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یک قوطــی چهارگــوش و مســتطیل بــا رنگ ورو 
و طراحــی مــدل ســال های دهــه 40 میــادی. از 
همان  فونت و گرافیکی کــه در فیلم های هالیوود 
دهه 40 بر سر در مغازه ها و هتل ها و... دیده اید، 
در طراحی برنــدی که بــر آن قوطی نقش بســته 
شده، استفاده شده بود. قوطی را برمی گردانم و 
زیرورو می کنم و می بینم سال راه اندازی شرکت 
ســازنده آن 1862 میــادی اســت. نــام برنــد هم 
Rowntree’s است. تولیدکننده پودر کاکائو در 

شهر یورک بریتانیا! 
یــک  از ســرگرمی های مــن به عنــوان  یکــی 
روزنامه نگار حوزه اقتصاد نوآوری که بیشــترین 
عاقه مندی اش تاریخ و سرگذشت 
و تطور برندهاست، سرچ کردن نام 
برندهای خیلی قدیمی در گوگل و 
دیدن سرنوشت فعلی شان است. 
بــرای نمونــه در صحنــه ای از یــک 
فیلم از هاوارد هاوکس که در دهه 
40 میادی ساخته شده و دهه 20 
را بازنمایی کــرده، به یکباره فیلم را 
نگــه مــی دارم و تابلوی مغــازه ای یا 
آرم روی یک کامیون حمل کاالیی 
را می خوانــم و در اینترنــت آن را جســت و جو 
می کنم ببینم از آنِ چه برندی بوده و االن آن برند 
در چه حالی اســت. گاهی این جست و جوهایم 
به شکلی گلوله برفی ساعت ها طول می کشد و به 
نام ها و برندهای مختلف دیگری ختم می شود.

می دانــم لینک گذاشــتن در یــک مطلــب چاپی 
کاری عبــث اســت، امــا اگــر بخواهیــد بهتــر 
بدانید کــه دربــاره چه چیــزی صحبــت می کنم 
www.rowntrees.co.uk/the-« لینــک
rowntrees-story« را نصفه و نیمــه هــم 

ســرچ کنید، به صفحه مورد نظر من می رســید. 
صفحــه ای کــه در آن تاریخ 160 ســاله یــک برند 
شیرینی ســاز شــرح داده شــده اســت. برای من 
همیشه ســؤال بوده که راز ســالخوردگی برندها 
چیست؟ چطور جاه طلبی رشد و تغییر و ماندن 
و نوآوری در میان چند نسل مدیران یک شرکت، 
کارخانه یا برند حفظ می شود تا در چرخه سخت 
بازار و رقابت و البته بحران های مختلف، حذف 
نشــوند. همیشــه بــا خــود فکــر می کنم بعــد از 
بنیان گــذار اول یا دومیــن مدیرعامل یــک برند، 
چطور انگیزه رشــد و ماندن و بزرگی برای برندها 

هنوز می تواند برقرار باشد؟! 
غبطه برانگیــز  البتــه  و  شــیرین  قصــه  از 
Rowntree’s برگردیــم بــه ایــران. بــه برندهــای 
جوانمرگ شــده و برندهــای خاطره انگیــزی کــه 
جز جنــازه  چیزی از آنهــا باقی نمانده اســت؛ به 
برندهایی که گویی در جایــی از تاریخ گیر کرده و 
با زمانه جلــو نیامده اند. در ایران قصــه برندها و 
بزرگی و مانــدگاری آنها از فرمــول  دیگری پیروی 
می کند. گویی زمین خوردن و نابودی برندها یک 
پیش فرض مسلم در ذهن سیاست گذار و مردم 
اســت. اهمیت ماندن و رشد کردن و چندنسلی 
شــدن یــک برنــد هنــوز در اقتصــاد و جامعــه 
کوتاه مــدت ایــران به رســمیت شــناخته نشــده 
است. شــاید با همین فرمول و دیدگاه است که 
می شود تاش برای نابودی کسب وکارهای آناین 
در این روزها هم از ســوی برخی سیاست گذاران 
و هم برخی کاربران عصبانی را درک کرد! کسانی 
که همیشه فکر می کنند باید چیزی را که دوست 
نداریم، بکوبیم و از نو بســازیم. مدام ساختن و 
مدام از صفر شــروع کردن و مــدام حذف و مدام 

نام ها و برندهای نوزاد!

INTROسرآغاز

جامعهکوتاهمدتچطوربرندهایسالخوردهراپسمیزند؟

Rowntree’s را در گوگل سرچ کنید!

رضاجمیلی
سردبیر

@rezajamili

نگرانیهایشدیدازآیندهاقتصاددیجیتالدرتریبونآزادسازمان
نظامصنفیاستانتهران

گالیه های شدید صنف 
آی تی از وزیر ارتباطات: 
کاش فقط کنار ما بودید!

تریبون آزاد صنفی، بعــد از اما و اگر های بســیار و دو بار لغو 
مکان برگزاری آن، باالخره 21 آذرماه با حضور فیزیکی و آناین 
اعضای صنف های مختلف فناوری اطاعات و ارتباطات در 

دبیرخانه ســازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 
برگزار شــد. نشســتی که در آن فعــاالن صنفی 
یک صدا اعام کردند وزارت ارتباطات و در رأس 
آن عیسی زارع پور نمی خواهد صدای اعتراض 

و مشکات این بخش را بشنود.
در این جلســه برخی حاضــران به جز اشــاره به 
مشــکاتی که محدودیت اینترنت ایجاد کرده 
و خسارتی که این اتفاق برای اقتصاد کشور رقم 
زده، به موضــوع بازداشت شــدگان صنــف فاوا 
اشاره کردند و اینکه حتی آزادی برخی از آنها با 

قرار وثیقه بسیار نگران کننده است.
بیشــتر از هر چیــز، شــرکت کنندگان از حاضر نشــدن وزیر 
ارتباطات در این جلسه شکایت کردند و گفتند لغو چندباره 
برگزاری این نشست در سالن های وزارت ارتباطات به روشنی 
نشــان می دهد که وزیر ارتباطات نمی خواهد صدای آنها را 

بشنود.
در ابتدای این جلسه حسین اسامی، رئیس سازمان نظام 
صنفی رایانه ای تهران ضمن ابزار تأسف و معذرت خواهی از 
شرکت کنندگان بابت تغییر چندباره مکان برگزاری جلسه 
»تریبون آزاد صنفی« گفت: »این رویداد که قرار بود در سالن 
شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شود، به علت چکه آب 
از سقف این مجموعه، به پژوهشگاه ارتباطات منتقل شد، 
اما در نهایت پژوهشگاه هم اجازه برگزاری جلسه را به دالیلی 
نداد و جلسه در دفتر ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان 

تهران برگزار می شود.«
اسامی اعام کرد: »حس ما این است دولت موافق برگزاری 
چنین جلسه ای هم نبود، در نهایت محمدامین آقا میری، 
رئیس رگوالتوری پیگیر برگزاری این جلسه بود و مشخص 

نیست در این جلسه حاضر شود یا خیر.«
با این حــال این جلســه بدون حضــور نماینده ای از ســمت 
وزارت ارتباطات شروع شد. در ابتدای جلسه حامد معین فر، 
نایب رئیس کمیسیون مراکز داده سازمان نصر با ابزار تأسف 
از حضور نداشــتن نماینــده دولــت در این نشســت، اعام 
کرد که  دیگر هیچ امیدی بــه وزارت ارتباطات که خانه پدری 

فعاالن صنف است، وجود ندارد.
معین فــر بــا انتقــاد از رفتارهــای وزیــر در خصــوص 
محدودیت های اینترنت در چند ماه گذشــته گفت: »وزیر 
هیچ واکنشــی به محدودیت اینترنت نــدارد و حتی به نظر 
می رسد با طرح هایی مانند »صیانت« همراه است. همان روز 
اول نشستن زارع پور بر صندلی وزارت، ایشان مصاحبه هایی 
کردند و گفتند در شبکه های مجازی فعالیت خاصی ندارند 
و مشخص بود که رشد این فضا برای ایشان اهمیت ندارد.«
به باور معین فر، راه انــدازی پروژه فیبر نوری از ســمت وزارت 
ارتباطات هم نمایشی بیش نیست و می خواهند با این کار 
فرصت بخرند تا شــبکه ملی اطاعات تکمیل شود و دیگر 

هیچ ارتباطی به خارج وجود نداشته باشد.
علــی حاجــی زاده، دیگــر فعــال صنفــی گفــت: »مــا بایــد 
درخواســت عــزل وزیــر را داشــته باشــیم. ایــن وزیــر، وزیــر 
مناسب صنف نیســت و نمی تواند این حوزه را 

مدیریت کند.«
محمدحسن سمتی، عضو کمیسیون آموزش 
و پژوهــش نظــام صنفــی رایانــه ای هــم در ایــن 
نشست به اینکه کسی صدای بخش  خصوصی 
را نمی شنود، اعتراض کرد. او در این مورد گفت: 
»نســبت به وزیر انتقاد داریــم. منظورمان این 
نیســت که چرا به نفع فــان گروه یا گــروه دیگر 
حــرف نمی زند، بلکــه انتقادمــان این اســت که 
حرف نمی زنــد. اینکه وزیــر کاً ســکوت کند، از 

عجایب جمهوری اسامی است.«

 وقتی جایگاه فناوری اطالعات در حاکمیت 
مشخص نیست

محمــد آذری،  رئیــس کمیســیون زیرســاخت مراکــز 
داده ســازمان نصــر تهــران در اظهــارات خــود بــه قطعــی و 
محدودیت های اینترنت اشاره کرد و اینکه چنین تصمیمی 
باعث توقف فعالیت بسیاری از کسب وکارها شده است. او 
در این جلسه گفت کمترین اثر محدودیت روی اینترنت این 
بوده که دورکاری و انجام پروژه های بین المللی را با مشکل و 

اختال مواجه کرده است.
او ســپس با اشــاره بــه فیلترینگ در کشــور گفــت:  »بحث 
فیلترینگ این است که آیا بعد از این همه مدت، اثربخشی 
داشت؟ آیا با جمع تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که 
داشت، باز هم این راهکار اثربخش است؟ یک کار می کنیم، 
صدها تبعــات دارد؛ مثل تبعیــض در فیلترینگ کــه در هر 
اپراتور به یک شــکل پیاده ســازی می شــود و نتیجــه آن هم 

ناامیدی و اعتراض کاربران و کسب وکارهاست.«
آذری در ادامــه با انتقــاد از طبقه بندی اینترنــت اعام کرد:  
»طبقه بندی دسترسی به اینترنت در شــورای عالی فضای 
مجازی دیده می شود که برخی دسترسی به اینترنت نداشته 
باشند. آیا نباید وزیر و سازمان فناوری اطاعات در این زمینه 
اعتراضی کنند؟ اگر با قطع اینترنت امنیت برقرار می  شود، 
پس باید جلوی نشر قلم و کاغذ را هم بگیریم که شب نامه 

پخش نشود.«
او با انتقاد از اینکه در زمینه ایجاد محدودیت روی اینترنت از 
متخصصان نظری گرفته نمی شود، از به  خطر افتادن حریم 
شــخصی کاربران در این فضا انتقاد کرد و سؤاالتی در مورد 
امنیت ســایبری پیام رســان های داخلی پرســید. در نهایت 
هم اعام کرد با این راهی که وزارت ارتباطات می رود، گویا به 

گذشته برمی گردیم.
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که محدودیت اینترنت پیش روی نیروی انسانی گذاشته، 
اشاره کرد که از مشــکات قدیمی صنف هم بوده است. او 
در این مورد گفــت: »مهم تریــن چالش پیــش روی صنف، 
بحث نیروی کار متخصص است. چه راهی پیش رو داریم 
وقتی نیروی کار یا مهاجرت می کند یا به سمت فریلنسری با 
خارج کشور می رود؟ دائم در کشور مشکات امنیتی داریم 
و هر هفته و هر مــاه یک ســازمان و ارگان هک می شــود. در 
این شرایط اگر نیروی انسانی متخصص برای حل و عبور از 
بحران نداشته باشیم، چه کاری می خواهیم انجام دهیم؟«

او همچنین از گرفتن مجوزهای بی پایان برای کسب وکارها 
انتقاد کرد و ادامه داد: »به داد شرکت های حوزه آی سی تی 
برســید. یــک مدیر فعــال بــه جــای اینکــه تمرکــزش را روی 
کارش بگذارد، بایــد تمام دغدغه اش بحــث گرفتن مجوز از 
صنف های مختلف و... باشــد. کی قرار است به داد صنف 
خودمان برسیم؟ هر زمان خواستیم صحبت کنیم، گفتند 
وقتش نیست!« او تأکید کرد بیشتر از همه در حال  حاضر 

الزم است سازمان نظام فنی کشور تقویت شود.

 آمارهایی که غلو شده اند
IPTVو VOD محمد صــراف، نایب رئیــس انجمن صنفــی
ها به مشکات کسب وکارها با شروع محدودیت اینترنت 
و فیلتر اینســتاگرام اشــاره کرد و گفت: »بیشتر تبلیغات و 
فروش کسب وکارها از طریق اینستاگرام انجام می شده که 
حاال به مشــکل خورده اند. آنها بیشــتر تبلیغات فیلم های 
خود را از طریق اینستاگرام انجام می دادند، چون راه تبلیغی 

دیگری نداشتند.«
او در ادامه با اشاره به محدودیت های اینترنت گفت:  »باید 
نــگاه امنیتــی از روی اینترنت برداشــته شــود و در زمانی که 
فضای کشور امنیتی است، پروتکل مخصوص وجود داشته 
باشــد، نه اینکه یک دکمــه را بزننــد و کل اینترنت کشــور را 

قطع کنند.«
صراف با اشاره به افت بین 20 تا 40درصدی درگاه های فروش 
تأکید کرد که به صورت ســنتی همه در اینســتاگرام تبلیغ و 
خرید می کردند و فیلترینگ آن، همه چیــز را به هم ریخته 

است.
صراف در ادامه گفت که در حال  حاضر تنها نهادی که امروز 
می تواند روی تصمیم  سازی  ها تأثیرگذار باشد، سازمان نظام 
صنفی رایانه ای اســت و دلیل حرفش را هم جایگاه قانونی 
محکم ســازمان و دسترسی  وســیع به بخش های مختلف 

اعام کرد.
او افزود: »برخی مســئوالن کشــور هنوز گزارش خســارت و 
ضرر کســب وکارها را باور ندارند و آن را غیرواقعی می دانند 
و همین امر باعث تصمیم گیری های غلط و لطمه به صنف 

می شود.«
صــراف همچنیــن بــا اشــاره بــه آمارهــای اشــتباه در مــورد 
کاربران پیام رســان ها، آن را غلوشده دانســت و توضیح داد: 
»گزارش های اشــتباهی در فضای حکمرانی کشور رد و بدل 
می شــود که تصمیم ســازی در ارکان مختلف کشــور بر پایه 
همین آمارهاســت. صنف باید این دیدگاه را درست کند و 
با شفاف ســازی بهتر، مســیر درســت را به حاکمیت نشان 

دهد.«

 آقای وزیر نمی خواهد گوش کند
هاتف خرمشاهی، مدیرعامل شرکت خدمات و راهکارهای 
دیجیتــال و داده و همچنیــن رئیــس ســابق مرکــز تحــول و 
نوآوری دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در این نشست شاید 
تند ترین انتقادها را به وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات و 
بی توجهی اش به این صنف مطرح کرد. او بارها در حرف های 
خود اعام کرد که وزیر ارتباطات دیگر نمی خواهد حرف های 
این صنــف را بشــنود. خرمشــاهی در همین زمینــه به لغو 
چندباره برگزاری این نشست در وزارت ارتباطات اشاره کرد 
و گفت که این کار وزارتخانه یک پیام واضح برای اهل صنف 

است و آن اینکه نمی خواهیم صدای شما را بشنویم.
او در این مورد گفت:  »گویا آقای وزیر دیگر نمی خواهد گوش 

کند. اتفاقات اخیر حال همه ما را بد کرده و این رفتاری که با 
نهاد صنفی می شــود، پیغام خوبی نمی دهد. صنف به جز 
خویشــتن داری و صرف جوانی برای ســاختن آینــده، کاری 
نکرده اســت. هزینه فعالیت هــای صنفی آن قدر بــاال رفته 
که نسل دوم و ســوم نظام صنفی از تحرکات صنفی ناامید 

شده اند.«

 امنیتی که به خطر افتاده است
بهنــاز آریــا از کمیســیون افتــای ســازمان نصــر تهــران هــم 
اظهارات خود را بــا انتقــاد از وزارت ارتباطات شــروع کرد. او 
هم به انتقاد از جابه جایی برگزاری نشست پرداخت و گفت 
وقتی دولت در چنین نشستی حضور پیدا نمی کند، دیگر 

انگیزه ای برای من باقی نمی ماند.
او با اعــام اینکه محدودیت اینترنت ســبب شــده امنیت 
فضای مجازی و اطاعات در کشــور بــه خطر بیفتد، گفت: 
»با این محدودیت ها امنیت کشور در فضای مجازی از بین 
رفته و ما حتی امکان به روزرســانی یک سیستم خودمان را 
نداریم. افزایش استفاده از فیلترشکن هم وضعیت را بدتر 

کرده است.«
آریا بــا انتقاد از اظهــارات وزیر که پیوســته می گوید رفع 
محدودیت  اینترنت دست او نیست، ادامه داد: »وقتی 
وزیر از ابتــدای محدودیت ها می گوید چیزی در دســت 
من نیســت، چرا ما انتظار داریم در این نشســت باشد 
و چرا اصاً به این نشســت دعوت می شــود کــه نیاید؟! 
مــا بایــد از مراجــع تصمیم گیر دیگــری که نقــش دارند، 

دعوت کنیم.«
آریا در پایان صحبت های خود این سؤال را مطرح کرد که 
آیا به آنها اجازه فعالیت داده می شود یا خیر؟ او در این 
مورد گفت: »اگر قرار است در تصمیم ها نقشی نداشته 
باشــیم و محدودیت ها ادامه داشته باشــد، به ما اعام 
کنند تا شغل مان را عوض کنیم و سراغ شغل ساده تری 
برویم. مــا به خاطر ایــران و دغدغــه ملی مانده ایــم و کار 
کرده ایم. اگر قرار است درخواست و مطالبات ما جوابی 

نداشته باشد، سراغ کارهای پول سازتر برویم.«

 از پتانسیل صنف استفاده کنیم
میاد جهانــدار، مدیرعامــل باهمتا، به عنوان یکــی دیگر از 
افرادی که پشت تریبون رفت، اعام کرد به جای رفتن سراغ 
دولت برای حل مشــکات، باید از پتانســیل خود صنف با 

نزدیک به هشت  هزار عضو استفاده کرد.
او در این جلسه گفت: »اگر صنف قدرت داشت، نماینده ای 
از حاکمیت اینجا بود. این را باید قبول کنیم که قرار نیست 
صدایی شنیده شود. نگاه و پتانســیل باید داخل صنف با 

هشت هزار عضو و فارغ از حاکمیت باشد.«
جهاندار با اشــاره به اینکه در این جلســه مدام گفته شــده 

کسب وکارها با محدودیت اینترنت به مشــکل خورده اند، 
اعــام کــرد: »مــا اگــر بگوییم فقــط فعــال صنفی هســتیم 
و چشــم را بــر وقایــع جامعــه ببندیم، شــبیه فوتبالیســتی 
می شــویم کــه می گویــد مــن فقــط فوتبــال بــازی می کنــم و 
نتیجه اش را هم دیدیم چه شد. اینکه بحث ها روی مشکل 
کسب و کارهاست، مرا آزرده خاطر می کند. باید اولویت بندی 
کنیم. عزیزان بازداشت شده را نباید فراموش کرد و آزادسازی 
با وثیقه این عزیزان هم حتی موضوع نگران کننده ای است. 

باید اهمیت بیشتری به این پدیده داده شود.«
به باور او ادامه محدودیت اینترنت بحران خیلی جدی در 
ایران ایجاد خواهد کرد و »مــرگ اقتصاد دیجیتال« کاماً 

عیان است.
حســین ریاضی، رئیس ســندیکای مخابرات ایران و یکی 
از باسابقه ترین فعاالن صنف آی سی تی نیز اعام کرد که 
در حال  حاضر باید بیشــتر از گذشته تمرکز روی استفاده 
از توان بخش  خصوصی باشد. ریاضی در این مورد گفت: 
»انجمن هــای صنفــی می توانند یار کشــور باشــند، چون 
نگاه ملی و تخصصی دارند. چرا کاری به انجمن ها واگذار 
نمی شود و دولت خودش را موظف نمی داند نگاه تخصصی 

را از انجمن تخصصی بگیرد؟«
او ادامه داد: »شبکه های اجتماعی می خواهند ارتباطات 
را فارغ از مکان فیزیکی افراد شکل بدهند و نباید محدود 
به فیزیک داخل یک شهر یا کشور باشند. فضای مجازی 
یعنی ارتباطات بین المللی و اگر این ارتباطات محدود شود، 
در روابط اقتصادی و صادرات ما محدودیت ایجاد می کند. 
همه ما می خواهیم شرایطی باشد که کســب و کارها رونق 
پیدا کنند و الزمه این موضوع، برقراری ارتباطات بین  المللی 

است.«
در پایان جلسه صادق فرامرزی، سرپرست دبیرخانه نصر 
کشــور به انتقاد از اجبــار اســتفاده از پلتفرم هــای داخلی 
پرداخت و گفت: »نمی توان برای پلتفرمی مانند اینستاگرام 
یک جایگزین داخلی پیــدا کرد و هیچ  کــس هم نمی تواند 
مســئولیت ابزار داخلــی را قبول کند. مگر کســی باهایی 
را که ســر آپارات بــه خاطر انتشــار محتــوا آمــده، فراموش 
کــرده اســت؟ در ایران همیشــه بیشــتر از همه بــه مدیران 
پلتفرم های داخلی سخت گیری می شود و به همین دلیل 
هم پلتفرم هــای داخلی خوبــی در حوزه شــبکه  اجتماعی 
نمی توانــد شــکل بگیــرد؛ چراکــه زیــر تیــغ نظارت شــدید 

خواهد رفت.«
فرامــرزی در ادامــه از تــاش بــرای ارتباط گرفتــن بــا وزارت 
ارتباطات گفت و اینکه پیوسته به در بسته خورده اند. او در 
این مورد گفت: »از وزیر ارتباطات خواستیم کنار ما باشد و 
گفتیم می دانیم تصمیمات بر عهده شما نیست، اما کنار 
ما باشید تا شرایط را درست کنیم، ولی این ارتباط به درستی 

شکل نگرفته است.«

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

NEWSخبر

حمایت پی پینگ از 
کسب و کارهای آسیب دیده

از  حمایــت  جهــت  در  پی پینــگ 
کســب و کارهای آســیب دیده اســتفاده از 
درگاه پرداخت خود را برای کاربران جدید، 

به مدت سه ماه رایگان کرد.

انتخابات کمیسیون لندتک
علیرضــا هوشــمند از پلتفــرم 
»قســطا« به عنــوان رئیــس کمیســیون 
لندتک و محمدسعید ابراهیمی از پلتفرم 
»دیجی پــی« به عنــوان نایب رئیــس ایــن 

کمیسیون انتخاب شدند. 

فیلتر کامل فضای مجازی؟
هرچند وزیــر کشــور اعــام کرده 
بــود: »فضای مجــازی به طــور کامل فیلتر 
می شود«، وزارت کشور در اطاعیه ای این 

خبر را تکذیب کرد.

رایتل مشکل مالی داشت
عیسی زارع پور در مورد نامه رایتل 
دربــاره مشــکات مالــی اش گفتــه عده ای 
تاش دارند ضعف های مدیریتــی خود را 
گردن اتفاقات اخیر بیندازند. شرکت رایتل 

از گذشته مشکات مالی داشته است. 
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

چه کسی
یادداشتینسبتاًبلنددربارهاینروزهایماوتصویرمغشوشآینده

وراهبرونرفتازاینوضعیتآچمز

 لبخند می زند؟

هفته گذشــته با پیگیری نهادهای صنفــی و فعاالن حوزه 
فناوری، آقای امیرعمــاد میرمیرانی )جــادی( از زندان آزاد 
شــد. فعاً قرار بازداشــت او بــه قــرار وثیقه تبدیل شــده و 
امیدواریم در دادگاه حکم برائت او صادر شــود. تصویری 
از او جلوی در زندان منتشــر شــد که با لبخند بــه دوربین 
نگاه می کرد. این تصویر بازتاب گسترده ای در میان اهالی 
فناوری داشت؛ بسیاری این لبخند و این روحیه مثبت او 

را ستایش کردند. 
در شــرایطی هســتیم کــه در ماه هــای گذشــته بــه گفتــه 
شــورای امنیت کشــور بیش از 200 نفر از مردم جان خود 
را از دســت داده انــد. بــه روایــت شــاک این طیف شــامل 
»شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، 
افراد بی گنــاه قربانی پروژه کشته ســازی گروهک ها، مردم 

بی گناهــی کــه در شــرایط به هم ریختگــی 
امنیتــی جــان باخته  انــد، اغتشاشــگران و نیز 
عناصر ضدانقاب مسلح عضو گروهک  های 
تجزیه طلــب« اســت. از هــر زاویه ای کــه نگاه 
کنیم، دچــار یک غم ملــی هســتیم و برخی با 
اهداف خود، از این غم سوءاستفاده می کنند. 

 خطر توقف زندگی و کار در ایران
به نظر می رسد طبق یک توافق نانوشته، همه 
آنهایی که در این کشــور خلق ارزش می کنند، 

باید کارشان را متوقف کنند و در مرحله بعد تابع منویات 
و فرمان های کســانی باشــند که در خارج از ایــران و به طور 
خاص در لندن و نیویورک نشسته اند. آنهایی که در خارج 
از ایــران و در شــبکه های ماهــواره ای فعالیــت می کننــد، 
در حال انجــام اضافه کاری هســتند و روان مــردم را تحت 
تأثیر خود قرار داده اند؛ آنها تــاش می کنند غم ملی را به 
فلج شدگی ملی تبدیل کنند. در کنار همه مطالبات برحق 
مردم و خشــم و عصبانیتی که بخش اعظمی از آن ناشی 
از نارضایتی موجه از شــرایط اقتصادی-اجتماعی کشور 
اســت، عده ای برای پیش بــردن اهداف خود تــاش دارند 
مطالبات مردم را مصادره کنند. این عده هم شامل برخی 
تندروهــای داخلــی می شــوند و هــم همان گونه که اشــاره 
کردم خارج نشــینانی که بر طبل توقف کامــل زندگی و کار 

در ایران می کوبند.
در ایــن شــرایط ســخت ترین کار دعــوت از مــردم بــرای 
بازگشــت بــه زندگــی عــادی اســت؛ چــون شــرایط عــادی 
نیســت. این کار ســخت را وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، 
در همــان روز انتشــار تصویر لبخنــد زندانی تــازه از زندان 
آزادشــده انجــام داد؛ او از خواننــدگان کشــور خواســت 
کنســرت های خــود را برگــزار کننــد، شــاید کــه شــادی بــه 
میان مــردم برگــردد. ایــن درخواســت در شــرایطی مطرح 

می شود که تا پنج ماه پیش هر تاشــی برای برگزار نشدن 
کنســرت ها انجام می شــد؛ به عنوان نمونه تقریباً پنج ماه 
پیش کنســرت ســیروان در اهواز توســط بلندگوهای روی 
وانت لغو شد؛ کنسرتی که بلیت های آن فروخته شده بود 
و مردم هم بــرای حضور در آن آمده بودنــد. هرچند همان 
زمان نیز از این خواننده دلجویی شــد، ولــی در نهایت آن 
کنسرت برگزار نشــد. چه شده اســت که حاال وزیر ارشاد 
از خوانندگان می خواهد کنسرت های خود را برگزار کنند؟ 
آیا واقعاً وزیر و دیگــر تصمیم گیران که چنین دعوت هایی 
می کنند، برنامه ای برای مهار تندروهای داخلی که بانیان 
لغو کنسرت ها و ایســتادن در برابر شادی و زندگی بودند، 
در چنته دارند، یا باید اینها را مُسکن های زودگذر قلمداد 

کنیم؟

 گیــر افتــادن زندگــی در موجی از 
تندروی ها

در شــرایطی قــرار داریم کــه برخــی بازیگران و 
مجریان سال های اخیرِ پروژه های دارای بودجه 
بیت المــال، امــروز در خــارج از ایــران چهــره 
دیگــری برای خــود انتخــاب کرده اند. کســانی 
کــه تــا چنــد روز قبــل از هیــچ پــروژه دولتــی و 
حاکمیتی نمی گذشتند و تاکنون کوچک ترین 
موضع انتقــادی در برابــر هیچ چیــزی نگرفته 
بودند، ناگهــان به یک مبــارز تبدیل شــدند و بــا تندترین 

ادبیات حرف می زنند.
در این شرایط که از زمین و زمان می خوریم، چه باید کرد؟ 
چه کار باید کرد کــه لبخند به لب مــردم باز گردد و صدای 
آنهایی که راهکارهایشــان رادیکال اســت، این قدر بلند و 
گوش خراش نباشد. پاسخ سخت نیست؛ به  مردم میدان 
بدهیم. کار را به مردم بســپاریم، در فضای اقتصاد هم به 

بخش خصوصی واقعی میدان بدهیم.
اگر می خواهیم روبیکا، بله، ســروش و ایتــا در میان مردم 
محبــوب شــوند و رشــد کننــد، راهش بســتن واتــس اپ و 
اینســتاگرام نیســت. اگــر می خواهیــم آپــارات و فیلیمــو 
در ایــران رشــد کنند، راهــش بســتن یوتیوب نیســت. اگر 
می خواهیــم دیجــی کاال و اســنپ در ایــران رشــد کننــد، 
راهش بستن نیســت؛ چه بســا مدیران این کسب وکارها 
هم موافــق ایده بســتن برای رشــد کــردن کســب وکارهای 

داخلی نیستند. 

 مردم باید مرکز همه چیز باشند
مــا بایــد تمرکــز را بــه داخــل ایــران و کســانی بیاوریــم کــه 
همین جــا کار می کننــد. کانون توجــه باید مردمی باشــند 
که همین جــا زندگــی می کنند. همــه دنیا مســائلی دارند 
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که باید بــر آنها تمرکــز کــرده و آن را حل کنند. هیچ شــهر 
و هیــچ کشــوری در دنیــا نیســت کــه مســئله نداشــته 
باشــد. مسئله داشــتن آنها به معنای مسئله نداشــتن ما 
نیســت. شــهرهای دنیا به کمک رســانه، تصویــری زیبا و 
دوست داشــتنی از خودشــان می ســازند، ولــی همــه ایــن 
شــهرها الیه هــای پنهانــی دارنــد کــه در انبــوه محتواهای 
جــذاب دربــاره ایــن شــهرها گــم می شــود. بــرای دیگــران 
زیبایی هــا را نشــان می دهنــد و خودشــان بــه مســائل 
خودشان می پردازند. این موضوع در خصوص ما برعکس 
شــده اســت؛ در میان انبوه مطالب منفی، اندک مطالب 
مثبت هم گم می شود؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت در 
شرایطی که صدا به صدا نمی رسد، نجوا شنیده شود. در 
مورد مسائل اجتماعی چیزی که برخی فراموش می کنند 
ایــن اســت کــه نمی تــوان بــا روش هــای قهــری، دفعتــی و 

ضربتی مسئله اجتماعی را حل کرد.
اگر امروز به این نقطه رسیده ایم که پیام های منفی درباره 
ایران و زندگــی در ایــران با این شــدت رزونانس می شــود، 
تقصیــر شــبکه های اجتماعــی و اینترنــت نیســت؛ ایــن 
نتیجه سال ها درک نکردن منطق جهان و اصرار بر منطق 

خودمان است. 

