق فاجعه را نشان دهد. 

ایمان ضیایی
بنیانگذارمزبار
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برای اروپا و آمریکا در دســترس کرد. ما شــاهد بودیم که 
طی همین ســه ســال، تعــدادی از بچه های داخــل ایران 
به صورت دورکاری برای شــرکت های اروپایی و آمریکایی 
کار می کردند. از یک طرف زیرســاخت های اینترنت و از 
طرف دیگــر تحریم های اقتصــادی دو عاملی بــود که این 
بچه ها را آزار می داد. اینها طی مدت همکاری تخصص و 
تعهــد خــود را ثابــت کــرده  بودنــد، پــس شــرکت ها بــا 
فراهم آوردن شرایط کار حضوری، از آنها دعوت می کنند 
و اتفاقــاً بــا شــرایط تسهیل شــده و امن تــری مهاجــرت 
می کننــد. در کل، وزنِ دالیــل افــراد، بــرای مهاجرت فرق 
دارد. نمی شــود گفــت صرفاً دالیــل اقتصــادی، اما خب 
می تواند وزن سنگین تری داشته باشد. از تیم ما پنج نفر 

ترکیه، شــش نفــر اروپــا و دو یا 
سه نفر هم آمریکای شمالی را 
بــرای مقصــد خــود انتخــاب 
کرده انــد. شــرایط بــه گونــه ای 
اســت کــه انــگار همــه قصــد 
مهاجــرت دارنــد. آنهایــی کــه 
می توانند می رونــد. بعضی ها 
هنوز راهش را پیدا نکرده اند و 
بــرای بعضــی هــم گرفتــاری و 
وابســتگی هایی وجود دارد که 
می خواهنــد امــا نمی تواننــد 
نکتــه  کننــد.  مهاجــرت 
اینجاست که ما در اکوسیستم 
هم ســطح  تقریبــاً  نــوآوری 
دنیاییم. یعنی نیروی کاری که 
اینجــا تخصصــی دارد، در هر 
جــای دیگــر دنیــا بــا همیــن 
تخصــص می توانــد کار کنــد و 
البتــه بــه خاطــر بــه روز بــودن، 
به ســادگی مــورد پذیــرش قرار 

بگیرد.

آیدین محمدحسینی
هم بنیان گذار بیمیتو و ازکی

مهاجرت مدیران میانی و ارشد
با توجه به شــرایط موجــود ما هم 
محکــوم بــه از دســت دادن نیــرو 
هســتیم. در الیــه مدیران ارشــد و 
میانــی مهاجــرت داشــته ایم، امــا 
خاطــر  بــه  هم بنیان گــذاران 
چسبندگی که با الیه اصلی کسب وکار دارند، مهاجرت 
نکرده انــد. اکثر قریب به اتفــاق مهاجرت هــا در الیه تِک 
بــوده و بعــد فضــای اکوسیســتم و در الیه باالتــر فضای 
کســب و کار و الیه باالتر از آن، فضای اقتصاد، موجبات 
ایــن اتفــاق را فراهــم مــی آورد. شــرایط اجتماعــی نیــز، 
خصوصاً در چند ماه اخیر تأثیر خود را گذاشــته است. 
بیشــترین مهاجرت های انجام شــده در مجموعــه ما از 
نظر جنسیتی مربوط به خانم هاست. به طور کلی دالیل 
اقتصــادی و اجتماعــی مهم تریــن دالیــل هســتند. 
بیشــترین مقصدی هم که نیروهای مــا انتخاب کردند، 
کشــورهای اروپایی بوده و اکثراً هم با دریافت پیشــنهاد 
کاری اقــدام بــه مهاجــرت کرده انــد. شــرایط بــه گونه ای 
تســهیل شــده که اصطالحــاً با یــک بشــکن زدن امکان 
مهاجرت فراهم اســت. روزی که ما بیمیتو و بعد ازکی را 
راه انداختیم، هدف مان کارآفرینی و ثروت آفرینی بود که 
خدا را شکر اکنون سازمانی با ۴00 نیرو داریم و 1۵00 نفر 
که به صورت غیرمستقیم از این ســفره ارتزاق می کنند. 
امــا واقعیت این اســت کــه ریــزش در نیروها در ســطوح 
مختلف شدت گرفته و حال هیچ کس خوب نیست. این 
آمارهــا ســیگنال های مشــخصی ارســال می کنــد کــه 

می تواند وضعیت موجود را تشریح کند.

آرمان صفایی
بنیان گذار تریبون

افزایش میل مهاجرت در تیم
عــدم  و  ابهــام  مــن  نظــر  بــه 
بــرای  جــدی  قطعیت هــای 
برنامه ریــزی آینــده از مهم تریــن 
مسائلی است که انگیزه مهاجرت 
را در نیروی هــای کار اســتارتاپی 
ایجاد می کند. اینکه تصویری از آینده شغلی و اقتصادی 
مطلوب برایشــان قابل تصور نباشــد، می تواند انگیزه ای 
منطقی برای مهاجرت باشــد. تاب آوری افراد نســبت به 
زیست با آینده مبهم، می تواند متغیری مهم بر میل به 
مهاجــرت شــاغالن و نخبگان 
باشد. ما هم در تریبون شاهد 
این مســئله بوده ایم. به عنوان 
مثال همین چنــد وقت پیش، 
مدیــر تیــم تحلیــل داده مــا 
مهاجــرت کــرد. ایشــان بــا 
پذیرش دانشــگاهی مهاجرت 
کرد، اما تعدادی هم با دریافت 
پیشنهاد کاری اقدام کرده اند. 
از بیــن افــرادی کــه مهاجــرت 
کرده انــد، فعالً کســی را ســراغ 
نــدارم کــه در کشــور مقصــد 
کسب وکاری راه انداخته باشد. 
بیشــتر افــراد به عنــوان نیروی 
کار یــا بــا ویزاهــای تحصیلــی 
مهاجرت کرده اند. در مجموع 
در تریبــون هــم شــاید ماننــد 
میــل  جامعــه،  میانگیــن 
مهاجــرت افزایــش داشــته 
اســت، امــا متأســفانه حــس 
می کنــم تبدیــل ایــن میــل بــه 
قصد و اقدام  ظاهراً در حال افزایش اســت. در نهایت ما 
هم مانند بسیاری از شــرکت ها و فعاالن اقتصادی دیگر 
امیدواریم؛ امید به گشایش هایی که شاید سیگنال های 
مثبتی به جامعه نخبگانی کشــور دهد تــا بتوانیم با این 
هزینه هــای بــاالی جــذب نیــروی متخصــص، به طــور 
بلندمدت روی آنها حساب کنیم و آنها نیز مسیر شغلی 
روشنی از حضور خود در افق زندگی شان مشاهده کنند.

احمد طاهرخانی
هم بنیان گذار و مدیرعامل هومکا

اکوسیستم خالی خواهد شد
همین چند روز پیش بود که یکی از 
بچه هــای مارکتینگ  مــا اعالم کرد 
قصــد مهاجــرت دارد. چیــزی کــه 
بــه  واضــح اســت اینکــه میــل 
مهاجرت به شــدت افرایــش یافته 
اســت. در ابتدای کار هومکا هم یکی از دوســتان که قرار 
بود به عنوان هم بنیان گــذار با ما همکاری کند، مهاجرت 
کرد که البته مهاجرت موفقی نداشــت و برگشت. شاید 
شــکل فعالیت ما به صورتی اســت که کمتر قصد جدی 
مهاجرت بین افراد مجموعه شــکل می گیرد، اما فضای 
کسب وکار دیجیتال به سمتی سوق داده شده که بیش 
از هر زمان دیگری این میل در افراد به وجود آمده است. 
مسئله دردناک این است که مهاجرت به افرادی رسیده 
که آستانه تحمل باالیی داشته اند. این نسلی که امروز در 
حال مهاجرت است، نسل مهمی است. نسلی بوده که 
با امید به ساختن و ماندن کارش را شروع کرده، اما امروز 
چنان تحت فشــار اســت کــه راهی جــز مهاجــرت پیش 
پایــش نمی بینــد. نســل جدیــد هــم اگــر بخواهــد بــه 
اکوسیستم ورود کند، اگر زمین بازی را مساعد نبیند، آن 

را تــرک می کنــد؛ چراکــه آســتانه تحمــل کمتــری دارد، 
مماشــات کمتری می کند و بیشتر عمل گراســت. با این 
روند باید شــاهد خالی شــدن اکوسیســتم باشــیم. تنها 
وقتی می شود امیدوار شــد که تغییرات ساختاری اتفاق 
بیفتد. محدودیت های اخیر برخی مشاغل و مهارت ها 
را نابــود کــرده اســت. کســی کــه تخصصــش دیجیتــال 
 مارکتینگ است و اینستاگرام مهم ترین ابزارش بوده و بر 
بســتر اینترنت ارتزاق می کرده، چه باید کند؟ کشورهای 
اروپایی ماننــد آلمان و کانــادا به دلیل امتیازاتــی که برای 
نیروی های اقتصاد دیجیتال و تیم های اســتارتاپی قائل 

هستند، جزء مقاصد اصلی برای مهاجرت شده اند. 

حسین  یاراحمدی
هم بنیان گذار آریامدتور و مدکمپ

شش نفر از اعضای تیم ها رفتند...
در یک سال گذشــته که من در دو 
مجموعــه گردشــگری ســالمت و 
فعالیــت  پزشــکی  تجهیــزات 
داشــتم، شــش نفــر مهاجــرت 
کرده انــد. مجمــوع نفــرات ایــن دو 
تیم حدود ۳0 نفر را تشکیل می دادند. پنج نفر از سطوح 
کارشــناس و مدیران میانی مجموعه های ما بودند و یک 
نفــر هــم از هم بنیان گــذاران کــه کشــور را تــرک کرده اند. 
بیشــتر این افراد نیروهای جوان زیر ۳۵ ســال هستند و 
عمده دلیل مهاجرت این افراد این است که می خواهند 
آینده بهتری را بسازند؛ چراکه با دریافتی های ایران چقدر 
باید کار کنند تا مثالً یک پراید بخرنــد؟ از منظری دیگر، 
فرد آن قدر در مضیقه اجتماعی قرار گرفته که برای گریز 
از این تنگنا راهی جز مهاجرت نمی بیند. آمریکا، کانادا و 
اروپــا عمــده مقصدهایــی اســت کــه ایــن بچه هــا بــرای 
مهاجــرت انتخــاب کرده اند. همیــن هم بنیان گــذاری که 
ایران را ترک کرده، اکنون در استیشن  اف مستقر شده و 
کســب وکار خود را با ســاده ترین مراحل اداری راه اندازی 
کــرده اســت. در تماســی کــه اخیــراً بــا هــم داشــتیم، از 
شــرایطش پرســیدم. می گفــت هــم کار می کنــد و هــم 
اســتراحت و تفریحــش را دارد، هــم پــول درمــی آ ورد و 
حمایت هــای دولتی خوبــی را هــم در کنــار خــود دارند و 
یک دهم بچه های اکوسیستم ما زحمت هم نمی کشند 
و رشــد می کننــد. ایــن را قیــاس کنیــد بــا وضعیــت 
اکوسیســتم خودمــان. اینجــا بچه هــا اگــر بخواهنــد 
کارآفرینی کنند، باید از همه چیز بگذرند. تحقیقاً عرض 
می کنم صــد درصد کســانی کــه در دایــره روابــط کاری و 

اجتماعی من هستند، به فکر مهاجرت اند. 

 روزی که ایوند 
را راه  انداختیم 

پرداختی هایمان به 
نیروها کمتر از اروپا 

بود، اما نه در حدی که 
به مهاجرت بیارزد. 

امروز اما مسئله فرق 
می کند. نکته دیگر این 

است که کشور های 
اروپایی و حتی همین 

کشورهای منطقه 
درهایشان را به روی 
نیروی کار ماهر باز 

کرده اند
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بيلبورد
B I L L B O A R D

 درباره کتاب
»قاعده ده برابر«

قاعدهفروش
این روزها فروش به رشته ای تخصصی و پر 
از جزئیات و ریزه کاری تبدیل شده است. 
»گرنــت کاردون«، یکــی از متخصصــان 
شناخته شده و حرفه ای »آموزش فروش« 
است. کتاب »قاعده ده برابر« جدیدترین 
کتاب اوست که توسط انتشارات آموخته 
منتشــر شــده اســت. اگرچه در نــگاه اول 
قاعــده ده برابــر مختــص دنیــای فــروش و 
بازاریابــی اســت، امــا در همــه حوزه هــای 
زندگــی از جملــه عاطفــی، خانوادگــی و 
مالــی بــه کار می آید. امــا قاعــده 10 برابری 
یعنی چه؟ با مثال آن را توضیح می دهم؛ 
بــه  ازای هــر ارائــه فــروش و 
تمــاس تلفنــی کــه دیگــران 
داشته اند، شما باید 10 برابر 
آنهــا داشــته باشــید. بــرای 
خرید خانه، از 10 برابر تعداد 
امالکی که دیگران پرس وجو 
می کننــد، خبــر بگیریــد. 
هــر فعالیتــی کــه انجــام 
می دهیــد و هر نقشــه ای را 
که در ســر داریــد، ضرب در 
10 کنید. برای رســیدن به قاعده 10 برابری 
اهدافی برای خود تعیین کنید که 10برابر 
رؤیاهای اولیه شــما باشــند. شــما باید به 
سطوح خارق العاده موفقیت خود دست 
پیدا کنیــد؛ خارق العاده یعنــی هر چیزی 
خارج از قلمــرو آنچه بیشــتر افــراد عادی 
می توانند به دست بیاورند. برای رسیدن 
به این مرحله، نخست باید فکرهایتان را 
با سطوح 10 برابری و اعمال تان را با مقادیر 
10 برابری هماهنگ کنید. اگر می خواهید 
ایــده یــا محصوالت تــان را به بــازار عرضه 
کنیــد، بایــد مطمئــن شــوید همــه کارهــا 
را  10 برابــر بیشــتر انجــام می دهیــد تــا در 
مدت زمان کوتاه تر در مکان های بیشتری 
حضور یابیــد و بــا افراد بیشــتری مالقات 
کنید. برای نمونه، اگر برنامه این است که 
یک نفر ایده تــان را معرفی کنــد، از 10 نفر 
کمک بگیرید و آنهــا را مدیریت کنید. در 
این کتاب موفقیــت به معنای دســتیابی 
به چیزی فراتر از سطح انتظار شماست. 

INTRODUCTIONمعرفی

نگاهی به وضعیت بالتکلیف بیلبوردهای شهری؛ از جاماندن تبلیغات تاریخ گذشته 
گرفته تا معرفی های دوباره

بیلبوردهای بالتکلیف
ضرب المثلــی هســت کــه می گویــد »رنــگ رخســاره خبر 
می دهد از ســر درون«. ایــن ضرب المثل به این امر اشــاره 
دارد کــه خیلــی اوقات الزم نیســت کســی دهان بــاز کند و 
از حــال و روزش بگویــد. کافــی اســت او را ببینی تــا از رنگ 
رخســارش بدانی که حالش خوب اســت یا نه، فقــط دارد 
تالش می کند نشان بدهد که حالش خوب است. از طریق 
همین ضرب المثل می توان حال و روز بیلبوردهای ســطح 

شهر را در یک کالم توصیف کرد؛ بالتکلیف!

 بگذارید قدیمی ها بمانند
کافی اســت نگاهی بــه بیلبوردهای ســطح شــهر و پیامی 

که می خواهنــد بــه مخاطبان شــان برســانند، بیندازیم و 
آنها را با بیلبوردهای ســه، چهار ماه قبل مقایسه کنیم تا 
بفهمیم حال کسب وکارهای ایرانی خوب نیست و بدجور 
بالتکلیف اند. کســب و کارها نــه می دانند چــه بگویند، نه 
می دانند از چــه بگوینــد و نه می داننــد چرا بایــد بگویند. 
بسیاری از این کسب وکارها حتی اگر از وضعیت اینترنت 
سختی خاصی نچشــیده باشــند که البته بعید است، از 
اینکه مردم نه دل و دماغ و نه قدرت خرید دارند، ســخت 
ضربه دیده انــد و برای جبــران ایــن ضربه هــم نمی توانند 
دســت به برگزاری پویش بزنند، زیرا این کار ممکن اســت 
مانند دست وپا زدن در باتالق، آنها را بیشتر گیر بیندازد و تا 

قعر باتالق فرو برد. به همین دلیل است که درون بالتکلیف 
کسب وکارها، رنگ رخسارشان را دگرگون کرده است. این 
رنگ پریده و حال ناخوش خودش را در بیلبوردهای سطح 

شهر نشان می دهد.
ایــن بالتکلیفــی البتــه انــواع مختلفــی دارد. برخــی 
کســب وکارها بــا نداشــتن بیلبــورد در ســطح شــهر ایــن 
بالتکلیفی را به نمایــش می گذارند. آنها ســعی می کنند 
کمتر به چشــم بیایند، زیرا نمی دانند این حضور در برابر 
چشم مردمان چه عواقبی برایشان دارد. آنها اگر پویشی 
هم داشته باشند، در سطح شــهر حرفی از آن نمی زنند و 
ســعی می کنند مخاطب خود را در ســایر رسانه هایشــان 

یکــی از نــکات مهــم در هــر بخشــی از برنامــه بازاریابــی 
بهینه  ســازی اســت. یکی از بخش هایی که بهینه ســازی 
در آن بسیار مهم است، فروش سازمانی است. چه بهتر 
اســت که بهینه ســازی در فــروش ســازمانی را از قــدم اول 
شروع کنیم؛ یعنی انتخاب سازمان یا شرکت. ما نباید درِ 
هر سازمان یا شرکتی را برای همکاری سازمانی بزنیم. اما از 
چه طریق سازمان های مناسب و نامناسب برای همکاری 

را بشناسیم؟

 اندازه سازمان
باید به تعداد افراد سازمانی که می خواهیم با آن همکاری 
کنیم، توجه داشته باشیم؛ چراکه اگر اندازه سازمان کوچک 
باشد، زمانی که برای مذاکرات می گذاریم، نهایتاً نمی تواند 
به خروجــی مناســبی منجر شــود. از طرفــی اگر ســازمان 

بسیار بزرگ باشد و سازمان ما توان ارائه خدمات به چنین 
سازمانی را نداشته باشد، به طور کامل زمان و هزینه و حتی 

اعتبار سازمان ما از بین می رود.

 فرهنگ سازمانی
شناخت فرهنگ سازمانی که می خواهیم با آنها همکاری 
کنیــم، بســیار مهــم اســت. محصــول مــا بایــد در جهت 
ارزش های سازمانی سازمان همکارمان باشد یا حداقل با 
آن در تضاد نباشد. تحقیق در این زمینه هنگام مذاکره نیز 

بسیار کمک کننده خواهد بود. 

 سوابق همکاری های سازمانی
ما باید درباره  ســایر همکاری های ســازمانی یک ســازمان 
بدانیم؛ اینکه آیا سابقه  همکاری با سازمانی که محصول 

نکاتی برای 
فروش سازمانی 

درهرسازمانیا
شرکتیرانزنید!

افسانه دهکامه 

taaghche.
afsanedehkame

@gmail.com
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مارکتينگ
M A R K E T I N G

پیدا کننــد. برخی دیگــر ماننــد علی  بابا مدت هاســت که 
بیلبوردشان را تغییر نداده اند و از خیلی وقت پیش دوست 
دارند این طور شناخته شوند که تنها نماینده رسمی فیفا 
بــرای جــام جهانی هســتند. مســلماً اگــر اوضاع بــه گونه 
دیگری بود، حاال علی بابا می توانست چیزهای دیگری هم 
از خودش بگوید یا از جام جهانی بگذرد و سراغ مسافران 
دیگر را بگیرد. اما علی بابا این روزها ترجیح می دهد دست 
روی دست بگذارد و حرف جدیدی نزند؛ چراکه در این روزها 
حرف زدن سخت است و می تواند دودمان کسب وکارها را 
به باد بدهد. همین موضوع علی بابا را وادار کرده تا همزمان 
خودش را در میانه چشــم مخاطبانش نگــه دارد، اما نه با 
حرف جدید. علی بابا گذاشته بیلبوردهای قدیمی اش باال 
بماند تا هرازچندی چشــم مخاطــب به آنها بیفتــد و اگر 
خواست سفری برود، اســم علی بابا را جست وجو کند یا 
اگر اسم علی بابا را دید، آن را به یاد آورد و انتخاب کند. اما 
حرف جدیدی هم نمی زند که مخاطبی که هر روز چشــم 

می گردانــد و می خواهــد بدانــد کســب وکارها 
این روزها چیزی می گویند و اگر می گویند چه 
می گویند، دل شــان از او نگیرند. این مخاطب 
اگر ببیند علی بابــا حرف جدیــدی زده که باب 
دلش نیســت، حتی اگــر قبالً تنهــا از علی بابا 
خرید می کــرده، برای ســفر جدیــدش ترجیح 
می دهد با هر برندی به جز علی بابا سفر کند. 

 با اجــازه، دوبــاره خــودم را معرفی 
می کنم

برندهایی هم هســتند کــه حــرف می زنند، امــا حرف های 
قدیمی کم خطری که کســی را نرنجاند. حــرف این برندها 
هم با همــان هدفی زده می شــود کــه علی بابــا دارد، یعنی 
به یاد مانــدن. فــالی  تــودی کــه بیلبوردهای »وقتی ســفر 
الزمــی...«اش توجه زیادی را به خود جلب کــرده بود، این 
روزها بــه اینکه فــالی  تــودی را معرفــی کند، بســنده کرده 
اســت. در بیلبوردهــای جدیــد فــالی  تــودی می بینیــم که 
این برند خود را طوری معرفی می کند که یک کســب وکار 
تبلیغ اولی خــودش را معرفــی می کند. این برنــد می گوید 
خدماتی که ارائه می دهد خرید بلیت هواپیما و رزرو هتل 
است و غیر از این هیچ چیز نمی گوید. انگار آدمی توی یک 
جمع خودش را معرفی کرده باشــد و بعد دربــاره یکی، دو 
موضوع حرف های خوش آهنگ و قشنگی زده باشد و بعد 
باز خودش را معرفی کند. البته اگر در جمعی این برخورد را 
ببینیم، احتماالً فکر می کنیم که این آدم از حرف خودش 
خوشش آمده و دوست دارد یاد ما تازه دیده ها بیندازد که 
این حرف را با نام او به یاد بیاوریم. شاید هم به این فکر کنیم 
که بنده  خدا حالش خوب نیست، اما حاال که ما همه مان 

حال مان خوب نیست و می دانیم که شرایط خیلی عادی 
نیســت، به فالی  تودی حق بدهیم که بخواهــد خودش را 
دوباره معرفی کند. حتی گمان می کنم همین که فالی  تودی 
حساســیت شــرایط این روزها و موقعیت کســب وکارش 
را درک کرده و دیده کم خطرترین ســخنی کــه می تواند در 
این شــرایط بگویــد، گفتــن از خدماتش اســت، نشــان از 
هوشمندی اش دارد. حتی ســخت گیرترین مخاطب هم 
نمی تواند از بیلبوردهای فالی تودی دلگیر شــود و ســعی 

می کند با او همدلی کند. 

 تأسیسات کجای ساختمان است؟
هســتند بیلبوردهایی هم کــه می خواهند در این شــرایط 
به ما بگویند تأسیســات کدام عضو ســاختمان هســتند 
و از ایــن طریق حرفــی زده باشــند که نه ســیخ بســوزد، نه 
کباب. البته نمی دانم این از هوشمندی گروه بازاریابی این 
کسب وکار است یا از خوش شانسی شان که گرافیک کار 
چشم را نمی گیرد و نام کسب وکار هم جایی از 
تبلیغ آمده که کمتر به چشم می آید. در واقع 
نمی دانم اصالً چنین تبلیغی چقدر می تواند 
در ذهــن مخاطــب ماندگار شــود. نهایتــاً بعد 
از دیــدن ایــن تبلیغ مخاطــب با خــودش فکر 
می کند چرا تأسیسات قلب ساختمان است 
و اگر تأسیسات قلب ساختمان نیست، پس 
کجــای ســاختمان اســت و قلــب ســاختمان 
چه چیزی اســت. من که می گویم آشپزخانه. 
شاید هم مخاطب از این بازی زبانی خوشش 
بیاید و بعد ترغیب شود اسم برند را بداند و این اسم را به 
خاطر بسپارد و چون تبلیغات خودنمایی خاصی نداشته، 
واکنش بدی هم به تبلیغات این کسب وکار نشان ندهد که 
باز هم تکرار می کنم، نمی دانم این از هوشمندی طراحان 
این تبلیغ است یا خوش شانسی شان. اما هرچه هست، 
باعث می شود در این شرایط خطری برای کسب وکار ایجاد 
نکند و حتی در میان این تبلیغات بالتکلیف، کسی را که 

الاقل حرفی زده، بیشتر به چشم بیاورد.
در بین ایــن بیلبوردهای بالتکلیــف، بیلبوردهایــی هم به 
چشم می خورند که به جام جهانی قطر و حضور تیم فوتبال 
ایران در آن اشــاره می کنند. از حق نگذریم، این بیلبوردها 
گرافیک زیبایی دارند و پیام شــان هم به خوبی بیان شــده 
اســت. می توان گفت که این بیلبوردها کــه فراوانی زیادی 
هم در سطح شهر دارند، زیبا و چشم نواز هستند، اما اگر 
بخواهیم درباره دلنواز بودنش حرف بزنیم، باز می رسیم به 
همان بالتکلیفی. در واقع بیلبوردهای اکثر کســب وکارها 
در صــورت خــود، بالتکلیفــی را بــه نمایــش می گذارنــد و 

بیلبوردهای جام جهانی در جان ما.

 OTT درباره فواید بازاریابی

OTT؛بهترینتبلیغدرروزهایجامجهانی

REVIEWبررسی

زمانی برای تماشــای بازی های جام جهانی باید 
به جایی می رفتیم که رادیو یا تلویزیونی به آنتن 
پخش صداوســیما وصل بود و اگر کسی جایی 
بود که به یکی از این آنتن ها دسترسی نداشت، 
مســابقه را از دســت می داد. اما حاال هر کسی 
که بــه اینترنت دسترســی داشــته باشــد، با هر 
دســتگاهی کــه در اختیــار دارد، چه یــک ویدئو 
پروژکتــور متصل بــه اینترنــت و یک پــرده چند 
ده اینچی باشد، چه یک تلفن همراه هوشمند 
کوچک، می تواند بازی ها را به صورت زنده از هر 
جایی تماشا کند. این امکانی است که اینترنت 
در اختیار تماشاگران قرار داده و فرصتی طالیی 
برای بازاریابان عصر اطالعات فراهم آورده است. 
در گذشته برندهای بزرگ به دنبال ساعت های 
پرمخاطب رادیو و تلویزیون، مانند زمان پخش 
رویدادهــای مهم ورزشــی یــا حتی یک ســریال 
پرطرفــدار بودند تا تبلیغ محصــوالت خود را به 
گوش تعداد بیشتری از مخاطبان این رسانه ها 
برسانند، اما با ظهور پلتفرم های رسانه ای آنالین 
و افزایــش مخاطبان آنهــا، بازی بــرای بازاریابان 

به سرعت در حال تغییر است. 
بازاریابی )OTT )Over-The-Top تنها موجب 
افزایش تعــداد مخاطبــان تبلیغات نمی شــود؛ 
بلکه فرصت هایی را در اختیار شما قرار می دهد 

که در ذیل آمده است:
 مخاطــب خــود را هدفمندتــر انتخــاب کنید: 
بــر خــالف تبلیغــات تلویزیونــی ســنتی، شــما 
می توانید گروه خاصی از تماشاگران را مخاطب 
تبلیغ خود قرار دهید. شما می توانید با انتخاب 
پلتفرم مورد نظر و محتوایی کــه در حال پخش 
است، تماشاگری را هدف تبلیغ خود قرار دهید 
که بیشــترین شــباهت را به جمعیت شناســی 
مخاطبان تان دارد. به عنــوان مثال می توان یک 
نوشابه انرژی زا را در پلتفرم تلوبیون هنگام پخش 
زنده یک بازی جام جهانی تبلیغ کرد و لوازم برقی 

را در فیلیمو هنگام پخش یک سریال درام.
  تبلیغات خود را تا آخرین حد ممکن شخصی 
کنید: فرض کنید در حال تماشــای برنامه مورد 
نظر خود روی پلتفرمی هســتید که قبــالً در آن 
وارد حساب کاربری خود شده اید و ناگهان یک 

آگهی روی صفحه ظاهر می شــود که شــما را با 
اســم کوچک تان مخاطب قرار می دهــد: »نگار 
عزیز، آیــا به دنبال فرصتی برای ســرمایه گذاری 
هســتی؟« شــما به عنوان یک بازاریاب از تأثیر 
چنیــن آگهــی شخصی سازی شــده ای به خوبی 

آگاهید.
 نــرخ تکمیــل آگهــی را افزایــش دهیــد: طبــق 
گزارش هــای Adweek، ۹۸ درصــد تماشــاگران 
یــک آگهــی OTT آن را تــا پایــان آگهــی تماشــا 
می کننــد. تماشــای کامل یــک آگهــی می تواند 

تأثیر عمیق تری بر مخاطب شما داشته باشد.
 هدررفــت تبلیــغ خــود را کمینــه کنیــد: اگــر 
مخاطــب آگهی بی نظیر شــما بــرای ابــزارآالت، 
یــک کــودک پنج ســاله باشــد، پولــی کــه صــرف 

پخش آن کرده اید، عمالً به هدر رفته 
است. قابلیت مورد هدف قرار دادن 
 OTT دقیــق مخاطبــان در بازاریابی
ایــن فرصــت را بــه شــما می دهــد تا 
نه تنها آگاهی مخاطبان از برند خود 
را بــاال ببریــد، بلکــه شــانس تبدیــل 
یک مخاطب به مشــتری را افزایش 

دهید.
رویدادهــای ورزشــی بــزرگ ماننــد 
جــام جهانــی، مســابقات المپیک، 

بازی هــای جهانــی والیبــال یــا هر لیگ ورزشــی 
داخلــی و خارجی که تاریــخ دقیق برگــزاری آنها 
از مدت هــا قبل مشــخص اســت، ایــن فرصت 
را به شــما می دهند تا به خوبی برای پویش های 

تبلیغاتی خود برنامه ریزی کنید. 
بــه  جــای هزینه کــردن روی روش هــای ســنتی 
بازاریابی با مخاطبان محدود و پراکنده، برندها 
می تواننــد مســتقیماً و بــا دقــت بیشــتری بــه 
مخاطبی که بیشترین شباهت را با دموگرافیک 
 OTT محصوالت شــان دارد، از طریق بازاریابی

دسترسی داشته باشند.
بازاریابــان، آژانس هــای تبلیغاتــی و تیم هــای 
 OTT بازاریابی برندها با اضافه کــردن بازاریابی
به مجموعه ابزارهــای بازاریابی خود، می توانند 
بیشــترین تأثیر را از کمپین های تبلیغاتی خود 

به دست آورند و گوی سبقت را از رقبا بربایند.

شیرین عطارد

at.shi.1989 
@gmail.com

نگار قانونی  

negarqanouni
@gmail.com

یا خدماتی نزدیک به محصول یا خدمات سازمان ما ارائه 
می دهد، داشته است یا نه.

 درآمد سازمان
مسلم اســت که اگر ســازمانی درآمد کافی نداشته باشد، 
حتی اگر بزرگ باشد و فرهنگ سازمانی اش به  گونه ای باشد 
که استفاده از خدمات ما برایش ارزش محسوب شود، باز 
هم توان خرید کمی دارد و مذاکره با آن بهینه نخواهد بود.

 تمرکز و تجربه کنید
در فــروش ســازمانی و هــر کار دیگــری تمرکــز، تجربــه و 
آزمایش کــردن می توانــد بســیار مهــم و کمک کننــده 
باشد. شــما می توانید برای همکاری، تمام سازمان های 
یک حوزه خاص مثالً بورس، نفت و... را انتخاب کنید. 

فهرستی از سازمان های این حوزه بسازید، سازمان هایی 
را که اندازه و درآمدشــان برای شما مناسب 
نیســت، خــارج کنیــد و ســپس تعــدادی از 
سازمان های فهرســت را به صورت تصادفی 
انتخــاب کنیــد. مذاکــره بــا ایــن ســازمان ها 
می توانــد دید خوبی به شــما درباره فرهنگ 
این نوع سازمان ها و میزان هم خوانی شان با 

محصول یا خدمات شما بدهد.
اگــر هیچ یــک از ایــن ســازمان ها بــرای فــروش 
سازمانی مناسب نباشد، شاید بهتر باشد با 
سایر سازمان های فهرست مذاکره نکنید و اگر 

درصد خوبی از این سازمان ها با شما همکاری کنند، باعث 
می شود برای مذاکرات بعدی با دید و پیشنهادهای بهتری 

به سراغ سازمان های مشابه بروید.

سمیرا ناطقی

samira.nateghii 
@gmail.com



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 76
13 آذر 1401

ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

12

سالمت
H E A L T H

گفت وگو با رضا حسامی فرد
مدیرعامل و هم بنیان گذار گهواره

سالمت هر جامعه در گرو نهاد خانواده است. سبک زندگی، الگوهای رفتاری و پایه های تربیتی تعیین کننده 
سرنوشت نسل هاست. یکی از مهم ترین عوامل بهبود این شاخص ها آموزش است؛ البته آموزش نه فقط برای 

فرزندان، بلکه به طور مشخص برای پدران و مادران. خصوصاً آنهایی که نخستین بار موهبت فرزند را تجربه 
 می کنند. در کنار استانداردهای جهانی، تفاوت های فرهنگی و اقلیمی، دانشی تجربی را فراهم می کند که 

کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در این میان بسترهای انتقال این تجارب در کنار محتواهای استاندارد آموزشی 
و باکیفیت نقش مهمی را ایفا می کنند. گهواره یکی از این بسترهاست که واسطه نیاز به این دانش تجربی، 

محیطی پویا برای والدین ایجاد کرده  تا بتوانند با هم در تعامل باشند و از دانسته های جمعی منتفع شوند. در این 
شماره از کارنگ با مدیرعامل و هم بنیان گذار گهواره به گفت وگو پرداختیم تا از این پلتفرم بیشتر بدانیم.

 گهواره ای
در بازار کودک

نگاهی به چالش های اوتیسم و راه حل های فناورانه 
برای افراد مبتال به این سندرم

فناوریبرایکودکاناوتیسم

TRENDروند

افراد مبتال به اوتیسم نســبت به دنیای اجتماعی 
و به طور کلی محیط زندگی حساس هستند. آنها 
می تواننــد مشــکالت بزرگــی را در موقعیت هــای 
عــادی اجتماعی تجربــه کنند و نســبت بــه موارد 
پیش  پا افتاده از نظر افراد عــادی، اضطراب، ترس، 
فوبیا یا واکنش های حسی شــدید داشته باشند. 
امــا می تواننــد بــا فناوری هــا رابطــه خوبی داشــته 
باشــند. اپلیکیشــن های داســتان های اجتماعــی 
می توانند آنهــا را در موقعیت های دشــوار هدایت 
کنند. واقعیت مجازی و واقعیت افزوده می توانند 
فضای امنی را بــرای آموزش و تمریــن فراهم کنند. 
هوش مصنوعی و علم ژنتیک می تواند به تشخیص 
زودهنگام این سندرم کمک  کند. آنچه بیشتر از هر 
چیزی برای خانواده های دارای کودک اوتیسم هزینه  
دارد، آموزش اســت. آموزش های کودکان اوتیسم 
باید مســتمر باشــد. کارشناســانی کــه با کــودکان 
اوتیسم سروکار دارند، بر این باورند که فناوری باعث 
بهبود مهارت هــا، افزایش انگیــزه بــرای یادگیری و 
بهبود تمرکز کودکان مبتال به اوتیسم می شود. در دو 
سال گذشته، توسعه دهندگان فناوری به پتانسیل 
راه حل های مبتنی بر گوشی های هوشمند پی بردند 
و اپلیکیشن های مرتبط با اوتیسم به طور تصاعدی 

شروع به رشد کرد. 

 چگونه اپلیکیشن ها می توانند 
برای کودکان و بزرگساالن مبتال 

به اوتیسم راهگشا باشند؟
یکی از مفیدترین ویژگی های این اپلیکیشن ها این 
است که یک محیط کنترل شده و قابل بازآفرینی را 
برای آماده  شــدن، پیش از حضور در موقعیت های 
اجتماعی ارائه می دهند. این اپلیکیشن ها از طریق 
شبیه ســازی رویدادهای ســاده زندگــی و موقعیت 
خاص، در محیطی امن می توانند آگاهی اجتماعی 
بیشتری به این گروه از افراد بدهند؛ تعداد زیادی از 
این اپلیکیشن ها وجود دارد. به عنوان مثال، برنامه 
داستان اجتماعی توسعه یافته توسط تاچ اوتیسم، 
بســتری را بــرای والدیــن، مربیــان و مراقبــان فراهم 
می کنــد تــا داســتان های اجتماعــی شــخصی و 

برنامه هــای تصویری ایجــاد کنند تا بــه آنها کمک 
کند بــا فرزنــدان خــود ارتبــاط برقــرار و آنهــا را برای 
موقعیت های اجتماعی آماده کنند. یکی دیگر از 
نوآوری های این حوزه، آنجل ســن نــام دارد که یک 
راه حل مانیتورینگ جی پی اس و صوتی اســت که 
برای کمک بــه خانواده هــا برای پیگیری کــودکان با 

نیازهای ویژه طراحی شده است.

 عینک گوگل؛ یک قطب نمای 
اجتماعی

گــوگل سال هاســت کــه در مــورد فناوری هــای 
سالمتی در حال تحقیق و سرمایه گذاری است. 
در یکــی از پروژه هــای گــوگل در حــوزه اوتیســم 
از عینــک گــوگل به عنــوان یــک گجــت درمانــی 
استفاده شده است. در این روش به کمک فناوری 
واقعیت افزوده که فیس توفیس نام دارد، کودک 
اوتیسم باید حالت چهره افراد را تشخیص دهد 
و با ارائه پاســخ درســت جایزه دریافــت کند. این 
روش درمانــی کــه بــه روش ABA شــهرت دارد، 
سال هاســت به عنــوان یــک روش نظام منــد، 

اثربخش و کارا شناخته می شود.
دانشــگاه اســتنفورد نتایج یک کارآزمایــی بالینی 
مشــابه را برای آزمایش اثربخشــی سوپرپاورگلس 
منتشر کرد؛ نرم افزاری مبتنی بر یادگیری ماشین 
که بــرای عینک گــوگل طراحی شــده و به کــودکان 
مبتال به اوتیسم کمک می کند تا تعامالت اجتماعی 
را با اســتفاده از ایموجی و صدا رمزگشــایی کنند. 
این فناوری به بچه های اوتیســم کمــک می کند تا 
بفهمند آیا یک فرد خوشحال، غمگین، عصبانی، 
متعجب، منزجر یا خنثی است یا خیر. با نگاهی 
به انبوه نمونه های واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، 
اپلیکیشــن ها، بازی ها یا الگوریتم های هوشــمند، 
مشخص می شود که بیشتر این فناوری ها هنوز در 
مرحله اولیه توسعه یا در مرحله تحقیق هستند. 
این امر ممکن است به این دلیل باشد که مدیریت 
اختالالت اوتیسم زمینه ای مناسب برای استفاده 
از فناوری های سالمت دیجیتال است، اما ممکن 

است برای سرمایه گذاران سودآور نباشد. 
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لطفاً خودتان را معرفی کنید و از گهواره 
برای ما بگویید؟

من رضا حســامی فرد هســتم. از ســال 1۳۷۸  تا 1۳۸۲ در 
دانشــگاه پلی تکنیــک کامپیوتــر خوانــدم. از ســال 1۳۸۲ 
تــا 1۳۸۴ در دانشــگاه شــریف هــوش مصنوعــی خواندم 
و از ســال 1۳۸6 تا 1۳۸۹ در دانشــگاه شــریف دانشــجوی 
دکتــری بــودم  کــه پــس از آزمــون جامــع انصــراف دادم و 

مشــغول به کار شــدم. گهواره فعالیت خود را 
از زمســتان 1۳۹6 شروع کرده اســت.  پیش از 
شــروع به مدت ۹ ماه در حال پژوهش بودیم. 
ما در گهــواره یــک تیــم شــش نفره بنیان گذار 
داریــم کــه بنــده به عنــوان هم بنیان گــذار و 
مدیرعامــل گهــواره مشــغول بــه کار هســتم. 
آقایــان محمد حســین برگــی و آقــای امیر رضا 
غالمی دو نفــر دیگــر از بنیان گذاران هســتند 
کــه در رشــته آی تــی تحصیــل کرده انــد. دیگر 
بنیان گــذاران خانــم ســمیه مهدی پــور کــه در 

رشــته روان شناســی تحصیــل کرده انــد، خانــم مرســده 
فخاریان کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه تهران 
و خانم زهرا صدرزاده، بازنشسته آموزش وپرورش هستند 

که در حوزه بازی فعالیت می کنند.

 آیا تاکنون جذب سرمایه داشته اید؟
در همان سال 1۳۹6 از طریق اســمارت آپ جذب سرمایه 
داشــتیم و در ســال 1۳۹۸ هم در یــک فــاز تکمیلی جذب 
ســرمایه مجدد اتفــاق افتــاد و در مجموع نزدیــک به ۷00 
میلیــون ســرمایه گذاری از طریــق اســمارت آپ در گهــواره 
انجام شد.  در حال حاضر هم گهواره از محل درآمدهای 

خود کارش را پیش می برد. 

 در حــال حاضــر چــه تعــداد کاربــر در 
گهواره دارید؟

از ابتــدای فعالیت گهــواره تاکنــون بیش از یــک میلیون و 
۴00 هزار کــودک از خدمات گهواره اســتفاده کرده اند. در 
حال حاضر هم  حــدود ۷00 هــزار نصب داریم کــه از این 
تعداد در حدود ۳۳0 هزار کاربر به صورت فعال در گهواره 

فعالیت می کنند.

 گهواره چیســت، چــه کار می کند و چه 
نیازی را پاسخ می دهد؟

گهواره بستری را برای پدر و مادران در دوره بارداری و دارای 
فرزند تا شــش ســال ایجاد کرده که از طریق شبکه سازی 
با یکدیگر می توانند پاسخ پرسش های خود را پیدا کنند. 
گهواره دارای بخش های مختلفی است که مهم ترین این 
بخش ها مطالب آموزشــی و نکات کلیــدی فرزند پروری را 
ارائــه می دهــد. در کنار ایــن محتــوای آموزشــی، امکانات 
ثبــت رشــد بــه کمــک پــدر و مــادران می آید تــا بر اســاس 
استانداردهای جهانی از رشد طبیعی فرزند خود مطمئن 
باشــند. در ســال 1۴00 از هر چهــار کودک متولدشــده در 
ایران، یک کودک از امکانات گهواره استفاده کرده است.

 ایــن عــدد، عــدد عجیبی اســت. چطور 
توانستید به این تعداد مخاطب برسید؟

بلــه. ایــن موفقیــت و نفــوذ بیــن کاربــران بــه واســطه دو 
محصــول اصلی گهواره اســت؛ یکی بســتر شبکه ســازی 
والدین کــه در آن بــا هم تعامــل دارنــد و در مــواد مختلف 
با هم مشــورت می کنند و بخش دیگر محتوای آموزشــی 
گهواره است. به واسطه این دو محصول ما طیف وسیعی 
از نیازها را در گهواره پاسخ می دهیم. از طریق اینستاگرام 
هم توانســتیم موتور رشــد خوبی ایجاد کنیــم. ما معتقد 
هســتیم کــه مهم تریــن دارایــی پــدر و مــادر وقــت و زمــان 
اســت. بــه همین دلیــل بــا ارائــه  مطالب آموزشــی ســعی 
می کنیم نیازها و پرسش هایی را که در زمینه های مختلف 

فرزند پروری برایشان به وجود می آید، پوشش دهیم. 

 بــا توجــه بــه اینکــه در یــک بــازار بزرگ 
مشغول فعالیت  هستید که جذابیت های خاص 
خودش را هم دارد، تاکنون به نیاز های غیرآموزشی 
کاربــران هــم فکــر کرده ایــد و آیــا بــرای ایــن نیازهــا 

برنامه ای دارید؟
بله! اتفاقــاً در حال توســعه یــک مارکت پلیس تخصصی 
حوزه کودک هســتیم تــا نیازهای خانواده هــا در خصوص 
ملزومــات کــودک را فراهــم کنیــم. به طــور 
مســتقیم قصــد ورود بــه حــوزه فــروش کاال را 
نداریــم و ســعی می کنیــم بــا تأمین کننــدگان 
تأیید شــده، کاالهایی با قیمت مناســب برای 

خانواده ها فراهم کنیم.
اساســاً خرید برای یک نوزاد یک پروژه اســت 
و ظرافت ها و حساسیت های خودش را دارد. 
بــا توجــه بــه ســطح دغدغــه روزمــره والدیــن، 
خرید برای نوزاد یا کودک زیر شــش سال، کار 
وقت گیــر و ســختی اســت. خصوصاً اگــر قرار 
باشــد کودک را به فروشــگاه و بیرون از خانه ببریم. ما این 
نیاز را در شــبکه  اجتماعــی گهواره  هــم رصد کردیــم. این 

شــد کــه تصمیــم گرفتیــم یــک 
مارکت پلیــس تخصصــی برای 
پاسخ به این نیاز توسعه دهیم. 

 شــما از سال 
کار  بــه  شــروع   1396
کرده اید؛ پس هم قطعی 
اینترنت 1398 را تجربه 
 کرده اید، هم کرونا و هم 
یــــــــــــــن روزهــای تلــخ  ا
اینترنــت را؛ دربــاره ایــن 
دوره ها برایمان بگویید و 
بــر  بیشــتر  کدام یــک 
کـــــسب وکـــــــــــــار شـــما 

تأثیرگذار بود؟
قطعــی اینترنــت 1۳۹۸ ضربــه 
بســیار بــدی بــود. درســت در 
همــان دوران بــود که مــا یکی از 
طالیی ترین دوره های رشــدمان 
را تجربه کردیــم. تقریباً ماهانه 
۳0 درصــد رشــد داشــتیم تــا 

اینکه به آبان رســیدیم و در پی قطع و خاموشــی اینترنت 
این رشد متوقف شــد و این ماجرا برای ماه های زیادی هم 
ادامه پیدا کــرد. ضرری کــه در آبــان 1۳۹۸ تجربــه کردیم، 
واقعاً ســخت بــود، امــا در دوره کرونا شــکل نیــاز متفاوت 
شــد. خانواده ها شــرایط قرنطینه را تجربه نکــرده بودند و 
این نیــاز ما را بــر آن داشــت تــا در اپلیکیشــن یک بخش 
ویژه، برای کرونا ایجاد کنیم. کرونا آسیب چندانی برای ما 
به همراه نداشــت، اما در روزهای اخیر یکــی از مهم ترین 
کانال هــای ارتباطــی و مارکتینگــی مــا یعنــی اینســتاگرام 
مسدود شده است. بیش از ۹00 هزار کاربر داشتیم که از 
مطالب آموزشــی این صفحه اســتفاده می کردند. قاعدتاً 
بــرای چنیــن صفحه ای هــم زحمت زیــادی کشــیده و هم 

هزینه های بسیاری شده است. 

 چــه شــاخصی در مــدت فعالیت شــما 
برایتان جالب بوده؟ مخاطبان شما نسبت به چه 
روندهایــی بیشــترین واکنــش نشــان داده و آن را 

پیگیری کرده اند؟
پدر و مــادران امروزی تالش زیــادی بــرای افزایش کیفیت 
فرزندپــروری خود دارنــد و این مســئله را به صــورت جدی 
پیگیری می کنند. بسیاری از مســائلی که امروز درگیر آن 
هســتیم، حتی در نســل قبل وجود نداشــته اســت. مثالً 
برخی فناوری هــا مثــل AR وVR  برای کــودکان چقــدر و با 
چــه هدفی باید اســتفاده شــود؟ ایــن موضوع به بخشــی 

از دغدغه پــدر و مــادران تبدیل می شــود و در رابطــه با آن 
نمی توانند از نســل قبل خــود کمک بگیرنــد. این دغدغه 
همزمان چند بینش بــه همراه دارد که تفاوت نســلی پدر 
و مــادران را نشــان می دهــد. جهان بینــی و نگــرش پــدر و 
مادران هم نســل ما، یعنی پدر و مادران دهــه 60 متفاوت 
از نســل قبل اســت و ایــن در مــوازات با نفــوذ فنــاوری در 
زندگــی، نشــان می دهــد کــه ما تــا چــه انــدازه بایــد آماده 
تغییرات نســلی باشــیم. همزمــان کارکرد آموزش بســیار 
مهم می شود. سرعت تغییرات به گونه ای است که اگر با 
آن همراه نشویم با شکاف نســلی مواجه خواهیم شد. با 
نگاه به چنین مسائلی، بار رسالت ما در گهواره سنگین تر 
می شود. اینجاست که ما برای تمرکز بیشتر در آنچه ارائه 
می دهیم، دوره طالیی تربیت فرزند، یعنی بازه سنی صفر 

تا شش سال را انتخاب کرده ایم. 

 شــما در قبال شــرایط خاص چــه کاری 
انجــام داده ایــد. منظــورم خانواده هایــی اســت که 
کودکانی با شرایط خاص مانند اوتیسم، آسپرگر یا 

اختالالت یادگیری دارند؟
مشــخصاً به طور متمرکز کاری 
نکرده ایــم، امــا بــا بســتری کــه 
والدیــن  بــرای شبکه ســازی 
ایجاد شــده، ایــن امــکان برای 
کــه  مهیاســت  خانواده هــا 
تجربیات خــود را در این زمینه 
به اشتراک بگذارند. در برخورد 
با چنین مــواردی ما بــاز هم در 
آموزش ضعف داریم. شناخت 
و آگاهی خانواده ها نســبت به 
نشــانه های ایــن اختــالالت در 
زمــان طالیــی می توانــد تــا حد 
زیادی بــه فراینــد درمان کمک 
کنــد، امــا اگــر زمــان طالیــی از 
دســت بــرود، کار ســخت تر و 
پرهزینه تر خواهد شد. از طرف 
دیگــر آموزش هــای اجتماعــی 
هــم نیــاز اســت. بســیاری از 
خانواده هایی که کودکان مبتال 
به اوتیسم یا اختالالت مشابه 
دارنــد، بــه خاطــر واکنش های 
اجتماعی، میلــی ندارند تــا فرزندشــان در اجتماع باشــد 
و این یعنی افزایش شــدت بیمــاری. باز هــم می بینید که 
آموزش چقــدر در کمک بــه این افــراد مفید خواهــد بود. 
به همین دلیــل ما هم بــرای ارائــه محتوای فنی و درســت 
با انجمن هایــی مثل انجمــن کــودکان اوتیســم در ارتباط 

هستیم. 

 آینــده گهــواره و کســب وکارهای حــوزه 
کودک را چطور می بینید؟ اگر از اندازه این بازار هم 
اطالع دارید برای ما بگوید و ســهم خودتان از این 

بازار را چقدر می دانید؟
اندازه بــازار به طــور دقیــق قابــل اندازه گیری نیســت، زیرا 
مبادی رســمی و غیررســمی متعــددی وجــود دارد. با این 
حال حــدود ۹ میلیون کودک در بازه ســنی صفر تا شــش 
سال داریم که خانواده ها به طور متوسط ساالنه بین یک تا 
یک ونیم میلیون تومان برای آموزش های مرتبط با این سن 
هزینه می کنند. مهم ترین کار گهواره تدوین و طبقه بندی 
مطالب آموزشــی باکیفیت اســت. با توجه به ایــن تغییر 
نگرش والدین و حساسیت آنها نسبت به پرورش کودکان، 
همیشــه ســهم آموزش ها و در واقع ســهم این بازار حفظ 
شده است. فکر می کنم این بازار کماکان رشد کند. گهواره 
هم می کوشد تا روز به روز بر روند رشد خود بیشتر متمرکز 
شده و بخشــی از دغدغه های پدران و مادران برای تربیت 

و پرورش فرزندان شان را تأمین کند.

Z GENERATIONنسل زد

 تفاوت خواسته ها و 
روش های نسل زد چگونه 
سالمت دیجیتال را تحت 

تأثیر قرار می دهد؟

نسلزدوهدایت
سالمتدیجیتال

بــر کســی پوشــیده نیســت کــه نســل زد 
بــه روش هــای کامــالً متفاوتــی نســبت به 
مراقبت هــای  بــه  گذشــته  نســل های 
بهداشــتی خــود می پردازنــد. درگیــری بــا 
فنــاوری یکــی از دالیل اصلــی ایــن تفاوت 
اســت. آنها نســبت بــه نســل های قبلی، 
بیشــتر پذیــرای مراقبت هــای از راه دور 
هستند. این نسل به دنبال راحتی بیشتر 
اســت؛ چراکه ظرفیت فناوری را در این باره 
درک کرده است. طوالنی شدن زمان انتظار 
در مطــب پزشــک برایــش بی معناســت 
و بــا کمــک راهکارهــای فناورانه مراکــزی را 
انتخاب  می کنــد که کمتریــن زمان ممکن 
بــرای انتظــار را داشــته باشــند. بر اســاس 
مطالعه ای که توسط سولوشن ریچ انجام 
شــده، یافتن راه هایی برای برقــراری ارتباط 
بــا نســل  زد )در حالت هــای ترجیحــی 
آنهــا( می توانــد به حفــظ و رشــد صنعت 
ســالمت دیجیتــال کمــک کنــد .نســل 
زد اغلــب به عنــوان »بومیــان دیجیتــال« 
نامیــده می شــوند. آنها به ســختی دنیای 
بــدون گــوگل را بــه یــاد می آورنــد.  در حالی 
که نسل های قدیمی تر بیشــتر به رابطه با 
پزشــک خود پایبند هســتند و از پزشــک 
خــود مشــاوره می جوینــد، نســل های 
جوان تــر احتماالً ابتدا ســؤاالت ســالمتی 
خــود را در گــوگل جســت وجو می کننــد. 
بــه  همچنــان  پوشــیدنی  گجت هــای 
محبوبیت خــود ادامه می دهد و نســل  زد 
به طور چشم گیری بر سالمت و تندرستی 
فناوری محور تمرکز می کنند. اگرچه نسل 
زد بیشــتر از نوجوانــانِ بــا قــدرت خریــد 
محــدود تشــکیل شــده، امــا آنهــا عالقــه 
زیــادی بــه گجت هــای پوشــیدنی دارنــد. 
ایــن نســل روندمحــور اســت و می خواهد 
پروسه سالمت خود را در چارت ها ببیند. 
ایــن تفاوت هــا در کنــار هــم می توانــد برای 
متصدیــان بازار ســالمت دیجیتــال چراغ 
راه باشد تا با پذیرش خواسته های نسلی، 
محصوالت جســورانه ای را تولید کنند. در 
عین حــال کــه تعامل نســل های گذشــته 
با این نســل ســخت به نظــر می رســد، اما 
نقــش آنهــا در ایجــاد روندهــای مختلــف 
انکارناشــدنی اســت. صراحــت نســل زد 
در بیان خواســته هایش، نیازهای شفافی 
را بــروز می دهد که می توانــد تعیین کننده 

سرنوشت هر صنعتی باشد.

 پدر و مادران امروزی 
تالش زیادی برای 
افزایش کیفیت 

فرزندپروری خود دارند 
و این مسئله را به صورت 
جدی پیگیری می کنند. 
بسیاری از مسائلی که 

امروز درگیر آن هستیم، 
حتی در نسل قبل وجود 

نداشته است. مثاًل 
برخی فناوری ها مثل 
AR وVR  برای کودکان 

چقدر و با چه هدفی باید 
استفاده شود؟

عباس عین علی 

abbas.einali 
@gmail.com
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گتیر تالش دارد با برنامه 
»تحویل فوری « خود بازار

 را قبضه کند

اوبرخردهفروشی
بنیان گذار سایت ۲.۸ میلیارد دالری گتیر 
توضیــح می دهد کــه چــرا ســرمایه گذاران 
امیدوارند اوبر بعــدی را از میان برنامه های 
خواربارفروشــی تحویــل10 دقیقــه ای پیدا 
 کننــد. گتیــر ترکیــه اخیــراً بــه ارزش ۲.۸  
میلیــارد دالری برای خدمــات تحویل مواد 

غذایی خود دست یافته  است.
»ناظم سالور«، مؤسس گتیر در مورد ایجاد 
یک کار تجاری کم حاشــیه صحبــت کرده 
اســت. تمایــل ســرمایه گذاران خطرپذیــر 
این است که در برنامه های خواربارفروشی 
کــه وعــده تحویــل در کمتــر از 10 دقیقــه را 

می دهند، سرمایه گذاری کنند.
فرضیه او نسبتاً ساده است؛ مواد غذایی، 
اقــالم تندمصــرف و ســایر مــوارد ضــروری 
را از یــک برنامــه انتخــاب و هزینــه آن را 
پرداخت کنید و با یک پیک، سفارش خود 
را بالفاصله پس از پرداخت در آدرس منزل 

خود تحویل بگیرید.
ایــن رونــد بــرای کاربرانــی کــه بــا فنــاوری 
آشــنا هســتند و به خصــوص در بحبوحه 
همه گیــری کرونــا از خدمــات درخواســتی 
اوبــر اســتقبال کرده انــد، جــذاب بــه نظــر 
می رســد. داده هــای تحلیل شــده توســط 
پیچ بوک نشان می دهد که سرمایه گذاران 
فنــاوری در اروپــا 1.6 میلیــارد دالر بــرای 
استارتاپ های تحویل مواد غذایی در سال 
۲0۲1 ســرمایه گذاری کرده انــد کــه بیش از 
دوبرابر ســرمایه گذاری در ایــن بخش برای 

کل سال ۲0۲0 بوده است.
برنامــه تحویــل مــواد غذایــی گتیــر ترکیه، 
خــود را به عنــوان بازیگــر اصلــی ایــن بــازار 
جا انداخته اســت. این شــرکت که توسط 
ناظم ســالور در ســال ۲01۵ تأســیس شد، 
در ابتدا برای جذب سرمایه گذاری از سوی 
سرمایه گذاران سطح باال تالش زیادی کرد، 
اما شش ســال بعد، پس از یک دور جذب 
ســرمایه  توســط ســرمایه گذار فیس بــوک 
یعنی شــرکت ســکویا و بــا همــکاری چند 
ســرمایه گذار اروپایــی دیگــر ارزش خــود را 
به بیش از ۲.۵ میلیارد دالر رســاند. گتیر، 
پیک هــای خــود را به صــورت تمام وقــت 

استخدام می کند.

FUTUREآینده

مجتبی نصیری، قائم مقام مدیرعامل پارسی پست می گوید قصد دارند از ظرفیت دفاتر پیشخوان 
خدمات دولت، برای عرضه خدمات پستی به ویژه به شرکت های اینترنتی استفاده کنند

زنجیره کامل 
لجستیک پستی

اواخر سال 1۳۹6 بود که شــرکت تعاونی پست پیشگامان 
بادپــا، یکــی از شــرکت های زیرمجموعــه گــروه تعاونــی 
پیشــگامان، بــا شــرکت در مزایــده ای کــه ســازمان تنظیــم 
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی در خصوص واگــذاری مجوز 
اپراتوری پستی به بخش خصوصی برگزار کرده  بود، موفق 
به اخذ پروانه اپراتوری کشوری پست شد. این شرکت با برند 
پارسی پست فعالیت خود را شــروع کرد و قرار بود حداکثر 
ظرف مدت شــش ماه بعــد از صدور مجــوز، فعالیتش را به 
شکل عملیاتی آغاز کند، اما این روال به سادگی پیش نرفت 
و با افزایش تحریم های کشــور و در جریان کش وقوس های 
تورمی و افزایش قیمت دالر، این شرکت تعاونی برای تجهیز 
و تأمین ماشــین آالتش به مشــکل برخورد. از ســوی دیگر 
میزان ســرمایه گذاری ای که در برنامه کسب وکار ارائه شده 
به ســازمان در زمــان اخذ پروانــه پیش بینی کــرده  بودند، با 

افزایش بســیار زیــاد و کمبود تجهیــزات مورد نیــاز مواجه 
شــد و شــرایط به گونه ای پیش رفت کــه اگر حتی ســرمایه 
مورد نیــاز نیز تأمین می شــد، مشــکل تأمین تجهیــزات با 
محدودیت هایی که شرکت های خودروســازی در واگذاری 
خودرو به متقاضیان داشــتند، به قوت خــود باقی بود. این 
مشــکالت به عالوه مشــکالت قانونی دیگری که بر ســر راه 
شــروع فعالیت های پارسی پست قرار داشــت، سبب شد 
آغاز فعالیت های پســتی ایــن برند چندین ســال به تعویق 
افتد و باالخره در 1۷ مهر 1۴00 همزمان با روز جهانی پست، 
پارسی پست فعالیت های خود را به طور عملیاتی آغاز کند.