 دسترسی آزاد راه حل است نه محدودیت 
حاال اگــر متوجه شــده ایم این منطق اشــتباه اســت، پس 
راه درســت چیســت؟ اگــر متوجــه شــده ایم کــه بایــد بــا 
راهــکار نوینی به ســراغ مســائل برویــم، شــرط اول ایجاد 
دسترســی آزاد بــه همــه آن چیزهایــی اســت کــه تصــور 
می کنیم با بستن شان مسئله حل می شود. با بستن یک 
خیابان رفت و آمد به تعلیق درنمی آید، فقط مردم را روانه 
خیابان های دیگر می کنیــم  و اگر خیابان هــای دیگر را هم 

ببندیم، مردم به سراغ کوره راه ها می روند.
مــا در شــرایطی می توانیــم در ایــران خلــق ارزش کنیــم که 
مردم انگیزه کار کردن و خلق ارزش داشــته باشند؛ زمانی 
که کارشان دیده می شــود. کســانی که در این آلودگی هوا 
نفس می کشــند و همه این شــرایط بد را تحمل می کنند، 
قهرمان هــای ایــن کشــور هســتند و همــه نگاه هــا بایــد به 
ســمت آنها باشــد، نه آن کســانی که در لنــدن و نیویورک 
نشسته اند و برای دیگران نسخه می پیچند؛ دغدغه آخر 
هفته ایــن افراد حتی از کشته شــدن مردم ایران برایشــان 

مهم تر است.

چــه بایــد کــرد؟ دسترســی آزاد بــه اینترنــت، تقویــت 
رســانه های بخــش خصوصــی، توســعه دانــش و علــم 
روزنامه نگاری نوین، اجازه دادن به خبرنگاران داخل ایران 
برای فعالیت در تمام حوزه ها و مصونیت دادن به آنها. باز 
کردن سرویس هایی که بسته شــده اند و همزمان تقویت 
کســب وکارهای داخلی. در میان کســب وکارهای داخلی، 
هم خصوصــی و خصولتــی و دولتی، همــه را بایــد به یک 
چشم دید. از ابر آروان و دیجی کاال گرفته تا روبیکا و ایتا و 
بله، از اسنپ و تپسی گرفته تا شاتل و آسیاتک، از همراه 
اول گرفته تا ایرانسل و رایتل، همه و همه باید با یک چشم 
دیده شوند. تنظیم گر و رگوالتور باید تمام تاش شان را به 
کار گیرند تا کسب وکارهای داخلی رشد کرده و بتوانند در 

چهارچوب قانون فعالیت کنند.

 بخش خصوصی واقعی را دریابیم
قاعدتاً در شــرایط برابر بخش خصوصــی واقعی می تواند 
رشــد کنــد و از بــازار ســهم بگیــرد. اگــر بخــش خصوصی 
واقعی رشــد کنــد، لبخنــد بــه لب هــا باز می گــردد، آن هم 
بعد از گذراندن این روزهای ســخت. خصم ما به درســتی 
متوجه شــده که نقطه کانونی امید کجاســت و اگر در این 
مــدت در میــان همــه فعالیت هــای خــود کســب وکارهای 
داخلی، خصوصاً بخــش خصوصی را آمــاج حمات قرار 
دادند، از این رو بود که می دانســتند در سال های گذشته 
چه امیدی در دل بســیاری کاشته شده اســت؛ آنها امید 
را هــدف گرفته انــد و می خواهنــد آنهایــی که در ایــران کار 
می کنند، هیــچ تصویر روشــنی از آینده نداشــته باشــند. 
برای عبــور از این روزهای ســخت باید تصویر روشــن ملی 
برای همه خلــق کرد و ایــن تصویر بــا دســتور و از باال خلق 
نمی شود؛ این تصویر زمانی کارایی خواهد داشت که همه 
مردم نقش شان در ساخته شدن آن را ببینند و درک کنند. 
اگر وزیر ارشاد می خواهد خوانندگان کنسرت برگزار کنند، 
نباید به نقطه ای برسد که درخواست کند؛ وقتی کنسرتی 
لغو می شــود، بایــد محکم بایســتد تــا آن کنســرت برگزار 
شود. حاال که دیگر خیلی دیر شده، ولی ماهی را هر وقت 

از آب بگیرید، می میرد!
کســی لبخنــد می زند کــه تصویــر روشــنی از آینــده دارد؛ 
فرصت هــا را از دســت ندهیــم، کانــون توجــه را بــه داخل 
کشــور برگردانیم و اجازه دهیــم فرزندان این کشــور بدون 

ترس و لکنت زبان آینده را بسازند.

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید

POINT OF  VIEWدیدگاه

بر خاف بسیاری از افراد من با اینکه زنان کشورمان 
نقش چندانی در اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم 
نوآوری نداشــته اند، خیلی موافق نیســتم. اتفاقاً 
بانــوان موفــق بســیاری در عرصه هــای مختلــف 
اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور داریم که با غلبه 
بر موانع فرهنگی و اجتماعی موجود، توانسته اند 
بــه جایــگاه مناســبی در اقتصــاد دیجیتــال و 

کسب وکارهای فناورانه دست یابند. 
در واقع به قول سهراب ســپهری، چشم ها را باید 
شســت، جور دیگــر باید دیــد. اگــر نگاه مــان را به 
تاش ها و موفقیت های زنان عــوض کنیم و نیمه 
پر لیوان را ببینیم، برای نســل جدید بانوان فعال 
در اکوسیستم، انگیزه بیشــتری ایجاد می شود و  
در نتیجه راه روشن تری پیش پای آنان قرار خواهد 

گرفت.
درست است که موانع و مشکات پیش پای زنان 
بیشتر از مردان بوده، ولی زنان ایرانی برای رسیدن 
بــه جایگاهــی کــه درخــور تاش هایشــان باشــد، 
خیلی تاش کرده اند و با غلبه بر چالش ها، در حال 
کاهش فاصله موجود بین مردان و زنان در فضای 
کســب وکاری هســتند. به بیان دیگر بانوان ما در 
اکوسیســتم نوآور از فرصت ها استفاده و حضور 

خود را تثبیت کرده اند.

 باید از نگاه جنسیتی دوری کرد
مهم ترین مانع پیشروی زنان در این اکوسیستم، 
مسائل فرهنگی و اجتماعی است که البته به مرور 
زمان کمتر شده اند. شاید این چالش های فرهنگی 
و اجتماعی در زمان و شرایطی به وجود آمده اند که 
اتکای اقتصــادی جامعه و خانواده به مــردان بود. 
زمانی تکیه به مردان بــرای اداره جامعه و اقتصاد 
کفایت می کرد و مؤثر بود، ولــی با تغییر جامعه و 
تحوالت دیجیتالی و افزایش بحران های اقتصادی 
در ایران و جهان، مردان هم به این نتیجه رسیده اند 
که نگاه جنسیتی به مدیریت اقتصادی جامعه، 
پاسخگوی حل مشــکات نیســت و باید فارغ از 
نگاه جنســیتی به ایده های جدیــد و رویکردهای 
نو در مدیریت کسب وکارها میدان داد. به عبارت 
دیگر باید از پتانسیل بانوان برای تملک و مدیریت 
موفق بنگاه های کسب وکار به نفع رشد اقتصادی 
جامعه بهره مند شــد. این موضوع به کشــورهای 
توسعه یافته محدود نمی شود و در کشورهای در 
حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در آسیا و آفریقا 

نیز قابل مشاهده است.

 مقــررات و قوانیــن نتیجــه عکــس 
داشته اند

یکی از مؤلفه های مهم بازدارنده در ارتقای جایگاه 
زنان در کسب وکارهای مختلف، نرخ تحصیات 
عالی آنان بود که خوشــبختانه در سال های اخیر 
رشد داشته و حتی در برخی حوزه ها از مردان هم 
پیشی گرفته است. همین عامل باعث شده بانوان 
ایرانی انگیزه و اعتمادبه نفس الزم برای رسیدن به 
جایگاه مناسب در اقتصاد کشور را، مخصوصاً در 
بخش های نوظهور اقتصاد مثل اقتصاد دیجیتال 

و حوزه های بکر و نوآورانه داشته باشند.
عامل تأثیرگذار دیگر در این امر مقررات و قوانینی 
است که در اصل با هدف حمایت از بانوان طراحی 
و اجرا شــده، ولی در عمل به نتیجه دیگری منتج 
شده اســت. این قوانین و مقررات باعث شده اند 
کارفرمایان و سرمایه گذاران کسب وکارها همیشه 
به نیروی کار بانوان به عنوان یک نیروی موقت و غیر 
قابل اتکا نگاه و از ســپردن امور مهــم و ضروری به 

آنان خودداری کنند.

شــبکه های  نقــش   
ایجــاد  در  اجتماعــی 

مشاغل خانگی
شــبکه های اجتماعــی راهــکاری 
بســیار عالی پیش پای فعــاالن زن 
قــرار داد و باعــث شــد آن دســته از 
بانــوان کــه امــکان حضور مســتمر 
در جامعه را ندارنــد، از این فرصت 
استفاده کرده و توانایی های خود را 

در ایجاد شبکه تولید، تأمین و توزیع کاالها نشان 
دهند و بخش مهمی از بار مســئولیت اقتصادی 

جامعه را به دوش بکشند.
این راهکار نه تنها مشاغل خانگی ایجاد کرد، بلکه 
باعث درگیر شدن شبکه ای از مشاغل غیرخانگی 
هم شد. در واقع شبکه های اجتماعی نقش خود 
را در ایجاد اشتغال هم برای زنان و هم برای مردان 

به خوبی ایفا کرده اند.
امیدوارم با توجه  به منافــع اجتماعی و اقتصادی 
که این شبکه ها برای مشاغل خانگی و غیرخانگی 
داشته، محدودیت ها و فیلترینگ برطرف شوند تا 
فعاالن اقتصادی بتوانند از سرمایه گذاری های مالی 
و تخصصی خود در این حوزه که سال ها زمان برده 
تا به ثمر بنشیند، به خوبی استفاده کنند و جامعه 

را هم از منافع آن بهره مند کنند.

گلنازفائقی
قائم مقام شرکت ایده پردازان 

نوین آرشام

info@
karangweekly.ir
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کسب وکار
B U S I N E S S

استارتاپ اســپید در سال 1396 تأسیس شــد و در کارخانه 
نوآوری آزادی با اخذ مجوز دانش بنیانی خود به سمت ورود 
به صنعت لجستیک قدم برداشــت. پس از گذشت کمتر 
از یک ســال و با نهایی شــدن محصــول، اولین قــدم جهت 
ایجــاد تحــول در این حوزه برداشــته شــد. این اســتارتاپ با 
گذشت بیش از چهار سال اکنون به عنوان یک کسب وکار 
موفق و پویا با بیش از 100 کارمند در تهران و کرج مشغول به 
خدمت رسانی است. به گفته مهناز علمایی، مدیرعامل این 
شرکت، مجموعه اسپید برای ایجاد انگیزه در بانوان توانمند، 
روز 26 آذر )روز ملــی حمل ونقل( با کمک بانــوان تیم اداری 
اسپید بسته ها را به مقاصد متفاوت ارسال کرده است. آنچه 
در پی می آید، گفت و گــوی کارنگ با علمایــی درباره حضور 

زنان در این صنعت و برنامه های آینده اسپید است.

حوزه لجستیک یکی از بخش هایی است 
که کمتر می بینیم خانم ها حتی در الیه های مدیریتی 
در آن فعال باشند. علت چیست؟ شما زمان ورود به 
این حوزه نگران نبودید که به اندازه کافی جدی گرفته 

نشوید؟  
حــوزه لجســتیک به طــور ســنتی در ایــران مردانــه تلقــی 
می شود؛ باربری با کامیون، تریلر، وانت بار و پیک موتوری 
غالباً مردانه هســتند و نحــوه تعامل با چنین اتمســفری، 
عموماً برای بانوان چالش محسوب می شود. ما از ابتدای 
تأســیس به دنبال ایجاد تحــول در این صنعــت بودیم که 
فرهنگ ســازی و تغییــر محدودیت هــای ایــن حــوزه نیز از 
این امــر مســتثنی نیســت و بــا آغوشــی بــاز به اســتقبال 
این چالش رفتیــم. امروزه باافتخار می تــوان گفت بیش از 
نیمی از کارمندان اسپید در بخش های عملیات و ستاد را 
بانوان تشکیل می دهند که در نهایت ظرافت در فرایندها 

عملکردی دقیق تر را از خود به نمایش می گذارند.
شــرایط کنونی وضعیــت اینترنــت و اعمــال محدودیت بر 
شــبکه های اجتماعی به از دست رفتن فرصت های شغلی 
بســیاری منجر شــده کــه تبعــات آن بیشــتر شــامل بانوان 
هنرمند، توانمند و قدرتمند سرزمین مان شده است. در این 
راستا؛ شــرکت اســپید از بانوان دعوت به همکاری می کند؛ 
باشــد که کمکی برای طی شــدن این بازه زمانی سخت برای 
آنها بــوده و نقش کوچکــی در توانمندســازی زن ایرانی ایفا 

کند.

راســتای  در  برنامــه ای  اخیــراً  شــما 
فرهنگ ســازی حضــور زنــان در عرصــه لجســتیک 

داشته اید. در این باره توضیح می دهید؟
مجموعه اسپید در سالیان گذشته همواره در راستای تقویت 
و فرهنگ سازی حضور بانوان در تمامی عرصه ها و همچنین 
در حوزه فعالیت خود کوشــیده اســت. ایــن مجموعه برای 
ایجاد انگیــزه در بانــوان توانمنــد و در راســتای همین هدف 
ارزشــمند، روز 26 آذر )روز ملی حمل ونقــل( با کمک بانوان 
تیم اداری اســپید تعداد 2۵0 بســته را بــه مقاصد متفاوت 

ارسال کرد.
 

آیا اختــالالت اینترنت روی اســپید تأثیر 
گذاشــته اســت؟ با ادامه یافتن این رونــد، ادامه کار 

خود را چگونه می بینید؟
همان طور که مطلع هستید، عدم دسترسی به شبکه های 
اجتماعی، تنها پیامد محدودیت های اعمال شده روی شبکه 
ارتباطی اینترنت نبوده و استارتاپ های زیادی را دچار آسیب 
کرده و در این زمان اندک به شکســت بعضی از آنان منجر 
شده اســت. اســپید نیز این از این قاعده مســتثنی نبوده و 

بی شک دچار آسیب ها و مشکاتی شده، اما بدون هیچ گونه 
حمایت و تســهیات از ســوی نهادها و ارگان هــای مربوطه 

همچنان مسیر خود را باقدرت ادامه می دهد.
 

حوزه های فعالیت و خدمات رسانی اسپید 
بــه چــه صــورت اســت؟ برنامــه ای بــرای توســعه 

جغرافیایی دارید؟
در حــال حاضــر اســپید در حوزه هــای مختلفــی همچــون 
نشریات، تجارت الکترونیک، دارو و درمان، خدمات بانکی 
و غیره در حال خدمات رســانی اســت که تاکنون باافتخار با 
رضایت مندی بیــش از 98درصدی رو به رو بوده ایم. اســپید 
در تاش است با فرهنگ ســازی و توسعه مناسب، راه خود 
را برای ورود بــه حوزه هایی کــه تاکنون بخــش خصوصی به 
علت انحصار و مسائلی از این دست مجال فعالیت در آن را 
نداشته ، هموار کند. ما برای خدمات رسانی بهتر به همراهان 
اسپید همواره در زمینه های مختلف برنامه توسعه ای داریم 
و خواهیم داشــت و تاکنــون در حــوزه گســترش جغرافیای 
فعالیت موفق شــده ایم تا در ابتدای تابســتان 1401 شــعبه 
کرج خــود را افتتاح و افتخار خدمت رســانی به شــهروندان 
استان البرز را داشته باشیم. همچنین خاطرنشان می شود 
که ایــن توســعه جغرافیایی محــدود به این اســتان نبــوده و 
در آینده شــاهد گســترش بیشــتر دامنــه فعالیت اســپید 
خواهیم بود. اسپید با مطالعه نیازها و رفتار همراهان خود 
و بررســی کســب وکارهای موفق دنیا همیشــه در حوزه های 
مالی، فناوری، هــوش مصنوعی و غیــره خــود را قدرتمندتر 
کرده تا حتی نیازهــای آینده همراهان خود را برآورده ســازد. 
برنامه ریزی، امیــد به آینــده و روحیه باالی تیــم مدیریتی و 
کارمندان اســپید به این منجر شــده تا مقابل خود مســیر 

روشنی را برای آینده متصور شویم.

گفتوگوبامهنازعلمایی،مدیرعاملاسپیدکهدرراستایفرهنگسازیحضوربانوان
درهمهبخشهایصنعتلجستیک،برنامهایرابهشکلپایلوتانجامدادهاست

زنان دقیق و توانمند هستند

رویدادهمرسان
فناوریهایدادهپایه

برگزارمیشود

هم نشینی 
 کسب وکارها

و مجلس
رویــداد هم رســان فناوری هــای داده پایــه 
قرار اســت در راســتای رویکردهای اصلی 
مجلــس یازدهــم؛ یعنــی کارآمدســازی، 
و  شفاف ســازی  هوشمندســازی، 
مردمی ســازی مجلــس، به عنــوان حلقــه 
واســط اکوسیســتم نــوآوری بــا مجلــس 

برگزار شود.
هدف از برگــزاری این رویداد، هم نشــینی 
شــرکت های دانش بنیــان، اســتارتاپ ها، 
ســرمایه گذاران، شــتاب دهندگان و دیگر 
ارکان نــوآوری در کنــار نماینــدگان مــردم 
در مجلــس به منظــور حــل مســائل ایــن 
حوزه اســت. از ایــن رو شناســایی، تبیین 
و اولویت بنــدی صحیــح ایــن آســیب ها و 
موانع و بیــان آن به زبان قابــل ادراک برای 
اهالی نوآوری و فناوری گامی اساسی برای 

موفقیت این رویداد است.
در ایــن رویــداد افــرادی چــون رضــا باقری 
اصل، معاون امور مجلس وزارت ارتباطات؛ 
حســین مــازاده، دبیــر ســتاد اقتصــاد 
دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهوری؛ مصطفــی 
طاهــری، ســخنگوی فراکســیون اقتصاد 
دیجیتــال و حکمرانــی داده  مجلــس و 
مجتبــی توانگــر، رئیــس کمیتــه اقتصاد 

دیجیتال مجلس حضور دارند.
و  توســط خانــه خــاق  رویــداد  ایــن 
مرکــز نــوآوری قــوه مقننــه بــا همراهــی 
100استارتاپ، پردیس نوآوری های حقوقی 
و قضایی و ســازمان اداری و استخدامی و 
با حضــور نمایندگان فراکســیون اقتصاد 
دیجیتال و حکمرانی داده در مجلس، روز 
دوشــنبه 28 آذرماه در خانه خاق و مرکز 

نوآوری قوه مقننه برگزار می شود.
مرکــز نــوآوری مجلــس در ماه هــای اخیــر 
تــاش داشــته پلــی باشــد میــان نیازهای 
کسب وکارها و اکوسیستم نوآوری کشور 

با نمایندگان مجلس. 

NEWSخبر

   عکس:  مریم سعیدپور



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

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

اخبار را هم از ما بخواهید

کارنگ را لحظه ای دنبال کنید

24×7
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گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

سلمان نصر
مدیر نوآوری و شتاب دهی ایمینو

پارتیشن ها را برداشتیم
نباید فضای کار اشتراکی را با هدف 
کســب  درآمــد راه انــدازی کــرد. این 
رویکرد بسیار آسیب زاست. اگر با 
هدف تجاری و مالی به فضاهای کار 
امــکان  شــود،  نــگاه  اشــتراکی 
شکوفایی، رشد و توانمندسازی تیم ها به حاشیه می رود. 
فضاهــای کار اشــتراکی بایــد عــاوه بــر مهیــا کــردن 
زیرساخت های فیزیکی استقرار تیم ها، افق های شکوفایی 
اکوسیســتم را بــا نــگاه بلندتــری رصــد کننــد. جنــس 
کسب وکارهایی که فضای اشتراکی را برای استقرار تیم شان 
انتخاب می کنند، مشخص است. کاری که در این شرایط 
توانستیم در ایمینو برای تیم های مستقر انجام دهیم، این 

بود کــه آنها را زیــر چتر حمایتی خــود توانمند 
کنیم، دغدغه های استقرار و هزینه های فیزیکی 
مربوط به تیم هــا را از روی دوش شــان برداریم و 
بتوانیــم شــبکه ای از تیم هــای خــاق و دارای 
پتانســیل را در کنــار هــم مســتقر کنیــم. 
پارتیشــن ها را برداشــتیم تــا ارتبــاط بیــن افراد 
بیشــتر شــود. اگر فضای کار اشــتراکی درست 
تعریف شود و صرفاً ویترین یا تکلیف یک نهاد 
یا ســازمان نباشــد، می تواند ظرفیت های زیاد 
نیروهای جوان را آشکار کند. ما به فضاهای کار 

اشتراکی داینامیک نیاز داریم. صرفاً ارائه میز کار و اینترنت 
کمکی به تیم ها نمی کند. شرایط فعلی هم در تیم ها بی تأثیر 
نبوده اســت. یک فضــای کار اشــتراکی پویــا می تواند این 
آســیب ها را بــه حداقــل برســاند. اگــر تیم هــا نتواننــد 
ارزش افزوده ای عاوه بر استقرار و امکانات فیزیکی دریافت 
کنند، نسبت  به این فضاها کمتر تمایل پیدا می کنند. در 
حال حاضــر هــم اوضاعی کــه می بینیم، اوضــاع مطلوبی 
نیســت و هنوز به آن فضای اشــتراکی ایده آل نرسیده ایم. 
توانمندسازی مهم ترین شاخصه ای است که در فضاهای 

کار اشتراکی نادیده گرفته می شود.

 حمیدرضا مختاری
 مدیر باشگاه نوآفرینی توسکانو

جنس چالش ها، کسب وکاری نیست
مهم ترین ضرری که این روزها متوجه 
فضــای  در  مســتقر  تیم هــای 
کســب و کار اشــتراکی ماســت، این 
است که آموزه هایی که طی سال های 
اخیــر بــرای دیجیتال مارکتینــگ و 
سوشال مارکتینگ فرا گرفته  بودند، امروز ناکارآمد شده اند. 
ما فقط فضــای کاری در اختیار این تیم ها قــرار نمی دهیم. 
توانمند سازی این تیم ها و ایجاد شبکه فراگیر از ظرفیت های 
افراد از اولویت های ماست. اما آنچه امروز درگیر آن هستیم، 
تاش و صرف انــرژی بیهوده ای اســت که این اوضــاع برای 
تیم ها و کسب وکارها به  وجود آورده است. چالش هایی که 
از جنس کسب وکار نیستند، نفس فعاالن و کارآفرینان را 
و  زنــان  بــه  ســال ها  طــی  اســت.  گرفتــه 
کسب وکارهای کوچک آموختیم که چگونه از 
اینستاگرام کسب درآمد داشته باشند و حاال 
روز از نو. البته ما هم بیکار ننشستیم و به دنبال 
راهــکار بــوده و هســتیم. یکــی از کارهایــی کــه 
توانســتیم در ایــن مدت انجــام دهیــم، تغییر 
کاربری موقت فضای کار اشتراکی به نمایشگاه 
بود کــه ســعی کردیــم از ایــن راه دســتاوردها و 
توانمندی های زنان را به نمایــش بگذاریم و به 
واسطه همین نمایشگاه بتوانیم آنچه را بر این 
تیم هــا و کســب وکارها مــی رود، روایــت کنیــم. فضــای کار 
اشــتراکی ارتباط مســتقیمی با فضای حاکم بر کسب وکار 
کشور دارد. ما باید منتور داشته باشیم. زمانی بود که با یک 
پیام در گروه دوستان و همکاران می توانستیم کارهای بزرگی 
را پیش ببریم. منتورها و بنیان گذاران زیادی با من همکاری 
کرده اند. بچه های خوب اکوسیستم در مقاطع مختلف به 
ما کمک کردند، اما حاال طوری شــده که برای دعوت از یک 
منتور یا دوست برای رویداد یا سخنرانی باید وقت و انرژی 
زیادی بگذاریم و در نهایت هم نه بشنویم. البته حق دارند. 
این فضا به نفع هیچ کس نیســت و حتی درخواســت های 

استقرار در فضای کار اشتراکی نیز هر روز کاهش می یابد. 
چالش هایی هم از قبل وجود داشته است؛ مثاً در فضاهای 
کار اشتراکی که در دانشگاه ها شکل می گیرد، ساعت کاری 
یکــی از دغدغه های تیم ها بوده اســت، ســپس مســافت، 
ســاعت کار اداری و تبعیت از قوانیــن مجموعه، خصوصاً 
حراســت. البته معاونت علمی تاش هایی کرد که شرایط 
بهتری را برای تیم ها و فضاهای کار اشتراکی تحت نظارتش 
فراهم کند و ما در جهاد کشاورزی نیز چنین چیزی را تجربه 
کردیم. مجموعــه  ما از آن دســت مجموعه هایی اســت که 
به تدریج در 1۵ ســال گذشــته ایجاد و رشــد کرده است. ما 
سعی کردیم به تدریج شرایط را بهبود ببخشیم و قواعد رایج 

را با ظرفیت های خودمان بازآفرینی کنیم. 

آرش برجی خانی
 مدیرعامل هلثیو

حذف بخش خصوصی در راه است
چالش های اصلی مــا در فضای کار 
اشــتراکی هلثیو همــان چالش های 
کسب وکارهاســت. فضای ماه های 
اخیر، خصوصــاً با قطــع اینترنت و 
فیلترینگ شبکه های اجتماعی به 
عدم قطعیت دامن زد و کسب وکارهای زیادی دچار خسارت 
و آسیب زیادی شدند. به طور مثال یکی از تیم های مستقر 
در فضای کار اشتراکی هلثیو که ورودی مشتریانش از طریق 
شــبکه های اجتماعــی بــود، پــس از وقــوع اختــاالت و 
محدودیت ها دچار ریزش 80درصدی شد. کسب وکارهایی 
که ورودی ارگانیک داشتند نیز تا 60 درصد ریزش را تجربه 
کردند. ضعیف شدن این  کسب وکارها در نهایت به نابودی 
بسیاری از آنها منجر می شود. این وضعیت در فرایندهای 
شتاب دهی ما هم تأثیرگذار است. مسدود  شدن مسیر های 
ارتباطی با کاربران، افت شــدید مالی برای کســب وکارها به 
همــراه داشــته کــه همیــن باتکلیفــی و عــدم قطعیــت به 
تعدیل های گسترده منجر شده اســت. این اتفاق ریسک 
همکاری ما با آنها را زیاد کرد و کســب وکارهایی که در حال 
پیاده ســازی اســتراتژی های رشــد و توســعه بودند، مجبور 

 صندلی های خالی
میزهای متروک
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فضاهای کار اشتراکی همواره یکی از پایگاه های جامعه استارتاپی و کسب و کارهای نوپا بوده است. این فضاها با تسهیل استقرار تیم ها نقش مؤثری در تشکیل و تولد 
کسب و کارها داشته و دارند. بسیاری از این فضاهای اشتراکی در کنار ارائه خدمات استقرار و تجهیزات فیزیکی، خدماتی از قبیل منتورینگ و مشاوره، شبکه سازی، 

تورنمنت های حل چالش، رویداد، معرفی و روابط عمومی را به تیم ها ارائه می دهند که نقش مؤثری در هم افزایی و توانمندسازی تیم ها داشته است. در دوران کرونا، فضاهای 
کار اشتراکی از اولین کسب و کارهایی بودند که شدیداً دچار آسیب شدند. اما با عبور از این شرایط و فروکش کردن کرونا، تیم های استارتاپی رفته رفته به این فضاها برگشتند. 
امروز بعد از دو سال دوباره شرایط بحرانی بر این فضاها حاکم شده، اما از جنسی دیگر. از طرفی قطعی اینترنت و مختل شدن زیرساخت های اصلی قابل ارائه در این فضاها 
و از طرف دیگر ابهام فضای کسب وکار باعث شده بسیاری از تیم ها یا از هم بپاشند، یا کوچک تر شوند یا ترجیح دهند فعالً فعالیت شان را متوقف کنند. با چند تن از مدیران 
فضاهای کار اشتراکی به گفت وگو نشستیم تا از شرایط فعلی آنها و چالش هایی که این روزها با آن مواجه هستند، بگوییم و بشنویم و چشم اندازهای کوتاه مدت تا بلندمدت 

آنها را از آینده فضاهای کار اشتراکی بدانیم.

 منتظریم ببینیم
چه می شود

 با توجه به شــرایط اقتصــادی و اجتماعی 
کشور، تیم های استارتاپی و فریلنسرها از 
وضعیت مالــی خوبی برخوردار نیســتند 
و طبیعتــاً بــه همیــن واســطه اســتفاده از 
فضاهــای کار اشــتراکی هــم در بیــن آنهــا 
کم می شــود. به عبارتی بازار فضاهای کار 
اشــتراکی کــه خدماتــی را بــه کارآفرینان و 
فعاالن این حــوزه ارائه می دهد، محدودتر 
می شود. این عمده ترین مشکل فضاهای 
کار اشــتراکی در این روزهاست و بسیاری 
مثل ما منتظرند تا ببینند چه خواهد شد. 
مشکل دیگری که این روزها فضاهای کار 
اشــتراکی بــا آن روبــه رو هســتند، افزایش 
قیمت است. بیشتر این فضاها به صورت 
اســتیجاری اســت. افزایــش اجاره بهــا در 
کنار افزایــش هزینه حقوق 
کارکنــان، هزینــه اینترنت، 
و  مشــاوره  پذیرایــی، 
منتورینگ و دیگر هزینه ها 
بســیار سرســام آور شــده و 
باعث شده هزینه های ما نیز 
افزایش یابد و چون جامعه 
مخاطب مــا اســتارتاپ ها، 
و  نوپــا  کســب و کارهای 
فریلنســرها هســتند، مــا 
نمی توانیم به همان تناسبی 
که قیمت هــا افزایش پیــدا کــرده، افزایش 
درآمــد داشــته باشــیم. همیــن موضــوع 
باعــث شــده کــه بــا ناتــرازی مالــی روبــه رو 
شویم که سخت گریبان گیر شده و یکی از 
چالش های این روزهای ماست که برای آن 
دنبال راه حل هستیم. نکته سوم که ممکن 
است کمتر عملیاتی باشد، کاهش فعالیت 
کسب وکارها در حوزه نوآوری است. دیگر 
شاهد بروز ایده های نو نیستیم؛ حال به هر 
دلیل. شرایط فعلی مشکات مختلفی را 
برای اســتارتاپ ها به وجود آورده است؛ از 
ســرعت اینترنت گرفته تا عدم توانایی در 
تصمیم گیری. به همین دلیــل هم تیم ها 
در حوزه هــای مالی دچار چالش هســتند 
و آنها هم منتظرند ببینند شرایط چگونه 
پیــش خواهد رفــت. بــر خاف ســال های 
گذشته امروز در کارمانا ظرفیت های خالی 
موجــود اســت و ایــن ظرفیت هــای خالــی 
هم طی همین چند ماه اخیر ایجاد شــده 
اســت.   در چشــم اندازهای میان مــدت و 
بلند مدت، ما از قبل هم در فکر توســعه و 
گسترش فضاهای کار اشــتراکی کارمانا و 
ایجاد شــعب بوده ایم. این چشــم اندازها 
شــدیداً به شــرایط اقتصــادی و اجتماعی 
مرتبط اســت و امروز نمی توانیــم در مورد 

آنها تصمیم بگیریم.
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شدند استراتژی بقا یا متأسفانه انحال را در دستور کار قرار 
دهند. این اتفاقات را از نزدیک شــاهد بودیــم و آن را لمس 
کرده ایم. این شرایط تاش های چندماهه ما و تیم های دیگر 
مــا را بــه بــاد داد و مــا هــم مجبــور شــدیم در اســتراتژی ها 
تجدیدنظر کنیم. خوشــبختانه از تیم های مستقر تاکنون 
انحال یا شکست  نداشــته ایم، اما نمی توان این شرایط را 
برای مدت طوالنی حفظ کرد. ما اطاع داریم که بسیاری از 
کسب وکارهای حوزه ســامت دیجیتال تعدیل یا تعطیل 
شده اند. خود ما هم در فرایندهای سرمایه گذاری، جذب و 
ورود تیم های جدید دچار افت چشم گیری شده ایم. فضای 
فعلی به حذف بخش خصوصی از فضای کسب وکار کشور 
منجر خواهد شد. نمی گویم که کسب وکارها نابود می شوند 
و دیگــر کســب وکاری وجــود نخواهــد داشــت یــا اینکــه 
سرمایه گذاری اتفاق نخواهد افتاد، نه! اما بخش خصوصی 
در حال تضعیف شدن اســت؛ چه در الیه سرمایه گذاری و 
چه در الیه تشکیل تیم و ایجاد کسب وکار. اگر اکوسیستم 
با همین وضعیت بخواهد ادامه دهد، فضا به سمتی پیش 
می رود که فقط برای دولت توجیه دارد که در این عرصه ورود 
کنــد. ایــن فضــا و عــدم قطعیتــی کــه در جریــان اســت، 
جذابیت هــای حضــور بخش خصوصــی را نابــود می کند. 
منابع انسانی هم مشکل دیگری است که به خاطر سهولت 
مهاجرت این بخش از فعاالن اقتصادی بر مشکات دیگر 
افزوده خواهد شــد. با این ســیل عظیم مهاجــرت ما قطعاً 
بحران منابع انسانی خواهیم داشت؛ کمااینکه همین حاال 
هم داریم. ایــن دو چالــش در افق بلندمــدت حائز اهمیت 
اســت؛ بحــران منابــع انســانی از یک ســو و حــذف بخش 
خصوصی که هیچ کشــوری در دنیا بدون مشارکت بخش 
خصوصــی نمی توانــد رشــد اقتصــادی را بــه خــود ببینــد. 
کســب وکارها همیشــه در برابــر دو چالش قــرار می گیرند؛ 
ریســک ها و عــدم قطعیت هــا. فضاهــای کار اشــتراکی 
می تواننــد ریســک ها را تــا حــد زیادی بــرای کســب وکارها 
پوشــش دهند، ولی در بخش عــدم قطعیت  کــه مربوط به 
حاکمیــت و مباحــث کان اســت، کاری از دست شــان 

برنمی آید. 