البته دســت اندرکاران شــرکت می گویند در طول این مدت، 
اقدام به شناسایی نمایندگان اســتانی و جذب آنان و تأمین 
واحدهای ســتادی در اســتان ها کردنــد؛ زیرا گســتردگی کار 
به دلیل ضرورت ایجاد شــبکه ارتباطی اتصال ۳0 استان به 

یکدیگر بسیار باال بود.
در رابطــه بــا مأموریــت و چشــم انداز این شــرکت با مجتبی 
نصیری، قائم مقام مدیرعامل پارسی پست گفت وگو کرده ایم. 
نصیری حدود ۲6 ســال را در شــرکت ملی پســت کار کرده و 
چهار سال باقی مانده تا بازنشستگی اش را در سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، معاون امور پستی بوده و حاال در 

پارسی پست سمت قائم مقام مدیرعامل را دارد.

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
چه وظایفی به پارسی پست سپرده است؟

بر اســاس پروانه صــادره و موافقت نامــه مبادله با ســازمان، 
وظایفی مشابه شرکت ملی پست جمهوری اسالمی و ارائه 
خدمات پستی به سراسر کشور به پارسی پست واگذار شده  

است.

I N T E R V I E W

عکس:پریاامیرحاجلو
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لجستيک
L O G I S T I C

   شــرکا یا بنیان گذاران و سهام داران این مجموعه 
چه افراد یا شرکت هایی هستند؟

شــرکت پســت پیشــگامان بادپــا یــک شــرکت تعاونــی و 
ســهام داران آن اعضــای تعاونی با میزان ســهم 
متفاوت هستند. به عبارتی این تعاونی پستی 
از ســرمایه خرد اعضا تشــکیل شــده  اســت. با 
توجه به اینکــه برخی از اعضای آن ســهام داران 
عمــده دیگــر شــرکت های عضــو گــروه تعاونــی 
پیشگامان هستند، نمایندگان این شرکت ها در 
هیئت مدیره پارسی پست حضور دارند و شرکت 
به جهت تعاونی بودن زیر نظر وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی نیز فعالیت می کند.

 آیا این سهام در بورس عرضه شده  است؟
در ابتدا ســهام فقط بین سهام داران شــرکت تعاونی پست 
پیشگامان عرضه شد، اما به تازگی این شرکت در بازار فرابورس 
پذیرفته شده و مجوز درج نماد آن با نام بازرگام در تابلو عرضه 
سهام نیز صادر شــده  و مراحل نهایی عرضه سهام شرکت 
در بازار بورس در حال انجام اســت. »بازرگام« یک فروشگاه 
آنالین در حوزه فروش توزیع آنالین میوه و اقالم سوپرمارکتی 
در سراسر کشــور اســت که کل ســهام آن متعلق به شرکت 

پست پیشگامان بادپاست. 

 مدیرعامــل و اعضــای هیئت مدیــره 
پارسی پست چه کسانی هستند؟

اعضای هیئت مدیره پارسی پســت منتخبی از شرکت های 
حقوقی زیرمجموعه تعاونی هستند که نمایندگانی از آنان 
در هیئت مدیره پارسی پســت حضــور دارنــد. محمدهادی 
اســالمی، مدیرعامــل مجموعــه پارسی پســت و اعضــای 
هیئت مدیره آن، محمدرضا رضایی نژاد )رئیس هیئت مدیره(، 
محمــد شهســواری )نماینــده بنــدر خشــک و رئیــس 
هیئت مدیــره(، امیرحســین رضایی نــژاد )نماینــده شــرکت 
هوشمند ســرمایه و عضو هیئت مدیره(، مسعود بمانی پور 
)مدیرعامل شرکت توســعه ارتباطات، ارائه دهنده خدمات 

اینترنت و فیبر نوری و عضو هیئت مدیره( هستند.

 در حــال حاضــر چــه خدماتــی از طریــق 
پارسی پست در حال انجام است؟

پارسی پســت در حال حاضر خدمات متعارف و سریع را در 
برنامه خود دارد که بر اســاس درخواســت مشــتری در زمان 
قبول مرسوله در نمایندگی ها انتخاب می شــود. با توجه به 
اینکه در ســال های گذشــته واحدهایی در ســطح اســتان ها 
بــا عنــوان دفاتــر پیشــخوان خدمــات دولــت ایجــاد شــده  و 
پروانــه فعالیت ایــن دفاتر بر اســاس قانون توســط ســازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویــی صادر می شــود، ما هم 
در برنامه های خود اســتفاده از این ظرفیت را قــرار داده ایم و 
به زودی خدمات خود را از طریق این دفاتر عرضه خواهیم کرد.
طبق تعهداتی که به سازمان تنظیم مقررات داریم، موظفیم 
در مراکز استان ها و شــهرهای باالی ۲۵0 هزار نفر جمعیت، 
خدمات پستی را ارائه دهیم و مرسوله های پستی مشتریان 
را پــس از جمــع آوری از طریــق زیرســاخت ها و امکانــات 
پارسی پســت به مقاصــد و به دســت گیرندگان مرســوالت 
برسانیم. همچنین ارائه خدمات به شرکت ها و فروشگاه های 
اینترنتی یکی دیگر از خدمات ما برای شرکت هایی است که 
حجم ارســال باالیی دارند. بــرای توســعه فعالیت های خود 
برنامه داریم نقاط دسترسی به خدمات خود را از طریق دفاتر 
پیشخوان و شبکه آنالین افزایش دهیم. این ظرفیت در حال 
حاضر در ســامانه ما وجود دارد و کسب وکارهایی که حجم 
ارسال باالیی دارند، می توانند اکانت پارسی پست را از طریق 

دفاتر مرکز تماس ما دریافت کنند.
حوزه خدمات نیابتی نیــز از جمله بخش هایی اســت که به 
نیابت از دستگاه های اجرایی برخی از خدمات آنها را انجام 
می دهیم. در حال حاضر جمع آوری و توزیع اسناد تک برگی  
مربوط به سازمان ثبت اسناد و امالک استان ها را که در دفاتر 

اسناد رسمی پذیرفته می شود، در 10 استان کشور به نیابت از 
مردم و ادارات ثبت اسناد و امالک انجام می دهیم. 

پارسی پست این آمادگی را دارد که به نیابت از دستگاه های 
اجرایی، زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز را برای 
لجستیک آن سازمان ها یا شرکت ها با سرمایه 
خودش فراهم کند؛ با این شــرط که خدمات آن 

دستگاه در قالب خدمت پستی ارائه شود.
 همچنیــن بایــد تأکیــد کنــم خدمت رســانی به 
کســب وکارهای اینترنتی در اولویت برنامه های 
ســال آینــده مــا قــرار دارد. بــه همین منظــور در 
حال تولیــد و راه اندازی ســامانه ای برای توســعه 
دسترسی خدمات لجستیکی به حوزه تجارت 
الکترونیکی و کسب وکارهای اینترنتی هستیم.

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
چه نقشی در این میان ایفا می کند؟

سازمان مقررات به عنوان ناظر و قانون گذار ماست و تعرفه های 
خدمات ما با نظارت این سازمان تعیین می شود، اما از لحاظ 
بازاریابی و انجــام پروژه، صرفاً به این ســازمان اطالع رســانی 

می کنیم.

 آیا شــرکت پســتی دیگری مشــابه شــما 
وجود دارد؟

 هنگامی که سازمان تنظیم مقررات، مزایده خود را برگزار کرد، 
به طور همزمان ما و شــرکت »پســت اول« از هلدینگ فاخر 
در آن مزایده برنده شــدیم. پســت اول به دلیل آنکــه از قبل 
زیرساخت ها و ظرفیت های لجستیکی را در اختیار داشت، 
از ابتدای سال 1۳۹۷ کار خود را بر اساس این مزایده آغاز کرد، 

اما پارسی پست فعالیتش در این بازار را با وقفه شروع کرد.

 در حال حاضر چه تعداد ناوگان در اختیار 
دارید؟

پارسی پست در حال حاضر 60 دستگاه نیسان، ۲۴0 دستگاه 
پراید وانــت و حــدود ۲0 کامیونت پنج تنــی در اختیــار دارد. 
به منظور استفاده بهینه از تجهیزات این ناوگان به رانندگان 
اجاره به شرط تملیک داده و پس از اتمام دوره اجاره و پرداخت 
مبلغ اجــاره در بازه تعیین شــده، مالکیــت خودرو بــه راننده 
منتقل می شود. البته برای تأمین موتورسیکلت نیز در حال 

بررسی و برنامه ریزی هستیم.

 تعداد نیروی انســانی شــرکت چه میزان 
است؟

حــدود ۴00 نفــر در کل کشــور بــا مجموعــه پارسی پســت 
همکاری می کنند که از این تعداد حــدود ۳00 نفر کارمندان 
قراردادی این شرکت هســتند و مابقی به صورت پیمانکار و 

کارمزدی با ما همکاری دارند.

 چشم انداز آینده شرکت پارسی پست را 
چگونه می بینید؟

افق ما این است که یک شرکت کامل زنجیره تأمین باشیم که 
خدمات پستی و لجستیکی جامعی را در کشور ارائه دهیم. 
لجستیک پستی با لجستیک حمل ونقل تفاوت هایی دارند. 
اکثر شرکت های اینترنتی نیازمند لجستیک خرده فروشی 
یا پستی هستند و توسعه این مدل از لجستیک به توسعه 
تجــارت الکترونیــک کمــک می کنــد. اصطالح لجســتیک 
در پســت بــه خدمات پشــتیبانی نیــز اطــالق می شــود و به 
خدمات قبل و بعد از شروع خدمات پستی برمی گردد. افق و 
چشم اندازی که در پارسی پست داریم، این است که با مهیا 
کردن زیرساخت های الکترونیکی به این سمت و سو حرکت 
کنیم. بخشــی از ایــن زیرســاخت در بخش فروش ســامانه 
آنالیــن بــازرگام فراهــم شــده و بخشــی دیگــر در بخش های 
عملیاتی در حال انجام اســت و در حال تکمیل این زنجیره 
تا قسمت انبارداری یا مدیریت انبار هســتیم و به زودی این 

بخش را نیز تکمیل خواهیم کرد.

ردپای مدیر اجرایی گوگل و سلولنت 
در یک سرمایه گذاری لجستیکی

جذبسهمیلیوندالرسرمایهدرلتا

REPORTگزارش

 لتا یــک ارائه دهنــده زنجیــره تأمین و 
لجســتیک SaaS )نرم افــزار به عنــوان 
یک سرویس( است که در کنیا فعالیت دارد و 
به تازگی حدود سه میلیون دالر در آفریقا برای 
ارائه ســرویس های لجستیکی ســرمایه گذاری 
کرده  اســت. لتا یک زنجیره تأمین B2B اســت 
که ســال گذشــته بــرای بهینه ســازی مدیریت 
ناوگان راه انــدازی شــد و به دنبــال فرصت های 
رشد در غرب آفریقاســت و فعالیت خود را در 

پنج بازار موجود افزایش داده  است.

 فناوری بهینه ســازی مســیر در لتا در 
راستای افزایش کارایی در تحویل کاال 
به مشــتریان طراحی شده  اســت. این فناوری 
قادر است تعداد وســایل نقلیه مورد نیاز برای 
توزیع را کاهش دهد و این امــر به صرفه جویی 

در هزینه و افزایش رقابت منجر می شود.

 ایــن اســتارتاپ جــزء بزرگ تریــن 
توزیع کننــدگان و بازیگــران تجــارت 
یــه اســت. کــن  الکترونیــک در غنــا و نیجر
نجوروگو، بنیان گذار ســلولنت و چارلز موریتو، 
مدیــر اجرایــی گــوگل نیــز بــرای توســعه ایــن 

استارتاپ سرمایه گذاری کرده اند.

 »سال آینده برای ما نسبتاً سال بزرگی 
خواهد بود. محصول ما تثبیت شده  و 
درک بسیار خوبی از فرایند فروش و استراتژی 
ورود به بازار داریم. سرمایه گذاری ای که انجام 
داده ایم به ما کمــک می کند تا به ســرعت وارد 
بازارهــای جدیــدی شــویم کــه از غنــا شــروع 
و  بنیان گــذار  جوشــی،  نیــک  می شــود.« 
مدیرعامل لتا با بیان ایــن مطالب به تک کرانچ 
گفــت: »ایــن شــرکت روی بــازار حمل ونقــل و 
همچنیــن محصــوالت فین تــک کار می کنــد. 
ســرمایه گذار لتــا، نیک جوشــی را پــس از یک 
دوره دوســاله به عنــوان معــاون محصــول در 

تحویل منصوب کرد.

 او گفــت: »این کار باعث شــد متوجه 
شــود مشــکالت تحویل همواره وجود 

دارند و همچنان یک چالش در همه جا خواهد 
بود. این تجربه او را برانگیخت تا لتا را به عنوان 
یک ســرویس پشــتیبانی متحول کننــده برای 
مشــاغل ارائه دهنــده لجســتیک و بازارهایــی 

مانند Sendy و Amitruck راه اندازی کند.«

 جوشی گفت: »ما یک سیستم عامل 
برای لجستیک هســتیم و نرم افزار ما 
بــرای  مســیر  کارآمدتریــن  اســت  قــادر 
خدمت رســانی ســریع تر بــه مشــتریان را بــه 
توزیع کننــدگان نشــان دهــد و آنهــا را قــادر 
می ســازد از وســایل نقلیــه کمتــری بــرای 
خدمات رســانی به مشتریان بیشــتر استفاده 
کننــد. همچنین ایــن نرم افــزار، امــکان ردیابی 
راننده، حمل کاالهای خاص،  اطالع از حداکثر 
استفاده از فضا، زمان صرف شده در طول سفر 
و مســافت طی شــده برای رانندگان حمل بار را 

فراهم می کند.«

 او اضافه کرد: »کسب وکارها همچنین 
می تواننــد ســایر معیارهــای وســیله 
نقلیــه مانند ســرعت، ترمز و توقــف را در میان 
ســایر نقــاط داده ای کــه کارایــی در عملیــات را 
کننــد.  اندازه گیــری  می کننــد،  تعریــف 
حمل کننده هــا از برنامــه راننــده اســتفاده 
می کنند و در این برنامــه تمام توقف هایی را که 
راننده باید انجام دهند، به ترتیب به آنها نشان 
می دهنــد و بــرای اثبــات تحویــل، فــرم امضــا 

می کنند.«

 مشــتریان از طرف لتا یــک لینک وب 
برای پیگیری تحویل سفارش های خود 
دریافت می کنند. لتا از زمان راه اندازی می گوید 
بیش از۵00 هزار تحویل را بهینه کرده، بیش از 
۲0 هزار تن کاال را تحویل داده و دو هزار وسیله 

نقلیه را مدیریت کرده  است.

 در میان بیش از ۲0 کسب وکار بزرگی 
کــه اســتارتاپ لتا بــا آنهــا کار می کند، 
Simbisa Brands و شــرکت  فســت فود 

چانداریا به سرعت در حال رشد هستند.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com
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گفت و گو با سید جواد میری، جامعه شناس درباره مهاجرت نیروی متخصص؛ او مهارت 
را تنها امری فردی نمی داند، بلکه معتقد است سیر تاریخی یک جامعه و شبکه ای که فرد 

در آن رشد کرده، در دستیابی به این مهارت ها نقش مهمی داشته اند

حاکمیت سقف جامعه 
را کوتاه کرده است چرا روند مهاجرت 

ایرانی ها عادی نیست؟

آیااینجاجای
زندگیاست؟

 مهاجرت پدیده ای نیست که ما 
اکنون با آن مواجه شده باشیم. 
از هزاران ســال پیــش مــردم از مکان های 
مختلــف بــه دالیــل گوناگــون مهاجــرت 
می کردند تا شاید شــرایط زندگی خود را 
ارتقا و بهبود دهند. حتی این مسئله به 
میزان توســعه یافتگی جوامع نیز ارتباط 
زیــادی نــدارد و به خصــوص نیروهــای 
متخصــص بــرای تحصیــل و کار خــود را 
محــدود بــه یــک جغرافیــای خــاص 
نمی کننــد و بعضــاً اقــدام بــه مهاجــرت 

می کنند.

 اما چگونــه یک امــر طبیعی به 
بحــران تبدیــل می شــود؟ جواد 
میــری، جامعه شــناس می گوید یکــی از 
عللی که باعث شــده احساس کنیم این 
اتفاق در ایران بحران است، این است که 
ما فقــط صادرکننــده نیــروی متخصص 
هســتیم و به نــدرت کســی بــرای کار، 
تحصیل یا راه اندازی کســب و کار ایران را 
انتخــاب می کنــد. به عــالوه تفکــری کــه 
جامعه را به سوی مهاجرت سوق می دهد، 
ایــن اســت کــه »اینجــا جــای زندگــی 
نیست«؛ تفکری خطرناک که به سبب به 
رســمیت نشــناختن نرم هــای متفــاوت 
زندگــی از ســوی حاکمیت شــکل گرفته 

است.

 میری معتقــد اســت نمی توان 
جامعه ملتهب و تب زده را بابت 
شماتت کســب و کارهای ایرانی مؤاخذه 
کرد، بلکه باید حاکمیت را مورد سرزنش 
و ســؤال قرار داد که چــرا نمی تواند بدون 
عینک امنیتی مسائل را نگاه کند و آنگاه 
که به سراغ رویکرد علمی نیز می رود، به 
شــکل آسیب شناســانه قضایــا را مــورد 

بررسی قرار می دهد.

 او می گویــد هر فرد متخصصی 
که از کشور خارج می شود یا هر 
کســب و کاری کــه در اثــر بحران هــای 
پیش آمــده از بیــن مــی رود، ضربــه بــه 
شــبکه ای وارد می شــود کــه ایــن افــراد و 
کســب و کارها ســاخته اند و اینهــا نیــز 
مهارت هــا و شــبکه خــود را از هویــت 
تاریخی ایرانی خود به ارث برده اند. به این 
ترتیب راه برای ورود استارتاپ های دیگر و 
کار در آن حوزه سخت و محدود می شود. 
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تــا چنــد ســال پیــش وقتــی صحبــت از 
مهاجرت می شد، می گفتند ما مهاجرت معکوس هم 
داریم و ایرانیانی که در خارج از کشور هستند، گاهی 
برمی گردند. به عــالوه تأکید می شــد مهاجرت امری 
جهانی است و در همه کشورهای دنیا اتفاق می افتد 
و مختص ایــران نیســت. نیروهــای متخصص بین 
کشــورهای مختلــف می چرخنــد و اتفــاق عجیبــی 
نیســت کــه نگرانــش باشــیم. مهاجــرت نیــروی 
متخصص ایرانی چه تفاوتی با سایر کشورهای دنیا 
دارد کــه در ایــران نگران کننــده می شــود ولــی در 

کشورهای دیگر دنیا نه؟
بله، مهاجرت پدیده ای جهانی و امری بدیهی است. مهاجرت 
صرفاً امری نیست که امروز برای بشریت اتفاق افتاده باشد، 
بلکه روندی تاریخی است و معموالً تمدن ها و فرهنگ های 
متفاوت همه با ایــن پدیــده به نوعی عجین هســتند. اینها 
بدیهیات است و بحثی بر سر آن نداریم، اما آیا مهاجرتی که 
در ایران اتفاق می افتاد با مهاجرت در کشوری مثل آلمان به 
هم شبیه هستند و هردو ذیل همان روند مهاجرت جهانی 

نیروهای متخصص قرار می گیرند؟
یک مثال ســاده بر اســاس تجربه زیســته خودم می زنم که 
قابل تعمیم دادن نیز هســت. مثالً ما در دانشگاه های ایران 
 brain drain پدیده ای به نام مهاجرت داریم که از آن با عنوان
یا فرار مغزها یاد می شــود که اساتید یا دانشــجویان برتر در 
حوزه های مختلف به اروپای غربی و آمریکا و بعد هم به کانادا 
یا استرالیا مهاجرت می کنند. اما پرسشی که اینجا وجود دارد 
این اســت که آیا برعکس این مورد اتفــاق می افتد؟ منظورم 
بازگشت دانشجویان و اساتید ایرانی که رفته اند، نیست؛ آیا 
از سایر کشورهای دنیا برای کار، تحصیل یا آموزش به ایران 
مهاجرت می کنند؟ مثل اینکه از ترکیه، اروپا یا آمریکا اساتید 
یا نیروهای متخصصی برای کار یا تحصیل به ایران بیایند. 
مشــاهدات من در این 10 ســالی که در ایران زندگی می کنم، 
می گوید ما اساساً زیرســاخت های جذب نیرو را در این ۴0 و 

چند سال از بین برده ایم.

این زیرساخت ها چه هستند؟
در حــوزه تخصصــی خــودم می گویــم؛ مثــالً در دانشــگاه 
می خواهید اســتادی را دعوت کنید که به ایران بیاید. اولین 
مورد این اســت که مــا باید نهادی بــرای روابــط بین الملل در 
دانشگاه داشته باشــیم که متصدی این کار باشد؛ مثالً من 

در چیــن کار می کردم و می خواســتم به روســیه بــروم. در آن 
دانشــگاه چیتا در ســیبری بخــش روابــط بین الملــل وجود 
داشــت که ویزای من را گرفت، برایم خانه ای اجاره و شــرایط 
اقامتم را مهیا کرد. به آنجا که رســیدم، خودشــان حقوقم را 

می دادند و اقامتم را تمدید می کردند و کالس ها 
برگــزار می شــد. مــن هــم در اتاقی می نشســتم 
کــه اســاتید روس حضــور داشــتند و عضــو آن 
دپارتمــان بودم و در جلسات شــان حضــور پیدا 
می کردم. فضا و زیرســاخت طوری ایجاد شــده 
بود که این اتفاق رخ می داد. در چین، انگلستان 
یا ســوئد هم همین طــور بود. این زیرســاخت ها 
در اصــل همه چیــز را ســامان دهی می کردنــد و 
بــه پروتکل هــای وزارت خارجه، آمــوزش عالی و 
دانشــگاهی، حســاب بانکی و همه مــواردی به 
نظر ساده می آید، تسلط داشتند و فضا را برای 

چنین کاری مهیا می کردند. اما آیا امکان این هست که مثالً 
در دانشگاه های ما چنین اتفاقاتی بیفتد؟ فقط بخش های 
کوچکی این امکان را دارند و یک روند عمومی در دانشگاه های 
ایران نیست. حاال همین را به حوزه های مختلف اقتصادی 
و کســب و کاری و فناوری نیز تعمیم دهیــد. در اصل در همه 
حوزه های امــر اجتماعی که جامعه ایران را به مثابه بســتری 

شکل می دهد، این امکانات موجود نیست. 
وقتی وارد فرودگاه دوبی می شوید، اولین چیزی که توجه تان را 
جلب می کند، این است که از 1۷0 ملت در آنجا کار می کنند. 
یکی سیک هندی است و عمامه سیاه دارد، دیگری مسلمان 
اســت، آن یکی چینی اســت و یکی هم اروپایی. این نشــان 
می دهــد کــه در اینجــا مدیریت بر اســاس تخصص شــکل 
گرفته و مبنای حضور این افراد عالیق ایدئولوژیک نیست. 
روند به این صورت اســت کــه در بازار دادوســتد جهانی این 
فرد تخصصش را وسط گذاشــته و فرودگاه دوبی هم با ارائه 
مبلغی به عنوان درآمد، این تخصص را می خرد. ولی چنین 
نگاهی به جامعه و انسان امروز در مدیریت کشور تابو است 
و حتی نمی توان آن را تصور کرد. انگار یک حرف خارق العاده 
می گویید، اما واقعیت این است که کشوری می تواند در دنیای 
امروز پیشرفت، توسعه و پول ملی ارزشمندی داشته باشد 
که بتواند نهادها و سازمان هایش را در چنین فضایی شکل 
دهد. اگر این کار را نکند و نخواهد وارد این روند تاریخی شود 
و در کرانه قرار بگیرد، جدا از اینکه صرفاً به فروشنده مواد خام 
تبدیل می شود، نیروهایی را هم که به هر دلیلی و به هرگونه ای 

پرورش داده، از دست می دهد. این نیروها وقتی فربه می شوند 
و به درجه ای از تخصص می رسند، می خواهند در حوزه کاری 
خودشــان بســط پیدا کنند و خالقیتی به خرج دهند، اما با 
سد روبه رو می شوند یا می بینند درآمدشان با تخصصی که 
دارند، همخوانــی ندارد. این افــراد خیلی راحت 
در فضای بازار سرمایه داری جهانی جایی جذب 
می شود که بتوانند ارزش افزوده داشته باشند. 
این ارزش افزوده ممکن است حتی در مالزی یا 

ترکیه بیشتر از ایران باشد. 

ایــن موانــع و ســدها از چــه جنســی 
هستند؟

بیاییــد نگاهــی بــه مســیر یــک حــوزه در دوران 
معاصر داشته باشیم. اســتارتاپ ها در ایران در 
دوره ای رشــد کردند و به آنها بها داده شــد. بعد 
زمانی می رسد که حاکمیت اینترنت را قطع می کند؛ اینترنتی 
که مبنای فعالیت این کسب و کارهاســت. نه اینکه به علت 
اعتراضات این کار را کرده باشد، بلکه می خواهد به این سمت 
حرکت کند و تفکر مدیران این است که اینترنت و فضای باز 
و آزاد مخل مدیریت شان و مدیریت آنها مبتنی بر تضییق 
و فیلترینگ اخبار و فضای آزاد اســت. طبیعی است که در 
چنین فضایی کسب و کارهای نوآور دیجیتال و استارتاپ ها 
ضربه می خورند و با ســد روبه رو می شوند. حتی کالس های 
دانشــگاهی و رونــد تحصیل هــم مختل می شــود. مثــالً ما 
یکسری کالس ها و سمینارها داشتیم که بین المللی بودند. در 
حال حاضر دسترسی به همه اینها قطع شده است. این هم 
مسئله موقتی نیست و قرار است در ادامه هم چنین باشد. 
از من سنی گذشته و می گویم نمی خواهم مهاجرت کنم، ولی 
جوانی که در حال تحصیل و علم آموزی است، این طور فکر 
نمی کند. او می خواهد در کالس ها و سمینارهای بین المللی 
به صورت غیرحضوری شــرکت کند و این امــکان از او گرفته 

شده است.
مهاجــرت پدیــده ای فرهنگــی، تاریخــی و جزئــی از وجــود 
انسان ها یا می توان گفت طبیعت ثانویه انسان هاست، اما 
چیزی که در ایران اتفاق می افتد، جنبه سیاست گذارانه بسیار 
جدی دارد. افراد احساس می کنند که به بن بست رسیده اند. 
این را در مــورد مردم ایران بســیار می بینیــد، به خصوص در 
جوانان و میانساالن بسیار مشــاهده می شود که می گویند 
اینجا جای زندگی نیست. این بسیار تفکر خطرناکی است. 

المیرا حسینی  

elmirahosseini
@gmail.com

روزهای سختی برای نیروی متخصص و کسب و کارهای بزرگ و کوچک اقتصاد دیجیتال است. از یک سو با محدودیت های متعددی دست و پنجه نرم می کنند که اختالالت اینترنت به آنها 
تحمیل کرده، از دیگرسو از طرف مردم در مظان اتهامات مختلف هستند و از طرف دیگر نیز با وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی، آنها هم به عنوان عضوی از این جامعه در معرض آسیب های 

گوناگون قرار دارند. گویی کسب و کارها به حالت تعلیق درآمده اند و در وضعیتی قرار گرفته اند که راه پس و پیش ندارند. به عالوه با وجود مشکالت مادی و معنوی که در این دوره تحمل 
می کنند، دیر و دور نیست که نیروهای متخصص خود را نیز از دست بدهند و با یک بحران بزرگ دیگر مواجه شوند. نیروهای متخصصی که شاید گذر از مرزها را ترجیح دهند و خود را از شر 

محدودیت های گوناگون برهانند.  سید جواد میری، جامعه شناس می گوید این تفکر خطرناک که »ایران جای زندگی نیست« روزبه روز طرفداران بیشتری پیدا می کند و علت اصلی ظهور این 
تفکر نیز به رسمیت شناخته نشدن تنوع و تکثر در جامعه است. او معتقد است یافتن مهارت در انجام کاری تنها به توانایی های فردی برنمی گردد، بلکه پیشینه و هویت تاریخی یک ملت و 

شبکه ای که اجزای مختلف آن را ایجاد کرده اند، در دستیابی به آن مهارت نقشی کلیدی داشته اند و با از بین بردن نیروهای متخصص و کسب و کارها در اصل ما شبکه ای را که اینها ایجاد کرده 
بودند نیز از بین می بریم.

I N T E R V I E W



من در فیلیپین بوده ام که شرایط زندگی در آن 100 مرتبه حتی از امروز 
ایران دشوارتر بوده، اما در فکر فیلیپینی ها این نبود که اینجا جای زندگی 

نیست. ولی این تفکر در ایران در حال رشد است. 

ریشه این طرز فکر کجاست؟ 
نمی توان گفت چنین تفکری فردی و موضوعی روان شناختی است، زیرا 
افراد مختلف در دهک های اقتصادی گوناگون این گونه می اندیشند. 
وقتی این تفکر در جامعه اپیدمی و پاندمی می شود، نشان می دهد که 
این نگاه ریشه در ساخت و هستی اجتماعی ما ایرانیان پیدا کرده است. 
چرا این طور شده؟ بخشی را می توان تاریخی در نظر گرفت و گفت از زمان 
مواجهه ایرانیان با اروپایی ها و فرنگیان، تصوری از فرنگ در ذهن ایرانیان 
شــکل گرفت که این روند از زمان فتحعلی شــاه که ارســال دانشجو به 
خارج از کشور اتفاق افتاد تا به امروز به انحای گوناگون تکرار شده است. 
اما بخش مهم تری که می گوید زندگی در ایران دیگر جایی ندارد، نیاز به 
تأمل جدی دارد که نشان می دهد برخی از مؤلفه های بنیادین زندگی 
معاصر در جامعه ما دچار اختالل شــده یا فقدانش به شــکلی جدی 
حس می شــود. یکی از آن مؤلفه ها تکثر و تنوع و پذیرش ســبک های 
زندگی متنوع اســت. طبق قاعده ظروف مرتبطه ممکن اســت کســی 
درآمد باالیی هم داشته باشد، ولی به همین دالیل ایران را جایی مناسب 
زندگی نداند.  از حدود قرن شانزدهم میالدی با کتاب »اوتوپیا«ی توماس 
مور آرام آرام ژانری در اروپا شکل می گیرد و افراد در مورد این مفهوم شروع 
به اندیشیدن می کنند؛ مفهوم اتوپیا به معنای جای مطلوب. بماند که 
پادشاه انگلستان توماس مور را به خاطر تفکراتش گردن می زند، اما این 
ژانر کم کم در اروپا شکل می گیرد. فارغ از اشکاالتی که به آن وارد است، 
یک نقطه کانونی در این سنت فکری وجود دارد که در اروپا و بعد هم در 
آمریکا بسط می یابد و آن این است که انسان اروپایی در باب آینده اش 

می اندیشد و امکان و ظرفیت اندیشیدن در 
باب آن چیزی که امروز نیست ولی امکان 
خلقش فردا هســت، شــکل می گیرد. این 
نشــان دهنده جامعــه ای پویا و زنده اســت 
کــه دائمــاً خــودش را بازســازی و بازآفرینی 
می کند. تقریباً حدود ۵00 ســال است که 
این روند را به صــورت متواتر در این جوامع 
می بینید. اما همزمان وقتی به جامعه ایران 
برمی گردید، تفکر در باب آینده و ریخت و 
مورفولوژی و بنیان و هستی امر جمعی ما در 
آینده مغفول مانده است. جایی هم که در 
این باره اندیشیده ایم یا به نوعی خواسته ایم 
بدیلی داشته باشیم، به مشکل خورده ایم؛ 
مثالً گفتمان حکومت اسالمی به مثابه یک 
امکان در باب بازســازی آینده مان بوده، اما 
یکی از اشکاالت عمده آن چیزی که محقق 
شده، این است که در این بیش از ۴0 سال، 
دیگری را کامل نفی کرده و امکان هایی را که 
دیگری ها ممکن اســت بتوانند در هستی 

اجتماعی ما بازآفرینی کنند، به تابو تبدیل کرده و امکان تفکر در باب 
تکثر و تنــوع به مثابه یــک تهدید بالقــوه و بالفعل تلقی می شــود. اگر 
دانشجویی، استادی یا کسی که در حوزه آی تی کار می کند، شخصیت یا 
شاکله هویتی اش با چیزی که من شاکله هویتی تراز می دانم، همخوانی 
نداشته باشــد، قدرت و ظرفیت این وجود ندارد که از ظرفیت دانش و 

مدیریتش بهره ببریم. 
مدیریت هنر بهره گیری از منابع و ظرفیت های جامعه به صورت احسن 
اســت، نه اینکه اگر قرار اســت فردی را اســتخدام کنم باید 100 درصد 
شبیه به من باشد و اگر شکل من نبود، باید حذف شود. اگر با این روند 
بخواهیم پیش برویم، آن هم در این دنیای بسیار حسابگر که بر اساس 
بنیان های راسیونالیسم شکل گرفته، بازنده خواهیم بود. در حال حاضر 
دولت ها کوچک ترین منابع خود که هیچ، منابع حریفان و دشمنان خود 
را نیز احصا کرده اند و به این فکر می کنند که چطور نقطه قوت دیگران را 
به نقطه ضعف تبدیل کرده و بعد از آن برای ارتقای خود استفاده کنند. 
ولی حاکمیت ما ۴۵ سال گفته آمریکا شــیطان بزرگ و دشمن اصلی 
ماســت و نمی تواند به این سؤال پاســخ دهد که چطور بیشتر کسانی 
که طی این مدت مهاجرت کرده اند، به ســمت آمریــکا رفته اند، ولی از 
آن طرف آمریکایی ها به ایران نیامده اند. این نشان می دهد که جایی از 
منطق ما اشکال دارد. حتی اگر می خواهیم با حریف هم بجنگیم، باید 

نقاط قوتش را بشناسیم تا او نقاط قوت ما را به نقاط ضعف تبدیل نکند 
و بعد هم از آن علیه ما استفاده نکند.

همان طــور کــه توضیــح دادیــد، پایبنــدی بــه تفکــر 
ایدئولوژیک در برخی مواقع جایگزین تخصص شده است. یکی 
از بخش هایــی کــه از این مدل فکــری دور بــوده، حــوزه اقتصاد 
دیجیتال بوده است. اما با اتفاقاتی که طی ماه های اخیر رخ داده، 
از یک طرف مردم انگشت اتهام را به سوی کسب و کارهای این 
حوزه گرفته انــد و از طرفــی دیگر به نظر می رســد حاکمیت نیز 
انتقاداتی را متوجــه این کســب و کارها می دانــد. همین باعث 
می شود نیروی انسانی این شرکت ها احساس شرمندگی کنند 
و ممکن اســت حتی به صف مهاجران بپیوندند. ایــن اتفاق را 

چطور ارزیابی می کنید؟
واقعیت این اســت که شــرکت های بــزرگ دنیا معمــوالً در بســیاری از 
پروژه های بسیار مرگبار هم شرکت کرده اند؛ مثالً در جنگ ایران و عراق 
اسکانیای سوئد فروش تسلیحات به هر دو کشور را قدغن اعالم کرد، اما 
قطعات یا بخش هایی از اسکانیا را به عراق داد تا بتوانند رویش کاتیوشا 
ســوار کنند؛ یا مثالً فرانســوی ها در دهه های بعد از جنگ جهانی دوم 
در برخی جزایر مستعمره خود بمب اتم اســتفاده می کردند. درست 
است کار ارتش بوده، ولی قطعات و بخش های مختلف را شرکت های 
 Green Movement مختلف ساخته اند. بعضاً جنبش هایی موسوم به
یا جنبش های سبز روی یک شرکت تمرکز می کنند و اعتراض دارند که 
شما محیط زیست را نابود می کنید. این اتفاقات در تمام جهان می افتد، 
ولی شــیوه مدیریــت آن بحران مهم اســت. مــا االن وســط یک جنگ 
تمام عیار با ابعاد و مؤلفه های گوناگون هستیم. آیا ابزار حاکمیت در این 
جنگ، صداوسیمای بسیار ضعیف آن است که مدیرانش هیچ تصوری 
از معرکه ای که در آن قــرار گرفته اند، ندارد؟ 
وقتی آن کسی که دیدبان است، نمی تواند 
درست دیدبانی کند، مشکالت روی جامعه 
و بعد تک تک افراد، شرکت ها، برندها و... 
سرریز می شود. این طور نیست که میدان 
خــود را مدیریــت نکنیــد و دیگران شــما را 
رها کنند. آنها برایتان برنامه می ریزند تا در 
حوزه های مختلف آچمز شوید و نیروهای 
زبــده را به ســمت مهاجرت هل دهیــد و با 
عملکرد خــود به آنهــا بگویید: »بــرو چون 
سقف اینجا خیلی کوتاه است.« در دهه 60 
کوتاه کردن سقف را این طور کوتاه کرده بودند 
که باید با انگشتر و تسبیح و یقه بسته و نوع 
خاصــی از کالم وارد جایی می شــدی. االن 
فضا فرق کرده و آن سقف پایین تر هم آمده 
و روزبه روز این کاهش ارتفاع سقف بیشتر 
می شــود. در چنیــن شــرایطی نمی توانیــد 
به نیروی متخصصی کــه روح و ذهنش به 
جهان جدیدی باز شده، دستور بدهید به 
عقب برگردد و فضا را به یکباره قفل کنید.  عرفا می گویند گر حفظ مراتب 
نکنی، زندیقی. هر مرتبتی از هستی اجتماعی ساحتی دارد و یکسری 
مؤلفه ها و ملزومات. برای مدیریت افکار در چنین وضعیت خطیری به 
کسانی نیاز دارید که متوجه باشند میدان تصادمات جهانی چیست. 
در جهان اتفاقات بســیار بنیادینــی رخ داده که درباره آنها اندیشــیده 
نمی شــود. بزرگ ترین دســتاورد اروپا و غرب، مفهــوم و ســازه ای به نام 
نرمالیته است که در ۵00 سال اخیر تمام ذهن و زبان انسان اروپایی را 
گرفته و به جهان هم بسط پیدا کرده است. مثالً علم نرمال چیست؟ 
حکومــت داری نرمال؟ جامعــه نرمال؟ لباس پوشــیدن نرمــال؟ جوری 
ذهن و زبان ما با این مفهوم نرمالیته اروپایی عجین شده که غیر از این را 
غیرنرمال می دانیم و این به نظرم بزرگ ترین دستاوردی بود که با آمدن 
پاندمی کرونا تکان هایی خورد. حاال پسانرمالیته در حال شکل گیری 
اســت که خود را در اقتصــاد و فنــاوری هم نشــان می دهد. هر کــدام از 
انقالب هــای فناورانه امواجــی را در جهان ایجاد می کنــد و طبق قاعده 
ظروف مرتبطه جامعه، آموزش و پرورش، اقتصاد و... را تغییر می دهد. 
این همه زیرساخت داریم، بعد به جای اینکه آن زیرساخت ها بسط و 
گسترش پیدا کند، اینترنت قطع می شود. این نشــان می دهد در این 

موارد به درستی فکر نشده است.
ادامه در صفحه 31

عکس:حامدکریمزاده

 از من سنی گذشته و 
می گویم نمی خواهم 
مهاجرت کنم، ولی 
جوانی که در حال 

تحصیل و علم آموزی 
است، این طور فکر 

نمی کند. او می خواهد 
در کالس ها و 

سمینارهای بین المللی 
به صورت غیرحضوری 
شرکت کند و این امکان 

از او گرفته شده است
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فين تک
F I N T E C H

تا ۲۳ آذر فرصت 
عضویت هست

کارگروهلندتکبه
کمیسیونتبدیل

میشود
پــس از بررســی فعالیت هــا و عملکــرد 
کارگــروه لندتک در جلســه شــهریورماه 
رســته خدمــات فنــاوری اطالعــات و 
موافقت اعضای رسته در خصوص تغییر 
ماهیت کارگروه به کمیســیون مستقل، 
هیئت مدیــره ســازمان نظــام صنفــی 
رایانــه ای اســتان تهــران تصویــب کــرد 
کارگــروه لندتک در کمیســیون فین تک، 
به کمیسیونی مستقل با عنوان لندتک 
تبدیــل شــود.  از ابتــدای تشــکیل دوره 
دوم کمیســیون فین تــک، کارگروه هایــی 
ذیل این کمیســیون شــکل گرفت. یکی 
از این کارگروه ها، کارگــروه لندتک بود که 
با حضور بازیگــران اصلی حــوزه لندتک 
و BNPL ایران شــکل گرفت. این کارگروه 
در ایــن مــدت تالش کــرد منافــع صنفی 
همه فعاالن حوزه لندتک و BNPL ایران 
را دنبال کند و با توجه به فعالیت هایش 
و بــا مصوبــه هیئت مدیره به کمیســیون 
تبدیــل می شــود. کســب وکارهای حــوزه 
لندتک،BNPL  و تأمیــن مالی خرد ایران 
تا پایان روز چهارشــنبه ۲۳ آذرماه جاری 
فرصت دارند در کمیسیون لندتک عضو 
شوند و منافع صنفی خود را از طریق این 

کمیسیون دنبال کنند.

NEWSخبر

گفت وگو با مهدی تکبیری، رئیس هیئت مدیره پرداخت الکترونیک سداد 
درباره برنامه ها و چالش های این شرکت و پروژه هایی که برای افزایش سهم 

بازار خود طراحی و اجرا کرده اند

 یک راهبرد کلیدی
درک لحظه ای نیاز مشتری

شــرکت پرداخــت الکترونیــک ســداد، پی اس پــی بانک 
ملــی ایــران ســال 1۳۹۳ تأســیس شــد. ایــن شــرکت در 
شــهریورماه 1۴01 موفــق شــد ســهم خــود را از کل مبلغ 
تراکنش هــای شــبکه پرداخــت افزایــش دهــد و جایگاه 

سوم را از آن خود کرده و آن را در مهرماه هم حفظ کند.
پرداخــت  هیئت مدیــره  رئیــس  تکبیــری،  مهــدی 
الکترونیــک ســداد می گویــد: »بــا توجــه  بــه وابســتگی 
پرداخت الکترونیک ســداد بــه بانک ملی ایــران، ایجاد 
همســویی اهداف شــرکت با اهــداف بانــک ملــی ایران، 
یعنی افزایش سهم مبالغ حاصل از تراکنش ها و کسب 

درآمد حاصل از ســهم تعداد تراکنش ها در ارائه ســطح 
مطلوب خدمات به مشــتریان تحت ضوابــط و مقررات 
شاپرک، مهم ترین مأموریت های پیش برده شده شرکت 

در یک سال گذشته هستند.«
ســداد در مســیر ارتقای ســهم بازار در کنــار به کارگیری 
نوآوری های جدیــد، با چالش های رگوالتوری، نوســانات 
نرخ ارز و تأمین تجهیزات و مهاجرت نیروهای انســانی 
هم روبه رو اســت. به گفته تکبیری، این چالش ها گاهی 

باعث تغییر اهداف شرکت شده اند.
رئیس هیئت مدیره پرداخت الکترونیک سداد معتقد 

اســت صنعــت پرداخــت از دنیــای دیجیتــال اقتبــاس 
گرفته و بــه خدمــات پرداخــت و انتقال آنالیــن خالصه 
نمی شــود. هــر لحظــه بــا توجــه  بــه نیازهــای نوظهــور 
مشــتریان، ســرویس های جدیــد بــا پشــتوانه  تفکــر و 
رویکــرد سیســتمی و بــا بهره گیــری از دانــش روز دنیــا 

پیاده سازی می شوند.
به گفته او، انعطاف پذیری در حرکت به سمت مدل های 
نوین کسب وکار که با هدف توجه و تمرکز کافی بر مشتری 
صورت می گیرد، نارســایی های کنونی را کشف کرده و به 
بهبود استراتژی و تصمیم گیری ها در آینده کمک خواهد 

آپ و پرداخت عوارض 
آزادراه ها

تهران-پردیسهم
اضافهشد

آپ این امکان را فراهم ساخته تا از طریق 
تلفن همراه خود به صورت آنالین، هزینه 
عوارضــی اتوبــان  و آزادراه را پرداخــت 
کنید. کاربران می تواننــد تمام هزینه های 
مربــوط بــه اتوبان هــا و آزادراه هــای تحــت 
پوشــش را به صورت الکترونیکــی و بدون 
توقــف پرداخت کننــد. بــرای اســتفاده از 
این ســرویس الزم اســت اپلیکیشــن آپ 
را نصب و مشــخصات خــودروی خــود را 

درج کنید. 
پــس از تــردد در آزادراه هــای کشــور بــا 
شناسایی پالک خودرو توسط دوربین های 
هوشــمند ثبــت پــالک، بدهــی عــوارض 
بــرای پالک شــما ثبت می شــود و شــما با 
اپلیکیشــن آپ قــادر خواهید بــود بدهی 

پالک خود را مشاهده و پرداخت کنید. 



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 76
13 آذر 1401

ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

19

فين تک
F I N T E C H

کــرد. تکبیــری توضیــح داد کــه ســداد بــا درک تغییــرات 
لحظه ای نیازهای مشتریان و سرویس ها، تالش می کند 
بــا بررســی نیــاز جامعــه پرداخــت و عالقــه مشــتریان، 
پاســخگوی این نیازها باشــد و در عین  حال جایگاه قابل 

قبولی میان رقبای داخلی و خارجی داشته باشد. 
ســداد در ایــن مســیر، توســعه نــاوگان دســتگاه های 
کارت خوان، بهبــود فرایندها، یادگیــری و ارتقای دانش و 
خرد جمعی، یافتن نقاط ضعــف و کمبودها و در نهایت 
باالبردن سطح کیفیت خدمات دهی در تمامی حوزه های 

پرداخت را به عنوان اولویت شناسایی کرده است.

 برنامه های پرداخت الکترونیک سداد
تکبیری با اشاره به برنامه های پرداخت الکترونیک سداد 
برای ارائه خدمات نوآورانه ادامه داد: »تا چند سال آینده 

دستگاه های کارت خوان در صنعت پرداخت 
جایگاهی نخواهند داشت و صنعت پرداخت 
بــه ســمت هوشمندشــدن حرکــت می کند و 
ســداد هم با توجه  به این تحوالت به ســمت 
فناوری های هوشمندســازی حرکــت خواهد 
کرد. آماده سازی زیرســاخت فناری NFC در 
کشور که سهولت سرویس دهی به مشتریان 
را در پــی دارد، نمونــه ای از ایــن چشــم انداز 

است.«
رئیــس هیئت مدیــره پرداخــت الکترونیــک 

سداد اضافه کرد: »حضور رقبای غیربانکی در صنعت 
پرداخت، اهمیت جایگاه امنیت داده ها، افزایش ابزارها 
برای راحتــی کاربــران، کاهــش زمــان انجــام تراکنش ها، 
ایجاد زیرســاخت های قابــل انعطاف جهت همســویی 
ســریع با رشــد ســریع فنــاوری در جهــان، احــراز هویت 
مشتریان به صورت بیومتریک، سرمایه گذاری در فناوری 
و اســتفاده از اطالعات داده های در اختیار شرکت برای 
ارائه خدمات جدید به مشــتریان و بهره گیــری از هوش 
مصنوعــی از جملــه مــواردی هســتند کــه ایــن روزها در 
ترسیم نقشه اســتراتژی شــرکت ها باید مورد توجه قرار 

گیرند.«
او تصریــح کــرد: »ایــن نوآوری هــا می توانند بــه افزایش 
اســتفاده و پذیرش رمزارزها در دنیا یا استفاده از هوش 
مصنوعی در ارائه خدمات مناسب و کاربرپسند منجر 

شوند.«
تکبیری به رقابت تنگاتنگ ســداد با ســایر شــرکت های 
پرداختی اشاره کرد و گفت: »با توجه  به رقابتی که میان 
شــرکت های پرداختی وجود دارد، حفظ جایگاه فعلی و 
افزایش سهم بازار مهم ترین اولویت های سداد هستند. 
ســداد برنامه دارد تا پایان ســال جاری بر سیاســت های 
کالن شرکت تمرکز کند، مشتریان کنونی را حفظ و سایر 
مشتریان پرتراکنشی را که با اهداف شرکت سازگارند به 
پذیرش ترغیب کند. همچنین ســهم بازارش را افزایش 

داده و رتبه و جایگاه های خود را ارتقا دهد.«

 اهداف اســتراتژیک شــرکت برای ارتقای 
رتبه 

شــهریورماه بود که شــرکت پرداخت الکترونیک سداد 
موفق شد ســهم خود را از کل مبلغ تراکنش های شبکه 
پرداخــت افزایش دهــد و در جایگاه ســومین شــرکت با 
بیشــترین مبلغ تراکنش قرار گیرد. تکبیــری در این باره 
می گویــد ارتقای کیفیــت و افزایش ســهم بــازار، اهداف 
اســتراتژیک ســداد هســتند و تمــام پروژه هــا بــا توجــه  
بــه ایــن دو هــدف تعریــف می شــوند. پیشــرفت ســداد 
در مؤلفــه مبلغــی تراکنش هــا هــم در نتیجــه بازبینــی 
اقدامات پیشین و استفاده از درس آموخته ها، برگزاری 
بازدیدهــای میدانــی و بررســی دغدغه هــا و مشــکالت، 
شناسایی توانمندی ها و اولویت بندی اقدامات بر اساس 
بازخوردها به دست  آمده است. جابه جایی دستگاه های 
کارت خوان کم تراکنش و بهبود در کیفیت ارائه سرویس 

به مشــتریان هم از دیگر اقدامات ســداد هستند که در 
بهبود جایگاه شرکت در مبلغ تراکنش ها در شهریورماه 

نقش پررنگی داشته اند.
او در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره برنامــه شــرکت بــرای 
صعودی شدن رتبه بندی سداد بیان کرد که برای ارتقای 
رتبه بندی ســداد، برنامه اســتراتژی تدوین شده توسعه 
ناوگان دستگاه های کارت خوان و بهبود و توسعه IPG و 

سایر خدمات در دستور کار قرار گرفته است.

و  پرداخــت  صنعــت  چالش هــای   
شرکت های پی اس پی

صنعــت پرداخــت الکترونیــک کشــور بــا چالش هــای 
متعــددی از جنــس منابــع انســانی، رگوالتــوری، ســهم 
بازار، درآمدزایی شرکت ، افزایش هزینه های تجهیزات و 
زیرساخت و نوسانات نرخ ارز مواجه است. 
تکبیری می گوید سداد با همه این چالش ها 
کــه گاهــی بــه تغییــر در برنامه هــای شــرکت 

منجر می شوند، مواجه است.
بــه گفتــه او، نگهداشــت نیــروی انســانی، 
فراهم کــردن رضایت منــدی از نظــر تأمیــن 
مالــی مناســب و امکانــات رفاهــی و ایجــاد 
انگیــزه بــرای نیروهــای انســانی و جلوگیــری 
از خــروج نیروهــای باتجربــه و بــا دانــش روز 
از اصلی تریــن دغدغه هــای ســداد اســت. 
نوســانات ارز چشــم گیر اســت و ایــن موضــوع، تأمیــن 
زیرساخت ها و تجهیزات را برای شرکت دشوار می کند. 
رقابت ناسالم برخی شــرکت های پی اس پی و پارادوکس 

منافع شرکت و بانک هم هست.
او رگوالتــور را یکــی دیگــر از چالش هــای ســداد معرفــی 
می کند؛ تغییراتی کــه در زمان های کوتاه از شــرکت های 
پی اس پی درخواســت می شــود و وضع قوانین جدید از 
نهادهای باالدســتی که اجرای آنها و بــازه زمانی اعالمی 
اغلب ســبب تغییــر در برنامه های شــرکت می شــود، از 

بزرگ ترین چالش های سداد است.
تکبیری در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره مهم تریــن چالش 
پرداخت الکترونیک ســداد در ســال 1۴0۲ و برنامه های 
شرکت برای رفع آن گفت: »پاسخ به این سؤال نیازمند 
بررســی دقیــق گزارش هــا و آمــار و اطالعــات اســت، امــا 
تحریم و مشــکالت تأمین تجهیزات سخت افزاری را در 
مقام اول بزرگ ترین چالش و نبود قوانین نظارتی مکفی 
بــر اجــرای قوانیــن حــوزه پرداخــت از ســمت نهادهــای 
رگوالتوری را به عنوان دومین چالش پیش رو پیش بینی 

کرده ایم.«
صنعت پرداخت ایران ســال ها پیش به عنوان صنعتی 
خالقانــه به ســرعت جایــگاه خــود را در زندگــی مــردم 
پیدا کــرد؛ اما این صنعت مدت هاســت بــه بی تحرکی و 
ارائه ندادن سرویس های نوآورانه و ارزش افزوده معروف 
شــده؛ هرچنــد تالش های بــزرگ و چشــم گیری توســط 
بازیگــران ایــن صنعــت صــورت  گرفتــه و ســرویس های 
متنوعــی بــه مــردم ارائــه کرده انــد، بســیاری معتقدنــد 
هنوز جای بسیاری از ســرویس ها و خدمات در صنعت 

پرداخت کشور خالی است.
رئیس هیئت مدیره پرداخت الکترونیک سداد معتقد 
اســت نبــود ارتبــاط شــبکه بانکــی کشــور بــا صنعــت 
بانکــداری جهانــی و اســتانداردنبودن زیرســاخت های 
ســخت افزاری و نرم افــزاری، پیروی نکــردن از قوانیــن 
بین المللی و نیز برخــی قوانین و روال هــای قدیمی که با 
توجه  به نیــاز روز مــردم و صنعت بانکداری هنــوز به روز 
نشده، می توانند از دالیل پویانبودن این صنعت باشند.
تکبیــری در پایــان اظهــار داشــت: »بازنگــری در قوانین 
کســب وکاری حــوزه پرداخــت جهانــی و انطبــاق یــا 
الگوبرداری از روند اجرا در ســایر نقــاط جهان، می تواند 
شــکاف میان ایران با ســایر کشــورها را در این خصوص 

کم کند.«

دو کتاب جدید انتشارات راه  پرداخت 
با حمایت بانک کارآفرین منتشر شد

ساختبانکمبتنیبرهوشمصنوعی
وارزیابیریسکبازاردرچارچوببازل۳

INTRODUCTIONمعرفی

همزمان با ســالگرد تأســیس بانــک کارآفرین، دو 
کتاب »ساخت بانک مبتنی بر هوش مصنوعی« 
و »ارزیابی ریســک بــازار در چارچوب بــازل ۳« با 
حمایت این بانک و توسط انتشارات راه  پرداخت 

منتشر شد.
کتاب ســاخت بانــک مبتنی بر هــوش مصنوعی 
ترجمه پنج مقالــه برتر در حــوزه هوش مصنوعی 
و رابطــه آن با بانکداری اســت که توســط شــرکت 
مک کنــزی تهیه شــده اســت. حســین حقیقی، 
علی حســین نبــی زاده و محمــد شــیریجیان این 

مقاالت را در 1۲0 صفحه ترجمه کرده اند.
ساخت بانک مبتنی بر هوش مصنوعی پنج فصل 
دارد. در فصل اول این کتاب روندها و چالش هایی 
که بانک هــا را به ســمت رویکرد مبتنــی بر هوش 
مصنوعــی ســوق می دهــد، به طــور دقیق بررســی 
شــده اســت. فصل دوم بــه بررســی قابلیت هایی 
پرداختــه کــه یــک بانــک را قــادر می ســازد 
پیشــنهاد های هوشــمند، راه حل هــای شــخصی 
و خدمات هوشمند را در ســفرهای اومنی چنل و 
در پلتفرم های متعلق به بانک و اکوسیستم های 
شریک به مشتریان ارائه دهد. فصل سوم کتاب به 
این موضوع پرداخته که مدل های یادگیری ماشین 
چگونه می توانند تجربیات مشــتریان و بهره وری 
بانک را به طور قابل توجهی افزایش دهند. در فصل 
چهارم عناصر کلیدی مورد نیاز برای ستون فقرات 
پشته قابلیت ها مورد بحث قرار گرفته و در نهایت 
در فصل آخر دســته بندی ها، محدوده مدل های 
عملیاتی و اجزای سازنده یک مدل کارآمد پلتفرمی 
تبیین شــده اســت. احمد بهاروندی، مدیرعامل 
بانک کارآفرین در پیش گفتار کتاب ساخت بانک 
مبتنی بر هوش مصنوعی نوشته است: »در عصر 
حاضــر، بــه دلیــل نوآوری هــای تحول آفرینــی که 
عمدتاً تحت  تأثیر فناوری های نوظهور هســتند، 
تغییرات بنیادی در ساختار و به ویژه در مدل های 
کســب وکار بانک حاصــل شــده اســت؛ بنابراین 
به نظر می رســد بانک ها راهی جز تغییر اساسی 

در ســاختار و مدل های کســب وکار خــود ندارند. 
در میان فناوری های مهم تأثیرگذار در بانکداری، 
هــوش مصنوعــی از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار 
است. به کارگیری فناوری های هوش مصنوعی در 
خدمات مالی به بانک ها این امکان را می دهد که 
با ارائه خدمــات شخصی سازی شــده و باکیفیت 
به مشــتریان ضمن افزایش درآمــد، به خصوص 
درآمدهای تراکنشی، هزینه های فرایندی بانک نیز 

به صورت چشم گیری کاهش پیدا کند.«
ارزیابــی ریســک بــازار در چارچوب بــازل ۳ کتاب 
دیگری است که با حمایت بانک کارآفرین منتشر 
شده اســت. این کتاب ترجمه مستندات کمیته 
بــازل ۳ در زمینــه ریســک بــازار اســت. مهــرداد 
لشــگری، هــادی حیــدری و محمــد شــیریجیان 

مترجمان این کتاب اند.
این کتاب پنــج بخــش اصلــی دارد؛ در بخش اول 
به تعییــن حدومرز ســاختاری میــان دفاتر بانکی 
و دفاتر معامالتــی پرداخته شــده و در بخش دوم 
اصطالحــات و عبــارات مهم حــوزه ریســک بازار 
تشــریح شــده و تعاریفــی از دامنــه کاربــرد میــز 
معامالتی در بانک ها ارائه شــده است. در بخش 
سوم رویکرد استاندارد ارزیابی ریسک بازار مبتنی 
بــر حساســیت تشــریح شــده، در بخــش چهارم 
رویکرد الگو های داخلی و الزامات پس آزمایی سود 
و زیان برای سنجش ریســک بازار ارائه شده و در 
بخش پنجم هم محاســبات الزامات ســرمایه ای 

رویکردهای مورد نظر تبیین شده است.
استانداردهای جدید کمیته نظارت بر بانکداری 
بازل از سال ۲01۷ آغاز شده و تحوالتی در الزامات 
سرمایه مورد نیاز برای بانک ها رقم زده؛ به طوری 
کــه از اســتانداردهای مرتبط با حداقل ســرمایه 
مورد نیاز ریســک بازار که این نهــاد تدوین کرده 
با عنــوان تغییردهنده بازی یــاد می کنند. هدف 
اصلی این اســتانداردها طراحی مســیری است 
كــه در آن رویکردهــای داخلــی بــه رویکردهــای 

استاندارد همگرا شوند.

غزل یگانگی 

Ghazal28yeganegi 
@gmail.com
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لری فینک، مدیرعامل بانک بلک راک برخالف تمام اتفاقاتی 
که برای صرافی ارز دیجیتال اف تی ایکس افتاد، هنوز به آینده 
دنیای رمزارزها امیدوار است. این مدیرعامل میلیاردر در روز 
چهارشنبه ۳0 نوامبر در نشست دیل بوک نیویورک تایمز 
با اشاره به حوادث اخیر گفت: »به باور من اکثر شرکت های 

کریپتویی در مسیر درست قرار نگرفته اند.« 
بلک راک از بزرگ ترین شرکت های سرمایه گذاری و مدیریت 
ســرمایه و مشــاوره در جهــان اســت که بــر بیش از هشــت 
تریلیون دالر نظارت می کند. این شرکت ۲۴ میلیون دالر در 
صرافی ارز دیجیتال اف تی ایکس ســرمایه گذاری کرده بود. 
به گفته فینک احتمال دارد ســم بنکمن فرید، مدیرعامل 
اف تی ایکس سرمایه گذاران را گمراه کرده باشد. او می افزاید: 
»بایــد منتظــر بمانیــم ببینیم چــه می شــود. می تــوان االن 
قضاوت کرد و خیلــی حرف ها زد، اما رفتارهای نادرســت در 

این شرایط عواقب بدی خواهند داشت.« 
قابل توجه است که ارزش صرافی ارز دیجیتال اف تی ایکس 
در ابتدای سال جاری به ۳۲ میلیارد دالر رسید. این صرافی 
از ســال ۲01۸ موفــق به جمع آوری هفت دور ســرمایه شــد. 