محمدرضا سبحان
رئیس انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران

حاکمیت تکلیف را روشن کند
کسب وکارهای زیادی صدمه دیده اند 
و کســب و کارهای زیادی هم در حال 
صدمه دیــدن هســتند. بســیاری از 
کســب و کارها در حــال حاضر تاش 
می کنند با پولی که در اختیار دارند، 
خود را زنده نگه دارند، اما با تداوم این اتفاقات ما باید منتظر 
ســونامی بزرگی از ورشکســتگی ها و تعطیلی کســب و کارها 
باشیم. کسب و کارهایی که طی همین مدت تعطیل شده اند؛ 
یا امیدشان را از دست داده اند، یا ترجیح داده اند بیشتر از این 
ضرر نکنند، اما کسانی که در آینده، خصوصاً چند ماه پیش 
رو کسب وکار خود را تعطیل می کنند، عماً راهی جز تعطیلی 
پیش رویشان نیست. فریلنسرها، تیم ها و استارتاپ هایی که 
در حوزه تولید محتوا و تبلیغات فعالیت می کردند، در نوک 
این پیکان قرار دارند. فضاهای کار اشتراکی دو سال پیش هم 
با بحران جدی کرونــا روبه رو شــدند و بســیاری از آنها تا مرز 
ورشکستگی رفتند، اما یک تفاوت عمده در مشکات امروز 
و دوره کرونا وجود دارد؛ در دوران کرونا کسانی که فضاهای کار 
اشــتراکی را ترک کردند، بــه خاطر ترس از کرونا و مشــکات 
ناشــی از ابتا بــود، امــا این  بــار کســانی کــه از فضاهــای کار 
اشــتراکی می روند، به احتمــال زیاد برای همیشــه از گردونه 
کسب وکار حذف می شوند. به همین دلیل اتفاقی که این بار 
فضاهای کار اشــتراکی را تهدید می کند، به مراتــب از بحران 
سال 1399 و دوره کرونا پرخطرتر است. ما در حال تدوین یک 
پرسشنامه هستیم تا میزان خسارت ها، ظرفیت های خالی و 
تهدیــدات احتمالی فضاهــای  کار اشــتراکی را بــرآورد کنیم. 
شرایط برای همه فضاهای کار اشتراکی پیچیده و گیج کننده 

POINT OF VIEWدیدگاه

 فرهنگ اشتراک 
جا افتاده است

فضاهای کار اشــتراکی چون یک مرحله 
بعد از تشــکیل تیم های اســتارتاپی اند، 
به طــور مســتقیم تحــت تأثیــر فضــای 
حاکــم بــر کســب و کارهای اســتارتاپی 
قــرار می گیرنــد، امــا ایــن تأثیرپذیــری با 
تأخیــر اتفــاق می افتــد.  فضــای کار 
اشــتراکی به عنــوان زیرســاخت بــرای 
اســتارتاپ ها تعریــف می شــوند و اگــر 
تیم هــای اســتارتاپی از هــم بپاشــند یــا 
مجبــور بــه تعدیــل نیــرو شــوند، عمــاً 
مخاطبان فضای کار اشــتراکی از دست 
رفته اند. این باعث می شود که مهم ترین 
جریــان درآمــدی فضاهای کار اشــتراکی 
از بیــن بــرود. افزایــش قیمت هــا و تــورم 
هــم باعث شــده مــا مجبــور بــه افزایش 

و  شــویم  تعرفه هایمــان 
همیــن موضــوع  بــه یــک 
عامــل دفعی دیگــر تبدیل 
می شــود. آنچه اکنــون در 
فضــای کار اشــتراکی مــا و 
به نظرم در همــه فضاهای 
کار اشــتراکی و بین تیم ها 
و کســب وکارها به وضــوح 
حــس  می شــود،  دیــده 
چــون  اســت،  ناامیــدی 
نمی شــود آینــده ای بــرای 

کســب و کارها متصور بــود. وجود چنین 
حســی هم انگیــزه و هــم تــاش را از بین 
می برد و ســرخوردگی به همــراه دارد. در 
یــک افــق بلندمــدت بــه نظــرم فضاهای 
کار اشــتراکی رشــد می کننــد و رونــق 
بیشــتری هم می یابنــد؛ چراکــه فرهنگ 
به اشــتراک گذاری الاقــل در بیــن فعاالن 
استارتاپی شــکل گرفته است؛ استفاده 
از ظرفیت هــا و پتانســیل هایی کــه در 
مالکیت شــما نیســت، امــا می توانید از 

آنها استفاده کنید.
این فرهنگ به عرصه های دیگر هم نفوذ 
کــرده و اتفاقــاً بــه مدل هــای کســب و کار 
تبدیل شده؛ چنانچه در حوزه گردشگری 
شاهد به اشتراک گذاری خانه های محلی 
و اقامتگاه هــای بوم گــردی هســتیم. در 
بخــش  اگــر  کوتاه مــدت  چشــم انداز 
خصوصــی از طــرف حاکمیــت حمایــت 
نشود، آسیب های جبران ناپذیری خواهد 
دید.  فضاهای کار اشتراکی تجهیزمحور 
هســتند. بــه  همیــن دلیــل راه انــدازی و 
تجهیز آن بسیار هزینه بر است. افزایش 
قیمت ها هم به شدت در رشد و بقای آنها 
تأثیرگذار اســت. نبــود بخش خصوصی 
قوی چهره جامعه را افسرده خواهد کرد؛ 
بنابرایــن بایــد در ایــن شــرایط بیشــتر به 

یکدیگر امیدواری بدهیم.
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اســت. قطعــی اینترنــت به عنــوان یکــی از حیاتی تریــن 
زیرســاخت های کســب و کار های آناین یکی از ایــن عوامل 
اســت. اگر نتوانیم در فضای کار اشتراکی، اینترنت خوبی را 
مهیا کنیم، نمی توانیم پاســخگوی نیاز کاربران مان باشــیم. 
واقعیت این است که اگر فضاهای کار اشتراکی امروز خالی 
نیست، دلیلش رونق بازار و کســب و کار نیست. بسیاری از 
تیم ها معوقاتی دارند که امیدوارند بتوانند روزی آن را پرداخت 
کنند. فضای کار اشــتراکی زیرســاخت اســت. محلــی برای 
کسب سود های آنچنانی نیست. خیلی اوقات هزینه و درآمد 
ما به ســختی با هــم مطابقــت می کنــد و کوچک ترین تنش 
درآمدهای ما می تواند مــا را برای همیشــه از دور خارج کند. 
حاکمیت باید تعــارف را کنار بگــذارد؛ آیا فضای کســب وکار 
نوآوری را می خواهد یا نه؟ اگر به صاح مملکت نیســت که 
کســب و کار نــوآور وجــود داشــته باشــد، بــه مــا بگوینــد کــه 
تکلیف مان را بدانیم، اما اگر واقعاً به این نتیجه رسیده ایم که 
برای عقب نیفتادن از اقتصاد دنیا و برای اینکه ما یک انقاب 
صنعتی دیگر هم از دنیا عقب نیفتیم، باید کسب و کارهای 
نوآورانــه را حمایت کنیم، برگــزاری رویداد و ســخنرانی کردن 
حمایت نیست! به یک اعتقاد راسخ نیاز است و باید پشت 
کســب وکارها ایســتاد، بایــد جلــوی بســیاری از تصمیمات 
عجوالنــه را گرفت، بایــد جلــوی رفتارهــای انحصارطلبانه را 
گرفــت. بــه ازخودگذشــتگی زیــادی نیــاز اســت تــا فضــای 
کسب وکار نوآورانه رشد یابد. بیشترین انتظار ما از حاکمیت 

این است که خودش تکلیفش را با خودش روشن کند.

علیرضا حقیقی
مدیر فضای کار اشتراکی رایمون

اکوسیستم در حال نابودی است
مســئله اول ما تیم های مستقر در 
فضای کار اشتراکی هستند؛ چراکه 
اکثراً پروژه هایشــان متوقف شده و 
جریان درآمدی آنها قطع شــده، از 
این رو در تأمین هزینه استقرار هم 
با مشکل مواجه اند. بسیاری از تیم ها تعدیل نیرو کردند 

و بسیاری از آنها هم به صورت دورکاری فعالیت می کنند. 
فریلنسرهایی هم که در فضای کار اشتراکی رایمون حضور 
داشتند، به واسطه این شــرایط ترجیح دادند در خانه به 
فعالیت ادامه دهند تا بتوانند هزینه هایشان را مدیریت 
کنند. موضوع بعدی این است که ما به صورت تخصصی 
در حوزه تولید محتوا کار می کنیم و حداقــل ۵0 درصد از 
ورودی پروژه هایمان کاهش پیدا کرده  است. این کاهش در 
اکوسیستم جاری می شــود و همه با آن درگیر می شوند. 
موضــوع بعــدی محدودیت هــای پلتفرم هــای شــبکه 
اجتماعــی اســت. بســیاری از کســب وکارها روی ایــن 
پلتفرم هــا ســوار بودنــد و محدودیت هــای اجتماعــی بــه 
تعطیلی بعضی از تیم های مستقر در رایمون منجر شد. 
مهم ترین دغدغه تیم هایی که در رایمون مستقر هستند، 
نداشــتن چشــم اندازی برای برنامه ریزی کسب وکارشان 
اســت. هیچ تصــوری از آینــده نمی تــوان داشــت. تیم ها 
نمی توانند تبلیغات کنند. فعالیت کردن آنها تبعاتی را به 
همراه دارد؛ اگر هم فعالیت نکنند، معیشت شان به خطر 
می افتد. از طرفی آنها هم ورودی پروژه هایشان افت کرده 
و از طرف دیگر هزینه های جاری برقرار است و هر روز هم 
بــه آن اضافــه می شــود. در ایــن شــرایط تعدیــل نیــرو و 
کوچک کردن تیم در دســتور کار قــرار می گیرد تــا بتوانند 
کسب وکارشان را زنده نگه دارند. در چشم انداز کوتاه مدت 
به نظرم تا پایان ســال بایــد زنده ماند. کســب و کارها باید 
تاش  کنند که حداقل تا پایان سال بتوانند دوام بیاورند. 
تصویری از ســال آینــده نــدارم و نمی دانم قرار اســت چه 
اتفاقاتی بیفتد. به نظرم بهترین و مهم ترین کاری که االن 
می شــود انجــام داد،  هم رســانی ظرفیت هــای تیم هــای 
کوچک اســت. اگر نتوانیم تیم های کوچک را ســر پا نگه 
داریم، پروژه های بزرگ هم زمین خواهد خورد. اکوسیستم 
در حال نابودی اســت که بخشــی از آن مربــوط به انگیزه 
است که امروز در میان نیروی انسانی بسیار کمرنگ شده 
و بخشــی از آن هم ناشــی از نبود افق و آینده قابل تصور 
است. همه چیز نامشخص است و این امر تصمیم گیری 

را سخت می کند.
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دربارهکتاب»استراتژیخوب،
استراتژیبد«

رویکرد حل مسئله
اصطــاح تخصصــی اســتراتژی از آن 
دست اصطاح هایی اســت که این روزها 
در فضــای کســب وکار دیجیتــال بســیار 
کاربــرد دارد. کتــاب »اســتراتژی خــوب، 
اســتراتژی بــد« نوشــته ریچــارد روملــت 
دربــاره همین اصطــاح مهــم و بااهمیِت 
فضای مارکتینگ اســت که آریانا قلم آن 
را منتشر کرده است. برای آنکه در شغل 
خود اســتراتژی داشــته باشــید، در ابتدا 
باید معنــای آن را به درســتی بدانید. این 
کتاب در بخش هــای اول، این اصطاح را 
توضیح می دهد و می گوید 
منظور از استراتژی داشتن 
دیجیتــال  فضــای  در 
مارکتینگ چیست. سپس 
به یاری شــما می شــتابد تا 
بتوانیــد در تخصــص خود 
به اســتراتژی خوب دســت 
پیدا کنید و البته استراتژی 
خــوب را از بــد تشــخیص 
دهید. جالب است بدانید 
روملــت اســتراتژی هایی را کــه به عنــوان 
خوب می شناسیم، استراتژی بد معرفی 
کــرده اســت. ســازمان های ایرانــی امــروز 
نســبت به گذشــته هرچه بیشــتر تشنه 
استراتژی ای هســتند که واقعاً راهگشای 

چالش های آنها باشد. 
امــا هــر روز بیشــتر از روزهــای گذشــته 
شــاهدِ طرز فکرهایی هســتیم که روملت 
نامِ اســتراتژیِ بد را بر آنها گذاشته است. 
مهم تریــن مســئولیت مدیــر ســازمان 
شناســاییِ بزرگ تریــن چالش هــای پیش 
روی پیشــرفت و ابداع رویکردی منسجم 
به منظور غلبه بر آنهاست. اســتراتژی در 
زمینه های مختلف، از جهت گیری شرکت 
گرفتــه تــا مســئله امنیــت شــرکت دارای 
اهمیــت اســت. اســتراتژی خــوب، کاری 
بیشتر از پیش راندنِ ما به سوی یک هدف 

انجام می دهد. 
استراتژی خوب، به چالش هایی که با آنها 
مواجه ایــم، صادقانه اعتــراف کــرده و برای 
غلبه بر آنهــا رویکردی را تــدارک می بیند. 
هرچــه ایــن چالش هــا بزرگ تــر باشــند، 
اســتراتژی خــوب تاش هــا را متمرکزتــر و 
هماهنگ تــر می کنــد تــا حــل مناســب 
مســئله محقــق شــود. رهبــرانِ ســازمانی 
بیشــتر می گویند که اســتراتژی دارند، اما 
این گونه نیســت. در عوض، آنهــا طرفدارِ 
استراتژیِ بد هستند. استراتژیِ بد، گرایش 
به دورزدنِ جزئیات مزاحم مثل مشکات 

دارد. 

INTRODUCTIONمعرفی

نوعیبازاریابیکهاینروزهاخیلیتوصیهمیشود!

بازاریابی 
دهان به دهان

بــرای خرید لبــاس، خرید بلیــت یا پیــدا کردن محلــی برای 
اقامت در سفر، آدم هایی هستند که کلمه مورد نظرشان را 
در گوگل جست وجو می کنند. بعد از جست وجو یکی، دو 
صفحه ای را که اول از همه می آید یا اسمش برایشان آشناتر 
است، باز می کنند. کمی توی سایت می چرخند، قیمت ها را 
نگاه می کنند و اگر امکانش باشد، به بخش نظرات می روند. 
در بخش نظــرات اگر نظرها خوب باشــد، تصمیــم را نهایی 

می کنند و خرید را انجام می دهند.
آدم هایــی هم هســتند کــه خیلی برایشــان مهم نیســت از 
کجا خرید کنند. اول نگاه می کنند به جیب شان و بعد نگاه 
می کنند ببینند محصول کدام برند به جیب شان می خورد. 
بعد از همان خرید می کنند. این روزها شــاید خیلی از ما از 

همین دسته باشیم. 

 چرا باید مشک خود ببوید؟
اما در روز و روزگاری عادی، در جوامعی عادی، تعداد آدم های 
دسته ســوم که در ادامه درباره شــان حرف می زنم بیشتر از 
سایر دسته هاســت. آنها آدم هایی هســتند که اول از همه 
به یکی، دو دوستی پیام می ٔدهند که خریدهای این چنینی 
داشته اند و از آنها می خواهند توصیه شان را بگویند. اگر هم 
دوستی نداشته باشند که مثاً قباً قاب ماهیگیری خریده 
باشــد، از دوستان شان می پرســند دوســتی دارند که بداند 

قاب ماهیگیری چه برندی بهتر است یا نه؟ 
این آدم ها اگر باز هم به در بسته بخورند در گوگل جست وجو 
می کنند. آن هم به این علت که به اسمی بربخورند که روزی 
از زبان کسی شنیده اند. آنها اگر به هر دلیل مجبور به خرید 
از کسب وکاری شوند که کســی توصیه اش نکرده باشد، در 
نهایت مدام گوش به زنگ  هستند تا کسی روزی به آنها بگوید 
که خریدشان اشتباه بوده یا نه از همان کسب وکاری خرید 

کرده اند که باید.
آدم های این دســته در واقع از طریق بازاریابی دهان به دهان 
است که اقدام به خرید از یک برند می کنند. حتی در نمونه 
دســته اول هم کــه کاربــر نهایتــاً به بخــش نظرات مــی رود، 
در واقــع بــرای این اســت کــه از زبــان کســی دربــاره کیفیت 
محصول بشنود که آن را اســتفاده کرده است، نه کسی که 
قرار اســت از فروش آن به سودی برســد. اگرچه تنها هفت 
درصــد از بازاریابــان معتقدنــد کــه بازاریابــی دهان به دهان 
بر تصمیمات خریــد تأثیر می گــذارد، اما نتایــج تحقیقات 
چیز دیگــری می گوید؛ بر اســاس نظرســنجی RRD از 1000 
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 بیلبوردها را 
دست کم نگیرید

بــر اســاس مطالعاتــی در آمریــکا، ۷1 درصد مــردم هنگام 
رانندگــی به صــورت آگاهانه بیلبوردهــا را دنبــال می کنند. 
این عدد یعنــی بیلبورد نقش بســیار مهمــی در تبلیغات 
دارد و نباید از آن غافل شد. بیلبورد با توجه به ماهیتش از 
قوانین ویژه ای تبعیت می کند. برای برنده شدن در مسابقه 

بیلبوردها الزم است این قوانین را بشناسیم.

 1. مخاطبان تان را هدف قرار دهید
به عنــوان بخشــی از فراینــد طراحــی، بــا بخشــی کــه بــا 
مشــتریان تان در ارتبــاط اســت، ارتبــاط بگیرید تــا بدانید 
آنهــا در معــرض چــه تبلیغاتــی هســتند. مثل هــر فرایند 
مخاطب شناسی دیگری خوب است که ویژگی های انسانی 
مخاطب تــان را پیــدا کنیــد و او را مثل یک انســان ببینید، 
مثاً علــی، 2۵ســاله، پرجنب وجوش، کمــی محافظه کار و 
شــیک پوش... این کار به شــما در طراحی و مکان انتخابی 

بیلبوردتان کمک بسیار مهمی می کند.

 2. کسل کننده نباشید!
همیشــه بیلبــورد خاق برنــده می شــود؛ بیلبــوردی که 

دارای تصاویر و متنی باشــد که تخیل مخاطب را فعال 
کنــد، بخشــی از پیــام را خــودش کشــف کــرده و باعث 
می شــود مخاطب با کنجکاوی در مورد کســب وکارتان 

جست وجو کند.

 3. بزرگ تر فکر کنید
گاهــی اوقــات چالش برانگیزترین جنبه ایجــاد یک تبلیغ 
بیلبورد، فکــر کردن به مقیــاس تصاویر و متن اســت. باید 
در نظر داشته باشــید که نماهای بیلبورد اغلب در فاصله 
۵00 فوتی یا بیشتر قرار دارند. کلمات باید حداقل یک فوت 

بزرگ تر باشند و فاصله بین کلمات و خطوط افزایش یابد.

 4. یک جمله بنویسید، نه یک کتاب
رانندگان، دوچرخه سواران و عابران پیاده به سرعت از مقابل 
بیلبورد می گذرند و وقت خواندن پیامی طوالنی را ندارند. 
یک قانونی کلی این است که تعداد کلمات نوشته شده در 

بیلبورد بیش از هفت کلمه نباشد.

 5. ساده باشید

افسانهدهکامه

taaghche.
afsanedehkame

@gmail.com

بيلبورد
B I L L B O A R D
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مصرف کننــده، ۵۵ درصــد مــردم محصــوالت را از طریــق 
دهان به دهان می شناســند،40 درصد از آنها بر اســاس این 
توصیه ها خرید می کنند و 28 درصد فقط وقتی از یک برند 
خرید می کنند که کسی به صورت شفاهی و دهان به دهان به 
آن را توصیه کرده باشد. اما بازاریابی دهان  به دهان چیست؟ 
و چرا لزوم استفاده از آن در بازار امروز ایران بیش از هر زمان 

دیگری احساس می شود؟
اول ســؤال دوم را جواب می دهم. این روزها اگر عطار بگوید 
که مشــک بــوی خوبــی دارد، احتماالً نه تنها کســی ســراغ 
عطاری را نمی گیرد، بلکــه ترجیح  می دهد تا عمــر دارد بوی 
بد بدهد، اما از مشک استفاده نکند. ولی اگر مشک خود 
ببوید و آنان که عطر آن به مشام شان رسیده به هم بگویند، 
می توان امیدوار بود که عطار بیش از هر زمان دیگری مشک 
بفروشد، زیرا در این بازار کسب وکارهایی که محصول خوبی 
ارائه می دهند، اما از پــس هزینه های تبلیغات برنمی آیند، 
می توانند امیدوار باشند  که به  واسطه مصرف کنندگان شان 
تبلیغ شوند. از مزیت های مهم این نوع بازاریابی نیز همین 

است که هزینه کمی برای یک کسب وکار دارد و 
از طرف دیگر برای همه کسب وکارها، چه کوچک 
باشند و چه بســیار بزرگ، مناسب است. پس 
می توان امیدوار بود که این نوع بازاریابی بتواند 
حساســیت کمتری برای مخاطــب ایجاد کند، 

چراکه تبلیغی از سمت کسب وکارها نیست. 
حال بازاریابی دهان به دهان چیست؟ بازاریابی 
 Word Of Mouth Marketing دهان به دهان یا
WOMM: یعنی مشتریان یک محصول عاقه 
و رضایت شــان از یک محصــول را در مکالمات 

روزمره شان به سمع و نظر دوستان و خانواده شان برسانند. 
در واقــع این نــوع بازاریابی از طریــق افراد اســتفاده کننده از 

محصول صورت می گیرد. 
 

 دو نمونه خوب ایرانی
شیوه های مختلفی برای بازاریابی دهان به دهان وجود دارد، 
اما شاید یکی از بهترین شیوه های این کار، ایجاد تجربه های 
منحصربه فرد باشــد؛ چراکــه آدم ها معموالً  دوســت دارند 
تجربه های منحصربه فردشان را با نزدیکان شان به اشتراک 

بگذارند. 
یکی از نمونه های بســیار موفق این نوع بازاریابی را می توان 
در اســنپ دیــد. در آغــاز کار، اســنپ بــه کاربــران تجربه ای 
را هدیــه مــی داد که نظیــرش را ندیــده بودنــد. آدم هــا درباره 

این تجربه صحبت می کردند. اســنپ هم با طــرح ارجاعی 
خود کــه بــه مخاطبــان ایــن امــکان را مــی داد که بــا معرفی 
ایــن برنــد بــه دوستان شــان تخفیف هــای اســتثنایی بــرای 
سفرشان بگیرند، به اشتراک گذاشتن این تجربه را تسهیل 
می کرد. برای کسب وکارهایی مانند اسنپ که نیاز مهمی را 
برآورده و با محصــول خود تجربه جدیــدی را برای مخاطب 
ایجاد می کنند، بازاریابی دهان به دهان می توانــد از روزِ اولِ 
شروع به کار، آغاز شود. کافی است این کسب وکارها فرایند 
معرفی محصــول از طریق مخاطب را تســهیل کننــد. برای 
اطمینان از اهمیت بازاریابــی دهان به دهان فقط باید نحوه 
آشنایی خودتان با اسنپ را به یاد بیاورید و از دوستان تان هم 

درباره نحوه آشنایی شان با این برند بپرسید. 
اگر کسب و کاری در شکل ســاخت یا ارائه  خدماتش حس 
منحصربه فــردی منتقــل کنــد، ظرفیــت اســتفاده  باالیــی 
از بازاریابــی خواهــد داشــت. شــرکت فیــروز یکــی از ایــن 
کسب وکارهاســت. آدم هــا وقتــی می خواهنــد فیــروز را بــه 
یکدیگر معرفی کنند، احتماالً در کنار قیمت گذاری مناسب 
این برنــد، حتماً بــه ویژگــی خاص و خوشــایند 
کارمندان این محصول هم اشاره می کنند. اینکه 
این برند تنها برندی است که اکثر کارمندانش 
را معلوالن تشکیل می دهند. آدم ها درباره این 
ویژگی فیــروز می تواننــد مدتــی گفت وگو کنند 
یا حتی برای اطمینــان در گوگل دربــاره کارکنان 
شــرکت فیروز جســت وجو  کننــد. بــدون اینکه 
فیــروز بیلبــوردی در ســطح شــهر زده باشــد یــا 
هزینه ای بــرای انــواع دیگــر تبلیغات بدهــد، با 
گفتن از خاص بودن خود در یکی، دو خبرگزاری، 
به چیزی می رســد کــه برندهای دیگــر با ســال ها تاش هم 
نمی تواننــد بــه آن دســت یابنــد؛ بــه اینکــه آدم هــا از میــان 
برندهای متعدد، فیروز را که می بینند چشم شان برق بزند و 
اگر با دوستی به مغازه رفته باشند از او بپرسند: »آیا می دانی 
فیروز تنها برندی اســت که...« و این مکالمه به اینجا ختم 
نمی شــود و مثل ســنگی که در آب بیفتد، تأثیرش تا خیلی 

دورترها می رود. 
البته هســتند برندهایی که با خودزدنی می خواهند بر سر 
زبان ها بیفتند و دهان به دهان توجه مخاطب را به خود جلب 
کنند. این هم البته شیوه ای است، اما مثل راه رفتن بر لبه تیغ 
خطرناک است، زیرا ممکن است باعث شناخته شدن برند 
شــود، اما اگر حس بد برند جلوتر از نام برند باشد. پرواضح 

است که برگشتن ورق و حس مخاطب کار آسانی نیست.

دربارهتجربهبرندوایجادحسخوبدرمشتریان

یک برند نباشید، یک حس خوب باشید

HINTنکته

بســتنی عروســکی! پفــک نمکــی! نوشــمک! 
اینها بــرای ما قبــل از اینکه بســتنی یا تنقات 
باشــند، نوســتالژی دوران کودکی هستند. اگر 
حاال که بزرگ شــده ایم یکی از این برندها را در 
سوپرمارکت ببینیم، یاد قدیم می کنیم و انگار 
که دوباره بچه شده باشیم، یکی برای خودمان 
می خریم. در ایــن خریدها بیشــتر از اینکه به 
فکر کیفیت یا قیمت باشیم، به فکر احساس 

خوب مان هستیم.
حاال فــرض کنید از یــک فروشــگاه آناین یک 
پولیــور ســفارش داده ایــد و امــروز ســفارش به 
دست تان رسیده است. بسته را که باز می کنید 
عطری دلنشین از داخل جعبه بلند می شود. 
پولیور شما با تزئیات کوچکی بسته بندی شده 
و یک یادداشــت بــا اســم خودتان روی بســته 
اســت. احســاس خوبــی کــه از ایــن جزئیــات 
کوچک در شــما ایجاد می شــود، کاری می کند 
رابطه شــما بــا برنــد فراتــر از خرید یــک پولیور 
شــود. برنــد موفــق شــده تــا بــا شــما رابطــه ای 

احساسی برقرار کند.
ایــن روزهــا بــا دسترســی بیشــتر مــردم بــه 
اینترنت و افزایش امنیــت درگاه های پرداخت 
آنایــن، افــراد بیشــتر از هــر زمــان دیگــری 
تمایل بــه خریدهــای اینترنتــی پیــدا کرده اند. 
کســب و کارهای بســیاری بــه وجــود آمده انــد 
که تنهــا بر بســتر اینترنت فعالیــت می کنند و 
حتی بسیاری از کسب و کارهای ســنتی نیز به 
بازارهای آناین روی آورده اند. با افزایش تنوع 
کاال حاال دیگر رقابت اصلی کسب و کارها بر سر 
جذب مشتری است. اینجاست که تجربه برند 
می تواند به یــک مزیت رقابتی برای برند شــما 
تبدیل شود و شما را از رقبایتان یک سر و گردن 

باالتر ببرد.
تجربــه برنــد )Brand Experience( تجربــه 
احساســی و ملموســی اســت کــه مشــتری در 
برخورد با برند شــما به دســت می آورد. تجربه 
برند تمام احساسات مشتری را در بر می گیرد، 
نه فقط هنگام تعامل با برندتان. این یک تأثیر 
دائمی است که مشــتری از برند شما می  گیرد 
و شــامل افــکار، احساســات، دیــدگاه و تمــام 
عکس العمل هایی می شود که او از کمپین های 
بازاریابــی و محصوالت تان به دســت می آورد. 

عوامل تأثیرگذار بســیاری هســتند کــه برندها 
می تواننــد بــرای خلق یــک تجربه مؤثــر از آنها 
استفاده کنند. برای نمونه به چند مورد از این 

عوامل در ادامه اشاره می کنیم.
 در شــبکه های اجتماعــی، اپلیکیشــن های 
مختلف و وب سایت خود حضور فعال داشته 

باشید.
 بــا اتفاقــات روز جامعــه ماننــد رویدادهــای 
سیاســی، تعطیات مناســبتی و روزهای مهم 

اجتماعی همگام باشید.
 بــا تهیه کننــدگان محصــوالت فرهنگــی و 
هنــری در تعامل باشــید تا در طراحــی صحنه 
فیلم هــای ســینمایی، ســریال های تلویزیونــی 
یــا موزیک ویدئوهــا محصــوالت شــما را به کار 

ببرند.
 دقــت داشــته باشــید تبلیغاتــی 
کــه انجــام می دهیــد، در راســتای 
شخصیت و احساســات برند شما 

باشد.
 در تبلیغــات محتوای وب ســایت 
و ســایر مــوارد بازاریابــی خــود از 
کــه  کنیــد  اســتفاده  رنگ هایــی 
احساسات مد نظرتان را در سطوح 

مختلف در مشتریان برانگیزد.
 بــرای معرفــی محصــوالت خــود از جمــات 
کوتاه آهنگین کــه به راحتی در ذهــن می مانند 
و بافاصلــه برنــد شــما را بــه ذهــن مشــتریان 

می آورند، استفاده کنید.
 بــه مشــتریان خــود جوایــز و تخفیف هــای 

شخصی و متنوع اهدا کنید.
سعی شــما باید بر این باشــد تا تجربه ای خلق 
کنید که طیف گسترده ای از مخاطبان را تحت 
تأثیــر قــرار دهــد، بــا ایــن حــال در نظر داشــته 
باشید که تأثیرگذاری شــما در هر فرد متفاوت 
خواهد بــود. بــه این معنی که شــما هــر چقدر 
هم که تجربه برند خود را با دقت طراحی کرده 
باشید، هستند افرادی که به آن عکس العملی 
منفی نشــان دهند. در نتیجه هدف از طراحی 
تجربه برند خلق یک تجربه همه پسند نیست، 
بلکه باید بــه دنبال آن باشــید تا تأثیــر مثبتی 
روی اکثریــت مشــتریان هــدف خــود داشــته 

باشید.

فونت تقریبــاً آخریــن چیزی اســت کــه الزم اســت در آن 
تفــاوت ایجاد کنیــد. شــاید فونت هــای فانتزی را دوســت 
داشته باشید، اما تجربه نشان داده که بهتر است فونت 
ســاده و بزرگ باشــد تا از فواصــل دور، به ســرعت خوانده 

شود.

 6. طراحی مسئوالنه
بین جلــب توجه بیلبورد شــما و ایجــاد حواس پرتــی برای 
رانندگان مرز باریکی وجود دارد. تا می توانید توجه جلب 

کنید، نه حواس پرتی.

 7. تصویر به یادماندنی
یکی از محصوالت، لوگو یا هر تصویر نمادینی که مخاطبان 
را به یاد شــما می اندازد، در تصویر قرار دهید. مهم اســت 
که مخاطبــان بدانند چه کســی صاحب بیلبوردی اســت 

که می بینند.

 8. تصاویر با وضوح باال
کیفیت تصاویر مهم اســت، تصاویر بیلبورد باید حداقل 

دارای وضوح 300 پیکسل در هر اینچ باشند.

 9. اطالعات تماس فراموش نشود
نام برند در بیلبورد شــما ضروری اســت. عاوه بر نام برند 
خوب است که شماره تلفن و نشانی سایت تان را هم جایی 

در گوشه  بیلبورد جای دهید.

 10. استفاده از رنگ و کنتراست
الزم نیســت تبلیغــات بیلبوردتــان همیشــه بــا رنــگ 
سازمانی تان باشد. رنگ های تند را انتخاب کنید، زیرا از 
دور هم توجه را جلب می کنند. رنگ های متضاد نوشته 
و زمینه هــم خوانایــی را بهتر می کنند. ســیاه، ســفید، 
قرمز، زرد و آبی بعضی از انتخاب های ایده آل هستند.

البتــه یادتــان باشــد کــه ایــن 10 قانــون نــکات اولیــه ای 
اســت که هر بیلبوردی باید آنها را رعایت کند، مواردی 
هــم هســت کــه نــوع کســب وکار شــما و پیامــی را کــه 
می خواهیــد بــه مخاطب برســانید، مشــخص می کند 
و در کســب وکارهای مختلف و از بیلبوردی بــه بیلبورد 

دیگر متفاوت است!

نگارقانونی

negarqanouni
@gmail.com

شیرینعطارد

at.shi.1989 
@gmail.com

مارکتينگ
M A R K E T I N G
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سالمت
H E A L T H

زنجیره تأمین سرد یکی از چالش برانگیزترین شاخه های 
لجستیک است که نقش بسیار مهمی در سالمت مواد 

غذایی، دارویی و اقالم حساس به دما دارد. صنعتی که 
روی مرز سالمت و لجستیک ایستاده است. پایش، رصد 

و ثبت دما به صورت لحظه ای در طول فرایند حمل ونقل 
یکی از مهم ترین چالش های این زنجیره است. مواد 

اولیه و نهایی غذایی و دارویی که نسبت به دما حساس 
هستند، باید به طور مستمر در شرایط ایده آل و استاندارد 
نگهداری و حمل شوند؛ چراکه حتی چند دقیقه اختالف 

دمای محیط نگهداری با استانداردهای تعریف شده 
ممکن است به فساد و دورریز منجر شود یا کیفیت اقالم 

را به شدت کاهش دهد. 
این پیچیدگی ها و چالش های نگهداری و حمل ونقل به 

خلق راهکارهای نوآورانه ای منجر شده که شبکه ای از 
محصوالت، پلتفرم ها و کسب وکارهای نوین را حول این نیاز 

شکل داده است. این هفته به سراغ یک شرکت رفتیم که 
این چالش  را با محصوالت دانش محور مبتنی بر اینترنت 
اشیا حل کرده است. زهرا کالهدوز، دانش آموخته دکتری 
میکروالکترونیک دانشگاه TU Delft هلند و کارشناسی 

نانوالکترونیک دانشگاه تهران، بنیان گذار و مدیرعامل این 
شرکت از دستاوردها و اهمیت پایش دما در زنجیره تأمین 

و همچنین نامالیمتی های بازار و کسب وکارهای نوآور و 
ضعف های رگوالتوری در این حوزه می گوید.

لطفاً درباره ساختار شرکت بگوید. از چه 
ســالی شــروع به فعالیت کردید، چــه محصوالتی 

دارید و آیا تاکنون سرمایه جذب کرده اید؟
در سال 1398 شــرکت فناوری فراپایش امین توسط چهار 
نفر از دانش آموختگان دکتری در کشــور هلند و عده ای از 
دانش آموختگان دانشــگاه تهران، تحــت برنامه حمایتی 
معاونت علمــی در بازگشــت متخصصان خارج از کشــور 
تشــکیل و در مرکــز رشــد نخبــگان پــارک فنــاوری پردیس 
مســتقر شــد. موضوع فعالیت شــرکت، تولید برچســب 
هوشــمند پایــش و نگارنــده  دمــا و اطاعــات مکانی بــا نام 
تجاری کول تگ و سامانه نرم افزاری مدیریتی کامل مبتنی 
بر اینترنت اشیاســت. شــرکت ما دانش بنیان اســت و در 
طول مدت دو سال توانســته چهار محصول مختلف را از 
صفر  تــا  صد طراحی و به تولید برســاند. بــرای محصوالت 
خود گواهی های اســتاندارد ملی ایران، CE اروپا، سازگاری 
الکتریکی و ضد آب بودن دریافت کرده ایم. در حال حاضر 
بــا یــک مجموعــه در حــال مذاکــرات نهایــی بــرای جــذب 

سرمایه ریسک پذیر هستیم.

لطفــاً دربــاره کول تــگ بگوییــد؟ ایــن 
محصول دقیقاً چیســت و چه  کار می کند و اندازه 

بازار شما در کشور چقدر است؟
َــگ یــک دیتاالگــر مینیاتــوری هوشــمند اســت کــه  کول ت

به صورت برچســب روی کاالهای حساس نصب می شود 
و دمای محیطی را طبق اســتانداردی که بــرای کاال تعریف 
شده، ثبت می کند. این محصول در زنجیره تأمین  غذایی 
و محصوالتی کــه نیاز به رصد دمــا در طول زنجیــره توزیع 
دارند، کاربرد دارد. این محصــوالت می توانند هم کیفیت 
و ســامت فرآورده ها را افزایش دهند و هــم باعث کاهش 
دورریــز محصــوالت و هزینه هــای دولــت و صنایــع درگیر 
شوند. رصد دما در زنجیره تأمین همواره یکی از چالش های 
بــزرگ اســت و اگــر محصولــی بــه واســطه قــرار گرفتــن در 
شــرایط دمایــی نامطلوب دچار آســیب و خســارت شــود، 
رهگیری منشــاء آن کار ســختی اســت؛ نمی شــود فهمید 
که آیا فرســتنده محصول را ســالم تحویل داده یا مشــکل 

در شرایط حمل ونقل به  وجود آمده یا در هنگام تخلیه. 
در مواردی که حساســیت دمایی نقش حیاتــی دارد، این 
موضوع بیشــتر نمایان می شــود. به طور مثال در صنعت 
غذایی، شــیر به عنوان ماده اولیــه فرآورده های لبنی، یکی 
از موادی است که شرایط بارگیری، نگهداری، حمل و نقل 
و تخلیــه آن شــامل پیچیدگی هــای بســیاری اســت. اگــر 
در هر یــک از ایــن مراحــل، دمــا کنترل نشــود، خســارت 
ســنگینی را به همــراه خواهد داشــت. یا در مثالــی دیگر، 
دمــا در نگهــداری و حمل ونقــل خــون، یکــی از مهم ترین 
شاخصه هاســت که همــواره باید مــورد پایش قــرار گیرد، 
زیــرا تغییــرات دمایــی باعــث افت کیفیــت خون یــا حتی 

زهراکالهدوز،مدیرعاملشرکتفراپایشامینازضعفنهادهاینظارتیدرزنجیره
تأمینغذاودارومیگوید

کول تگ و پایش مستمر دما

نگاهیبهارزشبازار
لجستیکزنجیرهسرد
وفرصتهایپیشرو

 بازار داغ
زنجیره سرد

بــازار لجســتیک زنجیــره ســرد در ســال 
2021 حدود 2۵2 میلیارد دالر ارزش گذاری 
شــد. حمل و نقل کاالها و محصوالتی که 
باید دمای خاصی را به طــور ایمن در طول 
زنجیره تأمین حفظ کنند، با کمک فناوری 
و فرایندهــای زنجیــره ســرد امکان پذیــر 
می شــود. لزوم و ضــرورت زنجیــره تأمین 
سرد به ظهور شیوه های نوین انبارداری هم 
منجر شده است. کرونا و شرایط نگهداری 
واکســن ها در دما های چالشــی، تجربه و 
ســرعت رشــد زیادی را به این بــازار تزریق 
کرد. سردخانه ها اغلب دارای حسگرهایی 
هستند که دمای داخل را تنظیم می کنند، 
زیرا اقام موجود در آنجا به نوسانات دما 

حساس هستند. 
رطوبت گیرهــا بــرای مدیریــت و کاهــش 
تشکیل یخ استفاده می شوند، زیرا رطوبت 
یــک عامــل کلیــدی در بــازار لجســتیک 
ذخیره سازی سرد است. شلف درایوهای 
هوشــمند یکــی از گزینه هــای عالــی برای 
اقام ذخیره سازی ســرد است. این شکل 
از انبارداری امکان ذخیره سازی در مقیاس 
بــزرگ را فراهــم می کنــد و کارایــی فضــای 
انبارداری را تا 90 درصد افزایش می دهد. 
تا زمانی که دولت ها متعهد به دســتیابی 
به کربن صفــر در همــه بخش ها تا ســال 
20۵0 باشــند، پایــداری انبارهــا موضــوع 
مهمی برای تضمین سامت محصوالت 

انبارشده است. 
زنجیره تأمیــن ســرد و ارزش گــذاری قابل 
توجه آن نشان از وجود یک اکوسیستم با 
بازیگران متنوع دارد که در کنار هم نقش 
مهــم و ویــژه ای را در تأمیــن و توزیــع اقام 
دارویی و غذایی ایفــا می کنند؛ بازیگرانی 
که فناوری محور هستند و در شاخه هایی 
ماننــد اینترنت اشــیا، هــوش مصنوعی، 
ســرویس های ابــری، زیرســاخت های 
ماهــواره ای و مکان یابــی، باکچیــن، 
بیشترین توجه سرمایه گذاران را در طول 
سال های پیش رو به خود جلب می کنند. 
به نظر می رسد با بینش های به دست آمده 
در دوران پســاکرونا، ایــن اکوسیســتم 
راهکارهــای کارآمــد و متنــوع نوآورانــه ای 
را بــه خــود ببینــد. همچنیــن کمک هــای 
بین المللی درباره چالش های دورریز مواد 
غذایی، اهمیت این اکوسیستم را بیش از 
پیش خواهد کرد. انتظار می رود ارزش این 
بازار تا سال 2029 به رقمی نزدیک به 464 

میلیارد دالر برسد.
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سالمت
H E A L T H

فساد آن می شــود که اگر مورد پایش قرار نگیرد، سامت 
افــراد نیازمنــد بــه خــون را تهدیــد می کنــد. نمونــه دیگــر 
کــه کم وبیــش آن را در دوران کرونــا شــنیده ایم، شــرایط 
نگهداری و حمل ونقل واکســن اســت که تأثیرگــذاری آن 

مســتقیماً به شــرایط نگهداری مربوط است. 
محصوالت مــا راهکارهــای رصد دمایــی برای 
کاربری های مختلف را ارائــه می دهد. در واقع 
گجت  فروش نیستیم و برای هر صنعت و نیاز، 
راهــکار ارائــه می دهیــم و کامــاً فرایندمحــور 
می توانیم بر اساس مدل های مختلف زنجیره 
تأمین و لجســتیک این مســئله را حل کنیم. 
انواع محصــوالت کول تــگ )آنایــن و آفاین( 
بازار بســیار متنوعی دارند، هــر محصولی که 
کوچک ترین حساسیتی به شــرایط محیطی 
دارد، از محصــوالت غذایی، دارویی، آرایشــی 

و بهداشــتی، بیولوژیکــی و...جــزء بــازار کول تگ به شــمار 
می آید. برای برآورد حجم کلی بازار با استناد به آمار وزارت 
جهاد کشاورزی در سال 1400 حجم تولیدات سردخانه ای 
کشــور حدود 41 میلیــون تن برآورد شــده اســت. با فرض 
10 تن متوســط ظرفیــت جابجایی بــرای حمــل و نقل این 
محصــوالت 4/1 میلیــون جابه جایــی ســاالنه در کشــور 
انجام می شــود. بــا در نظر گرفتن آمــار ارائه شــده در مورد 
ســردخانه ها در 12600 ســالن ســردخانه ثبت شــده ایــن 
محصوالت را نگهداری می کنند. بــرای پایش این زنجیره 
به 4۵0 هزار حسگر در جابه جایی و 38 هزار واحد حسگر 
در ســردخانه ها نیاز خواهد بود. در حــال حاضر کول تگ 
در صنایــع غذایــی، دارویــی، آزمایشــگاه ها و محصوالت 
بیولوژیک در حال اســتفاده اســت کــه اگرچه نفــوذ بازار 
فعلی رو به رشــد اســت، اما بــا توجه بــه ضعــف نهادهای 

نظارتی مطلوب نیست.

مثال های شــما این پرســش را بــه  وجود 
می آورد که آیا تاکنون بر این فرایندها نظارتی بوده 
اســت؟ مثالً در مورد خون، آیا جایی مثل سازمان 
انتقال خون پروتکل هایی برای پایش دما دارد؟ این 
مسئله به اندازه بازار شما هم مربوط می شود، ولی 
مهم تــر از آن جان افــراد جامعه اســت کــه ممکن 
اســت به خطر بیفتد. لطفــاً کمی بیشــتر توضیح 

دهید.
داســتان پیــش روی ما در کشــور این اســت که بایــد افراد 
را متقاعــد کنیم که پایــش دما را در محصوالت حســاس 
انجــام دهنــد. پایــش دمــای محصــوالت حســاس یــک 
ضرورت است. پس از این مرحله است که ما امکان عرضه 
محصــول را داریم تــا وارد فــاز رقابتــی شــویم و مزیت ها و 
ارزش هــای پیشــنهادی محصول مــان را ارائــه دهیم. قدم 
اول پذیرش و احساس نیاز به این محصول است. ضعف 
در قانون گــذاری و عدم وجود فرایند های نظارتی درســت، 
ضرورت پایش دما در زنجیره تأمین را به اندازه کافی تبیین 

نمی کند. 
مشــکل اساســی تر ایــن اســت کــه در سیســتم فعلــی 
تولید کننده و ناظر و مجری قانون یکی اســت. این اتفاقی 
اســت که برای مثــال در ســازمان انتقــال خــون در جریان 
است. به نظر ما خیلی واضح بود که سازمانی مانند انتقال 
خون یکی از مهم ترین سازمان هایی است که می بایست از 
پایش دمای متداوم استفاده کند و با توجه به مزیت های 
رقابتی فکر می کردیم با ما همکاری خوبی داشته باشد، اما 
در کمال ناباوری این اتفاق نیفتاد. اینجای کار را حســاب 
نکرده بودیم کــه ســازمان انتقال خــون پایش مــداوم دما 
انجام نمی دهد و به کالیبراســیون های ســاالنه ماشین ها 

اکتفا می کند. 
در یک همایش بنیــاد نخبگان بــه من فرصت ســخنرانی 
دادنــد تــا در مــورد محصوالت مــان بگویــم، اما مــن از این 
فرصت فقط برای مسئله انتقال خون استفاده کردم. هیچ 
رگوالتوری پیش قدم نمی شــود. ســازمان انتقال خون یک 

جزیــره تنهاســت و بــه هیچ کس پاســخگو نیســت و مورد 
سؤال هم واقع نمی شــود. مدیر کنترل کیفی این سازمان 
به مدت 30 ســال یــک نفر بــود، ولــی مدیرعامل ســازمان 
چندین بار عوض شده است. در صحبت ما با مدیر سابق 
کنترل کیفی سازمان، ایشان هیچ آمار دقیقی 
از دورریز خون در زنجیره یا برنامه های نظارتی 
ارائــه ندادنــد و هزینه های پایش مســتمر دما 
برای هر کیسه خون را جزء خرج های اضافه به 
حســاب می آورند. این در حالی است که طبق 
آمار، اگر کیفیت خون تزریقی را باال ببریم، 1.2 

روز از بستری بیماران کم می شود. 
به نوعــی مــن و هم بنیان گذاران، این مســئله  
را به عنوان یک مســئولیت اجتماعی دنبال 
کردیــم، بــا مجلــس و وزارتخانه هــا مکاتبــه  
کرده، در جلسات مختلف شرکت کردیم و از 
هر فرصتی بهره بردیم تا در این زمینه روشنگری کنیم، 
ولی ما یک شرکت دانش بنیان هستیم. چقدر می توانیم 
انــرژی و زمــان صــرف کنیــم؟ زورمــان نمی رســد. حتــی 
پیشــنهاد طرح پایلوت دادیم و قصد داشــتیم با هزینه  
خودمــان 1000 کول تگ اهــدا کنیــم و از آنها خواســتیم 
فقط از ابتــدا تا انتهــای زنجیــره را یک بار رصــد کنند تا 
ببینند چه خبر اســت. حاضر نشــدند همــکاری کنند، 
چون برای نهادی که ناظر و مطالبه گر بیرونی ندارد، این 

دست اقدامات فقط دردسر به حساب می آید.

در صنایــع و زنجیره هــای دیگــر هــم 
اوضاع این گونه است؟ 

در بخش خصوصــی فرایندهــا متفاوت تر اســت، چون 
یارانــه ای در کار نیســت، هر بهــره وری به کاهــش هزینه 
منجر می شود و همین امر باعث می شود مسائل مرتبط 
با نظارت و بهبود فرایند جدی شود و خرج اضافه تلقی 
نشود. شــرکت کاله یکی از شرکت هایی اســت که ما بر 
اســاس نیاز آنها یک محصول جدید بــا نام کول تگ بال 

ســاختیم. ایــن محصــول بــه 
شــکل یــک توپ اســت کــه از 
محل بارگیری شیر خام، درون 
تانکر شناور است و داده های 
دمایــی را به صــورت لحظــه ای 
ثبــت می کنــد. شــرکت های 
نگین شــهد  و  خوشــگوار 
مشــتریان  دیگــر  از  هــم 
هســتند.  محصــول  ایــن 
مســئله اصلــی این اســت که 
مصرف کننــده نهایــی اطــاع 
چندانــی از اهمیــت پایــش 
دمــا در زنجیــره تأمین  نــدارد. 
به عنــوان مثال یــک محصول 
پرمصــرف، تخــم مرغ اســت. 

شــرایط دمایی بــرای نگهــداری و حمل ونقــل تخم   مرغ، 
اســتاندارد ها و پروتکل هــای ویــژه ای دارد. دربــاره شــیر 
خام نیز همین طور. مثاً یک نوع باکتــری به نام باکتری 
L.monocytogenes در شرایط دمایی ناایمن در شیر 
تکثیر می شود که با هیچ فرایندی از بین نمی رود و هیچ 
اثرات ظاهــری هم بر رنــگ، طعم و بوی شــیر نــدارد، اما 
برای سامتی بسیار مضر اســت. این باکتری تا مصرف 
مشــتری نهایی وجــود دارد و بــه عــوارض و بیماری های 
گوناگونــی تبدیــل می شــود.این مثــال بــرای تمــام مــواد 
غذایــی، خــون و دارو و هر محصولــی که شــرایط دمایی 

ویژه ای دارد، قابل تعمیم است.

به طــور خالصــه و البتــه صریــح بــه مــا 
بگویید مشکل از کجاست؟

ضعف نظــارت و رســیدگی به حقــوق مصرف کننــده در 
برخورداری از محصول ســالم، ســاختار دولتی حاکم بر 

صنایع کشــور و قیمت گذاری های یارانــه ای، اجرای این 
نوع پایــش را غیرممکن کرده اســت. یارانه هــای بی رویه 
دولتــی بــه صنایــع درگیــر، اتــاف محصــوالت، هزینــه  
واقعی برای تولیدکننده ندارد و انگیزه ای جهت کاهش 
برون ریــزی و صرفه جویــی هــم در کار نیســت. وقتــی 
هزینه های دورریز پای شرکت ها و سازمان ها باشد، این 

اتفاق نمی افتد. 
شــرکت لبنی خصوصی می داند که اگر فرایند و زنجیره 
تأمیــن شــیر خــام را رصــد نکنــد و شــیر فاســد تحویــل 
بگیــرد، هزینــه دورریز را خــودش بایــد بدهد. پــس این 
پایش و رصد لحظــه ای برایــش حیاتی اســت و برای آن 
هزینه می کنــد. مذاکرات مــا در بخش واکســن و داروی 
داخلی با تولید کننده ها و شرکت های وارد کننده، بعد از 
مدتی به دالیلی مانند مســئولیت محــدود تولیدکننده 
در توزیع یــا عدم الــزام از وزارت بهداشــت به بن بســت 
رسید. متأســفانه شــرکت های دارویی به خاطر الزامات 
بین المللــی، در صــادرات، از باالتریــن فنــاوری پایــش 
اســتفاده می کننــد، امــا حاضــر بــه کمتریــن هزینه کرد 

مشابهی در توزیع داخل کشور نیستند.
 دمای بــاال و نوســانات شــرایط جغرافیایی در کشــور )تا 
دمای ۵0 درجــه در مناطق جنوبــی( می توانــد در برنامه 
درمان و ایمن ســازی عمومی خلل ایجاد کند. نظارت بر 
توزیع و شــرایط نگهداری و عرضه محصوالت کلیدی با 
توجه به هزینه های باالی مالی و انسانی، به خصوص در 

شرایط حاضر یک شاید نیست، یک باید است.

آیا تابه حال صادرات هم داشته اید یا به 
بازارهای بین المللی فکر کرده اید؟ چه مشکالتی 
در این بــاره داریــد؟ اگــر هــم نکتــه ای به عنــوان 

جمع بندی دارید بفرمایید.
خیر، ولی محصــول یک بارمصرف ما در صــادرات مورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد. البتــه یــک شــرکت در خــارج 
از ایــران بــرای ورود بــه بــازار بین المللــی ثبــت کردیم که 
بــا اوضــاع فعلــی اینترنــت، 
متوقف شده اســت. بی ثباتی 
و باتکلیفــی اینترنــت جلــوی 
رشــد مــا را گرفتــه اســت. در 
زیرســاخت های داخلــی ایــن 
همه مشــکل داریم، چطور به 
فکر رشد و بازارگشایی باشیم. 
بگویند تا ابد فیلتر اســت، اما 
یــک ثبــات ایجــاد کننــد. ایــن 
بی ثباتــی و هر لحظه یکســری 
تغییرات زیرساختی، به شدت 
کمــر کســب وکارهای آناین و 
خصوصــاً دانش بنیان هایــی 
مثــل مــا را کــه بــا داده هــای 
یــم،  دار ســروکار  لحظــه ای 

شکسته است. 
از طرف دیگر قوانین متزلزل و بی ثبات گمرکی ضررهای 
هنگفتی به ما وارد کرده است؛ هر روز یک قانون و تعرفه 
و محدودیــت جدید. اولین مشــتری ما شــرکت فناوری 
بن یاخته های رویان اســت کــه روی بانک خــون بند ناف 
کار می کند و ما باید به صورت 24ســاعته به این شرکت 
ســرویس ارائه بدهیــم، چــون پــای داده هــای حیاتی در 
میــان اســت، امــا تنظیمــات بــه شــکل ناپایــداری مدام 

عوض می شوند. 
اگــر اقتصــاد دانش بنیــان بــرای حاکمیــت مهم اســت، 
نباید هر روز تبر بردارد و بر پیکر نحیف این کسب وکارها 
زخم بزند. بروند به فهرست شرکت کنندگان نمایشگاه 
الکامپ کــه برگزار هم نشــد، نــگاه کنند و ببیننــد امروز 
چنــد نمونــه از ایــن شــرکت ها وجــود دارد. دولــت بــا 
شــرکت های خصوصی حــرف بزند کــه آیا ایــن بخش از 

اقتصاد را می خواهد یا نه؟

REPORTگزارش

جذبسرمایه4/5میلیون
دالریسلسیوس

  لجستیک سرد
به سبک هندی ها

ســرد  زنجیــره  اســتارتاپ   
سلســیوس مســتقر در بمبئــی 
4.۵ میلیون دالر به عنوان بخشــی از دور 
ســرمایه گذاری ســری A خــود بــه رهبری 
سرمایه گذاران فرشته مستقر در بمبئی 

جمع آوری کرده است.

 این شرکت قصد دارد دور سری 
A را با قیمت 10 میلیــون دالر در 
ماه هــای آینــده ببندد. ایــن ســرمایه قرار 
اســت بــرای گســترش خدمــات ایــن 

استارتاپ به ۵00 شهر اختصاص یابد.

سلســیوس کــه در ســال 2020 
بــوزی«،  »ســوآرپ  توســط 
»راجنیــش رحمــان «و »آربینــد جاین« 
تأســیس شــد کــه لجســتیک ســرد و 
انبــارداری ســردخانه را بــه شــرکت های 

مختلف غذایی و دارویی ارائه می دهد. 

 ایــن اســتارتاپ از طریــق وب و 
اپلیکیشــن خــود، حمل ونقــل 
ســرد را در سراســر هنــد بــه هــم متصــل 
می کند. این استارتاپ ادعا می کند که در 
حــال حاضــر 2۵00 وســیله نقلیــه و 10۷ 
ســردخانه دارد کــه در بیش از 1۵0 شــهر 

فعالیت دارند. 

 هنــد در حــال حاضــر به دلیــل 
ناکارآمــدی در زنجیــره تأمیــن 
سرد، به ویژه تحویل در مایل آخر، حدود 
14 میلیــارد دالر ضــرر مــواد غذایــی را 
متحمــل می شــود. برخــی از رایج تریــن 
چالش ها در تحویل مایل پایانی با دمای 
کنترل شــده، شــامل نقــص در حفــظ 
دمای بهینه، اســتفاده از وســایل نقلیه 
بدون یخچال برای حمل و نقل )به  خاطر 
مســافت های کوتاه تــر( ونبــود  فنــاوری 
ردیابــی بــرای نظــارت بــر ایــن مرحلــه از 

توزیع است.

عباسعینعلی

abbas.einali 
@gmail.com

 کول تَگ یک دیتاالگر 
مینیاتوری هوشمند 
است که به صورت 

برچسب روی کاالهای 
حساس نصب می شود 
و دمای محیطی را طبق 
استانداردی که برای 

 کاال تعریف شده
ثبت می کند
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چرالجستیکحتیدردوران
رکودجذاباست؟

استارتاپ های 
خوش شانس

 رکــود اقتصــادی موجــب ایجاد 
تصمیم گیــری  در  تغییراتــی 
ســرمایه گذاران خطرپذیر و اســتارتاپ ها 
شده  اســت. در دو سال گذشــته با شروع 
بحران زنجیره تأمین، سرمایه گذاران زیادی 
به ســمت اســتارتاپ های زنجیــره تأمین 
هجوم برده اند. این دوران فرصت مناسبی 
برای استارتاپ های صنعتی یا باالدستی 

ایجاد کرده است.

 وقتــی پژوهشــگران کســب وکار 
هــاروارد بــه وقایعــی کــه بــرای 
ســرمایه گذاران خطرپذیــر در دوران رکــود 
بین ســال های 19۷6 تا 2020 اتفاق افتاد، 
نگاه کردند، متوجه شدند 
دســته ای از فناوری هــا 
رفتــار  بقیــه  ماننــد 
نمی کنند. در حالی  که در 
میــزان  رکــود،  دوران 
سرمایه گذاری ها در زمینه 
زیســت فناوری جدیــد، 
پزشــکی،  ســخت افزار 
استارتاپ های اینترنتی و 
مصرفــی  محصــوالت 
کاهشی چشم گیر یافت یا حتی راکد شد، 
محققــان دریافتنــد کــه در ایــن دوران، 
وی سی ها بیشتر به سمت استارتاپ های 
صنعتــی و بازیگــران زنجیــره تأمیــن روی 
آوردنــد. دلیــل آن هم این اســت که وقتی 
رکــود شــکل می گیــرد، ســرمایه گذاران به 

سمت مسیرهای سودآور می روند.

 در این صنعت فناوری های زیادی 
برای ســرمایه گذاری وجــود دارد. 
مانند مشاهده گرهای الکترونیکی که همه 
چیزهایی را که در یک انبار یا مزرعه اتفاق 
می افتــد، می بیننــد و تجزیه وتحلیــل 
می کننــد و توصیه هایــی بــه مدیــران این 
مکان ها ارائــه می دهند، یــا ربات هایی که 
توت فرنگی را می چینند و پالت های نهایی 

را جمع می کنند. 

 اســتارتاپ هایی کــه در صنایــع 
باالدستی کار می کنند، به ندرت 
نام هــای معروفــی دارنــد و احتمــاالً هرگــز 
معــروف نخواهنــد شــد، امــا نســبت بــه 
همتایانی که در رکود گذشــته برای تأمین 
بودجــه تــاش کرده اند، یــک متغیر مهم 
دارند؛ دو سال نیاز روبه رشد کسب وکارها 

به زنجیره تأمین در دوران کرونا!