به طــوری که در اکتبر ســال گذشــته توانســت ۴۲0 میلیون 
دالر ســرمایه جذب کنــد. امــا تمام ایــن تالش ها یک شــبه 
فروریخت. در اوایل ماه این صرافی به علت بحران نقدینگی 
و سوءمدیریت دچار ورشکستگی شش میلیارد دالری شد. 
طبق آمارهــا اف تی ایکس ۳/1 میلیــارد دالر بــه ۵0 طلبکار 
عمده و تقریباً ســه میلیــارد دالر دیگر به ســایر کاربــران که 

حدود یک  میلیون نفر هستند، بدهکار است.
 بنکمن فرید اظهار داشته که او قصد کالهبرداری نداشته 
اســت. او با اشــاره به ترازنامــه ای که دو هفته گذشــته فاش 
شد، می گوید: »واقعاً از اینکه لوگوی آالمدا به این اندازه در 
توکن اف تی ایکس پررنگ است، تعجب می کنم.« در ادامه 
فینک استدالل کرد انتشــار توکن اختصاصی بدون توجه 
به پشتوانه کافی در نهایت به فروپاشی اف تی ایکس منجر 
شده اســت.  البته رســوایی اف تی ایکس دامن شرکت های 
ســرمایه گذار خطرپذیر بزرگی چون سکویا و تماسک را نیز 
گرفت. ســکویا یکی از طرفــداران بــزرگ بنکمن فریــد بود و 
مقاله ای در مورد او در وبالگ خود منتشر کرده بود. سکویا 
در این گــزارش می گویــد: »مغز بنکمــن فرید ترســناک اما 

خارق العاده است.« بعد از فروپاشی اف تی ایکس، این مقاله 
و گفته ها با تمسخر و انتقاد شدیدی روبه رو شد و در نتیجه 
ســکویا این مقاله را از وبالگ خود حذف کرد.  با وجود تمام 
مشــکالتی که اف تی ایکس به وجــود آورده،  فینک اهمیت 
تقویت این فنــاوری را یــادآور شــد و به شــعار »بالکچین نه 
بیت کویــن« کــه قبــالً در وال اســتریت بــه گوش می خــورد، 
اشاره کرد. او همچنین افزود: »من معتقدم که نسل بعدی 
بازار و اوراق بهادار، اوراق بهادار توکنایزشــده هســتند.« در 
واقع اخیراً تحــوالت جدید و مهمــی در این زمینــه رخ داده 
اســت و مؤسســات بزرگ فعالیت خــود را در حــوزه تجارت 
اوراق بهــادار و اوراق بهــادار توکنایز شــده در بالکچین هــای 
عمومی و غیرمتمرکز آغاز کرده اند. صرافی های غیرمتمرکز 
درون زنجیره ای بسیار موفق هستند، اما ممکن است هنوز 
راه حلــی بــرای بازارهــای ســنتی مبتنی بــر بالکچیــن وجود 
نداشته باشد. در همین راســتا بورس اوراق بهادار استرالیا 
در اوایل این ماه توانســت پس از سه ســال تالش پروژه 1۷0 
میلیون دالری خود را برای تبدیل الیه تسویه حساب به یک 

سیستم مبتنی بر بالکچین به انجام برساند. 

شرکت بلک راک ۲۴ میلیون دالر با فروپاشی صرافی اف تی ایکس از دست داده اما لری 
فینک، مدیرعامل آن هنوز از رمزارزها دفاع می کند

دفاع از کلیت بازار

11 ساعت با مدیرعامل 
سابق صرافی ورشکسته 

اف تی ایکس در پنت هاوس 
۳0 میلیون  دالری اش 

آخرین
رؤیابافیهایسم!

 سم  بنکمن  فرید در پنت هاوس 
۳0 میلیــون دالری اش در جزیره 
باهاماس به نظر تنهاترین مرد این روزهای 
دنیای کریپتو می رسد. پسرکی که تا همین 
یکــی، دو مــاه پیــش بســیاری او را یکی از 
مردان آینده فناوری می پنداشــتند، حاال 
خانه اش شبیه یک خوابگاه دانشجویی 

بین دو ترم است.

 ماشین  ظرفشویی پر از ظرف های 
نشســته، بقایایــی از تزئینــات 
هالووین که هنوز بر در و دیــوار مانده اند و 
البتــه لباس هایــی که همه جــا پخش و پال 
شــده اند. خانه مدیرعامل سابق صرافی 
اف تی ایکس شبیه خانه ارواح شده است. 
نشانه ای روشــن از ورشکســتگی یکی از 

مردان ثروتمند این صنعت.

 عجیب اما این است که بنکمن 
اعتقــاد دارد دوبــاره از خاکســتر 
بلنــد خواهــد شــد و صرافــی اش را از نــو 
خواهــد ســاخت. او بــه خبرنگار ســایت 
اینسایدر که 11 ساعت با او در این آپارتمان 
وقــت گذرانده گفتــه تــالش دارد با کمک 
دوســتانش هشــت میلیون دالر سرمایه 
جدید جذب و شرکتش را دوباره احیا کند. 
موضوعی که از نظر خبرنگار این ســایت 
شناخته شــده دنیای فناوری، بیشــتر به 
یک توهم شبیه است تا یک برنامه برای 
زنده سازی یک شرکت ورشکسته و البته 

بی آبرو.

 به نظر می رسد بنکمن به زودی 
مجبــور شــود ایــن پنت هــاوس 
گران قیمت و دنج را هم بفروشد تا بخشی 
از بدهی های اف تی ایکــس را از این طریق 
جبران کند. برای مرد جوانی که خیلی زود 
از عــرش بــه فــرش کشــیده شــد، بــه نظر 
می رســد پایــان یــک دوره رؤیایــی 
فرارســیده، هرچنــد او هنــوز در 
توهــم  شــاید  یــا  تــالش 
زمیــن  ایــن  از  برخاســتن 
ســوخته باشد. پســرکی که 
گویــا بــا همــه هوشــش یــاد 
نگرفته بود که کسب وکار نیاز 
به حساب و کتاب دقیق و اصولی 

دارد!

REPORTگزارش

رمزارز
CRYPTOCURRENCY

برت هریسون 
به دنبال چیست؟

استارتاپجدید
رفیقبنکمن!

 بــرت هریســون، هم بنیان گــذار ســابق صرافــی 
ورشکســته اف تی ایکــس کــه به نوعــی بــازوی 
اجرایی این صرافی در ایاالت متحده بود، در تالش است 
در گفت وگو با سرمایه گذاران، مبالغی برای راه اندازی یک 
اســتارتاپ جدید در حوزه رمزارز جمع آوری کند. رئیس 
ســابق و بــازوی ایــاالت متحــده صرافــی ورشکســته 
اف تی ایکس، در تالش است برای یک استارتاپ جدید 
ارز دیجیتــال پــول جمــع آوری کنــد. گفتــه می شــود 
هریسون تا به امروز حداقل با یک شرکت سرمایه گذاری 

خطرپذیــر مذاکــره و ادعا کــرده کــه می تواند بــا دریافت 
شــش میلیــون دالر ســرمایه و راه انــدازی یــک شــرکت 
نرم افزاری متمرکز بر معامالت رمزارزی، ارزش این مبلغ 

را به 60 میلیون دالر برساند.

 این خبر در حالی به گوش می رسد که تنها چند 
هفته از درخواســت صرافــی اف تی ایکس برای 
حمایت ایاالت متحده با استناد به قانون ورشکستگی 
این کشــور می گذرد. بعــد از ســقوط اف تی ایکس،  ســم 
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رمزارز
CRYPTOCURRENCY

صرافــی رمزارزی کراکــن که پیش تــر به ارائــه خدمات به 
کاربــران ایرانی متهم شــده بــود، بــا پرداخــت ۳60 هزار 
دالر بــه وزارت خزانــه داری ایــاالت متحــده از خــود رفع 

اتهام کــرد. صرافی کراکن یــک صرافی رمــزارز در ایاالت 
متحده است که روز دوشنبه موافقت کرد بیش از ۳60 
هزار دالر به وزارت خزانه داری بپردازد تا اتهامات نقض 

به نظر می رسد فشار رگوالتورها و رسانه های آمریکایی 
روی صرافی های رمزارزی در خصوص تحریم های ایران 

بیشتر از همیشه شده است

کراکن به خاطر ایرانی ها

جریمه شد

NEWSخبر

اندونزی هم آمد
بانک مرکزی اندونزی با انتشــار 
یــک ســپیدنامه بــه جمــع بانک هایــی 
پیوسته که قصد دارند رمزارز ملی یا همان 

CBDC ارائه دهند.

خرید بیشتر بیت کوین
بــر اســاس داده هــای گلس نــود، 
پــس از فروپاشــی صرافــی اف تی ایکــس، 
موجــودی آدرس هایــی کــه کمتــر از یــک 
بیت کوین دارند، بیش از ۹0 درصد افزایش 
یافته اســت. این عدد یک سطح تاریخی 
جدیــد بــرای دســته ای از ســرمایه گذاران 

است.

همکاری جدید ترون
جاستین سان، بنیان گذار شبکه 
تــرون در توییتی از همکاری این شــبکه با 
شبکه BNB )بایننس اسمارت چین سابق( 
خبر داد. در پی این خبر، میــزان توجه به 

ترون در شبکه های اجتماعی رشد کرد.

خرید بی سابقه اتریوم
داده هــای شــرکت های تحلیــل 
بالکچین نشــان از انباشت اتریوم توسط 
نهنگ های ارز دیجیتال می دهد. این نرخ 

انباشت از سال ۲0۲0 بی سابقه است. 

بنکمن فرید، مؤسس این صرافی از سمت اجرایی خود 
اســتعفا داد و صرافی بایننس نیز که پیــش از این قصد 
خریــد اف تی ایکــس را داشــت، پیشــنهاد خــود را پــس 

گرفت و از خریداری آن منصرف شد.

 بعــد از ورشکســتگی صرافــی اف تی ایکــس، 
نقدینگی در صنعت به سرعت سقوط کرد و در 
حــال حاضــر برخــی اســتارتاپ های وام دهنــده نظیــر 
BlockFi و Genesis اعالم ورشکســتگی کردند و حتی 

زمزمه هایــی از قصــد شــکایت BlockFi از صرافــی 
اف تی ایکس برای مصادره اموال آن به گوش می رسد.

 بسیاری از شرکت های حوزه ارزهای دیجیتال از 
زمــان ســقوط اف تی ایکــس به دلیــل فــروش 
دارایی هــای دیجیتــال توســط کاربــران و کاهــش انگیزه 
ســرمایه گذاران خطرپذیــر بــرای ســرمایه گذاری در 
شــرکت های رمزارزی، خود را برای یک زمســتان سخت 

آماده می کنند. 

تحریم هــای مربــوط بــه تراکنش هــای رمــزارزی توســط 
کاربران در ایران را برطرف کند.

طبــق اعــالم دفتــر کنتــرل دارایی هــای خارجــی وزارت 
خزانه داری ایاالت متحده، کراکن، دومین صرافی بزرگ 
رمــزارز در ایــن کشــور کــه پیش تــر بــه دلیــل فعال کردن 
تقریبــاً 1/۷ میلیــون دالر تراکنش بــا افرادی کــه به نظر 
می رسید بین اکتبر ۲01۵ تا ژوئن ۲01۹ در ایران بوده اند، 
تحــت بررســی و پیگــرد قانونــی قرارگرفته، روز دوشــنبه 
گذشــته با پرداخت مبلغ مذکور برای رفــع اتهام از خود 

موافقت کرد.
ایــاالت متحــده در ســال 1۹۷۹ تحریم هایی علیــه ایران 
اعمال کــرد و طبــق آن صــادرات کاال یا خدمات بــه افراد 
یــا نهادهــای ایــران را ممنوع کــرد که طبــق اعــالم وزارت 
خزانــه داری، کراکــن احتیــاط الزم را بــه خــرج نــداد و به 

تعهدات خود در زمینه رعایت تحریم ها توجه نکرد.
طبق اعالم دفتر کنتــرل دارایی ها حداکثــر جریمه پولی 
برای این دســت تخلفات مالی ۲۷0 میلیون دالر اســت، 
امــا به ایــن دلیــل کــه صرافــی رمــزارزی کراکــن تخلفات 
احتمالی را گــزارش کرده بود، با پرداخت مبلغی بســیار 

کمتر توانست از خود رفع اتهام کند.
عالوه بر این، کراکن موافقــت کرده 100 هزار دالر اضافی 
برای کنترل های انطباق جدید هزینه کند. جریمه نقدی 
صرافــی کراکــن زمانــی اتفــاق افتــاد کــه صنعت رمــزارز 

روزهای خوشی را از سر نمی گذراند.
در ماه میالدی گذشته صرافی اف تی ایکس، یک صرافی 
مســتقر در باهامــا کــه یکــی از رقبــای کراکــن هــم بــود، 
ورشکســت شــد و تأثیرات بســیار بدی بر ایــن صنعت 
داشت. روز دوشــنبه نیز یکی دیگر از شرکت های بزرگ 
ارزهای دیجیتال، وام دهنده BlockFi، با اشاره به تأثیر 

انفجار اف تی ایکس اعالم ورشکستگی کرد.
کراکن یک صرافی رمزارز خصوصــی با ارزش 11 میلیارد 
دالر است که به کاربران امکان خرید، فروش یا نگهداری 
ارزهای دیجیتال مختلف را می دهد. این صرافی پیش از 
این نیز به دلیل ارائه یک سرویس معامالتی غیرقانونی 

1/۲۵ میلیون دالر جریمه شده بود.
جسی پاول، یکی از بنیان گذاران و مدیر اجرایی شرکت 
در ماه ســپتامبر اعالم کــرد که پــس از پایــان تحقیقات 
دولتی به دلیل درگیری های زیاد درون سازمانی از سمت 
خود کناره گیری خواهد کرد. ماه گذشته میالدی جسی 
پاول صفحه گسترده ای را در سیستم پیام رسان اسلک 
منتشــر کرد که به نظر می رسید نشــان می دهد صرافی 
کراکــن بــه افــرادی در کشــورهای تحــت تحریــم ماننــد 
ایــران خدمات دهــی کرده اســت. بــه گفتــه او، داده های 
منتشر شــده از اطالعات محل اقامت فهرست شده در 

»حساب های تأییدشده« به دست  آمده است.
پیش از این نیز صرافی ارز دیجیتال بیت رکس به دلیل 
ســرویس دهی به کاربرانی از کوبا، ایران، سودان، سوریه 
و کریمه تحت اشــغال روســیه و درنتیجه نقض قوانین 
تحریمی ایاالت متحده توسط وزارت خزانه داری ایاالت 

متحده جریمه شده بود.
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ادغامی برای توانمندسازی 
توسعه دهندگان

ادغامکدکووسنتری
 ســنتری ابزاری منبع باز جهت 
بــه  کــه  خطاســت  ردیابــی 
توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا 
خیلی ســریع، پیوســته و بــا کارایــی باال، 
خطاهــای احتمالــی اپلیکیشــن خــود را 
ردیابــی و رفــع کننــد. بــر اســاس آخرین 
گزارش ها، سنتری موفق به خرید کدکو، 
پلتفرم ســازنده ابزارهای توســعه دهنده 

نرم افزار شده است. 

 الزم بــه ذکــر اســت که ســنتری 
اخیــراً در دور پنجــم جــذب 
ســرمایه خــود ۹0 میلیون دالر به دســت 
آورده و ارزش شرکت خود را به سه میلیارد 
دالر رسانده اســت. این نرم افزار منبع باز 
توســط شــرکت های بزرگی چون دیزنی، 
کالدفلــر و راک اســتار گیم برای نظــارت و 
حــل مشــکالت اســتفاده می شــود. این 
شــرکت تا به امــروز بیــش از ۲00 میلیون 
دالر از اکســل، نیو اینترپرایس، بوند و... 
جمــع آوری کــرده اســت.  کدکــو نیــز بــه 
توسعه دهندگان نرم افزار کمک می کند تا 
کد خود را قبل از اجرا آزمایش کنند. این 
پلتفرم مشتریانی مانند اسلک، لیفت و 
واشنگتن پست دارد. کدکو هم از شرکت 
اکســل، بیــن ک پیتــال و دراپر اسوســیت 

سرمایه جذب کرده است.

 میلیــن دســای، مدیرعامــل 
سنتری به اینســایدر می گوید: 
»ادغام این دو ســرویس، ســنتری را قادر 
می ســازد تــا بــر خطاهــا در هر مرحلــه از 
توســعه نظارت کامل داشــته باشــد.« او 
می افزاید: »این اقدام به توسعه دهندگان 
نیز امکان می دهد تا کدهای باکیفیت تری 
ارســال و تصمیمــات درســت را در زمــان 
مناســب اتخاذ کنند. این دقیقــاً چیزی 
اســت که ادغــام ســنتری و کدکــو را قابل 
توجه و ارزشــمند می ســازد. شــایان ذکر 
اســت کــه جــرود انگلبــرگ، مدیرعامــل 
کدکو، در سمت خود باقی می ماند و تیم 
کدکو را درون سنتری اداره خواهد کرد.« 

NEWSخبر

مدیرعامل اسلک می گوید از رفتن مدیرعامل سلزفورس 
شوکه شده است

شوک به 
اسلک

گذشــته میالدی بود که ســلزفورس به طور کامل اســلک 
را خریــد و بســیاری از راهکارهای ســازمانی خــود را با آن 

ترکیب کرد.
باترفیلــد در این باره نوشــت: »مــن از خبــر جدایی برت 
از ســلزفورس ناراحــت هســتم. مطمئنم که بســیاری از 
شما نیز همین طورید. من احترام زیادی برای برت قائل 
هستم و او در ســال گذشــته کار باورنکردنی ای را انجام 
داده اســت. به ویــژه وقتــی به ایــن نکتــه توجــه کنید که 
او مجبور شــد در توییتر به عنــوان رئیــس هیئت مدیره 
شرکت نیز مدام از روندها و رویه های شرکت دفاع کند؛ 
کاری که بســیار تأثیرگذار بود. او منش رشــک برانگیز و 
ترکیبی از آرامش، متانت و صبر دارد که در میان مدیران 

کمیاب است.«
خود بنیوف نیز با تجلیل از تیلور اعالم کرده که او کماکان 
به تیم آنها کمک خواهد کرد و این تغییرات برای شرکت 
ضروری بوده و امیدوار خواهد بود که کارمندان بتوانند به 

یک فروش خوب در سال جاری میالدی برسند.
باترفیلــد در پیام خود نوشــته اســت: »دلم بــرای کار با او 
تنگ خواهد شــد. من برای برت احترام زیــادی قائلم و او 
در ســال گذشــته کار فوق العاده ای انجام داده است. اما 
اسلک همچنان اسلک اســت و ما هنوز همان مشتریان 
و فنــاوری و درآمــد و بیــش از هــر چیز مــردم را داریــم. ما 
همچنین همان نقشه راه باورنکردنی و همان جاه طلبی ها 
را داریــم. در حالی که اخبــار امروز بد هســتند، هنوز هم 
چیزهای خوبی وجود دارد. همان طور که اخبار را پردازش 

می کنید، این خوبی ها را در نظر داشته باشید.
من تمام روزها با تیم اجرایی خــود در یک محل حضور 
داشتم و همه ما نیز شگفت زده شدیم. در حالی که همه 
ما مجبور بودیم کمی تأمل و برای خود دلســوزی کنیم، 
با خوشحالی به تمام کارهایی که این تیم باورنکردنی در 
ســال گذشــته به انجام رســاند و همه چیزهایی که برای 
آینده در چنته داریم، فکر کردیم. به نظر من این بسیار 

زیباست.«

پیام فاش شده از اســتوارت باترفیلد، مدیرعامل اسلک، 
شــوک خروج ناگهانی برت تیلور از شــرکت ســلزفورس را 
توصیف می کند. اخیراً اعالم شــد برت تیلور، مدیرعامل 
سلزفورس، این شــرکت را ترک خواهد کرد و جای خود را 

به مارک بنیوف می دهد.
ایــن خبــر بــرای بســیاری از شــرکت ها و افراد سرشــناس 
ســیلیکون ولی، از جمله اســتوارت باترفیلــد، مدیرعامل 

اسلک شوکه کننده بوده است. برت تیلور، یکی از مدیران 
عامل ســلزفورس ، تنها یک ســال پــس از اینکــه در کنار 
مارک بنیوف، یکی از بنیان گذاران، نقش اصلی را بر عهده 

گرفت، شرکت را ترک می کند.
اسلک و سلزفورس که هر دو نرم افزارهای ارتباط سازمانی 
و ارتبــاط بــا مشــتری را ارائه می دهنــد، مدت هاســت که 
با یکدیگــر همــکاری نزدیک و اســتراتژیکی دارند. ســال 
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درباره مالنی پرکینز و کلیف اوبرشت که کانوا را به یک کسب وکار ۲8 میلیارد دالری 
تبدیل کرده اند

مالنی و کلیف
مالنــی پرکینــز متولــد 1۳ مــی 1۹۸۷ یــک میلیــاردر 
اســترالیایی و آن گونــه کــه ســایت فورچــون و صفحــه 
ویکی پدیای این چهــره عنوان کرده انــد، کارآفرین حوزه 
فناوری است که او را با مدیرعاملی و بنیان گذاری سایت 
کانــوا می شناســند. شــرکتی اینترنتــی که حــاال یکی از 
یونیکورن هــای دنیــای فناوری اســت و بنیان گــذار آن را 
در لیســت قدرتمندترین و ثروتمندترین زنان دنیا قرار 
داده اســت. پرکینــز یکــی از جوان تریــن مدیــران عامل 
زن یــک اســتارتاپ بــا ارزش بیش از یــک میلیــارد دالر 
در استرالیاســت. همیــن موضوع باعث شــده تــا از ماه 
مــی ۲0۲1، پرکینــز یکــی از ثروتمندترین زنان اســترالیا 

هم بشود.

 طراحــی گرافیــک بــرای دانش آمــوزان و 
دانشجویان

مالنــی پرکینز در شــهر پــرث، اســترالیای غربی بــه دنیا 
آمــده اســت. او دختر یــک معلــم اســترالیایی االصل و 
یک مهندس مالزیایــی - فیلیپینی و ســریالنکایی تبار 
است! او در کالج ســنت هارت که یک مدرسه متوسطه 
واقع در حومه شمالی پرث است، تحصیل کرده است. 
در دبیرســتان، پرکینز آرزو داشــت که یک اســکیت باز 
حرفه ای شــود و به طور معمول ساعت ۴:۳0 صبح برای 
تمریــن از خواب بیدار می شــد. در 1۴ ســالگی، او اولین 
تجــارت خــود را بــا فــروش روســری های دســت باف در 
مغازه ها و بازارهای سراسر شهر پرث آغاز کرد. او بعدها 
با کمک شــریک ایــن روزهایش، یعنی کلیف اوبرشــت 

ســایت فیوگن بوکــز را در ســال ۲00۷ راه انــدازی کــرد؛ 
سایتی که به دانش آموزان و دانشــجویان کالج ها اجازه 
می داد خیلی ســاده کتاب ســال خــود را طراحــی کنند. 
کتابــی کــه شــبیه فهرســت کارهــا و برنامه های ســاالنه 
دانش آموزان است و با استقبال زیادی هم مواجه شد. 
این دو نفر بعدها سایت کانوا را راه اندازی کردند که حاال 

یکی از مهم ترین استارتاپ های استرالیاست.
کانوا یــک پلتفرم طراحی گرافیک اســت که بــه کاربران 
خود این امــکان را می دهد تــا طرح هــای گرافیکی مورد 
نیاز برای شــبکه های اجتماعی، ارائه های کسب وکاری 
یــا ویدئوهــای شــخصی را طراحــی کنند. کســب وکاری 
که در ســال ۲01۲ راه اندازی شــد و حاال ۲۸ میلیارد دالر 

ارزش دارد!

 مالقات سرنوشت ساز سر میز شام 
پرکینــز و اوبرشــت در اصــل در پــرث مســتقر بودنــد. 
پرکینز ادعا می کند که بیش از 100 ســرمایه گذار محلی 
در پــرث ایــده او بــرای کانــوا را رد کردنــد، امــا وقتــی در 
ســال ۲011 ســرمایه گذار برجســته حــوزه فنــاوری، بیل 
تای بــرای قضــاوت در یــک مســابقه اســتارتاپی از پرث 
بازدید کــرد، اوضاع برای ایــن دو نفر تغییر کــرد. پرکینز 
و اوبرشــت ایــده اولیه کانــوا را بــرای تای در هنگام شــام 
مطــرح کردنــد. ســرمایه گذاران خطرپذیــر دیگــری از 
جمله ریک بیکــر ازبلک برد ونچرز نیز ســر میز حضور 
داشتند. اگرچه آنها هیچ ســرمایه ای دریافت نکردند، 
امــا بــه طــور منظــم در گردهمایی هایــی که توســط تای 

برای ســرمایه گذاران و بنیان گذاران اســتارتاپ ها برگزار 
می شد، شرکت داده شدند. برخی از این گردهمایی ها 
در سیلیکون ولی برگزار شد؛ جایی که پرکینز و اوبرشت 
بــا الرس راسموســن، یکــی از بنیان گــذاران گوگل مپــز 

مالقات کردند. 
او به این ایده ابراز عالقه کرد، امــا به بنیان گذاران گفت 
»همه چیز را متوقف کنند« تا زمانی که یک تیم فنی با 
دانش مورد نیاز پیدا کنند. پس از آن راسموسن مشاور 
فنی کسب و کار آنها شد و در آنجا پرکینز و اوبرشت را به 
کامرون آدامز، کارمند سابق گوگل با تخصص فنی مورد 
نیازشان معرفی کرد. آدامز در ابتدا عالقه ای به پیوستن 
به ایــن کســب و کار نداشــت، زیــرا او در حــال راه اندازی 
کســب و کار خود بــه نــام fluent.io بــود؛ نرم افــزاری که 
تــالش می کرد یــک ســرویس جدیــد ایمیل ارائــه دهد. 
آدامــز در ســیلیکون ولــی در تــالش بــرای جمــع آوری 
سرمایه راه اندازی کسب وکار خود بود که پرکینز ایمیل 
دیگری برای او فرســتاد و از او پرســید که آیــا می خواهد 
به این کســب و کار بپیوندد یا نه! پــس از آن ایمیل، او با 
پیوســتن به کانــوا موافقت کــرد و ســومین بنیان گذار و 

مدیر ارشد محصول آن شد.
حضــور این چهــره فنــی به رشــد و تثبیــت کانــوا کمک 
زیــادی کــرد. کســب وکاری کــه حــاال در شــهر ســیدنی 
مســتقر اســت و بیش از دو هزار کارمند و حــاال ماهانه 
بیش از ۹0 میلیون کاربر فعال دارد، هنوز خود را مدیون 
یــک مالقــات ســاده در یــک مهمانــی شــام می داند که 

سرنوشت آن را دگرگون کرد. 

NEWSخبر

اسنپ هم از دورکاری 
دست کشید

پایان
یکعصرجذاب

 مــوج بازگشــت دورکارهــا در 
اکوسیستم های فناوری دنیا در 
حــال تشــدید اســت. در آخریــن تحــول 
شرکت اسنپ تصمیم گرفته بخش زیادی 
از کارکنان خود را با فرمول چهار روز حضور 
در دفتــر بــه محــل کارشــان بازگردانــد. 
تصمیمی کــه نشــان می دهــد دورکاری و 
جذابیت های اولیه آن به شــدت در ذهن 
مدیران استارتاپ ها و شرکت های فناوری 
در حول افول است. در خوش بینانه ترین 
حالــت احتمــاالً بســیاری از شــرکت ها 
سیســتم دورکاری را به فرمــول ترکیبی یا 
همان هیبریدی تغییر دهند؛ یعنی چند 
روز حضــور در دفتــر و چنــد روز دورکاری 

برای کارمندان.

ایــوان  اســنپ،  مدیرعامــل   
اشــپیگل، طبــق یادداشــتی که 
توسط بلومبرگ بررسی شده، به کارمندان 
خود گفته است: »من معتقدم که صرف 
زمان بیشــتر بــا هم بــه صــورت حضوری 
کمک می کند تا به پتانســیل کامل خود 

دست پیدا کنیم.«

 اســنپ که اپلیکیشــن ارتباط 
بصــری اســنپ چت متعلق به 
اوســت، بخش زیادی از نیمه دوم سال 
جــاری را صــرف کاهــش هزینه هــا و 
محدود کردن تمرکز شرکت کرده است. 
این شرکت در ماه آگوست ۲0 درصد از 
نیــروی کار خــود را اخــراج کــرده و 
پروژه هایی را که به رشد درآمد یا فناوری 
کمــک  شــرکت  افــزوده  واقعیــت 

نمی کردند، محدود کرد.

 اســنپ آخرین شــرکتی 
اســت کــه بــا کاهش 

محدودیت هــای کوویــد 1۹ 
کارمنــدان خــود را بــه طــور 
رسمی به دفتر بازمی گرداند. 
پیش تر و از ماه دسامبر، اپل 
خــود  کارمنــدان  از  نیــز 

خواسته بود که سه روز در 
هفته در دفتر حضور 

داشــته بـــــــــاشند. 
ایلـــــــان مـــــاسک، 
مــــــــــــالک جدیــد 
توییتــر نیــز اصرار 
دارد کارمنــدان از 

دفتر کار کنند.
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نشــریه فنــاوری فیوچــر توســط شــرکت ســرمایه گذاری 
خطرپذیر اندریسن هوروویتز در ژوئن سال ۲0۲1 راه اندازی 
شــد. هــدف از راه اندازی این نشــریه کنــار زدن رســانه های 
قدیمــی و ایجــاد صدایی جدیدی بــرای رســاندن پیام های 
دنیای فناوری به مخاطبان بود. این نشریه کار خود را با یک 
اسم مینیمالیستی و در عین حال پربار و آدرس وب سایت 
Future.com آغاز کرد. اندریسن هوروویتز در نشریه خود 
مدیرانی از شــرکت های منلو پارک، کارشناســان خارجی و 
سردبیران معروف استخدام کرد تا بتواند نشریه و مقاالتی 
را در مورد فناوری و آینده این حوزه منتشــر کنند. مارگیت 
ون ماچرز، یکی از شرکای عملیاتی اندریسن هوروویتز، در 
زمان تأسیس نشریه در گفت وگویی تأکید کرد: »ما در این 
نشریه می خواهیم با عینک خوش بینی به فناوری و آینده 

آن بنگریم.« 

 وقتی آینده راکد می شود
در آن زمــان بســیاری از نشــریات و روزنامه نــگاران به فیوچر 
و آینــده آن امیــدوار بودند، به طــوری که مجلــه نیویورکر نیز 
تأسیس نشریه فیوچر را فرصتی برای معرفی اصطالحات، 
ایدئولوژی هــا، چارچوب هــا و راه های جدید به فعــاالن حوزه 
فناوری و کمک به مفهوم سازی در حوزه فناوری می دانست. 
روزنامه نگار دیگری بــه نام اریک هــم در این باره اظهــار کرد: 
»راه انــدازی فیوچــر، بخشــی از یــک اســتراتژی اســت کــه 
دســتاوردهای چشــم گیری برای آینــده رســانه ها و صنعت 

سرمایه گذاری خطرپذیر دارد.« 
اما بعد از یک سال و نیم به نظر می رسد که فیوچر همچون 
آب راکــد از حرکت و پویایی باز ایســتاده اســت. این نشــریه 
ماه هاســت که مقاله جدیدی منتشــر نکرده و اکثر کارکنان 
آن هم تحریریه را ترک کرده اند و خبرنامه ایمیلی آن آپدیت 

نشــده اســت. حتی یک منبع آگاه به اســتراتژی های تولید 
محتوای اندریســن هوروویتز گفته که وب سایت فیوچر در 

حال تعطیل شدن است. 
عدم موفقیت فیوچر، چالش های اصلی را در جهت ایجاد 
یــک برنــد رســانه ای جدیــد بــرای گفت و گــوی مســتقیم با 
مخاطبان یک کســب وکار نمایان می کند. مهم نیست چه 
کسی سعی در ساخت یک برند رســانه ای جدید دارد؛ یک 
شــرکت بی نام ونشــان یا یک شــرکت بــزرگ و نامــدار مانند 

اندریسن هوروویتز. 