REVIEWبررسی

سرمایهگذارییکمیلیاردتومانیباسالمبرایرفع
مشکللجستیکفروشگاههایشچهنتیجهایداشته

است؟
از زمانی که بازار اینترنتی باسالم به عنوان بستری برای کسب وکارهای کوچک شکل گرفت، دغدغه لجستیک 

برای رساندن کاالها به دست مشتری نیز برای غرفه داران آن مطرح بود. با وجودی که این دغدغه در بازارهای 
اینترنتی مشکل الینحلی نبود، اما هنگامی که حجم سفارش های فروشگاه ها باال می رفت، ناگزیر دغدغه های 

فروش اینترنتی نیز افزایش می یافت و این امر باعث شد دست اندرکاران باسالم در فکر سرمایه گذاری برای بهبود 
خدمات لجستیکی کسب وکارهای موجود در این بازارگاه باشند. با این تفکر دو نفر از مدیران باسالم از مجموعه 

جدا شدند و با سرمایه ای که مجموعه باسالم در اختیار آنان گذاشت، دست به کار تأسیس استارتاپ پلتفرم 
لجستیکی »آمادست« شدند و اکنون حدود یک سال می گذرد که این استارتاپ لجستیکی با هویتی مستقل 

مشغول به کار است. به گفته مدیران این کسب وکار حاال آمادست به فروشندگانی که در بازارگاه هایی چون 
باسالم، دیجی کاال، ایسام و سایر فروشگاه های اینستاگرامی و سایت های فروش اینترنتی حضور دارند، خدمات 

لجستیکی ارائه می دهد. درباره این استارتاپ با محمدحسین چهرازی، مدیر محصول آن گفت و گو کرده ایم.

 آمادست
 یک سال بعد

بنیان گــذاران پلتفــرم آمادســت چــه 
کسانی هستند؟

ابراهیــم اســدی، مدیرعامــل آمادســت )مدیــر محصول 
ســابق باســام( و ســعید نیکوکام، مدیر فنی آمادســت 
)عضــو ســابق تیــم فنی باســام( هســتند کــه به واســطه 
چندیــن ســال تعامــل بــا فروشــندگان آنایــن متوجــه 
مهم ترین دغدغه کسب وکارهای آناین یعنی لجستیک 
شــدند و برای رفع دغدغه های آنها در این حوزه در ســال 

1400، آمادست را شکل دادند و راه انداختند.

این پلتفرم ناوگان لجستیکی در اختیار 
دارد یــا از ظرفیــت شــرکت های دیگــر اســتفاده 

می کند؟
در این پلتفرم فقط از ظرفیت ناوگان لجستیکی شرکت ها 
و همچنیــن ظرفیت هــای مردمــی و حتــی شــرکت های 
کوچــک محلی اســتفاده می شــود. بــه این صــورت که از 
طریــق قراردادهایــی کــه بــا پســت، تیپاکــس و بــه زودی 
ماهکس، چاپار و... داریم، ناوگان مورد نیاز خود را تأمین 
می کنیــم. همچنیــن از ظرفیــت ســرویس دهنده های 
غیرشــرکتی و مردمــی نظیر شــرکت های کوچــک پیک و 
دفاتر پیشخوان محلی هم خدمات متنوعی به مشتریان 

ارائه می دهیم.

آمادست تاکنون جذب سرمایه داشته  
است؟ 

بله آمادســت در مرحلــه اول حدود یــک میلیــارد تومان 
از مجموعه باســام ســرمایه جذب کرد تا محصول خود 
را توســعه دهد و به درآمد برســد که ایــن مرحله به خوبی 
پیــش رفــت و هم اکنــون جریــان درآمــدی خوبــی شــکل 
گرفته  اســت. با وجود درخواســت های ســرمایه گذاری از 
ســوی شــرکت های مختلف، فعاً برای توســعه محصول 
به ســرمایه جدید نیاز نداریم و در حال برنامه ریزی برای 
جذب ســرمایه بزرگ تر بــرای مرحله اســکیل آپ یا همان 
بزرگ شدن و جذب کاربران بسیار بیشتر در آینده نزدیک 

هستیم.

ایــن ســرمایه گذاری صــرف ایجــاد چــه 
زیرساخت های لجستیکی شده  است؟

بیشتر این ســرمایه گذاری صرف ایجاد پلتفرم آمادست 
مطابق با نیاز کاربر شــده  اســت. به طوری که کاربر بتواند 
بــا ورود بــه پلتفــرم، بســته به نیــاز خــود بــه ظرفیت های 
لجستیکی موجود کشــور متصل شود. اکثر این سرمایه 
صرف توســعه محصــول و بخش کمی صــرف مارکتینگ 

شده  است.

چــه  در  آمادســت  ســرویس های 
شهرهایی فعال است؟  

آمادســت در تمام شــهرهای بزرگ و کوچک ایــران فعال 
است، اما در شهرهای تهران، قم، اصفهان، مشهد، اهواز 
و شیراز، خدمات کامل تری شامل جمع آوری مرسوالت، 
بســته بندی، پیــک شــهری و ســرویس های بین شــهری 

ارائه می دهد.

شــما چه زمانی بــه تیم اضافه شــدید و 
پیش از این در کجا مشغول به کار بودید؟

مــن پیــش از اینکــه در آمادســت مشــغول به کار شــوم، 
در بازار باســام دســتیار مدیر محصول بــودم و به خاطر 
جذابیــت کاری کــه آمادســت به دنبــال انجام آن بــود، از 
خرداد امســال به عنوان مدیر محصول به تیم آمادست 

اضافه شدم.

دفتر مرکــزی پلتفرم آمادســت در کدام 
شهر قرار دارد و تعداد اعضای تیم آمادست چند 

نفر است؟

I N T E R V I E W

ملیکانظری

melikanazari1919
@gmail.com
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دفتــر مرکزی مــا در پــارک علــم و فناوری اســتان قــم واقع 
شــده  و اکنون با یــک تیم شــش نفره کــه بیشــتر اعضای 
آن فنی هســتند، کار را جلو می بریم. طی سال های اخیر 
اکوسیســتم اســتارتاپی خوبی در این شهر شــکل گرفته 
و دسترســی بــه نیــروی انســانی متخصــص و امکانــات 
مختلف بــا هزینه هــای کمتر نســبت به پایتخــت فراهم 

شده  است.
تشــکیل ایــن اکوسیســتم در قــم موجــب مهاجــرت از 
شــهرهای دیگر به قم شــده و نیروهای متخصص زیادی 
طی این سال ها از تهران و ســایر استان ها برای کار در این 

اکوسیستم به قم مهاجرت کرده اند؛ از جمله خود من.

تفاوتی که با پلتفرم های مشابه دارید و 
مزیت رقابتی شما چیست؟

یکی از مزایای پلتفرم آمادســت مدیریــت يکپارچه همه 
کانال های فروش موجود در بازار آناین کشور 
از جملــه شــبکه های اجتماعــی، دیجــی کاال، 
باســام، ســایت های شــخصی و... اســت. 
همچنیــن تنــوع ســرویس های آمادســت 
گزینه های مختلفی را برای فروشگاه ها فراهم 
می کند تا لجستیک خود را با کیفیت بهتری 
مدیریت کنند. پلتفــرم این ویژگــی را دارد که 
بعد از استفاده کاربران از خدمات لجستیکی 
هر شرکت، نظرات کاربران برای عموم نمایش 
داده می شود و با ایجاد شــفافیت در پلتفرم، 

کاربران بهتــر می توانند برای انتخاب ســرویس مورد نیاز 
خود تصمیم بگیرند. یکی دیگر از مزیت های رقابتی مهم 
آمادست، راحتی و سادگی کار با آن است و ما همواره در 
توســعه محصول، توجــه ویژه ای بــه خلق تجربــه کاربری 
مناســب برای کاربران مان داشــته ایم .مهــم رویکرد ما در 
حل مسائل این است که بر خاف بسیاری از شرکت های 
دیگر مسائل را تا جای ممکن با توسعه محصول مان و به 

شکل الگوریتمی و نه با عملیات دستی حل کنیم.

از  می تواننــد  کســب وکارهایی  چــه 
خدمات آمادست بهره ببرند؟

هر کســب وکاری که از هــر کانالــی فــروش دارد، می تواند 
از آمادســت اســتفاده کنــد. هم اکنــون چندیــن هــزار 
فروشــگاه مختلف در آمادســت فعال هســتند. از پیج ها 

فروشــگاهی  کانال هــای  و 
گرفته تا ســایت های شــخصی 
فروشــگاه های  همچنیــن  و 
پلتفرم هایی ماننــد دیجی کاال، 

باسام، ایسام و... .
کســب وکار،  یــک  چنانچــه 
فروشــگاه وردپــرس شــخصی 
داشــته  باشــد یــا در دیجی کاال 
باشــد،  فعــال  باســام  یــا 
بــه  را  خــود  فروشــگاه های 
آمادســت متصــل می کنــد و 
ســفارش ها به طــور خــودکار از 
این ورودی ها دریافت می شود. 

همچنیــن ســفارش های کانال هــای دیگــر را می توانــد 
به صورت دستی یا با اکسل ثبت کند.

زیرســاخت های  جــزء  آمادســت   
لجستیکی بازار باســالم اســت. آیا فروشگاه های 
ایــن پلتفــرم بعــد از جــذب مشــتری به صــورت 
خودکار وارد فضای لجســتیکی پلتفرم آمادست 

می شوند؟
این اتصال به صورت خودکار صــورت نمی گیرد. چنانچه 
فروشــگاه ها تمایــل داشــته  باشــند، بــا وارد کــردن کــد 
یک بارمصــرف از طــرف پنــل آمادســت می تواننــد وارد 

پلتفرم ما شوند.

پس سرمایه گذاری باسالم در مجموعه 
لجســتیکی آمادســت باعــث نشــده فضــای 
انحصــاری بــرای کســب وکار شــما در ایــن پلتفرم 

ایجاد شود؟

فضــای کســب وکار مــا انحصــاری نیســت. غرفــه داران 
باسام مجازند با هر پلتفرم و هر شرکت لجستیکی که 
تمایل دارند، مرسوله خود را برای مشتری ارسال کنند. 
لجســتیک باســام به صــورت انحصــاری به ما ســپرده 
نشــده  اســت. بنیان گــذاران ایــن مجموعــه نیــز از ابتدا 
تمایل نداشتند وارد فضای انحصاری شوند و این اتفاق 

تا االن نیز نیفتاده  است.
حتــی خبــر دارم تعــدادی از غرفه داران باســام توســط 
پلتفــرم تاپیــن )کــه نســبتاً رقیــب آمادســت محســوب 
می شــود( مرســوله خــود را ارســال می کنند. تأثیــری که 
ســرمایه گذاران این مجموعه روی این کسب وکار دارند، 
بیشــتر برای معرفی این کسب وکار و مربوط 
بــه هزینه هــای مالــی ســرمایه گذاری در این 
مجموعــه اســت و الزامــاً انحصاری بــرای ما 

ایجاد نکرده و نمی کند.

انتفاع باسالم از این سرمایه گذاری 
تا اینجا چه بوده و چه تأثیری روی فرایندهای 

این بازارگاه گذاشته اید؟
بــازار اینترنتــی باســام از روز اول با مشــکل 
لجستیک مواجه بوده و اســتراتژی این بازار 
این بوده که به سمت و سوی ایجاد لجستیک انحصاری 
نرود و این گزینه را برای غرفه داران باز گذاشته که هر طور 
تمایل داشــته  باشــند ارســال را انجام دهند، اما انتفاع 
اصلی سرمایه گذاری ای که باسام روی آمادست انجام 
داده، این اســت که یک راه حل برای غرفه داران  باســام 
ایجاد شــود و با اینکه گزینه حق انتخاب بــه غرفه داران 
داده، اما در عین حال برای غرفه دارانی که نتوانسته اند 
راه حل لجستیکی برای ارسال مرسوالت خود بیابند، این 
گزینه را به آنها پیشــنهاد می دهد که بتوانند راه آسانی 
را از طریــق پلتفــرم آمادســت انتخــاب کننــد؛ بنابرایــن 
ضمن حل مشکل لجستیکی غرفه داران خود، بخشی 

از سهام پلتفرم آمادست متعلق به بازار باسام است.

بــا توجــه بــه رشــد بازارهــای اینترنتی و 
افزایش میزان تقاضا از ســوی 
صنعــت  رشــد  مــردم، 
لجســتیک را چگونــه بــرآورد 

می کنید؟
بازار لجستیک در ایران بسیار 
بــزرگ و بکــر اســت و بــا توجه  
بــه برآوردهــای متفاوتــی کــه 
از ایــن بــازار می شــود، حجــم 
سفارش های بازار آناین کشور 
حدود یک میلیون سفارش در 

روز برآورد می شود .

آمارهــای ایــران در 
مقایســه بــا آمارهــای جهانــی در ایــن صنعــت 

چگونه اند؟ 
آمارهــا گویای آن اســت کــه درصــد خرده فروشــی آناین 
به کل خرده فروشــی در ایــران حدود پنج تا شــش درصد 
است. در کشور ترکیه که از نظر جغرافیایی و جمعیتی به 
ما نزدیک اســت، 1۵ درصد از خریدهــای مردم به صورت 
آناین انجــام می شــود و در چیــن ایــن رقم بــه ۵0 درصد 
می رســد. در ایــران ایــن بــازار جــای رشــد باالیــی دارد و 
می تواند به راحتی مانند ترکیه و حتی بزرگ تر از آن شود. 
برآورد ما این است که حجم و نیاز فعلی لجستیک ایران 
در کوتاه مدت به دوبرابر افزایــش خواهد یافت؛ البته این 

بازار هم اکنون نیز بازار بزرگ و جذابی به شمار می آید. 

DHLیکیازاستارتاپهایجنرالموتورزباپست
واردهمکاریشدهاست

ون های برقی برایت دراپ از کانادا تا خیابان ها

REPORTگزارش

ون های برقی شرکت جنرال موتورز با نام تجاری 
برایــت دراپ، پســت DHL کانــادا را بــه ســبد 
مشــتریان خــود اضافه کــرد. ایــن اولیــن ورود 
شــرکت برایــت دراپ )یک شــرکت وابســته به 
کمپانــی جنرال موتــورز( بــه بــازار بین المللــی 

است.
این کمپانی اذعان داشت، شرکت برایت دراپ 
در کارخانه CAMI در شــهر انتاریو، تولید600 
 ))600 Zevoدستگاه از ون های برقی تحویل بار
را آغــاز کــرده  اســت. بــا ظرفیت هــای موجــود 
انتظــار مــی رود ۵0 هــزار دســتگاه از ایــن نــوع 
ون ها تا قبل از ســال 202۵ تولید شود. مطابق 
برنامه ریزی صورت گرفته، مقرر شــده تا ژانویه 
2023 ون های برقی Zevo 600 و تا اواخر 2023، 

Zevo400  تولید شود.
بیــش از 2۵ هــزار دســتگاه از ایــن نــوع ون های 
برقــی توســط مشــتریانی همچــون DHL کــه 
خواهــان رســیدن بــه t-zero )کاهش انتشــار 
گازهای گلخانه ای( هستند، پیش خرید شده  و 
DHL برای این منظور مبلغ هفت میلیارد یورو 

در نظر گرفته است. 
تاکنــون کمپانــی فدکــس 1۵0 ون برقــی از ایــن 
کمپانــی دریافــت کــرده  اســت. قبــل از افتتاح 
کارخانــه CAMI در انتاریــو، ون های مشــابهی 
در کارخانــه ای در ایالــت میشــیگان آمریکا در 
راستای برطرف کردن نیازهای مشتریان توسط 
یک شــرکت تأمین کننده آلمانی ساخته شده  
بــود. مدیرعامــل شــرکت برایــت دراپ اذعــان 
داشت این شرکت با ورود به کانادا و آغاز تولید 
در این کشــور در ارائه و تولید ون هــای برقی در 
مقیاس مورد نظر خــود گام مهمی برداشــته  و 
دستاوردی بزرگ مشــابه برترین برندهای دنیا 

ارائه خواهد کرد.
او همچنین اضافه کرد: »گسترش بین المللی 
ما گواهی بر این اســت کــه ما قادریــم نیازهای 
مشــتریان را در مکانــی کــه احتیــاج دارنــد، 
 DHL بــرآورده کنیم.« او می گوید ملحق شــدن
بــه کمپانــی آنهــا به عنــوان مشــتری، حاکــی 

از اطمینــان برندهــای قدیمــی تحویــل بــار بــه 
آنهاست.

کمپانــی DHL اوایل ســال آینده اولیــن ون های 
برقی برایت دراپ را به ناوگان خود اضافه خواهد 
کرد. یکــی از مدیــران شــرکت جنرال موتــورز در 
مصاحبه ای که بــا تک کرانچ داشــته نــه جدول 
زمانــی دقیقــی ارائــه کــرده و نــه تعــداد ون های 
برقی رزرو شده توسط شرکت DHL را مشخص 
کرده  است. سخنگوی این شرکت به این سایت 
گفته است: »کمپانی برایت دراپ شانس قابل 
توجهــی در مشــارکت بــا نــاوگان DHL دارد و 
حدود 60 درصد از ماشین های برقی تولیدشده 
ماقبــل ســال 2023 بــه نــاوگان ایــن شــکرت 

اختصاص خواهد یافت.«
بــرای همراهــی ون هــا، پســت DHL گاری های 
برقی شــرکت برایت دراپ را نیــز که مخصوص 

ون  از  بســته ها  حمل ونقــل 
تــا گیرنــده طراحــی شــده، از 
ایــن شــرکت خریــداری خواهــد 
کــرد. DHL همچنیــن بــه پلتفرم 
نرم افــزاری ایــن ون هــا دسترســی 
خواهــد داشــت. ایــن نرم افــزار 
جزئیــات بیشــتری از حرکــت، 
بــه  و موقعیــت ون هــا  مســیر 
مشــتریان ارائه می دهــد و باعث 
درک بهتر از عملکرد شرکت های 

پستی خواهد شد.
راه اندازی کارخانه انتاریو پروژه های برایت دراپ 
را کــه در مســیر بــه دســت آوردن درآمــد یــک 
میلیــارد دالری در ســال  آینــده اســت، دنبــال 
می کنــد و اگــر ایــن موضــوع تحقــق پیــدا کند، 
با توجــه بــه جوان بودن شــرکت، یک شــاهکار 

چشم گیر محسوب می شود. 
شــرکت برایــت دراپ ســال گذشــته آغــاز بــه 
کار کــرده، امــا جنرال موتــورز در قالب ســرمایه 
800 میلیــون دالری ایــن شــرکت را وادار کــرد 
تــا کارخانــه CAMI در انتاریو را به یــک مرکز با 

تولید باالیی از ون های برقی تبدیل کند.
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  باسالم از روز اول با 
مشکل لجستیک 

مواجه بوده اما 
استراتژی آن، این 
بوده که به سمت و 

سوی ایجاد لجستیک 
انحصاری نرود
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علیهکارآفرینانونابودیشرکتهایموفقباعث
میشوددیگرکسیجرئتسرمایهگذاریدر

کسبوکاررانداشتهباشد
حوزه اقتصاد دیجیتال طی سال های اخیر با وجود رکودی که در سایر بخش ها وجود داشته، رشد کرده است. این 

کسب و کارها نه تنها خود رشد کرده اند، بلکه به سبب نیازهایی که داشته اند، زمینه را برای رشد اینترنت در ایران نیز فراهم 
کرده اند. اما حاال هم از سوی حاکمیت و هم از طرف مردم در مظان اتهام قرار دارند و بیم آن می رود که یا در اثر فشارهای 
اقتصادی و اختالالت اینترنت نابود شوند یا همان بالیی بر سرشان بیاید که بر سر کارخانه های صنعتی در اواخر دهه 

50 آمد.  به راستی کسب و کارهایی که مصادره شدند، چه سرنوشتی داشتند؟ آیا می توان از سرگذشت آنها درسی برای 
امروزمان استخراج کرد؟ علی اصغر سعیدی، جامعه شناس که مطالعات بسیاری روی زندگی و کار صنعتگران پیش از انقالب 

انجام داده و در این زمینه کتاب های متعددی دارد، می گوید یکی از علل اصلی ضعیف و کوچک ماندن بخش خصوصی در 
سال های پس از انقالب، همان مصادره هایی است که اتفاق افتاد. او معتقد است سرمایه حافظه تاریخی دارد و اگر بار دیگر 

کسب وکارهای بخش خصوصی توسط حاکمیت یا افکار عمومی اینچنین نابود شوند، زمان زیادی طول می کشد تا بتوان 
سرمایه داران را به سرمایه گذاری در کسب و کارها راضی کرد.

تکرار یک
تاریخ تلخ

چندباربایدزمین
بخوریموبلندشویم؟

آرزوهای بر باد رفته
نمی تــوان منکــر تغییراتــی شــد کــه بــه 
واســطه کســب و کارهای نــوآور حــوزه 
اقتصــاد دیجیتــال در زندگــی مــا رخ 
داده انــد. مــا روزانــه بــه نحــوی بــا ایــن 
کسب و کارها درگیر هستیم و از خدمات 
و محصوالت شــان بهــره می بریــم. امــا 
در روزهــای پرالتهــاب و تــب داری بــه 
ســر می بریم کــه ایــن کســب و کارها که 
توانســته بودنــد از میان کــوران حوادث 
ســال های اخیــر گــذر کننــد، بــا خطــر 
تعطیلی همیشــگی مواجه انــد. از یک 
طــرف اختــاالت اینترنــت و افزایــش 
مهاجــرت نیروهــای متخصــص آنهــا 
را فلج کــرده و از ســویی دیگر بــه انحای 
مختلــف از ســوی مــردم و حاکمیت در 

مظان اتهام هستند.
علی اصغــر ســعیدی جامعه شــناس 
می گویــد نوعــی نفــرت تاریخــی از 
ایرانی هــا  وجــود  در  ســرمایه داری 
ریشــه دوانــده کــه احتمــاالً بخشــی از 
مشکات امروز هم از همان نگاه نشئت 
می گیرد. سعیدی می گوید در دوره های 
مختلــف بارهــا ســرمایه گذاران اعتماد 
خــود را از دســت داده انــد و بــار دیگــر 
بــا سیاســت های تشــویقی بــه میــدان 
آمده انــد. او هشــدار می دهــد ایــن بــار 
اگر بایــی بــر ســر کســب و کارها بیاید، 
بعید است به این زودی ها کسی جرئت 
کنــد و وارد عرصــه ســرمایه گذاری بــر 

کسب و کارها شود.
حتــی  اســت  معتقــد  ســعیدی 
شــرکت های معظم خارجی هــم تمایل 
دارنــد بــا بخــش خصوصــی قدرتمنــد 
در یــک کشــور وارد تعامــل شــوند و از 
ایــن طریق بــه بازار کشــوری دیگــر ورود 
کنند، زیرا معتقدند دولت ها رفتنی اند 
و ایــن بخش خصوصــی قوی اســت که 
پابرجــا می ماند. چنانچــه مالکیت این 
کســب و کارها ماننــد آنچــه در ابتــدای 
انقاب اســامی رخ داد، دچار مشــکل 
شود یا در اثر سیاست های نادرست از 
بیــن بروند، قطعــاً شــرکت های خارجی 
نیــز ریســک حضــور در بــازار ایــران را 

نخواهند پذیرفت. 
او می گویــد بخــش خصوصــی در حال 
حاضــر قدرتمنــد نیســت و اثرگــذاری 
الزم را نــدارد که اگــر قدرتی داشــت، به 
مجلس اجازه نمــی داد طرح هایی چون 
طرح صیانــت را به صحن علنــی ببرد و 
می توانســت در برابر قطعــی اینترنت و 

طرح های این چنینی ایستادگی کند. 
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بخــش  روزهــا کســب و کارهای  ایــن   
خصوصــی، به ویــژه آنهــا کــه در اقتصــاد دیجیتــال 
فعالیت دارنــد، هم از ســوی حاکمیت و هــم از طرف 
مردم تحت فشــار قرار گرفته اند و در شرایط بحرانی 
قرار دارند. آخریــن بحران بزرگی که بــرای کارآفرینان 
ایرانــی پیش آمد، بــه بعد از ســال 57 برمی گــردد که 
کارخانه هــای این کارآفرینــان به عنوان عامــالن رژیم 
سابق مصادره شد. این افراد چه ویژگی هایی داشتند 

و چه اتفاقاتی در اثر این تغییرات پیش آمد؟
اکثــر افــرادی کــه اموال شــان در آن دوره مصــادره شــد، از 
صنعتگران مــدرن بودند. پیش از بررســی سرنوشــت آنها، 
باید در ابتدا ببینیم که اینها چگونه رشد کردند. اگر به تاریخ 
معاصر بنگریــد، درمی یابید که رشــد این گــروه از نیمه های 
دهه 30 آغاز شد که شروع به احداث کارخانه های مختلف 
کردند. این کارخانه ها بیشــتر در حوزه صنایع بادوام بودند. 
البتــه چند کارخانــه پیــش از آن هم احداث شــده بــود، ولی 
گروه صنعتگران مدرن از نیمه های دهه 30 وارد بازار شدند. 
به همین موازات نگرش روشنفکران نیز نسبت به این افراد 
تغییر کــرد. اگرچه عمدتاً ایــن افراد از بــازار بودند )بــه غیر از 
صنعتگرانی که مهندس بودند و خاستگاه بازاری نداشتند، 
مثل خانواده ارجمند که شرکت ارج را بنیان نهادند یا مهندس 
رهنما که شرکت پار را ایجاد کرد( مثل برخوردار، الجوردی ها 
و... . تا پیش از این، نظر روشنفکران چپ به ویژه چریک های 

فدایی، مثل بیژن جزنی به بازاری ها مثبت بود و آنها را در رده 
بورژوازی ملی قرار می دادند که با دکتر مصدق ارتباط داشتند 
و در شــرایطی که الزم بــود، بــازار را تعطیل می کردنــد. ولی از 
نیمه دهه 30 به بعد تحلیل روشنفکران از این افراد تغییر کرد 
و این صنعتگران را وابســتگان به غرب می دانستند که پای 
امپریالیست ها را به میان کشیده اند و جامعه را مصرف زده 
کرده اند. چنانچه کتاب های جال آل احمــد چون »ارزیابی 
شتابزده« و »غربزدگی« را بخوانید، بخشی از این نظرات را 
خواهید دید. در دهه 40 صنعتگران در حال رشــد روزافزون 
بودند. دوره طایی اقتصاد ما همان دوران صنعتی شدن بود، 
به ویژه پس از اصاحات ارزی که عالیخانی وزیر اقتصاد شد، 
صنایع بسیار رشــد کردند؛ هم صنایع دولتی مثل سازمان 
گسترش، شرکت مس سرچشمه، کارخانه های تراکتورسازی 
و ماشین سازی و آلومینیوم سازی، هم صنایع خصوصی. بعد 
هم در دهه ۵0 شاهد انفجار درآمدهای نفتی بودیم و طبعاً 

صنایع رشد چشم گیرتری داشتند.
ســال ها پیش از انقــاب ۵۷، اختافاتی هم میــان بازاری ها 
و صاحبان صنایع به وجود آمده بود. در اوایــل دهه 40 اتاق 
صنایع و معادن تشــکیل شــد، زیرا این بخش می خواست 
از منافع خــود دفاع کنــد. اتاق صنایــع در ابتدا در کنــار اتاق 
بازرگانی بود، ولی در سال 1348 اتفاقاتی افتاد که دولت این 
دو اتاق را در هم ادغام کرد. بعد از ادغام بازاری ها دست پایین 
را داشتند و دیگر هم در اتاق به شکل جدی حضور نیافتند. از 

طرفی بخشی از این بازاری ها که واردکننده بودند، از صنعت 
ضربه خوردند، زیــرا کارخانه های صنعتی در ابتــدا با ایجاد 
انحصار و جلوگیری از واردات پا گرفتند و به وجود آمدند. در 
این میان صادرکنندگان افراد روشــن تری بودند و بعضاً وارد 
صنعت هم شدند. البته حرف هایی زده می شود که دولت به 
این واردکنندگان اجازه نداد وارد صنعت شوند و آنها که وارد 
شدند، وابسته بودند، ولی این تحلیل ها خام و آبکی هستند. 
تحلیل درست این است اینها از قشــر بازاری فرهیخته تر و 
جهان دیده تر بودند، در نتیجه مورد حمایت واقع شدند که 

البته آن حمایت هم دائمی نبود. 
خاصه صنعتگران دست باال را در اتاق گرفتند که باعث شد 
هم بازاری ها علیه اینها متحد شوند و هم روشنفکران. این 
اتفاقات در آستانه انقاب رخ داد. وقتی انقاب شد، فعاالن 
صنعتی تا تیرماه ۵8 تحت فشار بودند. با وجود اینکه امام 
خمینی مخالف مصادره بود، فشار نیروهای چپ باعث شد 
که او هــم از آنها حمایت کنــد. تیرماه 58 هــم صنایع ملی و 
مصادره شدند. در واقع بیشتر از اینکه واقعاً مردم از این افراد 
بدشان بیاید، ایده های روشنفکران بود که در جامعه منتشر 
می شد. البته برخی اعتقاد دارند که ایران به شکل تاریخی 
رویکرد ضد سرمایه داشته و باید این مسئله را از نگاه تاریخی 

دید که به نظر من تا حدی درست است. 
در دوره رضاشــاه و بعــد از آن کــه صنعــت و طبقــه کارگــر به 
وجود آمد، زمینه بــرای ایده های چپ فراهم شــد، زیــرا ایده 
چپ به دنبال عدالت اســت و نیروی اصلی اش هم کارگران 
هستند. اینها در دوران رضاشاه قدرت مانور نداشتند، ولی 
بعد جنبش هــای کارگــری شــکل گرفتند کــه اتفاقــاً مانع از 
رشد سرمایه و سرمایه گذاری بودند. اما بعد از کودتای سال 
32، وضعیت تغییر کرد و صنایع رشــد کردنــد. کارگران هم 
سندیکای خود را داشتند. اما همیشه ترس از نیروی چپ هم 
در دولت وجود داشت و هم در سرمایه داران و سعی می کردند 
آن را کنتــرل کننــد. در نهایــت نفرتــی کــه از ســرمایه داران 

داشتند، باعث مصادره ها در سال ۵8 شد.

 روند حضور بخش خصوصی در سال های 
پس از انقالب را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا بخش 

خصوصی توانست به روزهای اوج خود بازگردد؟
بعد از انقالب بخش خصوصی بســیار ضعیف رشد کرد تا 
به دوران استارتاپ ها رسیدیم. استارتاپ ها توانستند رشد 
خوبی را تجربه کنند، اما تا شــرکت های دولتی، شبه دولتی 
و خصولتی راهی طوالنی دارند. قدرت اقتصادی در دســت 

بنیادها و نهادهای مختلف است. 
پس از انقاب هدف اجرای عدالت و رسیدگی به محرومان 
و مستضعفان وجود داشت. متعاقب آن، بنیادهایی مانند 
بنیاد مســتضعفان تشــکیل شــدند. ســپس آنها کــه برای 
اجرایی سازی برنامه های خود به سرمایه نیاز داشتند، به امام 
نامه می نوشتند. ایشان هم به آقای موسوی ارجاع می دادند 
و او نیز کارخانه های مصــادره ای را بین این بنیادها تقســیم 
می کرد. بنیاد مســتضعفان بخشــی به نام هژبر داشت که 
تمام شرکت های هژبر یزدانی را در یک بخش آورده بود. این 
بنیادها برای حمایت های اجتماعی شــان به سرمایه گذاری 
نیاز داشتند. ستاد اجرایی فرمان امام هم زمین ها و خانه هایی 
را کــه مصــادره می شــد، تحــت اختیار خــود داشــت. کم کم 
ساختاری اقتصادی به وجود آمد که در آن به شستا هم از این 
کارخانه های مصادره ای می دادند، زیرا دولت نمی توانست 
ســهم ســه درصدی اش را بــه شســتا بپــردازد. بــرای همین 
اســت که امروز می بینیــم 30 درصد بــازار بــورس در اختیار 

شستاست، ولی نمی تواند آن را کنترل کند. 