 فناوری صدایی برای خود می خواهد
شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر مدت هاست که به دنبال 
گفت وگوی مستقیم و بی واسطه با بنیان گذاران کسب وکارها 
بوده انــد. در همیــن راســتا آنهــا روزنامه نــگاران باســابقه را 

بررسی چالش های رسانه سازی توسط برندهای بزرگ حوزه فناوری که با 
تعطیلی سایت محتوایی شرکت اندریسن هوروویتز وارد فاز جدیدی شده اند

آینده تعطیل شد!

مزایای دریافتی کارمندان 
شرکت های فناوری 

در زمان اخراج

تعطیالتشیک
اخراجیها

 ایــن روزهــا مــوج اخراج هــا و 
تعدیل ها در شرکت های بزرگ 
فنــاوری به ویــژه در آمریــکا موجــی از 
نگرانی های اقتصادی را برای خانواده ها و 
البته دولت به دنبال داشــته اســت؛ اما 
بــرای کارمندانــی کــه اخــراج می شــوند، 
اوضاع این گونه نیست! حداقل تا چند 
مــاه کــه بســاط ســفر و جهانگــردی بــر 
پاست و کسی نگران چیزی نخواهد بود.

 آن گونــه کــه گــزارش شــده در 
شــرکت های بــزرگ فنــاوری، 
اخراج شــدن می تواند به معنــای گرفتن 
و  گران قیمــت  تعطیــالت  یــک 
آرامش بخش باشــد. معموالً کارمندان 
این شرکت ها با گرفتن چند ماه دستمزد 
خــود بــه صــورت یکجــا موقــع اخــراج 
وضعیت شغلی یا بهتر بگوییم بیکاری 
خــود را نــه به عنــوان یــک وضعیــت 
بــرای  بلکــه فرصتــی  ناامیدکننــده، 

استراحت در خارج از کشور می دانند.

 در حالی که کارگران معمولی در 
کشوری چون ایاالت متحده در 
صورت اخراج، دســتمزد کمــی دریافت 
می کنند، شرکت هایی مانند فیس بوک، 
اســنپ و توییتــر نســبتاً موقــع اخــراج 
کارمندان شان سخاوتمند می شوند. به 
عنــوان مثــال، فیس بــوک بــه کارگــران 
اخراج شــده دریافت یکجای شــش ماه 

حقوق را پیشنهاد می دهد.

 برخــی از کارکنــان صنعــت 
اخــراج  اخیــراً  کــه  فنــاوری 
شده اند، در چند سال گذشته دستمزد 
بســیار بــاال، پاداش هــای مکرر و ســهام 
ســخاوتمندانه دریافت کرده انــد و حاال 
هــم موقــع اخراج شــدن مزایــای خوبــی 
نصیب شان شده است. بنابراین بیشتر 
آنها به این فکر می کنند که: »چرا سفر 

نکنیم؟«

 برخــی از ایــن کارمنــدان در 
رســانه های  بــا  گفت و گــو 
آمریکایــی گفته انــد اخــراج به آنهــا این 
آزادی را می دهــد کــه بــرای تعطیــالت 
مجلــل و گران قیمتــی ماننــد ســفرهای 
جاده ای بین شهری یا تعطیالت اروپایی 

برنامه ریزی کنند.
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نوین،  فناوری های  با  تلفیق  در  چه  و  آن  سنتی  شکل  در  چه  بیمه،  صنعت
در  یک  سو  از  که  صنعتی  می رود؛  شمار  به  پول ساز  و  مهم  صنایع  از  یکی 
را  مالی  انتفاع  دیگر  سویی  از  و  اوست  نیازهای  رفع  و  نهایی  کاربر  خدمت 
بیمهدیجیتال و ورود  صاحبانکسبوکارها در پی دارد. اما صنعت  برای 
که  آن طور  ایران  در  مختلف  دالیل  به  آن،  در  نوآورانه  راهکارهای  و  روش ها 
باید و شاید رشد نکرده است. شاید مهم ترین دلیل آن را می توان وزن سنگین 
دست و پای  گاه  که  دانست  تنظیم گری  موانع  برخی  و  رگوالتوری 
را  دنیا  روز  فناوری های  با  شدن  همگام  اجازه  و  می بندد  را  کسب و کارها 
و  سو  یک  از  حوزه  این  به  نوآور  و  متنوع  کسب و کارهای  ورود  نمی دهد. 
مشکالت آنها از سوی دیگر و همچنین اهمیت حوزهاینشورتک، ما را بر آن 
داشت که دوهفته نامه ای با عنوان »بیمهدیجیتال« را ضمیمه هفتهنامه
کارنگ کنیم و نگاهی عمیق تر و تخصصی تر به این بخش داشته باشیم.
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استخدام می کنند، با تهیه پادکست خود را به عنوان رهبران 
فکری حوزه فناوری مطرح می کنند و حتی نویسندگانی را به 
کار می گیرند که از طرف و با نام آنها مطلب بنویســند. همه 
و همه فقــط برای ایجــاد رســانه و صدایــی بــرای گفت وگوی 

مستقیم است. 
بســیاری از مشــاوران روابــط عمومــی و مدیــران اجرایی این 
صنعت می گوینــد کــه تاریخ نشــان داده ایــن اســتراتژی به 
شــرکت ها کمک می کنــد تــا در این بــازار شــناخته شــوند و 
بیشتر مورد توجه استارتاپ ها قرار گیرند. این هدفی است 
که رسانه های اصلی در تحقق آن عاجزند. در سال های اخیر، 
سرمایه گذاران و مدیران فناوری از گزارش رسانه های اصلی در 
مورد کسب وکار خود بسیار ناامید شده اند. در واقع پوشش 
خبری این کسب وکارها، از وبالگ نویسی و محتواهای مثبت 
 به گزارش های خصمانه تر تبدیل شده است. معموالً رسانه ها 

در ایــن گزارش ها بــه موضوعاتی از قبیل فشــار 
کاری روی کارمندان این شرکت ها، فرهنگ کاری 
بد و قدرت و نفوذ شرکت های فناوری می پردازند 
و عمــالً از برخــی از چهره هــای فنــاوری چهــره 
واقعی تــر از آنچه آنها در شــبکه های اجتماعی 

ارائه می دهند، می سازند. 

 بازوی رسانه ای اختصاصی
در شــرایط این چنینــی، اســتراتژی رســانه ای 
بسیاری از شــرکت های فناوری و سرمایه گذاری 

از بازاریابی هــای پر زرق وبرق به یک عملیــات تولید محتوای 
اختصاصی تبدیل شده است. برای مثال آی وی پی، یکی از 
قدیمی ترین شــرکت های ســرمایه گذاری در سیلیکون ولی، 
در اوایل سال جاری یک مدیر محتوا استخدام کرد. شرکت 
ان اف ایکــس هــم در مــاه اکتبر بخشــی بــا عنــوان »روایت« 
راه اندازی کرد. کوین بیس نیز برای ساخت مستندی در مورد 
بنیان گذار خود، برایان آرمسترانگ سفارش کار داده است. 
ســکویا کپیتال در پیروی از رقیبــان خود اخیراً بــرای نگارش 
مقاالت ژورنالیستی در مورد بنیان گذاران شرکت پرتفوی خود 

سفارش کار می دهد. 
اما این روش هم بی عیب و نقص نیست. همان طور که وقتی 
شرکت اف تی ایکس کارآفرین ارزهای دیجیتال سام بنکمن 
فرید در ماه نوامبر منحل شد و میلیاردها دالر سرمایه کاربران 
را بر باد داد، مقاالت ســکویا در مورد بنکمن با انتقاد شدید 
مواجه شد. در نتیجه سکویا مجبور به حذف پروفایل وی شد. 
جــو لونزدیــل، یــک ســرمایه گذار خطرپذیــر و بنیان گــذار 
پاالنتیــر در ســال ۲0۲0 بــه بنیان گــذاران توصیه کــرد: »به 
نیویورک تایمز محتــوای رایگان ندهید. آنهــا از این محتوا 
علیه شــما اســتفاده می کنند. بازوی رســانه ای خودتان را 
داشته باشــید. یک ســردبیر اســتخدام کنید و بی واسطه 

و مســتقیم حرف بزنید.« فرمولی که به نظر می رسد حاال 
با تعطیلــی فیوچــر شکســت خورده تر از همیشــه به نظر 

می آید.
شرکت اندریسن هوروویتز در رویه رسانه سازی پیشتاز بوده 
اســت. شــخصی که از اســتراتژی های بازاریابی این شرکت 
مطلع است، می گوید: »اندریسن هوروویتز برنامه محتوایی 
بسیار قدرتمندی دارد. در نتیجه می تواند به شناخته شدن 
کسب وکارها کمک کند. در واقع اندریسن هوروویتز در سال 
۲0۲1 با به کارگیری یک ارتش تولید محتوا و بازاریابی با قدرت 
بیشتری برنامه خود را در پیش گرفت. قبل از آن مقاله، ویدئو، 
خبرنامه، پادکست و برنامه هایی برای کانال های کابلی تولید 
می کرد، اما تصمیم گرفت یک رسانه تمام عیار داشته باشد. 
در نتیجه نشریه فیوچر در 1۵ ژوئن ۲0۲1 با انتشار بیش از ۲0 
مقاله در مورد طیف وسیعی از موضوعات، از اقتصاد سازنده 
گرفته تا توانایی  کریپتو برای مختل کردن هالیوود 

راه اندازی شد.
تمرکز اصلی فیوچر بر فنــاوری و نــگاه آن به این 
صنعت کامالً مثبت بود. هرچند گاهی در مورد 
وقایع نه چنــدان مثبــت این حــوزه ماننــد مورد 
آتش ســوزی های جنگل هــای غــرب آمریــکا و 
نحوه ایمن ســازی آزمایشــگاه های پزشــکی هم 
می نوشــت. اندریســن هوروویتز کم کــم به یک 
تحریریــه بــزرگ و مکانــی بــرای تجزیه وتحلیل 
داده های استارتاپ های برتر تبدیل شد. فیوچر 
خیلــی زود روی دور افتــاد و هر ســه یا چهــار روز یــک مقاله 

منتشر می کرد. 
اما برخی اعتقاد دارند فیوچر نتوانست به حد انتظار مورد 
نظر برســد. یکی از مدیــران بازاریابی در یکی از شــرکت های 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر می گویــد: »مــردم جــذب برندها 
می شوند. دلیل اینکه مردم به سمت محتواهای فیوچر جذب 
شدند، این بود که شرکتی مثل اندریسن هوروویتز پشت آن 
بود.« هرچند مارک اندریســن و بن هوروویتــز، بنیان گذاران 
اندریسن هوروویتز، تقریباً هیچ وقت برای وب سایت مطلبی 
ننوشتند. کم کم خروجی سایت مورد تمسخر خبرنگاران قرار 
گرفت. براد استون، خبرنگار باسابقه حوزه فناوری در خبرنامه 
بلومبرگ در مورد فیوچر گفت: »همیشه درست کردن یک 
تیم بزرگ و فخرفروشــی عاقبت خوشــی ندارد. وب ســایت 

فیوچر از نظر من یک شور زودگذر است.«
تا ماه ژوئن امســال هم به نظر می رســید فیوچر در مسیر 
درســتی قرار دارد و چشــم انداز آن مثبت بــود. فیوچر در 
توییتر خــود نوشــت: »فیوچــر راه اندازی شــد تــا خانه ای 
بــرای خالقان، فعــاالن و عالقه مندان حوزه فناوری باشــد. 
فیوچر اول راه است. ما تازه شروع کرده ایم و به قدرتی برای 

ساختن آینده تبدیل می شویم.« 

چرا سرمایه گذاران به استارتاپ رایو روی خوش نشان داده اند؟

یکفنالندیآیندهدار
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رایو )Rive( که استارتاپی برای خریدوفروش امالک 
است، به تازگی تأمین مالی سری A خود را به اتمام 
رسانده است. استارتاپ رایو که یک شرکت فناوری 
در زمینــه امــالک و مســتغالت اســت، یــک دور 
سرمایه گذاری سری A به مبلغ حدود ۲۴ میلیون 
دالر را به تازگی بسته که هدف از این جذب سرمایه 
کمــک بــه خریــداران و فروشــندگان خانه اســت 
تا معامالت خود را با ســهولت و ســرعت بیشــتر 

انجام دهند. 
شــرکت رایــو یــک اســتارتاپ فنالنــدی اســت و 
هــدف آن کمــک بــه مــردم بــرای خریــد و فــروش 
ســریع و آســان خانــه اســت. ایــن شــرکت حدود 
۲۴ میلیــون دالر جمــع کــرده اســت تــا هــم ایــن 
معامالت را بهینه ســازی کنــد و هــم آن را به امری 
ً  ســودآور تبدیــل کنــد. نــام ایــن اســتارتاپ قبــال
 iBuyer Kodit.io بــود. ایــن شــرکت پلتفرمی را 
برای خریداران و فروشندگان امالک و مستغالت 
ایجاد کرده است. خدمات این پلتفرم عبارتند از 
خدمات واسطه گری در زمینه خریدوفروش ملک، 
پیشنهاد نقدی فوری به فروشندگان، طرح هایی 
موســوم بــه »از اجــاره تــا خریــد« و همچنیــن 

طرح هایی برای بازسازی امالک.

 یک پراب تک واقعی
رایــو در ســال ۲01۷ تأســیس شــد و 
فناوری هایــی را بــرای پذیره نویســی امــالک، 
قیمت گــذاری و بازاریابی دقیق آن بــه وجود آورده 
است. این شرکت برخی امالک در بازار مستغالت 
را در فهرســت خود گذاشــته اســت؛ با وجود این 
نمونه هایــی از ملــک را نیز خــود عرضــه می کند. 
یعنــی امالکــی را بــرای نوســازی و فــروش می خرد 
تــا خریداران شــان مجبــور نباشــند خانــه جدید 
را تعمیــر کننــد و همچنیــن هزینه هــا و زمان های 

پیش بینی نشده را حذف می کند.
 بعضی از ایــن امالک در طــرح از اجــاره به خرید، 
اجاره داده می شوند و مســتأجران اجاره ای کمتر 
از بازار به رایو می پردازند و پولی را به عنوان سپرده 
خانه کنــار می گذارنــد. وقتی پــول به انــدازه کافی 

پس انداز شد، می توانند وام مسکن بگیرند.
کاله ســالمی، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت رایو 
گفته که رایو قصد دارد فرایندهای نامطمئن فعلی 
بــازار امــالک و مســتغالت را بهبود بخشــد. برای 
مثال فروشندگان اکنون نمی دانند که اموال شان 
نهایتاً به چه قیمتی به فروش می رسد، فروش چه 
زمانی اتفاق می افتد و چه زمان بایــد خانه خود را 
ترک کنند، اما رایو به فروشــندگان پیشنهادهای 
نقدی با بازه های زمانی مناسب و برنامه هایی برای 

جابه جایی ارائه می دهد.

 آینده بازار امالک
سالمی انتظار دارد که بازار مسکن طی 6 
تا 1۲ ماه آینده همراه با تزلزل اقتصادی افول کند. 
او گفت که در بازار ملک قیمت ها کاهش می یابد 

و معامالت کمتری انجام خواهد شد؛ اما اصالح 
بزرگی هم در بازار رخ نخواهد داد.

رایو برای هر معامله کمیسیون می گیرد. به همین 
دلیل ســالمی گفــت که اگــر تعداد معامــالت کم 
شود، باید رشد ســریع تری داشته باشند و حتی 
رشدشان باید آن قدر سریع باشد تا در خط مقدم 

رشد باقی بمانند.
 او گفت: »به روشــنی تقاضــای رو به رشــدی برای 
محصول ما وجــود دارد. ما نقدینگــی خوبی را به 
مشــتریان پیشــنهاد می کنیم. در ســال گذشته 
نقدینگی زیادی در بــازار وجود داشــت، بنابراین 
محصول کمتری مورد نیاز بود.« تأمین ســرمایه 
ســری A یــک دور کامــل ســهام گذاری اســت کــه 
پلتفــرم ســرمایه گذاری خطرپذیــر IDC آن را 
هدایــت می کند. ســالمی نگفــت که ایــن پلتفرم 
چه مقدار تأمین مالی مربوط به بدهی را که غالباً 
کسب وکارهای بزرگ با دارایی های سنگین از آن 
اســتفاده می کنند، افزایش داده اســت. این پول 
برای گســترش پلتفــرم رایــو در بازارهــای فنالند و 
لهستان و اسپانیا استفاده خواهد شد و در کنار 

آن سالمی به سودآوری هم توجه دارد.
تأمیــن ســرمایه رایــو کــه در دو مرحلــه انجــام 
شــد، تقریباً یک ســال طول کشــید. ایــن تأمین 
ســرمایه زمانــی انجــام شــد کــه در اکوسیســتم 
اخــراج کارکنــان به صــورت گســترده در جریــان 
 بــود. بــرای مثــال شــرکت امــالک و مســتغالت 
»Competitor Opendoor« در اوایل ماه جاری 

1۸ درصد از کارکنان خود را تعدیل کرد.
ســالمی گفــت: »مــا دســت بــه اخــراج کارکنــان 
به صورت گسترده نمی زنیم؛ اما سودآوری چیزی 
اســت کــه رویــش تمرکــز کرده ایــم. صرف نظــر از 
افزایش ســرمایه، وقتــی هزینه ســرمایه افزایش 
می یابــد، شــما می خواهیــد زودتــر ســود کســب 
کنیــد.« او همچنیــن گفــت کــه محیــط ســخت 
اقتصــادی بــه ایــن معنــی اســت کــه نماینــدگان 
ســنتی امالک و مســتغالت بــا پلتفرم هایی مثل 
رایو رقابت کنند و بهره وری خود را باال نگاه دارند. 
به نظر او زمانی که بازار کُند می شود، شرکت هایی 
که کارآمدتر هســتند، از کســب وکارهای ســنتی 
بهــره وری بیشــتری خواهنــد داشــت. تعــداد 
کارمندان رایو حدود ۳00 نفر است. این شرکت 
قصد دارد طی 1۲ ماه آینده تعداد نمایندگانش 
را افزایش دهد و در عین حال توسعه کسب وکار 
و تیم هــای فنــاوری اش باثبــات و پایــدار باقــی 
بماند. این شــرکت تاکنون چهار آژانس امالک و 

مستغالت و دو پلتفرم برای طرح از اجاره 
تا خرید را توســعه داده و به راهبرد یا 

 )M&A( استراتژی ادغام و تملک
خود ادامــه می دهد. ســرمایه 

نقدی که این شرکت به تازگی 
جمع آوری کرده، ســرمایه 
کل آن را بــه ۳۵ میلیــون 

یورو می رساند.

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران
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برای حفظ نیروهای مستعد، شرکت ها باید ارزش هایشان را 
با ارزش های کارمندان هماهنگ کنند

برند به مثابه شهروند 
جامعه جهانی

با شروع تعطیالت و کمک های مالی پایان سال اینکه یک 
سازمان به چه کسی، چه مقدار، چه زمانی و چگونه کاال، 
خدمات یــا پول هدیــه می دهــد، نشــان دهنده ارزش های 
سازمان و رهبر آن اســت. این مســائل برای کارمندان نیز 

مهم هستند. آنها می توانند با یک جست و جوی آنالین 
سریع متوجه شوند که از کمک های مالی سیاسی گرفته 
تا کمک های خیریه، شرکت چه کاری انجام می دهد و چه 

کاری انجام نمی دهد.

کاهش هزینه و افزایش بهره وری

»اینفوسیس«وارتقایهوشمندتجربهکارمندان

REPORTگزارش

بــا توجــه بــه اهمیــت روزافــزون تجربــه کارمندان 
برای موفقیت یک کســب و کار، شرکت ها در حال 
تجدید نظر در مورد نحوه ارائه برنامه های کاربردی 
بــه کاربــران تجــاری بــرای اطمینــان از بهــره وری و 
کارایی بیشتر هستند. شــرکت جهانی مشاوره و 
خدمات فناوری اطالعات »اینفوســیس« یکی از 
این شرکت هاســت که ایــن کار را در مقیاس بزرگ 
انجام می دهد. تحول دیجیتالی سریع اینفوسیس 
در سال های اخیر به تولید تعداد زیادی برنامه های 
کاربردی داخلی و اکتسابی منجر شده است. با این 
حال پذیرش این برنامه ها توسط ۲۷0 هزار کارمند 
این غول فناوری اطالعات که دسترسی به بیش از 
۲00 برنامه داخلی را بــه کاربران تجاری خــود ارائه 

می دهد، به یک وظیفه سنگین تبدیل شده بود.
اگرچه این شرکت یک بانک اطالعاتی غنی دارد که 
تقریباً تمام نیازهای کارمندانش را برآورده می کرد، 
اما هیچ کانــال واحدی بــرای اســتفاده از آن وجود 
نداشت. کارمندان باید هر برنامه را به طور جداگانه 
بازدید می کردند؛ فرایندی دست وپاگیر که بهره وری 
را کاهش می داد. نارندرا سوناوان، معاون مدیرعامل 
و مدیــر سیســتم های اطالعاتــی در اینفوســیس 
می گوید: »اینفوســیس با بســیاری از فرایندهای 
خســته کننده و زمان بر عملیاتی داخلی که زمانی 
گرانبها را از کارمندان می گرفت، دست و پنجه نرم 
می کرد. سیســتم ها و فرایندهای داخلی در تلفن 
همراه در دسترس نبودند و همچنین به اندازه کافی 
هوشمند نبودند که بتوانند به کارکنان کمک کنند 
تا زودتر پیش بینی کنند، پاســخ دهند و بهره ورتر 
باشند. به عنوان مثال یک عضو جدید الزم بود به 
هفت برنامه مختلف وب دسترسی داشته باشد.«
اینفوسیس برای توانمندســازی کارمندان بخش 
اطالعات خود و دسترسی کارآمد به اطالعاتی که 
برای انجام کارهای روزمره خود به آن نیاز دارند، یک 
پلتفرم هســته هوشــمند ایجاد کرد که از چندین 
پلتفرم و برنامه کاربردی دیگر نیز پشتیبانی می کند. 
ســوناوان می گویــد: »شــرکت از نظــر فلســفی از 
ایــن پلتفــرم اصلی بــه عنــوان الیــو اینترپرایــز یاد 
می کند؛ پلتفرمی کــه چابکــی در DNA آن تعبیه 
شــده تا بتواند به ســرعت نیازهــای در حال تغییر 
کسب وکار را احساس کند و در پاسخ دهی مداوم 

به تکامل برسد. قرار بود این پلتفرم، اینفوسیس 
را به سازمانی چابک تر تبدیل کند تا بتواند به طور 
بی نقص و با پشــتوانه در دســترس بــودن منابع و 
کارمندان بخش اطالعات به نیازهای کســب وکار 

پاسخ دهد.«
این پلتفــرم برای اینفوســیس، برنده شــدن جایزه 

USCAO100 2022 را به همراه داشته است.
هدف الیو اینترپرایز افزایش تجربه کاربر با میزبانی 
از طیف وسیعی از پلتفرم هاست، از جمله اینفای 
مــی، پلتفــرم »لکــس« کــه بــه کارمنــدان امــکان 
دسترســی بــه محتــوای یادگیــری را از هر کجــا، از 
هر دســتگاه و در هر زمــان می دهد. لکس شــامل 
دوره هایی برای افزایش مهارت های فنی و حرفه ای 
است تا به دانشجویان مهندسی کمک کند برای 
صنعت آماده شوند. سوناوان می گوید: »با وجود 
پلتفرم های همکاری مانند ام اس تیم و وبکس و با 
در دســترس بودن برنامه های یادگیری، همکاری، 
بهره وری و تجربه کارمندان در طول زمان همه گیری 

و پس از آن بازیابی و تقویت شد.«
این پلتفــرم به عنــوان بخشــی از هســته خــود، از 
یک نمــودار اطالعــات بــرای شناســایی پروژه های 
مناســب برای افراد مســتعد و توصیــه گزینه های 
یادگیری به کارمندان اســتفاده می کند. ســوناوان 
می گوید:»تحول دیجیتال ما به کاهش 10 میلیون 
دالری هزینه ها انجامید.« عالوه بر این، این پلتفرم 
به اینفوســیس کمک کرده تا نیروی کار خود را در 
مهارت های الزم برای پیشــبرد ســازمان به روز نگه 
دارد. ســوناوان می گوید: »بیش از ۲۵ هزار کارمند 
از طریق ایــن پلتفرم به صــورت دیجیتالی مهارت 

پیدا کردند.«
او می گویــد: »بــا اعتمــاد مجــدد بــه ســازمان، مــا 
توانســتیم برخی از بزرگ ترین معامالت را در اوج 
همه گیــری انجــام دهیــم. بســیاری از جریان های 
تحــول دیجیتــال پــس از شــتاب اولیــه بــه بیراهه 
می روند، اما اینفوسیس توانسته به نقاط عطف 
تعیین شده در طول مسیر دست یابد و اطمینان 
مشتری، تجربه کارمند و تعالی عملیاتی را تضمین 
کند. اینفوسیس با مجهز شــدن به این مزایا، این 
پلتفرم را با نام تجاری اوربیت به عنوان راه حلی برای 

مشتریان خود به بازار عرضه می کند.«
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کوبی، پلتفرمی برای ارائه مزایای سازمان دهی شده به کارمندان
 جذب سرمایه کرد

کسبوکاریدرحوزهمزایایکارمندان

INTRODUCTIONمعرفی

»کوبــی« مســتقر در مادریــد مأموریــت دارد 
بخــش مزایــای کارکنــان را متحــول کنــد. ایــن 
اســتارتاپ به تازگــی ۴0 میلیــون یورو ســرمایه 
جدیــد بــرای توســعه بیشــتر محصــول در 
بازارهــای موجــود و جدیــد جــذب کــرده تــا 
مزایــا و رفــاه کارکنــان را بــه اســتانداردی بــرای 

کسب و کارهای مدرن تبدیل کند.
کارکنان بســتر هر کســب و کار موفقی هستند 
و این واقعیتی است که شــرکت های بیشتری 
در حال درک آن هستند. با وجود رویکردهای 
جدیــد بــه کار و رفــاه، رویکردهــای جــذب و 
حفــظ اســتعدادهای برتــر در دنیــای تجــارت 
نیز تغییــر کرده اند. بــا گســترش یافتن کمبود 
نیــروی مســتعد، اکنــون  کســب وکارها توجــه 
بیشــتری را صــرف ایــن می کننــد کــه چگونــه 
می تواننــد برای این افــراد جذاب باقــی بمانند 
و موجــی از راه حل هــای جالــب نرم افزارهــای 
منابــع انســانی در بــازار ارائــه می شــود. کوبی 
به عنوان یک استارتاپ اسپانیایی و همچنین 
یــک اســتارتاپ پیشــگام در فضــای تعامــل 
 B کارکنان که به تازگی ۴0 میلیون یورو در سری
جذب کرده، نشــان می دهد هنوز در فناوری و 
اکوسیستم استارتاپی اروپا امکان رشد وجود 
دارد. این سرمایه گذاری پس از یک سال رشد 
پایدار انجام می شود که باعث شده شرکت در 
یک ســال تجارت خود را ســه برابر کند. کوبی 
در ســری قبلی توانســته بــود 1۴ میلیــون یورو 

سرمایه جذب کند.
کوبی که در ســال ۲01۹ توســط برجــا آرانگورن 
و ناچو تراوسی تأسیس شــد، یک پلتفرم صد 
درصد دیجیتال با هدف تأمین رفاه کارمندان 
و مدیریت مزایای آنهاست. کوبی یک پلتفرم 
مدیریت مزایــای کارمنــدان انعطاف پذیر ارائه 
می دهــد و مزایایــی را بــرای آنها در نظــر گرفته 
است؛ از سالن های ورزشی گرفته تا انواع بیمه 
و کوپن ها. هم شــرکت ها و هم مردم می توانند 
بدون واســطه یا پیچیدگی بــه تمامی خدمات 
وب ســایت و اپلیکیشــن تلفــن همــراه خــود 
دسترســی داشــته باشــند. همه مزایــا در یک 
مکان جمع آوری می شــوند تــا کارکنان بتوانند 

از طریق کارت کوبی از آنها استفاده کنند.
 این بــه تیم های منابع انســانی ابــزاری برای 
کاهش امور اداری و کاغذبازی می دهد و برند 

کارفرمایــی شــرکت را بهبود می بخشــد. 
کارکنان نیــز به نوبه خــود می توانند 

در زمانی به انتخاب خود، در یک 
مکان واحد و بــا یک کارت واحد 
به همه مزایا دسترســی داشــته 
باشند و از آنها لذت ببرند. آنها 
همچنین می توانند پس اندازها 
و معامــالت خــود را در زمــان 

واقعی بررسی کنند.

سال شلوغی برای تیم مستقر در مادرید بوده 
اســت. کوبی در چند ماه گذشــته دســتخوش 
تغییــرات داخلی قابــل توجهی شــده که همه 
آن بخشی از یک استراتژی برای ادامه نوآوری 
و شــکل دادن به دنیای پاداش کارکنان اســت. 
ایــن شــرکت پلتفــرم مزایــای کارکنــان خــود را 
بــه منظــور بهبــود قابلیــت اســتفاده و ارتقای 
مقیاس پذیری  به طور کامل نو کرده است. این 
تغییرات بر به روزرسانی ها و بهبودهای برنامه 
اضافه شده تا همه بتوانند به راحتی به مزایای 
خود دسترسی داشته باشند و پس انداز خود 
را ســریع و آســان بررســی کننــد. کوبــی کارت 
مجــازی را راه انــدازی کــرده تــا بتوانــد از همان 
دقیقــه اول بدون نســخه فیزیکــی تراکنش ها 

را انجام دهد.
شرکت ها رویکرد خود را به رفاه کارکنان به طور 
فزاینده ای تغییر می دهند و متوجه می شــوند 
که دادن برخی مزایا بسیار مفید است. کوبی 
موقعیــت خوبــی بــرای اســتفاده از ایــن تغییر 
فرهنگی داشته و در سراسر اســپانیا و پرتغال 
به سرعت رشد کرده است. شرکت هایی مانند 
گالوو، پتروناس، آویس و تریپ ادوایزر همگی 
اکنون برای مدیریــت مزایای کارکنــان و بهبود 

رفاه آنها از کوبی استفاده می کنند.
کوبــی اولیــن دفتــر خــود را در پرتغال در ســال 
۲0۲1 افتتــاح کــرد. ایــن ســرمایه جدیــد بــه 
کوبی اجــازه می دهــد تا تجــارت فعلی خــود را 
در اســپانیا و پرتغــال بیشــتر توســعه دهــد و 
همچنیــن در بازارهــای جدیــد فعالیــت کنــد. 
ایــن شــرکت بین المللی شــدن خــود را بــا یکی 
از بزرگ تریــن بازارهای آمریــکای التین، یعنی 
مکزیــک شــروع می کنــد. ایــن شــرکت انتظار 
دارد در 1۸ ماه آینده کارکنان خود را به بیش از 
۲00 نفر افزایش دهد تا تجارت خود را در مراکز 
مختلــف ماننــد مادریــد، لیســبون و بــه زودی 
در مکزیــک و دیگــر بازارهــای اروپــای جنوبــی 

تقویت کند.

  ارزش ها از هر چیزی مهم ترند
یکی از عوامل کلیدی که کارکنان به هنگام تصمیم گیری 
در مورد شرکت ها یا سازمان هایی که می خواهند در آنجا 
کار کنند، در نظر می گیرند این است که سازمان مورد نظر 
چقدر با ارزش های آنها همسو خواهد بود. همان طور که 
نظرســنجی از زنان در محل کار در وب ســایت مک کنزی 
- لینیــن دات اورگ در ســال ۲0۲۲ نشــان داد، این امر به 
صورت ویژه در مورد نیروهای مســتعد زن صادق اســت؛ 
»زنــان چیــزی فراتــر از شــغل خــود طلــب می کننــد و بــه 
شکل بی سابقه ای شرکت های خود را ترک می کنند تا آن 
ارزش ها را به دست آورند.« این خواسته ها شامل اصرار 

بر این است که کارفرمایان برای 
حمایت از رفاه کارکنان بیشتر 
تــالش کننــد و ســازمان هایی 
که شــرکت به آنها کمک مالی 
می کند، بازتابی از این ارزش ها 

هستند.
کارمنــدان به ویــژه زنــان نســل 
میلنیــال و نســل زد، پایــداری 
ســازمان، گوناگونــی، تنــوع و 
میــزان پذیــرا بــودن ســازمان را 

ارزیابی می کنند.
 ESG اینجاســت کــه پروفایــل
یــک ســازمان - معیارهــای 
زیســت محیطی، اجتماعــی 
می توانــد   - حاکمیتــی  و 
باشــد.  ارزشــمندی  ابــزار 
رتبه بندی هــا و گزارش هــای 
ESG می تواننــد بــه کارمنــدان 
فعلــی، استخدام شــوندگان 
جدیــد و مشــتریان بالقــوه 
نشــان دهند همان طــور که در 
 ESG پروفایــل »S« بخــش

)معیارهای اجتماعی( گزارش شــده، الزم اســت سازمان 
شــما شــعارهایی را که شــامل کمک هــای بشردوســتانه 
و مشــارکت اجتماعــی ســازمان اســت، بــه عمــل تبدیل 

می کند. 
در بخش »E« )معیارهای زیســت محیطی( ســازمان با 
کیفیت باال داده های مربوط به انتشــار کربن ســازمان و 

ســایر عناصر پایداری آن از جمله اســتفاده 
از مــواد بازیافتی، میــزان زبالــه ای که کاهش 
می یابد، استفاده مجدد یا بازیافت می شود 
و مصرف آب و انرژی را گزارش می کند. بخش 
»S« اطالعاتی را در مورد نحوه رفتار سازمان 
بــا همــه ذی نفعــان خــود از جملــه کارکنــان، 
تأمین کننــدگان، مشــتریان، ســهام داران 
و جوامعــی کــه در آن فعالیــت می کنــد و 
همچنیــن در جامعــه گســترده تر، گــزارش 
می کنــد. بخش »G« یــا »حکومــت« درباره 

شــفافیت، گزارش دهی، مســئولیت پذیری و نحوه اداره 
سازمان از جمله هیئت مدیره و گوناگونی در تیم رهبری 

و رفتار آنهاست.

  ارزش های کارکنان خود را پیدا کنید
نظرســنجی کوآلتریکــس در ســال ۲0۲۲ می گویــد: 
»بیــش از نیمــی از کارمنــدان ایــاالت متحــده )۵۴ 
درصــد( مایل انــد دســتمزد کمتــری دریافــت کننــد، امــا 
بــرای شــرکتی بــا ارزش هــای بهتــر کار کننــد. با توجــه به 
بیانیــه مطبوعاتــی در مــورد ایــن مطالعــه، حتــی تعــداد 
بیشــتری )۵6 درصــد( بــه هیــچ عنــوان پیشــنهاد کاری 
شــرکتی را کــه ارزش هایــی مخالــف بــا آنهــا دارد، در نظر 
 نمی گیرند.« اریــن مایکلســون، مدیرعامــل و بنیان گذار 
»ســامریSummery.AI( »AI(  یــک ابــزار پشــتیبانی 
فرهنگی مبتنی بر هوش مصنوعی می گوید: »به طور کلی 

ارزش ها واقعاً تغییر نمی کنند... آنچه تغییر می کند رفتار 
شما حول ارزش هایتان است.«

او توضیح داد که فناوری آنها ارزش ها و اولویت های کارکنان از 
محیط تا علل اجتماعی را اندازه گیری می کند. سامری آن را 
به عنوان درجه بندی »مهربانی« تعریف می کند. او گفت که 
فناوری آنها می تواند زمینه هایی را که بیشتر کارمندان با آنها 
هماهنگ هستند، شناسایی کند و به هدایت استراتژی های 
شرکت کمک کند. برای مثال وقتی افراد در نظرسنجی کوتاه 
درجه مهربانی ســامری شــرکت می کنند، نتایج آنهــا انواع 
سازمان هایی را نشان می دهد که ممکن است بخواهند بر 
اساس نتایج نظرسنجی به آنها کمک مالی کنند یا داوطلب 
شــوند. هــر ســازمانی می توانــد 
گزارشی از سامری دریافت کند 
کــه نتایج همــه کارمندانــی را که 
در نظرسنجی شرکت می کنند، 
یــک جــا جمــع آوری می کنــد 
تــا انــواع دالیلــی را کــه پایــگاه 
کارکنان شان با آنها هماهنگ تر 

است، ببیند.

هــم  تجــاری  نــام    
می تواند شهروند جامعه 

جهانی باشد
ریچــل هاچیســون، معــاون 
»بلک باد« قبالً در مصاحبه ای 
پادکســت  در  اختصاصــی 
توضیــح  لیدیــز  الکتریــک 
داده بــود: »بلــک بــاد یــک 
سیســتم نرم افــزاری اســت که 
به کارفرمایان کمــک می کند تا 
کمک های بشردوســتانه خود 
را هدفمنــد انجــام دهنــد. مــن 
انواع کارهای داوطلبانه ای را که 
کارکنان ســازمان در حال حاضر انجــام می دهند، ارزیابی 
می کنــم.« هاچیســون گفــت کــه کارمنــدان می خواهند 
صدایی در مــورد نحوه عملکــرد سازمان شــان در خدمت 
به جامعه داشــته باشــند؛ »این ایده صــدا و انتخاب این 
است که از من بپرســید چه فکر می کنم و سپس به آنچه 
می خواهم بگویم گوش دهید و به من قدرت انتخاب دهید 
که چگونه می توانم مشــارکت کنــم. فراموش 

نکنید که این یک روند بزرگ است.«
امروزه نام تجاری شرکتی باید بیش از هر زمان 
دیگــری معتبر باشــد و ایــن اعتبــار بــه میزان 
بشردوســتی نیــز مربوط می شــود. هــر روز در 
رسانه های اجتماعی می بینیم که شرکت ها به 
دلیل تناقضات و رسوایی ها و سیاست هایی که 
برخالف خواســته کارمندان یا مشتریان شان 
اســت، مؤاخــذه می شــوند. امــروزه برنــد یک 
ســازمان بســیار آشــکار مــورد بررســی قــرار 
می گیرد. این امر شامل سیاست ارائه خدمات اجتماعی 

شرکت ها نیز می شود.
آن باهر تامپسون، نویسنده کتاب »انجام کار خوب؛ یک 
تیر و دو نشان« می گوید: »شهروندی برند راهی برای انجام 
تجارت است که در آن مردم به برند اعتماد و اعتقاد دارند 
و بر آن تکیه می کنند. این شامل توجه به موارد مختلفی 
می شــود؛ از هــدف اصلی یک شــرکت برای تحویــل کاال و 
خدمات آن تا مســئولیت خود در قبــال کارکنان، جامعه، 

محیط زیست و جامعه جهانی.«
بنابراین هنگامی که سازمان شما در این تعطیالت شروع 
به نوشــتن چک می کنــد، رهبــری ممکن اســت بخواهد 
کارکنان خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در فرایند 
تصمیم گیری وارد کند تا اطمینان حاصل شود که سازمان 
خط مشــی های خدمت به جامعه را با ارزش های کارکنان 

خود همسو نگه می دارد.

 شهروندی برند راهی 
برای انجام تجارت 

است که در آن مردم 
به برند اعتماد و اعتقاد 

دارند و بر آن تکیه 
می کنند. این شامل 

توجه به موارد مختلفی 
می شود؛ از هدف 

اصلی یک شرکت برای 
تحویل کاال و خدمات 
آن تا مسئولیت خود 

در قبال کارکنان، 
جامعه، محیط زیست و 

جامعه جهانی

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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بــا افزایــش تــورم، مصرف کننــدگان بــرای خریــد لــوازم 
الکترونیکــی بــه دنبــال گزینه هــای تأمیــن مالــی مانند 
»االن بخــر، بعــداً پرداخــت کــن« هســتند. بــا کاهــش 
محدودیت هــای همه گیــری کوویــد 1۹در ســال ۲0۲۲، 
بســیاری از خرده فروشــان تصور می کردند جمعه سیاه 
بهتری در ســال جــاری داشــته باشــند، اما تورمــی که از 
ماه ها قبل در حال افزایش بود، نبــرد جدیدی را رقم زد. 
در آســتانه تعطیالت، برخی تخمین ها نشان می دهند 
هرچند خرید از فروشگاه های فیزیکی یکی از گزینه های 
مهم خواهد بود، اما تورمی که بر اساس شاخص قیمت 
مصرف کننده در ماه اکتبر ۷/۷ درصد افزایش داشــته، 

می تواند هزینه ها را تحت الشعاع قرار دهد. 
پیش بینی ها نشان می دهد خریدارانی که درآمد باالتری 
دارند، هزینه های خود را کمتر می کنند و خرید کاالهای 
غیرضروری کاهش می یابد، زیرا مردم با افزایش قیمت 
خواربار مواجــه شــده اند. چندین خرده فــروش پیش از 
شــروع موج خریدها، چشــم انداز خــود را برای این ســه 
ماه کاهــش دادنــد. تارگــت در مــاه نوامبر پــس از اینکه 
درآمدش کمتر از حد انتظار بود، چشــم انداز ســه ماهه 
چهارم خود را ســخت گیرانه تر پیش بینی کرد و ثردآپ، 

فروشــگاه آنالینی کــه کاالی دســت دوم می فروشــد نیز 
همیــن کار را انجــام داد؛ هرچند این فروشــگاه می تواند 
برای مصرف کنندگانی کــه به دنبال پس انداز هســتند، 

گزینه خوبی باشد.
همه اینها زمینه را برای یک فصــل تعطیالت نه چندان 
شــاد بــرای خریــداران فراهــم کــرد. داده هــای ادوبــی 
آنالیتیکس نشان می دهد که سهم فروشگاه های آنالین 
در جمعه سیاه امسال به ۹/1۲ میلیارد دالر رسیده که 
۲/۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. 
تصویر نحوه عملکرد صنعت خرده فروشی پیچیده تر از 
آن اســت که با یک عدد همه زوایای آن مشخص شود. 
با توجه به فشارهای کالن اقتصادی که مصرف کنندگان 
در حــال حاضــر بــا آن مواجــه هســتند، ســخت اســت 
بگوییم کــه وضعیت برنــدگان صنعت خرده فروشــی تا 
پایان فصل به همین شکل باقی خواهد ماند، اما برخی 

از روندها برجسته بودند.

 برنده؛ االن بخر، بعداً پرداخت کن
به نظــر می رســد روز شــکرگزاری و جمعه ســیاه روزهای 
خوبی برای گزینه »االن بخر، بعداً پرداخت کن« بودند. 

با توجه به فشارهای اقتصادی که بسیاری از خریداران 
در حال حاضر با آن مواجه هستند، گزینه های پرداختی 
چــون »االن بخر، بعــداً پرداخــت کن« راهــی پیش روی 
مصرف کننــدگان می گذارنــد کــه بتواننــد کاالی مــورد 
نظرشان را خریداری کنند. پیش بینی های جمعه سیاه 
که دلوییــت انجــام داده بــود، نشــان مــی داد ۴۸ درصد 
قصــد دارند از کارت هــای اعتبــاری اســتفاده کنند و ۳۷ 
درصد انتظار دارنــد از گزینه »االن بخــر، بعداً پرداخت 

کن« بهره ببرند.
بر اســاس داده های ادوبــی، در روز شــکرگزاری درآمد از 
طریــق گزینــه »االن بخــر، بعــداً پرداخت کن« نســبت 
به ســال گذشــته 1/۳ درصد و ســفارش ها 0/۷ درصد 
افزایش یافته اســت. برخــی از خریــداران از ایــن گزینه 
بــرای کاالهای بــا قیمــت پایین تــر اســتفاده کرده اند، در 
حالی که پیش تر ایــن گزینه برای کاالهای بــا قیمت باال 
اســتفاده می شــد. بــا توجــه بــه داده هــای ســیلزفورس، 
میانگیــن ارزش ســفارش ها از طریق گزینــه »االن بخر، 
بعداً پرداخت کن« در ایاالت متحده و در روز شکرگزاری 

6 درصد کاهش یافته است.
طبق گزارش ادوبی سفارش ها با گزینه »االن بخر، بعداً 

بررسی ها نشان می دهد گزینه های اعتباری مانند »االن بخر، بعداً پرداخت 
کن« با استقبال مصرف کنندگان روبه رو شده است

 برندگان و بازندگان 
جمعه سیـاه

افزایش 50 درصدی فروش 
کاالهای ورزشی دیکز 

ستارهآسمان
تاریکخردهفروشی

 فــروش کاالهــای ورزشــی دیکز 
نسبت به سال ۲01۹، ۵0 درصد 
افزایــش یافتــه اســت. لــورن هوبــارت، 
مدیرعامــل شــرکت گفتــه اســت: »مــا 
دریافت هــای دیرهنــگام زیــادی از بهــار 
داشــتیم کــه روی موجودی بازگشــت به 
مدرســه مــا قــرار گرفــت و موجــودی 
ســنگینی انباشــته شــد. مــا در این ســه 
ماهه به شدت مراقب بودیم تا موجودی 
خــود را کــم کنیــم تــا بتوانیــم کاالهــای 
تعطیالت را خریداری کنیم و سال ۲0۲۳ 

را درست شروع کنیم.«

 ناودیــپ گوپتا، مدیــر مالی این 
در  آنهــا  گفتــه  شــرکت 
خالص شدن از شــر محصوالت اضافی 
بسیار موفق عمل کرده است. اما تالش 
بــرای رســیدن بــه موقعیــت موجــودی 
مناسب تا سه ماهه چهارم ادامه خواهد 
داشت. نیل ساندرز، مدیرعامل گلوبال 
دیتــا در ایمیلی گفته که دیــک می تواند 
شرایط خود را در طول زمان اصالح کند.

 ســاندرز گفتــه اســت: »نتایــج 
امروز دیکز بسیار خوب است. 
اینکه شرکت عالوه بر سودهای باالیی که 
در ســال های گذشــته ایجــاد کــرده، در 
زمانی کــه اکثــر خرده فروشــی ها شــاهد 
کاهش تقاضا هســتند، رشــد دارد، این 
برنــد را اســتثنایی می کنــد. از نظــر مــا، 
دیک یک ستاره بسیار روشن در آسمان 

تاریک خرده فروشی باقی می ماند.«

 مفاهیــم جدیــد فروشــگاه این 
روشــنی  نقــاط  نیــز  شــرکت 
هســتند. دیکــز در حــال راه انــدازی 
ویرهــاوس  قالــب  در  پاپ آپ هایــی 
ارزان قیمت است تا پاسخ بازار را قبل از 
تبدیل آنها بــه فروشــگاه های بلندمدت 
بررســی کند. به گفتــه هوبــارت، مفهوم 
تجربــی خانــه ورزش ایــن شــرکت کامالً 
فوق العاده بوده است. هرچند در مراحل 

آزمایشی قرار دارد.
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خرده فروشی
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خرده فروشی
R E T A I L

مردم در تعطیالت به فروشگاه های فیزیکی بازگشته اند 
و به دنبال تخفیف های بیشتر می گردند

خریداران؛مشتاقارتباطانسانیاند

REPORTگزارش

 مــردم آمــاده خریــد از فروشــگاه ها 
هستند. نظرســنجی اخیر JLL درباره 
خرده فروشــی در تعطیــالت کــه بــرای 10۸0 
مصرف کننده آمریکایی ارســال شد، نشان داد 
که 6۳ درصد از پاسخ دهندگان که افزایش بیش 
از ۵ درصد نسبت به آمار سال گذشته داشته، 
قصد دارند برای انجام حداقل بخشی از خرید 

خود در سال جاری به فروشگاه ها بروند.

 برای اولین بــار از ســال ۲0۲0 خرید در 
فروشــگاه از فــروش آنالیــن به عنــوان 
گزینه شماره یک پیشــی گرفته است، حتی در 
شــرایطی کــه خرده فــروش آنالیــن، آمــازون 
همان طــور کــه 6۵/6 از پاســخ دهندگان در 
نظرسنجی اشاره کردند، قاطعانه رتبه اول را در 
میان خرده فروشــان ترجیحــی خرید تعطیالت 
بــه دســت آورده اســت. والمــارت و تارگــت بــه 
ترتیب با ۴۷/۹ و ۳۷/۹ درصــد در جایگاه دوم 

و سوم قرار گرفتند.

 در مــورد دســته های خرده فروشــی که 
مصرف کنندگان قصــد بازدید از آنها را 
دارنــد، بیــش از 60 درصــد از خریــداران اعــالم 
کرده اند که قصد دارند حداقل از یک فروشنده 
انبوه بازدیــد کنند و تقریبــاً نیمــی از خریداران 
تصمیم گرفته اند از یک فروشــگاه بزرگ خرید 
کننــد. فروشــگاه های خانوادگــی کوچــک امــا 
مســتقل بایــد احســاس خوبــی بــه مخاطــب 
بدهنــد، زیــرا ۳۵ درصــد از پاســخ دهندگان 
گفته انــد از مغازه هــا و بوتیک هــای محلــی در 

منطقه خود دیدن می کنند.

 چرا این تغییر در حال وقوع است؟ زیرا 
مصرف کننــدگان احســاس راحتــی 
بیشتری نســبت به بیرون رفتن و خرید مجدد 
دارند. آنها می خواهنــد تجربه خرید تعطیالت 
را داشــته باشــند؛ محصــوالت را قبــل از خرید 
ببیننــد و لمــس کننــد و از تأخیــری کــه در 
حمل و نقل یا زنجیره تأمین پیش می آید، دوری 
کنند. پس از قرنطینه های طوالنی مدت، قوانین 
اســتفاده از ماســک، فاصله گذاری اجتماعی و 
سایر محدودیت های مرتبط با بیماری همه گیر، 
آنهــا می خواهنــد تجربــه مشــترک و بــدون 
محدودیتی را با دوســتان و عزیزان خود داشته 
باشــند. آنهــا می خواهنــد تزئینــات جشــن را 

ببینند و عطر این فصل را استشمام کنند.

 با وجود افزایش ۸/1 درصدی شاخص 
قیمــت مصرف کننده نســبت به ســال 
گذشته، خرده فروشی در ســال ۲0۲۲ همچنان 
فــروش خــود را دارد؛ امــا تــورم چــه نقشــی در 
هزینه های فصــل تعطیــالت مصرف کننده ایفا 

می کند؟ جای تعجب نیســت که تورم بسته به 
درآمــد خانــوار تأثیــر متفاوتــی بــر بودجه بندی 
تعطیالت دارد. طبق نتایج نظرســنجی، بودجه 
کلی تعطیالت تقریباً مشابه سال گذشته باقی 
خواهد ماند. اما ۵۷/۲ درصد از افراد متوســط 
بــا درآمــد کمتــر از ۵0 هــزار دالر در ســال قصــد 
دارند به میزان قابل توجهی کمتر هزینه کنند. 
ایــن گــروه بودجــه کلــی 600 دالری را کــه ۳0/۹ 
درصد کمتر از متوسط بودجه تعطیالت و 1۷/1 
درصــد کمتــر از هزینه هــای آنها در ســال ۲0۲1 
اســت، برای این منظور در نظــر گرفته اند. نکته 
مهمی که باید به آن توجه داشت این است که 
آنهــا قصــد دارنــد بیــش از دو برابــر افزایــش 

قیمت ها از هزینه ها بکاهند.

 افراد با درآمدهای بســیار باال )کسانی 
که بیش از 1۵0 هزار دالر در سال درآمد 
دارنــد( تحــت تأثیــر محیــط، مشــاوره فــروش 
متخصص و برندهــای فوق لوکس هســتند. در 
واقع، درآمــد ســه ماهه دوم لولومــون ۲۵ درصد 
افزایــش یافــت و شــرکت هلدینــگ برندهــای 
مایــکل کــورس، ورســاچه و جیمــی چــو شــاهد 
افزایــش ۸/۵ درصــدی درآمــد خود نســبت به 
سال گذشته بود. واضح است که تفاوت در اثر 
تورم  بر نحوه خریــد مصرف کنندگان به شــکل 
متفاوتی تأثیــر می گذارد. افراد با درآمد بســیار 
باال قصد دارند 1۸۷۸ دالر خرج کنند که بیش از 
دو برابر میانگین و ۹/۷ درصد بیشــتر از ســال 

گذشته است.

 مصرف کننــدگان تصمیــم گرفته انــد 
بــرای مقابله بــا افزایــش قیمت هــا، از 
روش هــای مختلــف صرفه جویــی در هزینه ها 
اســتفاده کنند. نزدیــک به ۳0 درصــد هدایای 
ارزان تری می خرند، در حالی کــه ۲۳/1 درصد 
برای افراد کمتری خرید می کننــد. تنها 1۳/۷ 
درصد قصد دارند به دلیل تورم از خرید چیزی 
برای خود صرف نظر کننــد، در حالی که 10/۲ 
درصد به روش هدیه دادن هدیه ای که دریافت 
نقــش  می شــوند.  متوســل  کرده انــد، 
خرده فروشان تخفیفی، به ویژه آنهایی که مواد 
غذایی دارند، در ایــن دوره تورمی بســیار مهم 
اســت، زیــرا خریــداران بــه دنبــال رهایــی از 
قیمت های باالی مواد غذایی هستند. در واقع 
والمارت در ماه نوامبر گزارشــی منتشر کرد که 
نشــان مــی داد فــروش آن در فروشــگاه ۸/۲ 
درصد افزایش یافته است. کاستکو و گروسری 
اوت لت هر دو در فروش کامپيوتر رشــد نشان 
داده انــد. نتیجــه نهایــی؟ خرده فروشــانی کــه 
تخفیف های خوبی ارائــه می دهند و موجودی 
را به خوبــی مدیریــت می کننــد، در صــدر قــرار 

خواهند گرفت.

پرداخت کــن« در هفتــه 1۹ تــا ۲۵ نوامبر در مقایســه با 
هفته قبل، ۷۸ درصد افزایش نشــان داده، عالوه بر این 
درآمد کلــی از »االن بخر، بعــداً پرداخت کــن« در مدت 

مشابه ۸1 درصد افزایش یافته است.
راد سایدز، رهبر بخش جهانی دلوییت اینسایت گفته 
است: »این یک نشانه مثبت است که مصرف کنندگان 
به دنبال توسعه بیشــتر کیف پول خود و انجام کارهای 
بیشتر با آن هستند.« اما به گفته ســایدز، این عالمت 
مثبت در بلندمدت یک هشدار است. او افزوده است: 
»ما اکنون نرخ های بهره بسیار باالتری داریم و این نرخ 
بهره دشــمن موجودی کارت اعتباری افــراد خواهد بود. 
»االن بخــر، بعــداً پرداخــت کــن« بــه شــما می گویــد که 
مصرف کننده با چالش مواجه شده و در دراز مدت، این 

یک عالمت هشدار است.«

 بازنده؛ صف های طوالنی
روزهای صــف هــای طوالنــی و دعوا بــر ســر محصوالت 
بســیار پرطرفدار ممکن اســت واقعاً تمام شــده باشند. 
امسال به دلیل کاهش محدودیت های کووید 1۹، خرید 
در فروشگاه بیشــتر مورد توجه قرار گرفت، اما این بدان 
معنا نیســت که بازگشــت بــه هرج و مرج قدیمــی خرید 
جمعــه ســیاه وجــود داشــته اســت. چندیــن تحلیلگــر 
خاطرنشان کردند که ترافیک در فروشگاه های مختلف 
گذرا و مطمئناً آشکار است، اما صف های انتظار طوالنی 
که فروشگاه ها در تعطیالت با آن به یاد آورده می شدند، 

دیگر وجود نداشت. 
کاترین بلــک، شــریک بخــش مصرف کننــده »کیرنی« 
گفتــه اســت: »مــردم امــروز خریــد کرده انــد. مــا انتظار 
ترافیــک و فــروش زیاد را داشــتیم. مــا ترافیک را شــاهد 
بودیم و بــه زودی خواهیــم فهمید کــه آیا این بــه معنای 
آمار مثبــت درآمدی بــرای خرده فروشــان خواهــد بود یا 
خیــر. در کارولینــای شــمالی مــا از طیــف گســترده ای از 
فروشگاه ها )تارگت، بست بای، میسیز، بس پرو شاپ( 
بازدید کردیم و در حالی که همه آنها با ترافیک خریداران 
مواجه بودنــد، هیچ کــدام از آنها صف های صبــح زود یا 

پارکینگ های پر نداشتند.«
طبــق گفتــه ســیلزفورس، اجتنــاب از حضــور در چنیــن 
فضایــی یکــی از دالیــل اســتفاده از »االن بخــر، بعــداً 
پرداخت کــن« بود و گزینــه خدمات در جمعه ســیاه در 

مقایسه با سایر روزهای این فصل ۲0 درصد 
افزایش یافته است.

با وجــود اینکه تجــارت الکترونیک در ســال 
جــاری همچنــان قدرتمنــد اســت، ســایدز 
فکــر می کنــد کــه خریــد از فروشــگاه های 
فیزیکــی همچنــان جــذاب خواهد بــود، زیرا 
مصرف کننــدگان پــس از همه گیــری رغبــت 
بیشــتری برای حضور در فروشــگاه ها دارند. 
ســایدز گفتــه اســت: »البتــه بایــد ایــن را در 
نظر داشــت که مردم به خریــد آنالین عادت 

کرده انــد و تصورشــان ایــن اســت کــه همان قــدر راحــت 
می تواننــد از فروشــگاه های فیزیکــی هــم خرید خــود را 
انجام دهنــد. مصرف کننــدگان راه هــای مختلفــی برای 
خرید پیدا کرده اند و به سراغ روشی می روند که برایشان 

مناسب تر باشد.«

 برنده: کاالهای الکترونیکی
دوربین های دیجیتال، گوشی های هوشمند و سایر لوازم 
الکترونیکی بــا قیمتــی باالتر در طــول روز شــکرگزاری و 
جمعه ســیاه مورد توجــه مصرف کنندگان قــرار گرفتند. 
خرده فروشان کلیدی لوازم الکترونیکی مانند بست بای 
در حال مبارزه با تأثیر تورم بر خریدهای غیرضروری در 
ســال جاری هســتند که به کاهش فروش و افزایش نیاز 
به کاهــش قیمت تا پایان تعطیالت منجر شــده اســت. 
ســایدز گفته اســت: »بــرای مدتی فــروش این دســته از 

محصــوالت تا حــدودی با چالــش مواجــه بــود، فقط به 
دلیل رفتارهــای خریدی که در طــول همه گیری رخ داد و 

بسیاری از ما لزوماً انتظارش را نداشتیم.«
به گفته ادوبی، تخفیف های بیشــتر لــوازم الکترونیکی 
در روز شکرگزاری خریداران را جذب خود کرد. این گروه 
انتظار داشــت برای جمعه سیاه تخفیف های بزرگ تری 
ماننــد ۲۷ درصــد در لــوازم الکترونیکــی، 1۸ درصــد در 
رایانه ها و 1۳ درصد در تلویزیون ها وجود داشــته باشد. 
بــر اســاس داده هــای ســیلزفورس، لــوازم الکترونیکــی و 
لوازم جانبی یکــی از محبوب ترین دســته ها برای خرید 
در سراسر جهان در جمعه سیاه بودند. در همین حال، 
اعداد نهایی ادوبی برای جمعه سیاه نشان داده که اقالم 
خانه هوشمند و تجهیزات صوتی شاهد افزایش فروش 
آنالین بیش از ۲00 درصد نسبت به میانگین روز در ماه 

اکتبر بوده اند.
ویوک پاندیا، تحلیلگر ارشــد ادوبی دیجیتال اینسایت 
گفته است: »ما شاهد افزایش تقاضا برای دوربین های 
دیجیتــال و اســپیکرهای هوشــمند در رده لــوازم 
الکترونیکــی هســتیم و انتظــار داریــم هرچه به ســایبر 
ماندی نزدیک تر می شــویم، شــتاب بیشــتری را شــاهد 
باشیم، زیرا تخفیف ها در آن روز به باالترین سطح خود 

خواهند رسید.«

 بازنده؛ سطوح موجودی
عالقــه  وجــود  بــا  تحلیلگــران  برخــی  نظــر  طبــق 
مصرف کننــدگان بــه دســته هایی کــه ســطح موجــودی 
باالیــی دارند، ممکن اســت موجــودی در آینــده نزدیک 
همچنان بــاال بمانــد. به بیــان ســاده، مگر یــک خانواده 
در طول دو، سه ســال چند بار تلویزیون بزرگ می خرد؟ 
بنابراین خرده فروشانی که با فرض رشد مستمر فروش 
در چنیــن دســته هایی دســت به خریــد زده انــد، ممکن 
اســت در فــروش موجودی مــازاد حتــی بــا تخفیف های 
زیاد با مشــکل مواجه شــوند. با توجه به تعداد عناصر 
غیرقابــل پیش بینــی در هــر دو ســوی عرضــه و تقاضــا، 
سخت است بدانیم این مشــکل چه زمانی حل خواهد 
شــد. با این حال به دلیل ماهیت خرده فروشی، طبیعی 
اســت بســیاری از کاالها بــا تخفیف هــای زیــاد حتی به 
مرحله دفن زباله برســند تــا فضا برای مدل هــای جدید 

فصل خالی شود.
عــالوه بــر لــوازم الکترونیکــی، شــرکت های 
اســباب بازی ماننــد هســبرو در طــول ســال 
۲0۲۲ در فصــل خریــد شــاهد مشــکالت 
موجــودی بودند. ایــن غــول اســباب بازی در 
مــاه اکتبــر ســود عملیاتــی خــود در بخــش 
محصوالت مصرفی را ۳1 درصد کاهش داد 
که بخشــی از آن به دلیل افزایــش موجودی 
بود. فــروش آنالین اســباب بازی ها در جمعه 
سیاه نســبت به میانگین اکتبر، ۲۸۵ درصد 
افزایــش یافتــه اســت. ســیلزفورس در مورد 
روز شکرگزاری گزارش داد که فروش اسباب بازی ها با 10 
درصد افزایش در سال، سومین حوزه با فروش صعودی 

در سطح جهان است.
ســایدز در دلوییــت همچنیــن پیش بینــی می کنــد کــه 
مشکالت موجودی ممکن است در سال جدید برای اکثر 
دســته ها با وجود فروش قوی در روز شکرگزاری و جمعه 
ســیاه ادامه یابد. ســایدز در پاســخ بــه این ســؤال که آیا 
خرده فروشان می توانند از چالش هایی که در طول سال 
۲0۲۲ و در این فصل خرید با آنهــا روبرو بوده اند، رهایی 
یابند، گفته است: »واقعاً بستگی دارد. من فکر می کنم 
فروشــگاه های بزرگ با کاالهــای انبوه واقعــاً خوب عمل 
خواهند کرد. این همان چیزی است که مصرف کنندگان 
در مورد جایــی که قصــد دارنــد از آن خرید کننــد، به ما 
گفتند. مــن فکر می کنــم فروش ایــن دوره حداقــل برای 

برخی از فروشگاه ها حکم مسکن را خواهد داشت.«

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

تاریخ فناوری قرون وســطی تاریخ یک توسعه آهسته اما 
بنیادین بود. در دوره پس از آن سرعت تغییرات به شکلی 
چشــم گیر افزایــش یافــت و بــا دگرگونی هــای اجتماعی، 
سیاسی، مذهبی و فکری ژرف در اروپای غربی همراه بود.