 اما استارتاپ ها توانستند در همین فضای 
اقتصادی کار خود را آغاز کنند. استارتاپ هایی که با 
استقبال مخاطبان مواجه شدند، چرا امروز در مظان 

اتهام هستند؟
بلــه، وقتــی فناوری هــای جدیــد وارد عرصه جهانی شــدند، 
شــرکت های بزرگ قابلیت همگام شــدن با ایــن فناوری ها را 



نداشتند و شرکت های کوچک به وجود آمدند. زیرا کار در این 
حوزه به نیروی جوان و چابکی نیاز داشت که این کارخانه های 
بزرگ فاقد این دو ویژگی بودند. طبیعتاً برخی از این شرکت های 
فناور برای پیشــبرد کارهایشــان الزم بود با حاکمیت در ارتباط 
باشــند. بــه نظــرم کار در ایــران بــا جایــی کــه ســاختار حقوقی 
نهادینه شــده دارد، فرق می کند. مثاً آغــاز کار اوبردر آمریکا با 
مدل شکل گیری اسنپ و تپسی در ایران متفاوت است. اینها 
باید برای کارشان نهادها و ذی نفعان مختلف مانند تاکسیرانی و 
اتحادیه آژانس ها را راضی می کردند. این روابط و اتفاقات شفاف 
هم نیست، ولی آنچه مسلم است این است که بزرگ شدن این 

شرکت ها هم از نوع تفکرشان و ورودشان به دنیای 
فناوری نشــئت می گیرد و هــم ناشــی از ارتباطاتی 
است که توانسته اند برقرار کنند. اینکه کم و بیش 
شنیده می شود بعضی از اینها به نحوی وابستگی 
دارند )در نظر داشته باشید که برخی هم کاماً روی 
پای خود ایستاده اند و هیچ گونه وابستگی ندارند(، 

می توان گفت اجتناب ناپذیر و باالجبار است.
به نظــرم آن رویکــرد تاریخــی مخالفت و نفــرت از 
ســرمایه و ســرمایه دار هنوز هم در جامعه ما باقی 
مانــده و در بزنگاه های تاریخی مثــل امروز خودش 

را نشــان می دهد و توقعات مختلفی را به وجود می آورد. البته 
در مواردی نیز ممکن اســت رقبایشــان شــایعاتی را علیه آنها 
منتشر کرده باشند. این کار سابقه تاریخی هم دارد. در گذشته 

بعضــی از شــرکت ها اطالعــات 
غلطــی می دادنــد و شایعه ســازی 
می کردند مثل دشــمنی روغن قو و 
روغن شاه پســند. اینها در دهه 30 
در تبلیغات شان هم با یکدیگر دعوا 
داشتند. در این شرایط، شرکت های 
کوچکی که مــردم روزانه بــا آنها در 
ارتبــاط هســتند، اتفاقاً بیشــتر به 
چشــم می آیند؛ مثــاً مــردم توجه 
چندانی نمی کنند که شرکت فوالد 
مبارکــه یــا ذوب آهــن یــا گل گهــر و 
چادرملــو که بیشــترین درآمدهای 
کشور را دارند، چه کارهایی می کنند 
که بــه نظرم اگــر قرار باشــد مــردم و 

روشنفکران تحلیلی از کسب و کارها ارائه دهند، باید نگاه شان 
به این ســاختارها باشــد؛ ولــی یقــه کســب و کارهای کوچک را 

می گیرند. 
امروزه حتی اتاق بازرگانی که نماینده بخش خصوصی است، 
کوچک به حســاب می آید. تا بخش خصوصی بزرگ نباشد، 
نمی توانــد روی سیســتم های دولتــی تأثیــر بگــذارد. حتــی در 
مجلس در تاش اند قانــون اتاق های بازرگانــی را تغییر دهند و 
تعداد نماینده هــای دولتی را بیشــتر کنند تا نظارت بیشــتری 
در این زمینه اتفاق بیفتد. همین بخش خصوصی را با بخش 
خصوصی قبل از انقالب مقایســه کنیــد؛ حداقــل در آن دوره 
افرادی داشتیم که با وجود وابســتگی، وارد مجلس می شدند 
و نمایندگی بخش خصوصی را می کردند و مورد احترام بودند. 
بســیاری از قوانینی که در حال حاضــر وجــود دارد مثل قانون 
سرقفلی، ناشی از همان دوره ای است که فرد قدرتمندی مانند 
عبدالحســین نیک پور رئیس اتــاق بازرگانــی بــود و وزرا به اتاق 
پاســخگو بودند. این چیزی اســت که در اتــاق بازرگانــی بعد از 
انقاب نمی بینیم که نشان دهنده کوچک و ضعیف بودن اتاق 
اســت. قوی شــدن این بخش با قدرت پیدا کردن و بزرگ شــدن 

بخش خصوصی اتفاق می افتد. 
تا وقتی بخش خصوصی کوچک اســت، قدرتی ندارد و باید با 
نمایندگان مجلس و سایر بخش های حاکمیت در ارتباط باشد 
تا بتوانــد کارش را پیش ببــرد. به نظر من بخــش خصوصی در 
ایران با ساختاری که شــکل گرفته، توان رشد ندارد، مگر اینکه 
اســتارتاپ ها بتوانند تغییراتی را ایجاد کنند و رشــدی داشــته 
باشند که اینها هم محدود هستند. چنانچه بنیادهای بزرگ 
وارد این عرصه شوند، این استارتاپ های کوچک بافاصله از بین 
خواهند رفت. باالخره استارتاپ ها به سرمایه احتیاج دارند و این 

سرمایه در غرب توسط سرمایه گذاران خطرپذیر تأمین می شود.

 آیا می توان گفت کنشگران اقتصادی در دوره 
پیش از انقالب، موتور محرک توسعه بوده اند؟ با توجه 
به اینکه اقتصــاد دیجیتال تنها بخشــی بــوده که طی 
سال های اخیر رشد نسبتاً خوبی را تجربه کرده، می توان 

این دو گروه را مشابه هم دانست؟
تئوری ها یــا رهیافت های توســعه در دوره هــای مختلف تغییر 
کــرده اســت. در دوره ای کــه صنعتگــران رشــد کردنــد، تقریبــاً 
می توان گفت هدایت توسعه اقتصادی دســت دولت بود. در 
همه کشــورها هــم چنین بــود. بعــد از جنــگ دوم 
جهانــی نقــش دولــت در تمــام کشــورهای غربــی 
اساســی بــوده اســت. در کشــور در حال توســعه، 
قطعاً دولت هدایت اقتصاد را انجام می داده است. 
منظورم این نیست که بخش خصوصی بی عرضه 
بــوده، بلکــه هدایتگــری را دولــت بر عهده داشــته 
اســت. در توان و صاحیت آن صنعتگران همین 
بس که دولت بــه شــرکت های مختلفــی وام داد و 
از آنهــا حمایت کــرد، ولی برخی توانســتند رشــد 
کنند و ســایرین از بین رفتند. این افــراد فرهیخته 
و جهان دیــده بودنــد و می توانســتند کارخانه هایشــان را اداره 
کنند، ولی بدون وام و کمک های دولتی نمی توانستند کارشان 
را راه بیندازند و گســترش دهند. آقای تهرانچــی که بنیان گذار 
ویتانا بود، از کارهای مختلفش برای 
من تعریف کرده که نشــان می داد 
این فرد چقدر مبدع و مبتکر بوده 
است، ولی همین فرد به من گفت 
تا بانک توسعه صنعتی 30 میلیون 
تومــان وام به مــن نداد، نتوانســتم 
کارخانه ام را راه بیندازم. مثال دیگر 
مهندس رهنما بود که کارخانه پار 
را بنیان گذاشــت و بسیار مبتکر و 
حتی مختــرع بود؛ ولی نتوانســت 
مثل کارخانه ارج رشد کند، زیرا آن 
حمایت هــا را دریافــت نکــرد. پس 
همه ایــن صنعتگران بــه هدایت و 
حمایــت دولــت نیــاز داشــتند. در 
صنایع سنگین نیز دولت باید وارد می شد. مثاً کارخانه ذوب 
آهن در سال 46 با سرمایه گذاری دولتی افتتاح شد. تا قبل از آن 
باید ورقه های آهن را از خارج وارد می کردیم و نوعی وابستگی به 

مواد اولیه داشتیم. 
اقتصاد دیجیتــال در جهــان به تدریــج از دهه 1990 رشــد کرد. 
بعد از انقاب فناوری و در دوره جهانی شدن، کشورهای غربی 
که مهد فناوری بودند، بهتر می توانســتند از فناوری اســتفاده 
کنند و رقابــت کمتری هم با آنها می شــد. در نتیجه به ســمت 
اقتصاد معرفتی یــا knowledge economy  رفتند و اقتصاد 
کارخانه ای را به کشورهایی سپردند که به واسطه امکانات بهتر 
و کارگر ارزان تر می توانستند در این بخش رشد کنند. در نتیجه 
اقتصاد کارخانه ای در آسیای جنوب شرقی رشد کرد. کمی بعد 
کشورهای دیگر هم به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کردند. 

به نظر بســیاری، ما با نیــروی جوانی کــه داریم بایــد ترکیبی از 
رهیافت های توســعه را داشــته باشــیم. الزم اســت به ســمت 
اســتارتاپ ها برویم، زیرا این بخش نیروی جوان تحصیل کرده 
را بــه خدمــت می گیــرد. البته بایــد با ضابطــه حرکــت کنیم تا 
به اهداف مان برســیم. این بخش مشــترکاتی بــا همان بخش 
خصوصی تولیــد کارخانه ای و فیزیکــی هــم دارد و آن اینکه به 
لحاظ قوانیــن باید مــورد حمایت قــرار گیــرد و اولیــن اصل هم 
همان احترام به مالکیت خصوصی باشــد. در غیر این صورت 
هر لحظه ممکن اســت از بین برود. در کنار این نیــروی جوان و 
تحصیل کرده، ما مزیت نسبی نفت و پتروشیمی را هم داریم که 
نباید آن را نادیده بگیریم. متأسفانه در حال حاضر بستر قانونی 

رشد استارتاپ ها فراهم نیست. 
اشــکالی ندارد دولــت از بخــش خصوصی حمایت کنــد، ولی 
این امر باید شــفاف باشــد. تا زمانی که شــفاف نباشــد، امکان 

شایعه ســازی وجــود دارد. این مشــکل در گذشــته هــم وجود 
داشت، ولی نه به این صورت. در آن زمان هم وقتی اتاق بازرگانی 
وزیری را دعوت می کرد، این طور تلقی می شد که اینها دارند با 
دولت معامله می کنند. البته همان طور که گفتم بخشی از این 
ارتباط اجتناب ناپذیر است، اما کســب و کارهای حوزه اقتصاد 
دیجیتال باید به تدریج گروه قدرتمندی شــوند و سندیکاهای 
قوی بســازند تــا بتواننــد از حقــوق خــود دفاع کننــد. آنهــا اگر 
قدرتمند بودند، نمی گذاشــتند برای اینترنت ایــن اتفاقات رخ 
دهد و جلویش را می گرفتند. این نشان می دهد قدرتی ندارند 
که نمایندگان مجلس طرح صیانت را ارائه می دهند. بنابراین 
رهیافت های توسعه ای باید در جهت تقویت این کسب و کارها 

باشد، نه تضعیف شان.

 گفتید روابط میان حاکمیت و کسب و کارها 
شفاف نیست و اینها مشکالتی را به وجود آورده است. 
به عــالوه اشــاره کردیــد بی اعتمــادی بــه ســرمایه داران 
مسئله ای تاریخی است. آیا یکی از علل این بی اعتمادی 
در طول تاریخ همین عدم شفافیت نبوده است؟ درست 
اســت کــه اینهــا ناچــار بودنــد در بخش هایــی شــفاف 
نباشــند، ولی به نظر می رســد یکــی از علــل اصلی این 

شکاف بین جامعه و کارآفرینان همین باشد. 

من در تحقیقاتی که روی کســب و کارها انجــام می دهم، کمتر 
به سراغ شرکت هایی می روم که همچنان در حال فعالیت اند و 
بیشتر به شکل تاریخی به این شرکت ها نگاه می کنم که در حال 
حاضر مالکیت شان تغییر کرده است. به این ترتیب توانسته ام 
اطاعات بسیاری به دست بیاورم. یکی از علت ها این است که 
اگر بخواهم روی شــرکتی که هنوز فعالیت دارد تحقیق کنم، با 
مشکل مواجه می شوم. اساساً ماهیت شرکت داری مقداری با 
پرده پوشی همراه است، زیرا با شرکت های دیگر در حال رقابت 
هستند. مک دونالد می گوید بارها به آلفرد اسلون، رئیس جنرال 
موتورز گفته خاطراتــش را از دوران مدیریتش بنویســد، ولی او 
تأکید کرده که باید با وکایش صحبت کند، زیرا بعضی اطاعات 
نباید به بیرون درز کنند. علی خسروشاهی، صاحب کارخانه 
مینو وقتی می خواست از بانک توسعه صنعتی وام بگیرد، از او 
می پرسیدند این وام را برای چه می خواهی؟ او می گفت من این 
را نمی گویم چون ممکن است اطاعاتم را به رقیبم بدهید. من 
می خواهم چیزی بســازم که کســی از آن اطاع نداشته باشد. 
بعد مثاً وقتی با همان وام ویفر تولید می کرد، برای بانک هم یک 
جعبه می فرستاد که یعنی با آن وام، این را درست کردم. اما باز 
هم می توان به مردم توضیح داد که چه مســائلی قابل بازگویی 

است و چه مسائلی خیر. 
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 تا وقتی بخش 
خصوصی کوچک 

است، قدرتی ندارد 
و باید با نمایندگان 

مجلس و سایر 
بخش های حاکمیت در 
ارتباط باشد تا بتواند 

کارش را پیش ببرد

   عکس:  امیر جدیدی
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وزیراقتصادازاستقبال
نیممیلیونسهامداراز
طرحبیمهسهامخبرداد

 آیا سهام یار بورس
را سبز می کند؟

سیداحســان خانــدوزی، وزیــر امــور 
اقتصــادی و دارایــی در حاشــیه جلســه 
هیئت دولت با اشاره به برنامه های دولت 
در حمایــت از ســازمان بــورس کشــور، 
مصوبــه آبان مــاه شــورای عالی بــورس در 
اجرای بیمه ســهام را از اقدامــات مؤثر در 
این زمینه دانست. او عنوان کرد به سبب 
فضــای امنــی کــه بعــد از مصوبه شــورای 
عالی بورس در جهت حمایت از ســرمایه 
سهام داران خرد ایجاد شــد، بیش از ۵00 
هزار نفر از ســهام داران خرد از طرح بیمه 
ســهام اســتقبال کردند. وزیــر اقتصاد در 
حالــی از امیــد بــه ســبز شــدن بلوک های 
قرمزرنگ تابلوی بــورس صحبت می کند 
کــه نوســان بــازار ســهام، میــل و رغبــت 
عمومی به سرمایه گذاری در بازار بورس را 
به پایین ترین درجات خود رسانده است. 
ابهام از آینده قیمتی ســهام، به خصوص 
بــرای اشــخاص حقیقــی کــه بــه ســبب 
شــرایط اقتصــادی، گاه همــه دارایی خود 
را وارد چرخــه بــازار تــاالر شیشــه ای کرده  
و نتیجــه ای غیرمطلــوب و برخــاف همــه 
وعده ها گرفته بودند، بازار بورس کشور را 
با بحرانی جدی رو به رو کرده است. در این 
میان به گفته وزیر اقتصاد، استقبال مردم 
از طرح »سهام  یار« می تواند امید به سبز 
شدن دوباره بورس باشد. بیمه  کردن سهام 
حاضر در پورتفــوی اشــخاص حقیقی تا 
ســقف 100 میلیون تومان برای هر نفر که 
حدود 96درصد از تعداد کدهای حقیقی 
فعال حاضر در بازار را تشکیل می دهند، 
از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید 
توســط ســرمایه گذاران صــورت می گیرد. 
سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و 
مبلغ تعهد خرید 20 درصد باالتر از ارزش 
ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاماتی 
چهارشنبه، 4 آبان 1401 است و بر اساس 
ترتیباتی که سازمان بورس اعام می کند، 

اعمال و اجرایی خواهد شد.

NEWSخبر

شاپرک هفته گذشته در نامه ای به پرداخت یارها اعام 
کرد که پیرو اباغیه بانک مرکزی، انتقال وجه در داخل 
پرداخت یاری ها و میان پرداخت یار و پذیرنده، غیرمجاز 

و ممنوع است.
از این اباغیه برداشــت شــد کــه شــاپرک از ایجاد یک 
شــبکه تســویه و پرداخــت در خــارج از شــبکه شــتاب 
واهمه دارد و بانک مرکزی ایران با وجود شفافیت مبدأ 

و مقصــد هــم نمی خواهــد خــارج از شــبکه 
مرسوم و ســنتی بانکی تسویه وجوه صورت 

گیرد.
پرداخــت،  صنعــت  فعــاالن  گفتــه  بــه 
بانــک مرکــزی بــه  اشــتباه انتقــال وجــه 
درون پرداخت یــاری را به عنــوان یکــی از 
عوامــل افزایــش نــرخ ارز شناســایی کــرده و 
بــرای جلوگیــری از صعــود نــرخ ارز چنیــن 
دســتورالعمل هایی ابــاغ می کنــد، امــا این 
اقــدام دخالتــی اســت در مــدل کســب وکار 

پرداخت یارها.
در نامــه کاظــم دهقــان، مدیرعامــل شــاپرک بــه 
پرداخت یارها تأکید شــده که بــر اســاس اباغیه بانک 
مرکزی، این عملیات و عملیاتــی که امکان انتقال وجوه 
میان پذیرندگان داخل یــک پرداخت یار بــا پذیرندگان 
ســایر پرداخت یارهــا را فراهم کنــد، غیرمجــاز و ممنوع 
اســت. اما مهدی عبــادی، مدیرعامــل ونــدار، به عنوان 
فــردی کــه سال هاســت در صنعــت پرداخــت فعالیت 
می کند، تصریح کرد که تا به امروز ندیده ام بتوان پولی را 
از یک پرداخت یاری به پرداخت یاری دیگر انتقال داد. 
او ادامــه داد: »نامه مذکــور به دو موضــوع نقل وانتقال 

دخالت در 

مدل کسب وکار؟
موضعگیریفعاالنفینتکیدربارهممنوعیتبانک

مرکزیدرخصوصانتقالوجهداخلپرداختیاریها

پــول میــان دو پرداخت یــاری و نقل وانتقــال پــول میان 
حســاب های موجود در یــک پرداخت یاری اشــاره کرده 

است.
مــورد اول تصــوری نادرســت اســت و مــورد دوم هــم از 
مردادماه 1401 در نتیجه مذاکرات برخی پرداخت یارها 
با بانــک مرکــزی متوقف شــده اســت. این درخواســت 
از ســمت پرداخت یارها بــرای جلوگیــری از ایجاد رانت 
مطــرح شــد و بانــک مرکــزی چــون گمــان 
می کنــد فراینــد انتقــال درون پرداخت یاری 
بر قیمت دالر تأثیر دارد، با توقف این فرایند 
موافقــت کــرد و از مردادمــاه انتقــال وجــوه 
داخل پرداخت یاری متوقف شد، ولی برخی 
پرداخت یارهــا از اجــرای آن ســر بــاز زدنــد و 
این نامه شــاپرک هم بــرای آنها بــرای اجرای 

اباغیه مذکور است.«
عبــادی ایــن راهــکار را منطقــی نمی دانــد و 
معتقد است این دســتورالعمل های موردی 
و جســته گریخته بانــک مرکــزی، دخالــت در مــدل 
کســب وکار پرداخت یارهاســت، نــه رگوالتــوری. او در 
این خصــوص می گویــد: »سال هاســت که وجــوه میان 
حســاب های پی پــال، ان 26 و... منتقــل می شــوند. 
هیچ  کــدام از بانک های مرکــزی نیز در ایــن الیه دخالت 
نکرده و برای توقــف فرایند اباغیــه نداده اند. اگر هدف 
بانک مرکزی ایران، مرکزیت دادن به تمام سرویس های 
پرداختــی باشــد، بایــد در انتظــار آســیب های تحقــق 
ایــن هــدف باشــیم، چراکــه محدودیت های شــاپرک از 
بزرگ تریــن موانع توســعه اقتصــاد دیجیتال در کشــور 

محسوب می شود.«

 نادیده گرفتن رکن نوآوری پرداخت یاری
از نــگاه مصطفــی امیــری، بنیان گــذار زرین پــال نامــه 
ممنوعیــت انتقــال وجــوه داخــل پرداخت یــاری ســلب 
مســئولیت شــاپرک و بانــک مرکــزی اســت؛ بــرای اینکه 
نشــان دهند به منظور کاهش تخلفــات تمام تاش خود 
را بــه کار گرفته انــد، امــا واقعیــت این اســت رگوالتــور در 
تمــام این ســال ها بــرای توســعه بــازار صنعــت پرداخت 
هیــچ اقدامــی انجــام نــداده اســت. او در ایــن خصــوص 
می گوید: »رگوالتور بخشی سال هاست با اباغ نامه های 
محدودکننــده، رکــن نــوآوری شــرکت های پرداخت یــار 
را نادیــده گرفتــه و دلیــل اینکــه شــرکت ها بــه ایجــاد 
ســرویس هایی کــه برای خودشــان هــم با ریســک همراه 

است روی می آورند، همین است.«
او با تأکید بر اینکه نقل وانتقال وجوه درون پرداخت یاری 
بر حســب نیاز بازار اتفاق افتاده، توضیح داد: »همیشه 
از بانک مرکزی خواستار شــفافیت روال ها و موضوعات 
این چنینــی بودیــم. حیطه ســرویس ها بــا چهارچوب ها 
متفاوت است. با شرکت ها با اســتاندارد دوگانه برخورد 
می شــود. به  محض وقــوع کوچک ترین مــوارد، رگوالتور 
به ســرعت اســم شــرکت را از ســایت حــذف و نامه  هــای 
تهدیدآمیز ارســال می کند. آقایــان به این فکــر کنند که 
چرا شــرکت ها بــه ایجاد ســرویس هایی که ریســک های 
متنوعی در پی دارد روی می آورند.« امیری تصریح کرد: 
»تنها توجیه این موضوع، نادیده  گرفته شدن رکن نوآوری 
خدمات شرکت ها توسط رگوالتور بخشی است. فضای 
توسعه بازار برای شرکت های پرداخت یار فراهم نیست و 
تمام نوآوری ها با نامه های این چنینی محدود شده اند و 

حتی تاکنون مذاکره ای هم انجام نشده است.«

 کوچک شــدن بازار در نتیجه قانون گذاری 
موردی

جیبیــت از آن دســت پرداخت یارهایــی اســت کــه در 
زمینه انتقال وجوه داخل پرداخت یاری سرویســی ارائه 
نمی دهد، اما محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل این 
مجموعه معتقد اســت این گونه نقل وانتقاالت در سایر 
کشــورها رایج اســت و در ایــران هــم پیش از پدیــد آمدن 
نظام پرداخت یــاری، انتقال وجــه میــان دو پذیرنده بین 
کاربــران و پذیرنــده و کیف پــول، از طریق صفحه واســط 
و کیف پــول امکان پذیر بود. بــه گفته او، این حــوزه هنوز 
رگوله و قانون گذاری نشده، اما انتقال وجه خارج از شبکه 
بانکی روندی جهانی اســت و در صورت رعایت الزامات 
پول شــویی نبایــد متوقــف شــود.  او بــا تأکید بــر اهمیت 
رگوالتوری به  جــای قانون گذاری مــوردی، تصریح کرد که 
انتقــال وجــوه درون پرداخت یاری یک ســرویس موردی 
اســت و هرچه این ســرویس ها و ابزارها محدود شــوند، 

بازار هم کوچک تر می شود.

غزلیگانگی

Ghazal28yeganegi 
@gmail.com

سرپرستمدیریتنظارت
برناشرانسازمانبورس
اعالمکرد

رتبه بندی ناشران 
بورسی از سر 
گرفته می شود

طبــق اعــام ولــی هللا جعفــری، سرپرســت مدیریت 
نظارت بــر ناشــران ســازمان بــورس، ناشــران تــا پایان 
ســال رتبه بنــدی می شــوند. البتــه از ســال 1396 این 
رتبه بندی انجام می شد، اما در مقطعی متوقف شد تا 
دستورالعمل های آن اصاح شود. پیش بینی می شود 
این موضوع طی سال جاری به طور آزمایشی عملیاتی 

شود و تا سال آینده به  طور رسمی صورت گیرد.
ولــی هللا جعفــری اظهــار کــرد: »شــرکت هایی  کــه 
متقاضــی ورود بــه بــازار ســهام هســتند، ابتــدا بایــد 
مراحــل پذیــرش را طــی کننــد و ایــن اداره مطابــق 
دســتورالعمل ها به عنــوان عضــو ناظــر در جلســات 

پذیرش حضور پیدا می کند.«
او افــزود: »پس از ثبت شــرکت ها، اطاعــات جاری و 

سنوات گذشته منتشر شده و بر گزارش ارزش گذاری 
نظارت می شود؛ پس از برطرف  شدن ابهامات مربوط 
به بحــث ارزش گذاری، شــرکت بــرای عرضــه اولیه به 
بورس یا فرابورس معرفی می شود. در واقع از ابتدا که 
شرکت ها مدارک و مستندات خود را ارائه می دهند تا 
زمانی که درخواســت خود را به ثبت می رسانند، این 
اداره در کنار آنها خواهد بود و ناظر بر فرایندهاست.«
او افــزود: »در مجمــوع بالغ بر 820 شــرکت ســهامی 
عــام تحت نظــر وجــود دارد کــه هر یــک از شــرکت ها 
زیرمجموعه هایی تحــت کنترل دارند کــه تعداد آنها 
حدوداً به سه هزار و 60۵ شــرکت می رسد و اطاعات 
مربــوط بــه ایــن شــرکت ها در دو دوره شــش ماهه و 

یک ساله منتشر می شود.«
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فين تک
F I N T E C H

خبر تعدیل نیروی گلدمن ساکس، زمانی منتشر شده که این 
بانک در بحبوحه سازمان دهی مجدد برای جداسازی پلتفرم 
مارکوس است. بلومبرگ و فایننشــال تایمز، روز دوشنبه به 
نقل از منابع آگاه گزارش دادند که گلدمن ساکس قصد دارد 
در بخش مصرف کننده خود صدها نیرو را تعدیل کند و از ارائه 
وام های شــخصی از طریق پلتفرم بانکداری خرد نیز امتناع 
خواهد کرد. گزارش های واصلــه در خصوص تعدیل نیرو در 
گلدمن ساکس، پس از اعام تجدید سازمان دهی این بانک 
در ماه اکتبر مبنی بر جداسازی پروژه وام دهی مارکوس به دو 
گروه منتشر شــده اســت. این بانک در اوایل ماه جوالی نیز 
اعام کرده بود قصد دارد بررسی عملکرد ساالنه را مجدداً در 
دستور کار قرار دهد؛ رویکردی که به  احتمال زیاد، گمانه زنی ها 
در خصوص تعدیل نیرو در این بانک را قوت خواهد بخشید.
بــه گفتــه ایــن بانــک، بــا پیاده ســازی ســازمان دهی مجــدد 
پیشــنهادی، عملیات مصرف کننــده مارکوس تحــت واحد 

مدیریت دارایی و ثروت گلدمن قرار گرفته و زیرمجموعه دیگر 
مارکوس که با مشتریان شرکتی سروکار دارد نیز با یک نهاد 
مستقل تحت عنوان یک پلتفرم مستقل عمل خواهد کرد. 
ارائه وام های شخصی یکی از نخستین محصوالتی بود که 
گلدمن ساکس از طریق مارکوس؛ پلتفرم بانکداری دیجیتالی 

که در سال 2016 میادی راه اندازی کرده بود، ارائه داد.
بــا اینکــه میــزان موجــودی ســپرده در ایــن پلتفــرم در مــاه 
ســپتامبر بیــش از 100 میلیــارد دالر گــزارش شــده، امــا بــه 
گفته بانک، مارکــوس در آتش پــول نقد می ســوزد و مدیران 
بانک را وادار می کند با خســارات مالــی فزاینده و همین طور 
نارضایتی هــای فزاینــده مصرف کنندگان دســت وپنجه نرم 
کنند. پیش بینی هــای داخلی گلدمن ســاکس حاکــی از آن 
است که مارکوس می تواند بالغ بر 1.2 میلیارد دالر خسارت 
به بانک تحمیل کند و مدیران اجرایی بانک، چاره ای ندارند 

جز اینکه راهی برای مهار هزینه ها بیابند.

 رکود و تعدیل
به گلدمن ساکس رسید!
ً گفتهمیشودازبیشازچهارهزارکارمندبانکگلدمنساکساحتماال

15درصدآنهاتعدیلخواهندشد؛یکخبربدبرایکلصنعتبانکداری

114شعبهHSBCدربریتانیاتعطیلمیشود

نشانه ای از رکود بانکداری یا رونق آنالین ها؟

REPORTگزارش

HSBC اعام کرده کــه از آوریل 2023، 114 شــعبه 
خود در بریتانیا را خواهد بست، فقط به این دلیل 
که مشــتریان حضــوری این بانــک، به ویــژه بعد از 
همه گیــری ویــروس کرونــا به شــکل چشــم گیری 
کاهش یافته اند. بر اساس گزارش این بانک، پس 
از این همه گیری و طی پنج سال اخیر، حتی بازدید 
از فروشــگاه های حضــوری هــم حــدود 6۵ درصــد 
کاهش یافتــه اســت. این بانــک اذعــان می کند با 
وجود این تعطیلی شعب، تاش خواهد کرد افرادی 
را که بیکار می شوند، دوباره در جایی دیگر مستقر 
کند؛ هرچند تخمین می زند با وجود تمام تاش ها، 

دست کم 100 نفر شغل خود را از دست بدهند.
طی چند سال اخیر، بانک ها هزاران شعبه خود را 
بسته اند؛ به این دلیل که مردم نسبت به بانکداری 
آنایــن تمایل بیشــتری از خود نشــان می دهند و 
وام دهندگان نیز هزینه های خود را کاهش داده اند.
HSBC مدعی اســت پس از بسته شــدن این 114 
شــعبه، روی به روز رســانی 32۷ شــعبه باقی مانده 
خود ســرمایه گذاری خواهــد کرد که قرار اســت به 
14.9 میلیون مشتری بریتانیایی خدمات رسانی 
کنند. البته برخی مشتریان معتقدند این اقدام به 

ضرر آنها تمام خواهد شد.
یکــی از ایــن منتقــدان، یونیــت، دومیــن اتحادیه 
بزرگ در بریتانیاســت که ادعا می کند این حرکت 
به ضرر دست کم عده ای از شهروندان بریتانیایی 

خواهد بود.
»دومینیــک هــوک« از یونیــت می گوید: »بــا این 
کار بدون هیچ گونه مســئولیت اجتماعی شرکتی 
که از بانک ها بــرای کمک به افراد مســن، ناتوان یا 
آســیب پذیر در خیابان ها انتظار داشــته باشــیم، 
دسترســی به پول نقد و بانکداری برای همیشه از 

بین خواهد رفت.«
بــه گفتــه »جکــی اوهــی«، مدیرعامــل بخــش 
توزیــع HSBC، مــردم در حــال تغییــر روش هــای 
بانکی خود هســتند و آمــار آنها در شــعب بانکی 
بــه »پایین تریــن حد خــود« رســیده و بــه نظر هم 
نمی رسد قرار باشد دوباره به شعب بانکی بازگردند. 
او افــزود: »بانکــداری از راه دور بــرای اکثــر ما عادی 

شده است.«
او می گوید: »اتخاذ تصمیم برای بستن یک شعبه 
هیچ  وقــت آســان نیســت؛ به خصــوص زمانی که 
شعبه مورد نظر، آخرین شعبه فیزیکی موجود در 

یک منطقه باشد.«
اوهی گفت که HSBC در حال سرمایه گذاری روی 
تغییرات پس از تعطیلی شــعب است؛ تغییراتی 
نظیر ارائه تبلت رایگان به برخی مشتریان شعبه، 
تا بتوانند به آسانی امور بانکی خود را که پیش تر در 
شعب انجام می دادند، این  بار به صورت دیجیتال 

انجام دهند.
بــرای جایگزینــی، بــه اصطــاح هاب هــای بانکــی 
مشــترک برای 2۷ منطقه از بریتانیا در نظر گرفته 
شده که قرار است نیاز کاربران به شعب را پاسخگو 
باشــند. ایــن در حالی اســت کــه فقــط دو منطقه 

تاکنون درهای خود را به روی مشتریان گشوده اند؛ 
هاب هایــی کــه بــه مشــاغل محلــی و ســاکنان 
آســیب پذیر هر منطقه ایــن امــکان را می دهند تا 
نیازهای بانکی خود نظیر واریز و برداشت پول نقد 
و خدماتی از این دست را انجام دهند؛ پروژه ای که 
هواداران زیادی هم پیدا کرده و گروه های حمایتی و 
خیریه ها، خواستار تســریع در پیاده سازی کامل 

آن هستند.
آنچه مسلم اســت، با بسته شــدن شعب بانکی، 
مشــاغل کوچک و محلــی، افراد مســن، کســانی  
که به اینترنت دسترســی ندارنــد و در حالت کلی 
شهروندان آسیب پذیر، تحت فشار قرار خواهند 
گرفت. از همین رو انتظار می رود در کنار راه اندازی 
پروژه هــای جایگزین، فرایندهــای بانکــی آناین و 

دیجیتال نیز بهبود و توسعه یابند.
»توبیاس گروبر«، مدیر اجرایی شرکت کارگزاری وام 
مای کامیونیتی فایننس می گویــد: »بانک ها باید 
از پولی که بابت بستن شعب به دست  می آورند، 
در راستای توســعه خدمات بانکداری دیجیتال و 

بانکداری تلفنی استفاده کنند.«
او افزود: »این غیرقابل قبول اســت که مشــتریان 
بانکی 30 دقیقه پشــت تلفن منتظــر بمانند تا با 
اپراتور صحبت کنند، در حالی که این تنها انتخاب 
آنهاســت! چون شــعبه  محلــی آنها ناپدید شــده 

است.«
ضمــن اینکــه نبایــد فراموش کــرد تعــداد افــرادی 
که هنوز هم به شــعب بانکــی مراجعــه می کنند، 
آن قدرهــا هــم کــه HSBC و دوســتان بانکــدارش 
می گوینــد، انــدک نیســت. به گــزارش ایــج یوکی، 
مشــتریان قدیمی بانک که هنوز هم به بانکداری 
حضوری متکی هســتند، بیــش از ده ها هــزار نفر 
هستند و این رقم، در صورت بسته شدن شعب و 
نداشتن برنامه ریزی درست برای مدیریت، عواقب 

قابل ماحظه ای خواهد داشت.
به گفته »کارولین آبراهامز«، مدیر بخش خیریه ایج 
یوکی، حرکت سریع به سمت بانکداری دیجیتال 
طی چند ســال اخیــر، مشــکات عدیــده ای برای 
بســیاری از مشــتریان مســن بانکی پدیــد آورده؛ 
چراکه به دالیل شخصی یا سامتی، قادر به حرکت 

به سمت بانکداری آناین نیستند.
جعفری خبر داد: »تا پایان ســال ناشــران رتبه بندی 
می شــوند. البته از ســال 1396 این رتبه بنــدی انجام 
می شــد، اما در مقطعی ایــن موضوع متوقف شــد تا 
دستورالعمل های آن اصاح شود. پیش بینی می شود 
این موضوع طی ســال جاری به طور آزمایشــی انجام 
شود و تا ســال آینده به  طور رســمی صورت گیرد.« او 
با اشاره به اینکه پیش نویس دستورالعمل  رتبه بندی 
شــرکت ها تدوین شــده، گفت: »پیش بینی می شود 
دستورالعمل رتبه بندی ناشران تا آخر آذرماه تصویب 
و اباغ شــود. ایــن رتبه بنــدی بــر اســاس معیارهایی 
همچون رعایــت الزامات حسابرســی در گزارش های 
حســابداری، تأخیــر نداشــتن در پرداخت ســود و... 

است.«
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انــگار قــرار نیســت بــازار ارزهــای دیجیتــال روی خــوش بــه 
خــود ببیند. بعــد از ســقوط قیمــت بیت کویــن و آغــاز بازار 
خرسی اتفاقات زیادی باعث شــده این روند کماکان پایدار 
بماند. از فروپاشــی لونا که شــوک بزرگی را به بازار وارد کرد و 
باعث تلف شدن سرمایه کاربران زیادی شد تا ناترازی مالی 
در اف تی ایکــس و توییــت ســی زی با ایــن محتوا کــه حجم 
زیادی از توکن های اف تی تی اش را نقد کرده که ســرانجام به 
ورشکستگی صرافی  اف تی ایکس منجر شد. این اخبار بد 
در کنار ادامه سیاست های انقباضی فدرال رزرو نفس بازار را 
برای شروع یک روند صعودی گرفته است. حاال هم که رویترز 
بای جــان بایننس شــده و گــزارش اخیرش موجــب خروج 

سرمایه قابل توجهی از بایننس شده است. 
اتفاقات رسانه ای و مشــکات فنی و گزارش های کاربران در 

روز های اخیر دامنه وسیعی از بحران ها را پیش روی بایننس 
ایجاد کرده کــه مهم ترین آن خــروج ســرمایه از این صرافی 
است. فقط طی 24 ساعت حدود دو میلیارد دالر برداشت 
از این صرافی انجام شده است. هرچند ژائو عنوان کرده که 
پشتوانه محکمی از ذخایر در بایننس موجود است، اما در 
یادداشــتی به کارمندان خود گفته کــه جاده های ناهمواری 
پیش روی این صرافی قرار دارد. او در این یادداشت به لحظه 
تاریخی دنیای کریپتو اشــاره کرده و گفته بایننس پشتوانه 

مالی قوی ای دارد و از این شرایط جان سالم به در می برد.
در ایــن گــزارش از چندوچــون ادعاهــای رویتــرز در تقابل با 
بایننس می گوییم و سعی داریم با تشریح آنچه تاکنون رخ 
داده، تحلیلــی از اخبار و رســانه ها در فضای کنونــی بازار به 

دست آوریم.

 گزارش رویترز دربــاره بایننس چه ادعاهایی 
را مطرح می کند؟

در این گزارش عنوان شده که دادستانی سیاتل ماه هاست 
که تحقیقاتی را درباره بایننس شروع کرده است. رویترز در 
این گزارش می گوید این تحقیقات از سال 2018 آغاز شده و 
دفتر دادستانی سیاتل مدارکی دارد که می تواند اتهاماتی با 
عنوان انتقال پول های بزرگ، مشکوک و غیرقانونی را متوجه 
بایننس کند. در مقابــل بایننس می گوید تمــام اقداماتش 
قانونی است و همواره برای شــفافیت و مبارزه با پول شویی 
تاش کرده و این اتهامات را از اســاس بی پایــه می داند. این 
صرافی در یک بیانیه گفته این گــزارش را حمله به بایننس 
می داند و مدعی شده یک تیم 300نفره در ساختار قانونی 
بایننس تاش می کنند تا دسترسی بازیگران بد به امکانات 

خروجسرمایهدومیلیارددالریازبایننساوضاعاینصرافیرازیرذرهبینبردهاست
ماجراچیستوجنجالهایاخیرازکجانشئتمیگیرد؟

رویترز زیر یک خم بایننس

بینشهاییازفروپاشی
افتیایکس

 بیت کوین 
یا زغال سنگ

 اف تی ایکــس صرافی ای متمرکز 
داد و ســتد  امــکان  کــه  بــود 
دارایی های دیجیتال و توکن هــای ارزهای 
دیجیتــال را فراهــم می کــرد. صرافی های 
غیرمتمرکــز کــه دارایی هــای دیجیتــال و 
از  می کننــد،  معاملــه  را  کریپتــو 
تأییدکننده های نود مســتقل برای تأیید 
همــه  فهرســت کردن  و  تراکنش هــا 
تراکنش هــا در یــک دفتــر کل باکچیــن 
استفاده می کنند که شفاف است و فوراً در 
بیــن تمــام شــرکت کنندگان در شــبکه به 

اشتراک گذاشته می شود.

 صرافی هــای متمرکــزی کــه بــا 
کریپتــو معاملــه  دارایی هــای 
می کننــد، یک مــدل عملیاتــی دارنــد که 
بسیار شبیه صرافی های موجود در حوزه 
مالی سنتی اســت. آنها معامات خود را 
تأیید کــرده، دفاتر و ســوابق خــود را حفظ 
می کنند و نظارت و سیستم تطبیق خود را 
اعمال می کنند. فرقی نمی کند بیت کوین 
یا زغال ســنگ؛ روش همان اســت. با این 
حال، صرافی های ارز دیجیتال متمرکز از 
جنبه ای کلیدی بــا صرافی هــای بازارهای 
مالی سنتی متفاوت هستند؛ صرافی های 
ارز دیجیتال متمرکز مدل یکپارچه عمودی 
را انتخــاب کرده اند کــه در آن هــم تجارت 
دارایی های مشتری را تسهیل می کنند و 
هــم به عنــوان نگهبــان آن دارایی ها عمل 

می کنند.

 حضانــت شــخص ثالــث -کــه 
مشخصه بازارهای مالی سنتی 
اســت- بخش اســتانداردی از پیشــنهاد 
برای مبادالت رمزنگاری متمرکز نیست. در 
حالــی کــه مشــتریان شــخصاً می توانند 
انتخــاب کنند که خــود نگهبانــی کنند یا 
دارایی های خود را به یک متولی دیجیتال 
منتقــل کننــد، ایــن گزینــه، به صــورت 
پیش فــرض در صرافی هــای رمزنــگاری 

متمرکز نیست.

 هنــوز مقرراتــی کــه پادمان هــا، 
اســتانداردها و الزامــات ممیزی 
الزم را برای صرافی های رمزنگاری متمرکز 
مشــخص  کند، وجود نــدارد. در نتیجه با 
وقوع انفجار اف تی ایکس، حجم معامات 
صرافی هــای غیرمتمرکــز بــه چهاربرابــر 

سطح قبلی افزایش یافت. 

ANALYSISتحلیل

رمزارز
CRYPTOCURRENCY

شرکت شاپرک در راستای رفع چالش اینماد صرافی های 
رمزارز، بعد از پذیرش موقت کد »۷8000« به  جای نماد 
اعتماد الکترونیکی، سقف تراکنش صرافی های رمزارز 

را از ۵0 میلیون تومان به 2۵ میلیون تومان کاهش داد.
21 آبــان شــاپرک اعــام کــرد کــه در شــش هفتــه آتــی 
پایانه های اینترنتی فاقد نماد یــا دارای هویت نامنطبق 
با مالــک نمــاد  متوقف می شــوند. ایــن اباغیــه موجی 
از نگرانــی را نه فقط برای صرافی های رمــزارز، بلکه میان 
سرمایه گذاران نیز به  راه انداخت و واکنش این صرافی ها 
را که هــم ردیف مالیاتی دارنــد و هم  بارها بــرای دریافت 
اینمــاد اقــدام کرده انــد بــه همــراه داشــت. صرافی های 

رمزارز مدعی هستند فعالیت شان غیرقانونی نیست، 
چــون اصــاً قانونــی وجــود نــدارد کــه خــاف آن عمــل 
کرده  باشــند. مردم هم به حوزه رمزارزهــا، با اینکه هنوز 
تنظیم گری نشــده، اقبال دارند. در واقــع این صرافی ها 
بســتر ســرمایه گذاری میلیون هــا ایرانــی هســتند که از 
نگرانی تحریم ها به صرافی های داخلی اعتماد کرده اند. 
در همین راســتا بانک مرکزی و شاپرک تصمیم گرفتند 
تا زمان رگوله شدن این حوزه به گمان خودشان تدابیری 
بیندیشــند تا فعالیــت ترمینال هــا متوقف نشــود و در 
دوران رکــود اقتصــادی و محدودیت هــای اینترنــت بــه 
صرافی هــای رمــزارز و مــردم بیــش از ایــن آســیب وارد 

چالش جدید 
صرافی های رمزارز
کاهشسقفتراکنشهای
صرافیهایرمزارزبه۲5
میلیونتومان
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رمزارز
CRYPTOCURRENCY

الیزابتوارنودیگرسناتورهایآمریکاییدربارهافتیایکس
چهپرسشهاییدارند؟

 حساس شدن سناتورها به رابطه بانک ها
و شرکت های رمزارزی

REPORTگزارش

سناتور الیزابت وارن و تینا اسمیت با ارسال سه 
نامه جداگانه، خواستار پاســخگویی فدرال رزرو، 
شــرکت بیمه ســپرده فدرال و دیوان حسابرســی 
ارزی در خصــوص صرافــی اف تی ایکس شــدند. 
بــا فروپاشــی یکبــاره و عجیــب اف تی ایکــس کــه 
ســروصدای زیادی هم در دنیای کریپتــو و هم در 
صنعت خدمات مالی به پا کرد، اکنون قانون گذاران 
ایاالت متحده آمریکا نامه ای نوشته و جروم پاول، 
رئیس فدرال رزرو را به منظور دریافت اطاعات در 
خصوص روابط بانک های آمریکایی با شرکت های 

مبتنی بر رمزارز تحت فشار قرار داده اند.
منتشــر  چهارشــنبه  روز  کــه  نامــه ای  در 
شــده، ســناتورهای دموکــرات، الیزابــت وارن از 
ماساچوســت و تینــا اســمیت از مینه ســوتا، این 
سؤال را برای پاول مطرح کرده اند که پس از اینکه 
مشــخص شــد امــکان دارد شــرکت های مبتنی 
بــر رمــزارز ارتبــاط تنگاتنگــی نســبت بــه قبــل با 
سیستم های بانکی داشــته باشند، ریسک های 
بانک هــا و سیســتم بانکــی را چگونــه ارزیابــی 

می کند؟
الیزابــت وارن و تینــا اســمیت، اعضــای کمیتــه 
بانکداری، مسکن و امور شهری سنا به فدرال رزرو 
اکتفــا نکــرده و نامه هایــی نیــز بــرای »مارتیــن 
گرونبرگ«، مدیرعامل شرکت بیمه سپرده فدرال 
و »مایکل هسو«، سرپرســت دیوان حسابرسی 
ارزی نوشــته و بــا ایــن دو نیــز نگرانی هــای خــود 
درباره ســقوط اف تی ایکس و ریسک های ارتباط 
سیســتم های بانکــی بــا شــرکت های رمزارزهــا را 

مطرح کردند.
در نامــه روز چهارشــنبه آمــده اســت: »روابــط 
تنگاتنگ بانک ها با شرکت های مبتنی بر رمزارز، 
ســؤاالتی درباره ایمنی و سامت سیستم بانکی 
ما ایجاد کــرده و حفره هــای بالقوه ای را برجســته 
می کند که شرکت های کریپتو ممکن است برای 
دسترسی بیشتر به بانک ها از آنها سوءاستفاده 
کنند.« این دو ســناتور دموکرات، در نامه خود به 
سرمایه گذاری 11.۵ میلیون دالری آالمدا ریسرچ 
در بانک مون اســتون واشــنگتن اشــاره کــرده و بر 
»نوسانات« شدید دیگر بانک های ایاالت متحده 
آمریــکا به دلیل ســرمایه گذاری های شــرکت های 

مبتنی بر رمزارزها تأکید کردند.
از جمله دیگر بانک های تحت نظــارت فدرال رزرو 
می توان به بانک دلتک، سیلورگیت کپیتال کورپ 
و بانک ســیگنچر اشــاره کــرد که همگــی به دلیل 
اتکای شدید به مشــتریان رمزارزی، مورد بررسی 
قرار گرفته اند و اکنون با افزایش نوسان مواجه اند. 
میانگین سپرده های سیلورگیت در بازه سه ماهه 
از ســپتامبر تاکنــون بیــش از دو میلیــارد دالر 
کاهش یافته و این در حالی اســت که سپرده های 
شرکت های مبتنی بر رمزنگاری، بالغ بر 90 درصد 

از کل سپرده های این بانک را تشکیل می دهند.

آنها خاطرنشان کردند که این شرکت ها عمیقاً در 
سیستم بانکداری سنتی ادغام نشده اند و همین 
موضوع میلیون ها نفر را از آشفتگی احتمالی در 
امان می دارد، اما تعدادی از گزارش ها هم نشــان 
می دهد که شــرکت های رمزنگاری ممکن اســت 
روابــط نزدیک تــری )نســبت به قبل( با سیســتم 
بانکی داشــته باشــند و همین امر، نگرانی درباره 
ارزیابی ریسک در خصوص این شرکت ها را قوت 

می بخشد.
آالمــدا ریســرچ، یــک شــرکت بازرگانــی مبتنــی 
بــر رمزارزهاســت کــه توســط ســم بنکمــن فرید، 
هم بنیان گــذار و مدیرعامــل ســابق اف تی ایکــس 
راه انــدازی شــده؛ شــرکتی کــه بــه نظــر می رســد 
به دنبال فروپاشی مهیب اف تی ایکس، نفس های 
آخرش را می کشد؛ شرکتی که دارای پورتفولیوی 
بســیار بــزرگ و متنوعــی بــود و روی همه  چیــز، از 
اســتارتاپ های فین تکــی و کریپتــو گرفتــه تــا 
شرکت های داروســازی ســازنده داروهای کاهش 

وزن و رسانه های خبری سرمایه گذاری کرده بود.
ســؤال اصلــی وارن و اســمیت از بــزرگان صنعت 
بانکــداری ایاالت متحــده آمریــکا این بــود که آیا 
برنامــه مدونــی بــرای بررســی روابط شــرکت های 
مبتنی بر رمزارزها و سیستم بانکی وجود دارد یا 
خیر. ضمن اینکه آنها سعی داشتند متخصصان 
حوزه را در مورد ارائه جزئیات بیشتر در خصوص 
بانک هایــی کــه خدمــات ارز دیجیتــال، از جمله 
استیبل کوین به مشتریان عرضه می کنند، تحت 
فشــار قرار دهند. هر دو ســناتور به تازگی بارها در 
مــورد فروپاشــی صرافــی رمــزارزی اف تی ایکس و 
به طور کلی کریپتــو صحبت کرده انــد. همین ماه 
گذشته، وارن، اسمیت و ریچارد دوربین از ایلینوی 
در نامــه ای بــه »ابیگیــل جانســون«، مدیرعامل 
فیدلیتی نســبت به تصمیــم فیدلیتــی مبنی بر 
  )k(401 افزودن بیت کوین به طرح ســرمایه گذاری

خود ابراز نگرانی کردند.

این صرافی و بازار کریپتو را رصد و مســدود کننــد. از طرفی 
»تیگران گمباریان«، رئیس اطاعــات و تحقیقات جهانی 
بایننس گفته که بایننس در بخش امنیت و تطبیق قوانین 
بیــش از ۵00 درصــد نیــروی انســانی اضافــه کــرده و از مــاه 
نوامبر 2022 تاکنون به بیش از 4۷ هزار درخواست مجریان 
قانون پاسخ داده اســت. در این میان تعداد دادستان هایی 
که معتقدند هنوز مدارک کافی برای تشــکیل پرونده علیه 
بایننس وجــود نــدارد، کم نیســت. عدم همراهی بســیاری 
از دادستان ها و نرســیدن به یک نقطه اشــتراک حداکثری  
باعث شده تشــکیل پرونده و صدور حکم تعقیب قضایی 

فعاً به جریان نیفتد. 

 رویترز از جان بایننس چه می خواهد؟
این اولین بار نیست که خبرگزاری رویترز نسبت به صرافی 
بایننس موضع می گیرد. انتشــار گزارش های متعدد علیه 
بایننس بسیاری را به این باور رســانده که مواضع رویترز در 
تقابل با بایننــس جانب دارانه و مغرضانه اســت. رویترز در 
گزارشی که در اوایل سال جاری منتشر کرده بود، ادعا می کند 
که صرافی ارز دیجیتال بایننس میلیاردها دالر ارز دیجیتال 
کثیف از مجرمــان و فراریان تحریــم را پردازش کرده اســت. 
این خبرگزاری در تیرماه سال جاری هم بایننس را به نقض 
تحریم های بین المللی آمریکا علیه ایران متهم کرد. رویترز 
در این گزارش مدعی شده بود که بایننس با وجود تحریم های 
آمریکا و ممنوعیت انجام اقدامات مالی و معامات تجاری 
با ایران، همچنان به کاربران ایرانی خدمــات ارائه می دهد و 

معامات این کاربران را پردازش می کند. 
طرح دعوای رویترز در این گزارش، دسترسی کاربران ایرانی 
از طریق وی پی ان برای دور زدن آی پی بود و استناد آنها هم بر 
مقاله آموزش اســتفاده از وی پی ان بود که در باگ بایننس 
منتشر شده بود. در این گزارش همچنین به این نکته اشاره 
شــده که چندین متخصص معتقدند ادامــه فعالیت های 
معاماتی در ایران ممکن است توجه قانون گذاران را به خود 
جلب کرده باشد. ساختار این مدل تجاری از نظر نظارت های 
موشــکافانه آمریکا تاکنون درســت بوده، اما ممکن اســت 
در معرض تحریم های ثانویه قرار بگیــرد. این موضوع بدان 
معناست که دسترسی این شرکت به سیستم مالی آمریکا 
ممکن است قطع شود. یکی دیگر از پایه های گزارش تیرماه 
رویترز استناد به صحبت های برخی کاربران ایرانی بود که با 
بایننس مشغول تجارت بوده اند. عسل علیزاده که پیش تر 
هــم در کارنگ در مــورد اظهاراتــش مطلبی به چاپ رســید، 
یکی از آنهاست. بر اساس همین اظهارنظرها رویترز چنین 
مطرح می کند که کاربران ایران می توانســته اند تا سپتامبر 
2021 در بایننس فعالیت کنند و امکان این را داشته اند که 
روزانه تا دو بیت کوین برداشت انجام دهند. هرچند در ابتدا 
بایننس در قبال این اتهام موضع سکوت در پیش گرفت، اما 
در روزهای بعد سی زی با انتشار یک توییت به این اتهامات 

پاسخ داد. او در این توییت نوشت: این خبر جعلی یا واقعی 
است؟ تیتر خبر این اســت: »بایننس با وجود تحریم ها به 
کاربران ایرانی خدمات ارائه داده است«. در خردادماه سال 
جاری تیتر درشتی نظر مخاطبان رویترز را به خود جلب کرد؛ 
»بایننس، فضایی برای هکرها، کاهبرداران و خافکاران«. 
این عنوان تیتری بود که اتهام بزرگی برای بایننس به شــمار 
می رفت. رویترز در این گزارش مدعی شــده بود بایننس در 

2.3۵ میلیارد دالر پول شویی نقش داشته است. 
فارغ از صحت داشتن و جنجالی بودن این تیترها و گزارش ها، 
آنچه از تقابل مدام بین رویترز با بایننس برمی آید این است 
که رویتــرز در نبــردی سرســختانه به دنبال به زیر کشــیدن 
امپراتــوری بایننــس اســت. هرچنــد انحصــار صرافی هــای 
متمرکز نظیر بایننس برای ذات فناوری های مالی غیرمتمرکز 
مضر اســت، امــا نبایــد نقــش آنهــا در توســعه این فضــا را 
نادیده گرفت. اما اینکه یک خبرگزاری معتبر مانند رویترز 
چنین شمشیر را از رو بسته، باید کمی در پذیرش ادعاهای 
آن درنگ کــرد. البته در ایــن میان ردپای ســم بنکمن فرید، 
مدیرعامل صرافی اف تی ایکــس هم دیده می  شــود. برخی 
منابــع می گوینــد ســم مدارکــی را توســط یکــی از مدیــران 
صرافی اف تی ایکس در اختیــار رویترز قــرار داده و اقدامات 
جدید رویتــرز در انتشــار گزارش هــا علیه بایننــس از اینجا 

آب می خورد.

 آیا بایننس هک شده؟
در روز 11 دســامبر 2022 )20 آذر( کاربــران گزارش هــای 
متعددی را در توییتر منتشــر کردند که حاکــی از آن بود که 
سفارش هایی در سوابق آنان وجود دارد که توسط آنها روی 
این پلتفرم ثبت نشده است. یک اتفاق مرموز در حال وقوع 
بود و کاربران زیادی هم نســبت به آن واکنش نشان دادند. 
توکــن AXS و چنــد توکــن کمتــر شناخته شــده دیگر حجم 
معامات قابل توجهی را به خود دیدنــد. برخی کاربران هم 
با دریافت ســیگنال ورود از همین توکن ها اقدام به معامله 
کردند، اما ظرف کمتر از چند ســاعت قیمت ســقوط کرد و 
به روند روزهای قبلی خود برگشت. این اتفاق موجب ضرر 
بسیاری از کاربران شد و شــایعاتی را ایجاد کرد که مضمون 
آنها هک شــدن پلتفرم معاماتی بایننس بــود. مدیرعامل 
بایننــس ضمــن تأیید ایــن مشــکل در توییتر خود نوشــت 
که مشــکل از ســمت صرافی بایننــس نیســت و مربوط به 
نشــت API معاماتی است و هســته بایننس بدون نقص 
کار می کند. حساب کاربری WuBlockchain اعام کرد که 
این کلیدها توسط هکرها سرقت شده اند و مشکل فعلی، با 
 Commas3 .ارتباط دارد Commas3 ربات های معاماتی
گزارش هــای کاربــران را تأییــد و اعــام کــرد کــه یــک حملــه 
فیشــینگ رخ داده و به همین خاطر تدابیــر امنیتی خود را 
افزایش می دهد و کلید APIهایی که در سه ماه گذشته مورد 

استفاده قرار نگرفته اند، باطل خواهد شد.

نشــود. بانک مرکزی 13 آذر با هدف اعمــال کنترل های 
نظارتی بــر فعالیت پذیرندگان حــوزه باکچین تصمیم 
گرفــت کــد »۷8000« را به عنــوان مهــر تأییــد موقــت 
فعالیــت صرافی های رمــزارزی بپذیــرد. بانــک مرکزی و 
شاپرک به پرداخت یارها پیشنهاد دادند کد پذیرندگی 
صنف باکچین را در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک 
به روزرسانی کرده و به کد ۷8000 تغییر دهند تا مشمول 
قوانیــن اینماد شــوند. بر اســاس شــنیده ها، پایانه های 
رمزارز جز با کد مذکور از سمت شاپرک مسدود شدند. 
همزمان با اعام این خبر از سمت شاپرک، زمزمه هایی 
تأییدنشده مبنی بر کاهش سقف تراکنش صرافی های 

رمزارزی بــه  جای اینمــاد وجــود داشــت. همچنین این 
احتمال به وقوع پیوست و ســقف واریز در هر تراکنش 
درگاه بانکــی از ۵0 میلیــون تومــان به 2۵ میلیــون تومان 
کاهش پیــدا کرد. بر اســاس شــنیده ها، کاهش ســقف 
تراکنش هــا در قالــب غیررســمی ابتدا توســط شــاپرک 
اعمال و سپس به صرافی های رمزارزی اعام شده است. 
ســقف واریــز روزانه هــر کــد ملــی از طریــق درگاه بانکی 
همچنان 100میلیون تومان باقی  مانده و امکان واریز این 
مبلغ در چهار نوبت فراهم است. واریز شناسه دار بدون 
سقف واریز نیز در برخی صرافی های رمزارز امکان پذیر 

است.
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نیکولویشوفوعالقه
عجیبشبهصنایعسنتی

 سرمایه گذاری
روی کسب وکارهای 

غیرجذاب!
 بر خاف کاهش ســرمایه گذاری 
روی استارتاپ ها در سال 2022، 
صندوق هــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر 
همچنــان پرتــوان بــه کار خــود ادامــه 
می دهنــد. نکتــه قابــل توجــه در مــورد 
صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر این 
اســت کــه تعــداد کمــی از آن صندوق هــا 
توســط زنــان اداره می شــوند. البتــه بایــد 
»نیکــول ویشــوف« را جزء اســتثناها قرار 

دهیم.

 شرکت ســرمایه گذاری ویشوف 
ونچرز متعلق به نیکول ویشوف 
اخیراً موفق به بستن صندوق دوم خود با 
ارزش 20 میلیارد دالر شده است. ویشوف 
توانسته سرمایه این صندوق را نسبت به 
صندوق اولش چهاربرابر کند. او در این باره 
اظهار می دارد عمداً سرمایه صندوق اول 
خــود را محــدود کــرده بــود، زیــرا بایــد بــه 
کارهای دیگری رسیدگی می کرد، اما اکنون 
قصد دارد خود را کاماً وقف صندوق کند.

 هدف ویشوف سرمایه گذاری روی 
2۵ الــی 30 اســتارتاپ آمریکایی 
است که در مرحله پیشابذری یا بذری قرار 
دارند. او قصد دارد سقف چک هایش را از 
30 هزار دالر به یک میلیون دالر برســاند. 
ویشــوف می گوید: »ایــن صنــدوق جدید 
به شــدت بــر کســب وکارهای B2B متکی 
خواهد بود و من می خواهم روی مشاغلی 
ســرمایه گذاری کنــم کــه از نظــر بســیاری 
جذاب نیستند.« ویشوف به شرکت هایی 
عاقه دارد که فین تک را با صنایع ســنتی 
ادغام می کنند. او در این مــورد می افزاید: 
»اتوماســیون های صنعتی من را به شدت 
تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. در واقــع هر 
چیزی که ســهم زیادی در تولید ناخالص 
آمریــکا داشــته باشــد، بــرای مــن جــذاب 

است.«

INTRODUCTIONمعرفی

گفتوگوباعباسدینمحمدی،مدیرعاملصندوقپژوهشوفناوریتوسعهسریع
کارآفرینیستارگان

به کارگیری ظرفیت های 
بانکی در اکوسیستم نوآوری

آیــا اهدافــی کــه از تأســیس شــرکت 
داشتید، محقق شده اند؟

همان طور که از اســم صنــدوق پژوهش و فناوری توســعه 
سریع کارآفرینی ستارگان مشخص اســت این صندوق 
بــا هــدف کمــک بــه اســتارتاپ های بالقــوه و حمایــت از 
زیســت بوم فناوری مبتنی بر توســعه در تمــام حوزه های 
فناوری در سطح کشور تأسیس شد. این صندوق در حال 
حاضــر از یک تیم ثابــت 20نفره و شــبکه ای از مشــاوران 
سرشــناس و فعال در زیســت بوم نوآوری و فناوری کشور 
تشــکیل شــده و از ظرفیت باالیی برخــوردار اســت. تیم 
اصلی صندوق شش یا هفت ســال در حوزه دانش بنیان 
تجربه دارنــد و در قســمت های مختلف این زیســت بوم 

حضور داشته اند.
در حــال حاضــر بومی ســازی و به روزرســانی دانش هــای 

I N T E R V I E W

صندوق های پژوهش و فناوری نهادهایی غیردولتی هستند که در کنار پارک های علم و فناوری، دانشگاه ها و 
سایر مراکز پژوهشی و نهادهای توسعه فناوری در همه استان ها در جهت رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور به وجود آمده اند. در واقع هدف از ایجاد این صندوق ها به وجود آوردن زمینه های مشارکت و 
سرمایه گذاری بخش غیردولتی و تأمین مالی فعالیت های پژوهشی، علمی و فناورانه، شرکت های نوپا، فناور، 

خالق، شتاب دهنده ها و شرکت های دانش بنیان است.
یکی از این صندوق ها، صندوق پژوهش و فناوری توسعه سریع کارآفرینی ستارگان است که با وجود اینکه زمان 

زیادی از تأسیس آن نگذشته، اما توانسته رتبه خوبی را میان سایر صندوق ها کسب کند. صندوق پژوهش و 
فناوری توسعه سریع کارآفرینی ستارگان در سال 1398 با رویکرد اعتماد بر تخصص و توانمندی متخصصان 

داخلی و با حمایت از فعاالن در زیست بوم فناورانه کشور فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و در حال حاضر با 
مدیرعاملی عباس دین محمدی تالش می کند به استارتاپ ها در کل کشور در حوزه فناوری خدمت رسانی کند. 
در شماره هفتادوهشتم کارنگ به سراغ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه سریع کارآفرینی ستارگان 

رفتیم و با او گفت وگویی پیرامون اهداف و برنامه های این صندوق داشتیم. دین محمدی می گوید با توجه به اینکه 
محدودیتی در حمایت از شرکت های نوپا و فناور ندارند، سعی کرده اند به درخواست های متعدد از نقاط مختلف 

کشور، به طور کامل رسیدگی کنند و تا حد امکان به حمایت از شرکت های متقاضی بپردازند.
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پیشــرفته کشــور و عدم نیاز به کشــورهای خارجی امری 
اســت کــه فقــط بــا حمایــت همه جانبــه از شــرکت های 
دانش بنیــان و فنــاور و افــراد خبــره و متخصــص محقــق 
می شود. صندوق ستارگان تمام تاش خود را برای رسیدن 

به این مهم به کار می گیرد.