پیدایش دولت - ملت، بروز شکاف در کلیسای مسیحی 
بر پایــه اصالحات پروتســتان، رنســانس و انقالب علمی 
همــراه بــا آن و گســترش کشــورهای اروپایــی در خــارج از 
مرزهــای خودشــان همگــی بــا فنــاوری در حــال توســعه 
پیونــد داشــت. چنیــن گسترشــی پــس از دســتیابی بــه 
پیشــرفت هایی در فنــاوری دریایــی امکان پذیــر شــد کــه 
مسیرهای اقیانوســی را به روی دریانوردان غربی باز کرد. 
ســفرهای اکتشــافی به مــرور به امپریالیســم و اســتعمار 
تبدیــل شــد. ترکیــب کشــتی های ســبک دارای قابلیــت 
مانور با قدرت شــلیک توپ هــای آهنین بــه ماجراجویان 
اروپایی برتــری قاطع داد و دســتاوردهای فنــاوری تقویت 
شد. گرچه اصالحات عاملی مهم در تاریخ فناوری نبود، 

اما با آن پیوند داشت. ظرفیتی که در چاپخانه های جدید 
برای انتشــار همه دیدگاه ها ایجاد شــد، به دگرگونی های 
مذهبی کمک کرد. جنبش فکری برانگیخته شده توسط 
اصالحات به بیان روشن ویژگی های حرفه ای منجر شد که 
فعالیت های صنعتی، تجاری و نوآوری های فنی را تحریک 
کرد. گرایش بسیاری از مخترعان و دانشمندان آن دوره که 
کالوینیســت، پیوریتن و در انگلستان از مخالفان بودند، 

نشان دهنده ماهیت اشتیاقی است که ایجاد شد.

 دوره رنسانس
دوره رنســانس نســبت به اصالحات به شــکلی آشــکار 
محتوای فناورانه بیشتری داشــت. مفهوم »رنسانس« 
گریــز اســت. از آنجــا کــه دانشــمندان قــرون وســطی 
پیش تــر موفــق بــه بازیابــی کامــل میــراث ادبــی جهــان 
باســتان شــده بودند، رنســانس به عنوان »تولد دوباره« 
دانش بیشــتر نقطه ای را نشــان داد کــه گــذار از احترام 

پیدایش فناوری غربی )1500 تا 1750 میالدی(؛ فناوری 
در سال های پس از قرون وسطی و در دوره رنسانس چه 

مسیری را دنبال کرد؟

سال های سرعت

 و دگرگونی

برنامه ها با انگیزه خوب به یک دلیل ساده شکست می خورند 
و آن اینکه سعی می کنند یک الگوی اشتباه را تکرار کنند

الگوینوآوریفلورانسدورهرنسانس
بهترازسیلیکونولی

REVIEWبررسی

برنامه ریــزان شــهری سراســر جهــان مشــتاق 
بازآفرینــی موفقیت ســیلیکون ولی هســتند؛ دره 
تیمز )Thames Valley( در انگلستان و سیلیکون 
واحه )Silicon Oasis( در دوبی تنها دو مورد از این 
تالش هاســت، اما همیشــه این برنامه ها با انگیزه 
خوب به یک دلیل ساده شکست می خورند و آن 
اینکه ســعی می کنند یک الگــوی اشــتباه را تکرار 
کنند. ســیلیکون ولی بســیار جدیدتر از آن است 
که بتوان از آن درس گرفت. کســانی که امیدوارند 
مرکز نوآوری بزرگ بعدی جهان را راه اندازی کنند، 
بهتر اســت بــه یــک نمونــه نبوغ آمیــز قدیمی تر و 
چشــم گیرتر نگاه کنند؛ فلورانس دوره رنســانس، 
دولت - شــهر ایتالیا که خاســتگاه فوران هنرهای 
بزرگ و طرح های درخشــانی شــد که جهان مانند 
آنها را نه پیش از ایــن و نه پس از آن ندیده اســت. 
این هسته انرژی بخش نوآوری امروز نیز مانند ۵00 

سال پیش آموزه هایی ارزشمند دارد.

 استعدادها به حمایت نیاز دارند
خانــواده مدیچــی  فلورانــس قدرتــی 
افسانه ای در استعدادیابی داشتند و ثروت خود را 
نیز سخاوتمندانه به کار می گرفت. امروزه شهرها، 
ســازمان ها و افــراد ثروتمنــد باید از اســتعدادهای 
تازه نــه به عنــوان یک عمــل خیــر، بلکــه به عنوان 
سرمایه گذاری مشهود در منافع عمومی حمایت 

کنند.

 مربیان اهمیت دارند
فرهنــگ امــروزی تمایــل بــه ارج نهــادن 
به جوانی در برابــر تجربه دارد و بردبــاری اندکی 
برای دنبال کردن الگوهای یادگیری قدیمی دارد. 
کارآفرینــان جــوان جاه طلــب می خواهنــد دفتر 
گوشــه ســالن را خــراب کننــد، نــه اینکــه از افراد 
حاضــر در آن درس بگیرنــد. تجربــه نــوآوران در 
فلورانس رنســانس نشــان می دهد کــه این یک 
رویکرد اشتباه است. برخی از بزرگ ترین نام های 
هنر و ادبیات با کمال میل حقوق با بودن در کنار 
اســتادان می آموختند. لئونــاردو داوینچی یک 
دهه کامل، بســیار طوالنی تر از آنچه که مرسوم 
بود، در یک بوتگا یا کارگاه فلورانســی که توســط 
مــردی بــه نــام آندریــا دل وروکیــو اداره می شــد، 

شاگردی کرد. چرا لئوناردو دوره ای طوالنی شاگرد 
مانــد؟ او به راحتی می توانســت در جای دیگری 
کار پیدا کند، امــا ارزش تجربه ای را کــه در کارگاه 
پــر از گردوغبــار و آشــفته بــه دســت آورده بــود 
می دانســت. بایــد ماننــد زمــان لئونــاردو روابط 
معنی دار و طوالنی مدت بین مربیان و کارآموزان 

برقرار شود.

 تــوان بالقــوه بــر تجربــه چیــره 
می شود

آنگاه که پاپ ژولیوس درباره نقاش سقف کلیسای 
سیســتین تصمیــم می گرفــت، میــکل آنــژ در 
دایره انتخاب ها نبــود، اما وی کــه در چتر حمایت 
مدیچی هــا بــود، در معرض انتخــاب قــرار گرفت. 
پاپ معتقد بود برای این کار »غیرممکن« اهمیت 
اســتعداد و تــوان بیش از تجربه اســت و حــق با او 
بود. امروز ما معمــوالً افراد و شــرکت هایی را به کار 
می گیریم که قبالً کارهای مشابهی را انجام داده اند. 

 فاجعه خالق فرصت نیز هست
رنسانس توانست فلورانس را تنها چند 
دهه پس از آن شکوفا کند که مرگ سیاه )طاعون( 
شهر را نابود کرد. نوآوران باید مدام از خود بپرسند: 

»فرصت در میان پریشانی کجا پنهان است؟« 

 رقابت را در آغوش بگیرید
فلورانس دوره رنسانس مملو از رقابت ها و 
دشمنی ها بود. دو غول آن عصر، لئوناردو و میکل 
آنــژ، نمی توانســتند بــا همدیگــر پیوندی داشــته 
باشند، اما شــاید این همان چیزی بود که هر دوی 
آنها را بــه تولید چنیــن کارهــای خوبی ســوق داد. 
دعوای چند دهــه ای بیــن لورنزو گیبرتــی و فیلیپو 
برونلسکی نیز همین تأثیر را داشت. فلورانسی ها 

رقابت سالم را ارج می نهادند.

 طرح هــای نــو را بیابیــد و بــا هــم 
ترکیب کنید

فلورانس دقیقــاً دموکراتیک نبــود، اما رهبــران آن 
اهمیت تزریق مســتمر چهره هــا و طرح هــای تازه 
را دریافتند. آنها متوجه شــدند که نوآوری شــامل 

ترکیبی از طرح هاست.
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و کارهای آزمایشــگاهی بــه  خدمت گرفته شــد. خدمات 
علوم جدید به فنــاوری مهم تر از خدمات فنــاوری به علم 
بــود و مهم ترین خدمــت آن فراهم کــردن آمادگــی نظری 

اختراع ماشین بخار بود.

 ماشین بخار
پژوهش هــای شــماری از دانشــمندان، به ویــژه تحقیقــات 
رابرت بویل انگلیسی درباره فشار اتمسفر، اتو فون گوریکه 
آلمانی دربــاره خــأ و هوگنوت )گروهــی از پروتســتان های 
فرانسوی( فرانسوی دنیس پاپن درباره مخازن تحت فشار 
کمک کــرد تا کار شناســان فناوری هــای کاربردی بــه مبانی 
نظری نیروی بخار مجهز شوند. به شــکلی ناراحت کننده 
اطالعات اندکی درباره چگونگی کســب این دانش توسط 
پیشگامانی مانند توماس ساوری و توماس نیوکامن وجود 
دارد. در ســال 16۹۸ ســاوری حق »اختراع جدید برای باال 
بردن آب و ایجــاد حرکت برای انــواع آســیاب کاری بر پایه 
نیروی جنبشــی آتش« )شــماره ۳۵6( را به ثبت رساند. با 
این حال اعتبار نخســتین موتــور بخار موفق تجــاری باید 
متعلق به نیوکومن باشد که در سال 1۷1۲ نخستین ماشین 
خود را در نزدیکی قلعه دادلی در استافوردشــایر بر پا کرد. 
این ماشین با فشار اتمســفر روی ســطح فوقانی پیستون 
در یک ســیلندر کار می کرد که در بخــش تحتانی آن بخار 
متراکم شده بود تا خالء جزئی ایجاد کند. پیستون به سر 
یک میل لنگ وصل بود که سر دیگر آن شفت پمپاژ را وارد 
معدن می کرد. نیوکومــن تاجری در دارتمــوث، دوون بود و 
موتورهایش قدرتمند و بدون پیچیدگی بودند. مصرف زیاد 
ســوخت این موتورها در دوران گرانی زغال سنگ آنها را به 
ابزاری غیراقتصادی تبدیل کرد، اما این موتورها در معادن 
زغال ســنگ بریتانیــا با خــارج کــردن آب از معــادن عمیق 
به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و خدمات اساسی 
ارائــه دادند. به ایــن ترتیــب موتورهای بخــار اولیــه یکی از 
نیازهای مبرم صنعــت بریتانیا در قرن هجدهــم را برآورده 
کردند. این در حالی اســت که نیروی آب و باد همچنان در 
جایگاه منابع اصلی نیرو برای صنعت ماندند، اما محرکی 
جدید در قالب موتور بخار ظاهر شد که ظرفیتی فوق العاده 
برای توسعه بیشتر در زمانی داشت که کاربردهای جدیدی 

برای آن یافت شود.

 متالورژی
کاهــش جنگل هــا و ذخایــر زغال ســنگ در بریتانیا یکی 
از دالیل افزایــش تقاضا برای زغال ســنگ بود که موجب 
نگرانــی تولیدکنندگان بــرای یافتن منبع جدید ســوخت 
شــد. آزمایش هایــی در صنعــت آهــن بــرای اســتفاده از 
زغال ســنگ به جای زغال چــوب برای ذوب ســنگ آهن و 
تبدیــل آن به چــدن و فــوالد از اهمیــت ویــژه ای برخوردار 
بــود. نخســتین موفقیــت در ســال 1۷0۹ بــه 
دســت آمد، زمانــی که آبراهــام داربــی از کک 
برای کاهش ســنگ آهن در کوره بلند بزرگ و 
بهبودیافته خود استفاده کرد. پیش از آن در 
فرایندهایی مانند شیشه ســازی، آجرســازی 
و ســاخت ســفال اســتفاده از زغــال ســنگ 
به عنــوان ســوخت اصلــی را آغاز کــرده بودند 
و در تمــام ایــن فرایندهــا پیشــرفت های فنــی 
بزرگی صــورت گرفته بــود. به عنــوان نمونه در 
آغاز قرن هجدهم در صنعت سرامیک تالش 
طوالنی مــدت ســازندگان اروپایی بــرای تقلیــد از کیفیت 
ســخت و شــفاف ســاخته های چینــی در میســن بــه اوج 
خود رسید. این فرایند در میانه قرن به شکل مستقل در 
بریتانیا کشف شــد. در قرن هفدهم موفقیت هلندی ها 
در کار با لعاب های قلع ســفید مات برای سفال هایشــان 
در دلفت باعث شد ظروف سنگی که دمای پخت کمتری 
نسبت به چینی نیاز داشتند، برای کارهای تزئینی مورد 
توجه بســیار قــرار گیرنــد و از ایــن فرایند به طور گســترده 

تقلید شد.
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INTERVIEWگفت وگو

ایــن مفهــوم پســانرمالیته و جهانــی کــه پدیــدار 
می شود، نیازمند سیاست مداران و اندیشمندانی 
اســت که واقعیت را بر اســاس موانــع ذهنی خود 
تحدید نکننــد، بلکــه ذهــن را به ســمت واقعیت 
ببرند و آن را بسط دهند. امر واقعی یعنی چه؟ برونو 
التور، جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی می گوید 
امــر واقعی همــان چیزی اســت کــه دانشــمندان 
و جامعــه علمــی در هــر حــوزه ای آن را می ســازد. 
بی تفاوتی به امر واقعی خــود را در ارزش پول ملی، 
اقتصــاد و روابط بین الملل نشــان می دهد و بابت 
این بی توجهی به شدت جریمه می شــوید. اگر بر 
ایــن روش اصرار داشــته باشــیم و تن بــه تغییرات 
و اصالحات بنیادیــن ندهیم، اقتصادمــان از بین 
می رود و طبیعتاً نیروی کارمان هم سرمایه ای برای 

دیگران خواهد شد.

اگــر رونــد مهاجــرت بــه همیــن 
شــکل ادامه یابد، تأثیــر آن را در جامعه به 

چه شکل خواهیم دید؟
ساده ترین و ابتدایی ترینش این است که کیفیت 
زندگی تنزل پیدا می کند، زیرا توانایی آن کارشناس 
و نیروی کار صرفاً یک امر فردی نیست و آن مهارت 
را در خــأ پیدا نکرده اســت. او مهارت را در بســتر 
جامعه پیدا کرده و در شبکه جامعه آن را در معرض 
دادوستد قرار داده است. هرچه این نیروی زبده در 
هر حوزه ای در معرض مهاجرت و فرســودگی قرار 
بگیرد، کیفیت شبکه های زیستی ما دائماً تقلیل 
می یابد و کیفیت مهارت کاهش پیدا می کند. در 
نتیجه هزینه ها هم افزایش می یابد، زیرا فرد ماهر 
کار را در زمان کمتر و با هزینه کمتر انجام می دهد. 
کارل مارکس می گوید سرمایه از آسمان به دست 
افراد نمی رسد، بلکه در شبکه و مناسبات تولیدی 
پیدا می شود. این شبکه و مناســبات تولیدی هم 
یک شبه ایجاد نشده اند و ما این را به ارث برده ایم. 
از کجا؟ از تاریخ. تحوالت تاریخی ایران را به اینجا 
رسانده و در این تحوالت تاریخی سرمایه ها و منابع 
مادی و فناورانه، فهم، حافظه و... به ما ارث رسیده 
است و صرفاً امری روان شناختی و فردی نیست. 
پشــت هر نیروی کار ماهری تحــوالت اجتماعی و 
تاریخی وجود داشته است. برای همین است که 
می بینیــم ایرانیان رفوگــران یا صافکارهــای خوبی 
هســتند، در حالــی کــه در جایــی ماننــد ســوئد یا 
کانادا اصالً نمی دانند صافکاری چیست. درست 
است که تیزهوشــی فردی و عنصر خالقیت مهم 
هستند، اما باید شبکه ای باشــد که این ویژگی ها 
در آن پــرورش پیدا کند. مثــالً اگر کشــتی در ایران 
ایــن عقبــه تاریخــی را نداشــت و ایــن ســنت های 
تاریخی نبودند، کسی می توانست به شکل فردی 
کشتی گیر خوبی شــود؟ حتی اگر می شــد، با چه 
کسی و کجا می خواست تمرین کند؟ چرا فوتبال 
مثل کشتی نیست؟ چون سنتش را نداشته ایم، 
ولی در کشتی انباشت تجربیات تاریخی را داریم. 
در مــورد اســتارتاپ ها و کســب و کارهای نــوآور نیز 

همین طور اســت. شــبکه ها در حال شــکل گیری 
هستند. اما آنها وارد حوزه ای می شوند، چند سال 
کار می کنند و انباشت تجربه ای به دست می آید 

که با یک ضربه نابود می شود. 

در اصــل اجازه نمی دهیم ســیر 
تاریخی درست آن طی شود.

بلــه، متوقــف می شــود و اجــازه نمی دهیــم ایــن 
شبکه ســازی جامعــه را ارتقــا دهــد و پول ســازی و 
سرمایه سازی کند. در حالی که این کسب و کارها در 
هر حوزه ای می توانند پنجره ای به سوی امکان های 

نوین باز کنند.

و  مســتعد  افــراد  یعنــی 
کسب وکارها صرفاً ارزش شان به خدماتی 
کــه می دهنــد نیســت، بلکه شــبکه ای که 
ایجاد می کنند مهم اســت، زیرا آن شبکه 
و  کســب و کارها  می توانــد  کــه  اســت 

استارتاپ های جدید بسازد.
دقیقاً. شاید منِ نوعی فقط جنبه های فردی را در 
نظر بگیــرم و بــه درآمــد و ارتقای شــغلی فکر کنم، 
ولــی به قــول جــان اســتوارت میــل، ناخــودآگاه در 
مجموعه ای قرار گرفتــه ام که آن را ارتقــا می دهم و 
آن مجموعه هم من را ارتقا می دهد. در صورتی که 
افراد مهاجرت کنند و کسب و کارها از بین بروند، آن 

شبکه از بین می رود و رقبا فربه تر می شوند.
البته نمی توان مــردم را مقصــر دانســت. در حال 
حاضر جامعه ما ملتهب و تب دار اســت و به نظر 
من اگر قــرار اســت کســی را ســرزنش کنیــد، باید 
ایــن ســرزنش متوجــه مدیــران جامعــه باشــد که 
هنر مدیریت بحــران ندارنــد و نمی توانند فــارغ از 
نگاه هــای امنیتــی، رخدادهــای جامعــه را تجزیــه 
و تحلیل کننــد و وارد دادوســتد با جامعه شــوند. 
وقتی صرفاً والیت امر سیاســی نقطه اتکا باشــد، 
نمی توانید جامعه و تحوالت بنیادینش را درک کرده 
و با هویت دیگرگونه اش ارتباط برقرار کنید. در این 
صورت جایی هم که به سراغ نگاه علمی می روید، 
از منظر پاتولوژیکال و آسیب شناسانه آن را بررسی 
می کنید. چون فکر می کنید شما نرمال هستید و 
سایرین نه. در حالی که در همین جامعه ای که شما 
مدیریتــش را بر عهده داشــتید، نرم های متنوعی 
شکل گرفته است. حاکمیت نمی تواند در مصدر 
عتاب و پرسش از جامعه قرار بگیرد، بلکه اوست 

که باید پاسخگو باشد.
باید در باب هنر حکمرانی در قرن بیست و یکم، با 
توجه به سالیق گوناگونی که در جامعه ایران وجود 
دارد و تاریخ و هویت ایرانی و اقتضائات جامعه ایران 
که انقالب بزرگی را پشت سر گذاشته و سوژه وارگی 
را در جامعه ایجاد کرده و حاال این سوژه وارگی دارد 
خودش را نشان می دهد، اندیشید و به تناسب آن 
ملزومات و مفروضات سیاست ورزی را تغییر داد و 
همگام با اراده ملی شد تا بتوان سرمایه های جامعه 

را حفظ کرد و بعد آنها را ارتقا داد.

به پیشــینیان برای جایگزینی بــا نگرش آگاهانــه، پویا و 
پیشــرو آغاز شــد. مــردان دوره رنســانس حتــی در نگاه 
به الگوهای کالســیک نیز به دنبال راه هایی بــرای بهبود 
آنها بودند. این نگرش به طور برجسته در نبوغ لئوناردو 
داوینچی دیده می شــود. او به عنوان هنرمندی با ادراک 
ابتکاری توســط معاصرانش شناخته شــد، اما برخی از 
نوآورانه ترین آثار او که در یادداشت هایش ثبت شده، در 
زمان خودش تقریباً ناشناخته بود. این نوآوری ها شامل 
طرح های مبتکرانه برای زیردریایی، هواپیما، هلیکوپتر، 
نقشــه هایی از گروهــی از چرخ دنده هــای پیچیــده و 
الگوهــای جریــان مایعــات بود. ســال های نخســت قرن 
شــانزدهم هنوز آماده دریافت این نوآوری هــا نبود؛ آنها 
نیاز اجتماعی خاصی را برآورده نمی کردند و منابع الزم 

برای توسعه آنها در اختیار نبود.
یکــی از جنبه هــای رنســانس کــه بیشــتر اوقــات نادیــده 
گرفته شده، انقالب علمی همراه با آن است. این مفهوم 
همانند خود اصطالح رنسانس پیچیده است و به رهایی 

فکری از دنیای باستان مربوط می شود. اقتدار 
ارســطو در دینامیــک، بطلمیــوس در نجــوم 
و جالینوس در پزشــکی بــرای قرن هــا بدیهی 
انگاشــته می شــد. ایــن اقتــدار در آغــاز قــرن 
شــانزدهم به چالش کشــیده و ســرنگون شد 
و دانشمندان با مشاهده و آزمایش به ایجاد 
الگوهای تشــریحی جدیــد از جهــان طبیعی 
پرداختنــد. یکــی از ویژگی های برجســته این 
الگوهــا این بود کــه آنها تجربی بودنــد و هرگز 
اعتبار اقتدارگرایانه ای را دریافت نکردند که از 

دیرباز برای استادان باستان قائل بودند. علم از زمان بروز 
این دگرگونی بنیادین پایبند به نگرشی پیشرو و آینده نگر 
و به شکلی فزاینده به دنبال یافتن کاربردهای عملی برای 

پژوهش های علمی است.
فنــاوری در ایــن انقــالب بــا ارائه ابــزاری کــه قــدرت علم را 
بسیار افزایش داد، به آن خدمت کرد. استفاده گالیله از 
تلسکوپ برای رصد قمرهای مشتری نمونه ای چشم گیر 
از ایــن خدمات بــود؛ اما تلســکوپ تنها یکــی از ابزارهای 
ارزشمند بسیاری است که برای جهت یابی، نقشه برداری 
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یعنی خیلی نامردی است آدم از همه جا بخورد؛ از اقتصاد 
بخورد، از مبادی رسمی بخورد، از مبادی غیررسمی بخورد... 

اخبار را هم از ما بخواهید

کارنگآنالینآمد
اگــر ســایت و شــبکه های اجتماعی مــا را 
دنبال کرده باشید در هفته گذشته متوجه 
تغییــرات خاصــی در آن هــا شــده اید. تــا 
اینجای راهــی که آمده ایم ســایت کارنگ، 
ســایت هفته نامــه بــود و تــالش داشــت 
بــا بازنشــر مطالــب هفته نامه دسترســی 
کاربرانــش را در وب بــه تحــوالت اقتصــاد 
نوآوری تســهیل کند. امــا از این هفته هم 
ســایت مــا تبدیل بــه یــک ســایت خبری 
مستقل تر شده که به صورت ۷×۲۴ اخبار 
و رویدادهــای مختلف این اکوسیســتم را 
پوشش می دهد و هم به صورت لحظه ای در 
شبکه های اجتماعی به خبرها و رخدادها 
واکنش نشان می دهد. این بخشی از تالش 
تازه کارنگ برای توجه بیشتر به »خبر« در 
فضای اقتصاد دیجیتال کشور است. پس 

با کارنگ آنالین بیشتر همراه باشید.

k a r a n g w e e k l y . i r

NEWS خبر

ماهیگیری از آب گل آلود

1
۵00 میلیــون شــماره واتس اپــی لــو رفتــه و هک کننــده کلهم 
شماره ها را به حراج گذاشته است. اگر شما هم به ۵00 میلیون 
عدد درهم برهم نیازمندید، ستاره فالن هشتگ را شماره گیری 

بفرمایید.

2
متن باال یــک آگهی تبلیغاتی بــود. البته من که 
می دانــم اوضاع مالــی خواننده های این ســتون 
از نویســنده اش هــم بدتــر اســت، اما ایــن را هم 
می دانم که آن اللوها هســتند کســانی که هنوز 
به تجارت عدد خوش بین اند و می شــود ازشــان 

پول واقعی کند.
درست است که بیت کوین و رفقا فعالً از سرسره 
پاییــن نیامده  انــد و قســم خورده انــد کــه تــا پدر 
صاحب بچه خریداران خودشان را درنیاوردند، 
بی خیال نشوند، اما اینها دلیل نمی شود مردم 

ورشکست شده باشند و پول نداشته  باشند. اتفاقاً پول دارند 
خوبش را هم دارند. فقط کســی که می خواهد پول دربیاورد، 
باید بلد باشــد چطور از این معادن، طال اســتخراج کند. حاال 

درســت اســت که من دیر آمدم، اما شــیر آمــدم و می خواهم 
جبران مافات کنم و یک شــبه پولدار شــوم. حاال شــده با ۵00 
میلیون شــماره واتس اپی که راســتش خودم عقلم نمی رسد 

می شود با آنها چه کار کرد.

3
بله خب، مگر من چه ام کمتر از دوستانی است که با کمترین 
امکاناتــی کــه در دســت دارنــد بیشــترین درآمــد را کســب 
می کننــد؟ طرف از یــک میــز اداری یــک در یک 
در یــک اداره پــرت در یک شهرســتان مــرزی به 
اندازه مدیر ارشد مستقر در سیلیکون ولی پول 
درمی آورد، آن وقت شما چشم ندارید که من از 

این ستون دوزار کاسب شوم؟

4
به هر حال از این ستون به آن ستون فرج است. 
اگرچه من هک کننــده شــماره های واتس اپی را 
نمی شناسم، اما مطمئنم اگر مشتری دست به نقدی که پای 
معامله خوابیده باشــد پیدا کنم، خــود آن بزرگــوار با بنده که 

کوچک شما هستم، تماس می گیرد.

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007

5
درست است که این وسط باید یک »خاک تو سرت« حواله 
مارک زاکربرگ و واتس اپ و کل هیکل متا بکنیم، اما این دلیل 
نمی شــود که ما از آب گل آلود ماهی نگیریم و نخواهیم این 
۵00 میلیون را به پــول نزدیک نکنیم. تازه در جریان باشــید 
که در میان این شماره ها، شــماره ۳00 هزار ایرانی بدشانس 

هم هست.

6
یعنــی خیلــی نامــردی اســت آدم از همه جــا بخــورد. از 
اقتصاد بخورد و روزی دو بار حقوقش مثل برف آب شود؛ 
از اجتمــاع بخــورد و هــر روز یک جــور مشــکل منشــوری 
پوششــی داشــته باشــد؛ از تلویزیون بخورد و برای جبران 
آن صحنه های بعــد از گل، 10 میلیارد بار صحنه آهســته 
گل ببیند ؛ از مبادی رسمی بخورد که با مبادی غیررسمی 
همراهی کرده؛ از مبادی غیررســمی هم بخــورد که زیادی 
با مبادی رســمی همــکاری کــرده و در نهایــت از یک هکر 
خارجی که معلوم نیست در کدام مملکت خراب شده ای 
نشسته پشــت میزش و کاله سوییشــرتش را روی سرش 
کشیده هم بخورد. آن هم برای چه؟ برای اینکه واتس اپ 

نصب کرده!

7
فنجان نپسندیده یکی کاپ خوردیم

آن کاپ میانه کافی شاپ خوردیم
خوردیم ز هر طرف کم و بیش اما

یکباره در آن میان ز واتس اپ خوردیم