 بــرای تقویــت فعالیت هــا و اســتفاده از 
ظرفیــت دیگــر نهادهــا در مســیر کارتــان بــا چــه 

بخش ها یا سازمان هایی همکاری دارید؟
ما همــواره تــاش می کنیم همــکاری خــود را بــا نهادهای 
مختلــف حامــی ماننــد معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهوری و صندوق نوآوری و شــکوفایی توسعه 
دهیــم و به عنــوان بــازوی اجرایــی معاونــت علمــی در 
شناســایی، سیاســت گذاری و حمایــت از زیســت بوم 
دانش بنیان کشور، بانک ها و نهادهای مالی، صندوق های 
همــکار، صندوق هــای ســرمایه گذاری، ســکوهای تأمین 
مالی و سایر نهادها و ســازمان های بزرگ شناخته شویم 
و به تقویت شبکه مشتریان و هم رسانی آنها مثل فوالد 
مبارکه، پتروشیمی خلیج فارس و... کمک کنیم. در حال 
حاضر با بعضی از مواردی که اشــاره شــد، تعامل بسیار 
مثبتــی داریــم و برخی دیگــر در حــال ایجاد تعامــل برای 

تشکیل جلسات و تفاهم همکاری هستیم.

 کمی از آمارها و عملکرد صندوق بگویید.
صندوق ستارگان در دسته صندوق های نوپا و با عمر کمتر 
از ســه ســال قرار می گیرد و در نتیجــه طی دو ســال اخیر 
توانسته در میان 66 صندوق پژوهش و فناوری در سطح 
کشــور رتبه پنجم را کســب کنــد. در حال حاضــر حدود 
شــش هزار میلیارد ریال ضمانت نامه صــادر کرده ایم که 
نــرخ نکــول آنها صفــر بــوده اســت. در واقع توانســته ایم 
شش هزار میلیارد ریال عاملیت مالی نهادهای مختلف 

را داشته باشیم.
بــا توجــه بــه هفــت ســال تجربــه ای کــه در زیســت بوم 
دانش بنیان داشــتیم، ســعی کردیم فرایندهای داخلی و 
تعامل با شــرکت ها تا حد امکان بهبود یابــد. الزم به ذکر 
اســت میانگیــن زمــان صــدور ضمانت نامه در ســتارگان 
یک روز است که می تواند برای مشتریان صندوق بسیار 
جذاب باشــد. به عاوه به خاطــر اهداف و سیاســت های 
حمایتی صندوق سعی کردیم با ارائه مشاوره صحیح به 
مشتری تا حد امکان هزینه های مالی آنها را کاهش دهیم.

 نحوه تعامل با سهام داران در ستارگان به 
چه شکل است؟

همان طــور کــه در جریــان هســتید، الیــه ســهام داری مــا 
متشــکل از بانک پارســیان به  واســطه گــروه داده پردازی 
پارســیان، بانــک کارآفریــن بــه  واســطه مدیریــت ثــروت 
ســتارگان و مؤسســه دانش بنیان برکت اســت. وجود دو 
بانک در الیه سهام داری صندوق بسیار مهم و نقطه قوت 
این صندوق محسوب می شود. در حال حاضر به عنوان 
یک کارگزار توانسته ایم با بانک  پارسیان همکاری داشته 

باشیم.
این همکاری ها در بحث کارگزاری ارزیابی بانک ها، صدور 
ضمانت نامه هــای پشــتیبان و ضمانت نامــه در مقابــل 
ضمانت نامه است. صندوق های پژوهش فناوری شاید از 
نظر دی ان ای، ساختاری شبیه بانک ها داشته باشند، ولی 
به صورت مســتقیم تحت نظارت بانک مرکزی نیستند. 
همین موضوع باعث می شــود کــه صندوق های پژوهش 
فناوری منعطف باشــند. به  واسطه این مســئله می توان 
برخــی از گره های کوچک موجــود را در تعامل مشــتریان 
حقوقی با بانک ها حل کرد. وجود صندوق ستارگان در کنار 
بانک های سهام دار قطعاً می تواند این چرخه حمایتی را 

تسهیل کند.
در حــال حاضر جلســاتی بــا موضــوع هم افزایی با ســایر 
اعضای گروه داده پردازی پارســیان تشکیل  شده که فکر 

می کنم نتیجه خوبی داشته باشند. همچنین تعاماتی با 
مدیریت ثروت ستارگان و شرکت های زیرمجموعه برقرار 

کردیم که آنها هم نتایج خوبی داشتند.

 میزان تحقــق شــاخص های عملکردی 
شرکت چقدر مطلوب بوده است؟

هدف مــا ایــن اســت کــه رتبــه برتــر را میــان صندوق های 
پژوهــش و فنــاوری کســب کنیــم. کســب رتبــه برتــر 
شــاخص های مختلفــی از جملــه تیــم قــوی، ســاختار با 
پشتوانه و ارائه خدمات مختلف در چهارچوب خدمات 
یــک صنــدوق پژوهــش و فنــاوری دارد. مــا هــم در حــال 
 توســعه این شــاخص ها جهــت دســتیابی بــه هدف مان 
هستیم و تاکنون هم نتایج قابل  توجهی کسب کرده ایم. 
رتبــه اول صندوق هــای زیــر ســه ســال و قــرار گرفتــن در 
رتبه پنجــم بعد از چهــار صندوق بــا قدمت بیشــتر از 10 
ســال نشــان دهنده تــاش تیــم صنــدوق و در رأس آنهــا 

هیئت مدیره و سهام داران محترم صندوق است.
بــا توجــه بــه اینکــه مــا در حمایــت از حــوزه فنــاوری و 
جغرافیایی محدودیت نداریم، تاکنون سعی کرده ایم به 
درخواســت های مختلف از نقاط گوناگون کشــور، به طور 
کامل رســیدگی کنیم و تــا حد امــکان به خدمت رســانی 

به منظور حمایت از شرکت های متقاضی بپردازیم.
بــا افزایــش ســرمایه ای کــه مصوبــه اش را از هیئت مدیره 
گرفته ایــم، در قــدم اول به ۵00 میلیــارد ریــال و در مرحله 
بعــد بــه یک هــزار میلیــارد ریــال خواهیم رســید. بــا این 
ســرمایه می توان خدمات را از نظر مبلغ و تعداد افزایش 
داد. صنــدوق ایــن ظرفیــت را دارد کــه بــا افزایــش منابــع 
بتواند به صــورت بهینــه و هدفمند در جهــت حمایت از 

شرکت های متقاضی بیشتر قدم بردارد.

 برنامه هــای کوتاه مــدت، میان مــدت و 
بلندمدت شرکت چیست؟

در کوتاه مــدت در حــال  توســعه و جــذب حمایت هــای 
نهادهای مختلف هستیم که بتوانیم سهم خودمان را تا 
حد امکان از چرخه اقتصاد دانش بنیان کشور کامل کنیم. 
قاعدتاً توســعه نیروی انســانی خبره از طریق شناسایی، 

جذب و پرورش از دیگر اهداف صندوق است.
کســب رتبه برتر با توجه بــه قابلیت های صنــدوق اعم از 
وضعیت سهام داری و وجود دو بانک به عنوان سهام دار و 
نیروی انسانی خبره و باتجربه خیلی دور از ذهن نیست و 

این مهم در برنامه بلندمدت صندوق قرار دارد.
صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری همــان نئوبانک هایــی 
هســتند کــه گاهــی در موردشــان صحبــت می شــود. 
داشتن انعطاف خوب، تکمیل زنجیره خدمات بانک ها، 
کوتاه شدن فرایندها و بوروکراسی اداری مهم ترین مزیت 
صندوق هاست و باعث می شود در آینده از آنها به عنوان 
بانک هــای جدید یــاد شــود. برنامــه بلندمــدت صندوق 

ستارگان هم بر همین اصل استوار است.

 یکــی از ســهام داران صنــدوق، شــرکت 
ثروت ســتارگان اســت. حضــور این ســهام دار چه 
تأثیری بر رویکرد و تقویت خدمات صندوق دارد و 
این سهام دار برای تیم هایی که به آنها خدمات ارائه 

می دهید، چه ظرفیت هایی دارد؟
وجــود مدیریــت ثــروت ســتارگان به عنــوان هلدینــگ 
ســرمایه گذاری بانک كارآفرین باعث اعتبار صندوق نزد 
کارفرمایان و  شرکت های بزرگ می شود. این حضور باعث 
فرصــت ســرمایه گذاری بیشــتر روی مشــتریان صندوق 
خواهد شــد. از طرفــی صنــدوق به عنــوان بــازوی اجرایی 
صندوق نوآوری و شــکوفایی و همچنیــن معاونت علمی 
ریاســت جمهوری محل رجوع شــرکت های دانش بنیان 
و فناور جهــت دریافت خدمت بــوده و ایــن فرصتی برای 
ســرمایه گذاری مدیریــت ثــروت ســتارگان در شــرکت ها 

خواهد بود.

چراصنعتسفارشوتحویلغذادراروپا
کماکانبرایویسیهاجذاباست؟

آلو در آلمان جذب سرمایه کرد

REPORTگزارش

صنعــت غــذا هــر روز در حــال جــذب ســرمایه 
خطرپذیر بیشتری است. اســتارتاپ های حوزه 
غــذا، به خصــوص آنهــا کــه در بخــش دریافــت 
و تحویــل ســفارش ها فعــال هســتند، از دیــد 
ســرمایه گذاران اروپایــی همچنــان گزینه هــای 
جذابــی محســوب می شــوند. در مــاه گذشــته 
میادی بیش از پنج استارتاپ این حوزه فقط در 

اروپا موفق به جذب سرمایه شدند.
»آلــو« )allO( اســتارتاپ مســتقر در مونیخ 1.4 
میلیــون یورو ســرمایه اولیــه جذب کرده اســت. 
این دور از جذب ســرمایه این اســتارتاپ آلمانی 
توســط ســرمایه گذاری خطرپذیــر کین ونچر که 
یک وی ســی هلندی-انگلیســی اســت، رهبری 
می شود. این وی سی سابقه سرمایه گذاری روی 
پرتــال ســفارش غــذای Takeaway را دارد کــه 
یک کســب وکار دلیوری مســتقر در آمســتردام 
اســت. کســب وکاری کــه اکنــون بــا اســتارتاپ 
JustEat ادغــام شــده اســت. بــه غیــر از ایــن 
وی سی، این مرحله از جذب ســرمایه آلو توسط 
ســرمایه گذاران فرشــته دیگر، از جمله »مارتین 
انــدرل«، رئیــس هیئت مدیــره شــرکت دلیوری 

هیرو  نیز حمایت شده است.
آلو آن گونــه که مدیــران آن گفته انــد، می خواهد 
خود را از پلتفرم های مدیریت رستوران مستقر 
در آلمان متمایز کند. این اســتارتاپ روی برخی 
نقاط چالشی و دردناک این صنعت تمرکز کرده 
که گویــا دیگــران توجه چندانــی به آنهــا ندارند. 
مدیران این استارتاپ ادعا دارند که برخی رقبای 
آنهــا، بی جهت ســخت افزارهای غیرضــروری را 
بــه رســتوران ها می فروشــند یــا رســتوران ها را با 
قراردادهــای چندســاله قفــل کرده انــد تــا بــرای 

خودشان سود کسب کنند.
»بندیکــت فــون لوینســکی«، »کانــکان لیــو« و 
»تئــودور روپــی«، بنیان گــذاران این اســتارتاپ، 
قصــد دارنــد ابزارهــای نرم افــزاری موجــود در 

آشپزخانه های رستوران ها را حذف کنند و آنها را 
با یک PoS مبتنی بر سفارش »غذا« که به منوی 
غذاخــوری و ســفارش های مســتقیم مشــتری 
متصــل شــده، جایگزین کننــد. غذا خــوردن در 
خارج از خانــه بخش مهمــی برای اســتارتاپ ها 
شــده و هــر روز خبرهــای زیــادی دربــاره جــذب 
سرمایه در این حوزه منتشر می شود. برای نمونه 
 Ordelion و CoverManager دو اســتارتاپ
در وین در حال گسترش خدمات سفارش انبار 
آشــپزخانه هســتند. آلو معتقد اســت نیازهای 
کشــورهای گوناگون قاره اروپا بســته به فرهنگ 
آنها متمایزند و کســب وکارها باید ایــن نیازها را 
در نظر بگیرند. آنها می گویند مشتریان آلمانی 
صنعت غذا مانند دیگر اروپاییان از خدمات این 
حوزه اســتفاده نمی کننــد و این جایی اســت که 

آنها تمایزهایشان را تعریف کرده اند.
تیــم مؤســس ایــن اســتارتاپ می گویــد کــه یک 
فروشــگاه اپلیکیشــن شــخص ثالــث را نیــز در 
برنامــه خــود گنجانده اند کــه به طور خــودکار به 
رابط های تحویل غذا متصل می شود؛ رابط هایی 
 ،Lieferando و Wolt که اســتارتاپ هایی چون
UberEats  و دیگــری بــه JustEats یکــی بــه

تعلق دارد.
آلو همچنین به جای اصرار بر رستوران هایی که 
از پایانه هــای کارت خــوان مبتنی بر گوشــی های 
هوشــمند اســتفاده می کننــد، تأکیــد کــرده از 
پرداخت های نقدی هم پشــتیبانی خواهد کرد. 
آلــو اعتقــاد دارد پــول نقــد همچنــان در آلمــان 
حاکم اســت، حتی پس از شــیوع ویــروس کرونا 
در پرداخت هــای غیرتماســی، گزینــه اســتفاده 
از ســکه و اســکناس به ویــژه بــرای فروشــندگان 
غذاهــای ســنتی محبوب تــر هــم شــده اســت. 
انتظار مــی رود این پــول اولیه بــه توســعه آلو در 
بخش منابــع انســانی کمک کنــد، چراکــه فعاً 

تعداد کارمندان آن فقط چهار نفر هستند.
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 سم بنکمن فرید 
در زندان واشنگتن

ســم بنکمــن فریــد، مدیرعامــل ســابق 
صرافــی ارز دیجیتــال اف تی ایکــس روز 
سه شنبه 13 دســامبر در باهاما دستگیر 
شــد. بنکمن که تا چند ماه قبل به عنوان 
ناجی کریپتو شــناخته می شــد، دقایقی 
پــس از دســتگیری توســط رگوالتورهــای 
آمریکایــی بــه کاهبــرداری متهــم شــد. 
بنکمن ســاکن باهاماســت، اما به ایاالت 
متحده مســترد خواهد شــد تا در آنجا با 
اتهام فدرال رزرو مواجه شود. کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار همان روز در بیانیه ای 
اعام کرد کــه بر اســاس شــکایت مدنی، 
صرافی اف تی ایکس بیش از 1/8 میلیارد 
دالر از ســرمایه گذاران جمــع آوری کــرده 
که 1/1 میلیــارد دالر آن از ســرمایه گذاران 
مســتقر در ایــاالت متحــده بــوده اســت. 
صرافی اف تی ایکس مــدام ایمنی پلتفرم 
معاماتی خود را تبلیغ می کــرد و با توجه 
به اتفاقی که افتاده می توان گفت بنکمن 
سال هاســت کــه دارد یک کاهبــرداری را 
ســازمان دهی می کند. کمیســیون بورس 
و اوراق بهــادار آمریــکا ادعــا می کنــد کــه 
بنکمــن انتقــال وجــوه از اف تی ایکــس به 
صندوق سرمایه گذاری خصوصی آالمدا 
ریســرچ را پنهــان کــرده اســت. بنکمــن و 
آالمدا رابطه عجیبی داشتند و این رابطه به 
مشکات زیادی منجر شد. گری گنسلر، 
رئیــس ایــن کمیســیون در بیانیــه مذکور 
می گویــد: »مــا معتقدیم که ســم بنکمن 
فرید یک خانه پوشــالی رمزارزی ساخته 
بــود کــه پوشــال های ایــن خانــه دروغ ها و 
فریب کاری هــای او در مــورد اف تی ایکس 
بودند. او به ســرمایه گذاران وعــده می داد 
که این خانه امن ترین ساختمان رمزارزی 
است.« به گزارش نیویورک تایمز، اتهامات 
دیگری نیز مانند کاهبرداری الکترونیکی، 
کاهبــرداری  بــرای  توطئه چینــی 
الکترونیکــی، کاهبــرداری اوراق بهــادار، 
توطئه چینی برای کاهبرداری اوراق بهادار 

و پول شویی به بنکمن وارد شده است.

NEWSخبر

چهره ها
F I G U R E S

وان  پوینت فایو یک استارتاپ مستقر در هامبورگ 
آلمــان 10/۵ میلیــون یــورو در دور اولیــه ســرمایه 
خطرپذیر خود جمع آوری کرده است. این استارتاپ 
کــه توســط مارتیــن وبــر، مدیــر مالی ســابق شــرکت 
این فــارم و کلــر هــه میــن گوســکو، رئیــس ســابق 
اســتراتژی کســب و کار این فــارم تأســیس شــده، در 
زمینــه مــواد زیســتی کار می کنــد و هــدف آن ایجاد 
تحول در صنعت بسته بندی است. وان پوینت فایو 
استارتاپی اســت که تمرکزش را روی ســبزتر کردن و 
انطباق بیشــتر صنعت بزرگ بســته بندی با محیط 

زیست قرار داده است.
با توجه به اینکــه انتظار می رود حجــم بازار جهانی 
صنعت بســته بندی تا ســال 2026 به 1220 میلیارد 
دالر برســد، دلیل وجودی وان  پوینت فایو این است 
که جهان را به مکانی پاکیزه تر از نظر زیست محیطی 

تبدیل سازد و جلوی خطراتی که صنعت بسته بندی 
ایجاد می کند، بگیرد؛ آن هم با شــعار یک بســته در 
یک زمان. این استارتاپ به طور خاص روی کشف و 
تجاری سازی مواد زیستی )بایومتریال ( تمرکز کرده 
که به گفته این شرکت، تجاری ســازی آنها می تواند 
انتشــار کربــن را »تــا ۷6 درصــد« در ایــن صنعــت 

پرتقاضا کاهش دهد.
گوسکو، هم بنیان گذار این اســتارتاپ معتقد است 
راه حــل کابردی بــرای ایــن صنعــت وجــود دارد، اما 
مشــکل ایــن اســت کــه بــرای تجاری ســازی و ورود 
به بــازار هنــوز راه درازی در پیــش دارنــد. او می گوید 
پلتفرم یادگیری ماشــین آنها نوآوری هایی را کشف 
و ارزیابی می کند که می تواند از ســوی صنعت مورد 
  FMCG پذیرش قرار بگیرد. صاحبان برندهای حوزه
و تولیدکنندگان مواد اولیه بسته بندی و چاپخانه ها 

در جست و جوی 
تحول در صنعت 
بسته بندی
جذبسرمایه10میلیونیورویی
وانپوینتفایو
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INVESTMENTسرمایه گذاری

جذبسرمایه110میلیون
یورویینورنورم

سرمایه ای برای 
کارهای بین المللی

نورنــورم ســازنده مبلمــان اداری اســت و 
مبل و میز و صندلی هایی برای فضای کار 
اشــتراکی طراحی می کند. این شرکت در 
سراسر اروپا شعبه دارد و اکنون می خواهد 
راه خود را به آمریکا باز کند. شعبه مرکزی 
نورنــورم در کپنهــاگ واقــع اســت و اخیراً 
توانســته 110 میلیون یورو سرمایه جذب 
کنــد. ایــن دور ســرمایه گذاری بــه رهبــری 
شــرکت وردان و همراهــی ایکیــا، فیلیــان 

ای بی و اچ اندام بوده است. 
مبلمانــی کــه نورنــورم طراحــی می کنــد 
مخصــوص محیط هــای کار اشــتراکی 
و دایره ای شــکل اســت. ایــن طراحــی 
منحصربه فرد شــرکت ها را قادر می سازد 
تــا راحت تــر مــدل کســب وکاری خــود را 
پیاده کننــد و کارکنان خود را ملزم ســازند 
تا به صورت گروهــی کارها را پیــش ببرند. 
انتظار می رود این جذب سرمایه به نورنورم 
کمک کند تا به خــارج از اروپــا راه یابد و به 

سمت بین المللی شدن پیش رود. 
این مبلمان اداری عاوه بر طراحی خاص، 
از مــواد اولیــه متفاوتــی تهیه می شــوند. 
موادی که در ســاخت ایــن وســایل به کار 
می رونــد، دوســت دار محیــط زیســت و 
بــادوام هســتند. چنان کــه عمــر مبلمان 
نورنورم سه برابر مبلمان های دیگر است. 
به عــاوه ایــن موضــوع باعــث کاهــش 

هزینه های مصرف کننده نیز می شود.
در حال حاضر نورنورم در دانمارک، سوئد، 
نروژ، فناند، آلمان، فرانسه، هلند، بلژیک، 
لهستان و اتریش فعال است. این شرکت 
کــه اخیــراً در ســواحل بریتانیا ســروصدا 
کــرده، طبیعتــاً توجــه بــازار آمریــکا را هم 
جلب می کند که یکی از اهداف جاه طلبانه 

نورنورم است.
الزم به ذکر است که نورنورم در سال 2020 
با همکاری ایکیا تأسیس شد و توانست 
در کمتر از دو ســال بیــش از 200 هزار متر 
مربــع مبلمــان اداری فضای اشــتراکی به 

بیش از ۵00 کسب وکار بفروشد. 

راضیهمینایی

Raziyeh.minaei995
@gmail.com

کریــس دیکســون، رهبــر ســرمایه گذاری های شــرکت 
اندریسن هوروویتز است. اندریسن هوروویتز یک شرکت 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر رمــزارزی واقــع در آمریکاســت 
و دیکســون مســئولیت رهبــری دورهــای ســرمایه گذاری 
کوین بیس )یک صرافی ارز دیجیتال در سانفرانسیسکو(، 
اوپن سی )یکی از بزرگ ترین بازار های ان اف تی جهان( و یوگا 
لبز )خالق ان اف تی هــای میمون های کســل( را نیز بر عهده 
دارد. به عــاوه او در اکانت توییتری خود رشــته توییت های 

طوالنی در مورد رمزارزها و وب3 منتشر می کند.
او زمانی از بزرگ ترین سرمایه گذاران در این حوزه محسوب 
می شد. دیکسون مدت هاست در این فضا فعالیت می کند 

و باال و پایین های آن را به چشم دیده است.

 کار دیکسون در اندریسن هوروویتز
کار اندریســن هوروویتــز صرفــاً ســرمایه گذاری و مشــاوره 
نیســت. در این شــرکت تیم های عملیاتی وجــود دارند که 
مسئول حمایت از شرکت ها هستند. در واقع تیم عملیاتی 
ایده بنیان گذاران شرکت، یعنی هوروویتز و اندریسن بوده 
است. زمانی که خودشان تحت حمایت وی سی ها بودند، 
همیشــه آرزو می کردند کاش عاوه بر ســرمایه، کمک های 
دیگــری هــم دریافــت می کردنــد. چیــزی کــه شــرکت های 
نوپــا نیــاز دارند فقــط پــول نیســت، بلکــه بایــد به آنهــا در 
شبکه سازی، تبلیغات و جذب نیرو نیز کمک کرد. به همین 
دلیل،  هوروویتز و اندریسن شرکت خود را بر این اساس بنا 

نهادند که عاوه بر حمایت های 
مالی، به شرکت ها در زمینه های 

دیگر هم کمک کنند.
شرکت اندریسن هوروویتز روی 
حوزه هــای مختلفــی از جملــه 
مراقبت های بهداشتی، نرم افزار 
و فین تک سرمایه گذاری می کند، 
اما چند ســالی است که متوجه 
شــده وب3 از ســایر زمینه هــا 
متفــاوت اســت. بنابرایــن ایــن 
بخش جدا و دیکســون مسئول 
آن شد. تیم وب3 در این شرکت 
اکنون 60 نفر اســت. این بخش 
در اندریســن هوروویتز اهمیت 
فراوانی دارد و در این چند ســال 

رشــد چشــم گیری داشــته اســت. دیکســون یکی از چهار 
شــریک عمومی این بخش اســت کــه ســرمایه گذاری ها را 
هدایــت می کنند. حــدود 10 نفــر دیگر هــم از ایــن 60 نفر، 

حامــی ســرمایه گذاری ها و شــرکای عمومــی هســتند. 4۵ 
نفر دیگر نیز تیم عملیاتی این بخش محســوب می شوند 
و وظیفه آنها حمایت هــای غیرمالی به شــرکت های تحت 
حمایت اندریسن هوروویتز است. همان طور که اشاره شد، 
تیم های عملیاتــی در کارهای مختلفی به شــرکت های نوپا 
یاری می رســانند؛ از اســتخدام نیروهای مســتعد گرفته تا 

توسعه کسب وکار و تحقیقات و علوم رایانه ای.
در دل تیــم عملیاتــی تیم هــای کوچک تــری 
چــون تیــم فنــی، تیــم ارتباطــات و بازاریابــی 
و تیــم امنیــت قــرار دارنــد. به عــاوه ســونال 
چوکسی که پادکست های شرکت اندریسن 
هوروویتــز را می ســازد هــم جدیــداً به بخش 
وب3 اضافه شــده و در توضیــح مفاهیم این 
حوزه کمــک بســزایی می کنــد. بــا نگاهی به 
ســاختار تیم می توان دریافت که اندریســن 
هوروویتز واقعاً دارد برای وب3 هزینه می کند 
و چشــم اندازهای فوق العــاده ای بــرای آن در 

نظر دارد. 
در واقع فعالیت اصلی بخش دیکسون را می توان در دو مورد 
خاصه کرد؛ ماقات با کارآفرینان و سرمایه گذاری بر آنها و 

همراهی و کمک به شرکت در زمینه های مختلف.

 دیکسون در مورد وب3 چگونه فکر می کند؟
دیکســون تاریخ وب را به ســه دوره تقســیم می کند. اولین 
دوره کــه آن را وب1 می نامیــم 
و مربــوط بــه ســال های 1990 تا 
200۵ اســت. پلتفرمی که روی 
وب1 ســاخته می شــد یــا وب 
بود یا ایمیل. قبل از سال 1990 
پروتکل هایــی توســط دولــت و 
دانشگاه ها بازطراحی شده بود 
که بــه دالیلــی بــه پروتکل های 
حاکم بر اینترنــت اولیه تبدیل 
شــدند. ظهــور وب1 پدیــده ای 
بســیار مثبــت بــرای نــوآوری و 
کارآفرینــان بــود. بــرای مثــال 
کارآفرینــان و خاقانــی کــه 
در دهــه 1990 می زیســتند، 
پــس از ظهــور وب1 به راحتــی 
می توانســتند یــک وب ســایت داشــته باشــند و مخاطب 
جذب کنند. اما مشــکلی که وجود داشــت، تغییرناپذیری 
الگوریتم ها بود. قوانین قابل تغییــر نبودند و همین باعث 

کم شدن دسترسی ها می شد. وب قوانین مخصوص به خود 
را داشت که تحت آن نمی شد محتوای غیرقانونی منتشر 
کرد و در صورت انتشــار حذف می شــد. به عاوه کپی رایت 
و قوانین دیگــر هم وجود داشــت که همگــی در فرایندهای 

قانونی و دموکراتیک ایجاد شده بودند.
پس از وب1، تقریباً بین سال های 200۵ تا 2020 وب2 آمد. 
برخــی از نمونه های آن شــبکه های اجتماعــی اولیه بودند. 
سال های هیجان انگیزی بود و مردم متوجه شده 
بودنــد وب ســایت ها فقــط یــک شــبکه مصرفی 
نیستند و خودشان هم می توانند فعالیت داشته 
باشــند. وب2 بــه مــردم ایــن امــکان را مــی داد که 
بتواننــد یک وب ســایت مانند فیس بــوک، باگ 
یا توییتــر ایجــاد کنند و خود ناشــر مطالب شــان 
باشند. این اتفاق نقطه آغاز شبکه های اجتماعی 
بــود. بــرای مثــال بــا ایجــاد یوتیــوب هر کســی 
می توانست ناشر محتوا شود. این مسئله از نظر 
دیکسون تأثیری دموکراتیک بر جوامع داشت و 

به میلیاردها نفر خدمات ارزشمندی ارائه داد.
پس از آن، تلفن هــای همــراه رواج یافتنــد و در حال حاضر 
میلیاردها نفر با تلفن هوشمند خود مشغول تایپ کردن، 

خواندن ویکی پدیا یا تماشای یوتیوب هستند.

 شکســت هیمنه آن پنج-شــش نــام خیلی 
بزرگ و تاثیرگذار

دیکســون معتقد اســت گذشــته از تمام ویژگی های خوب 
وب2، نمی توان یک مورد بسیار منفی آن را انکار کرد. قدرت 
کنترل اینترنت اساساً در دست پنج یا شش شرکت بزرگ 
بــود. در واقــع پروتکل های بــاز هم وجــود دارنــد و به راحتی 
می تــوان به وب ســایت ها ســر زد، اما بیشــتر ثــروت وب به 
اپــل، فیس بــوک، آمــازون، گــوگل و شــاید توییتــر و تعــداد 
انگشت شماری از شــرکت های کوچک تر می رسد. به بیان 
دیگر شــرکت های بزرگ عادت داشتند مهم ترین خدمات 

خود را به عنوان پروتکل عرضه کنند.
امــا وقتــی بــه ســاختار بیت کویــن می نگریــم، فــارغ از 
جذابیت هــای مالی، متوجــه می شــویم یک راه حــل عالی 
برای مشــکات وب1 و وب2 اســت. در واقع وب3 می تواند 
بهترین رو و چهره وب1 و وب2 باشــد. دیکســون بــاور دارد 
وب3 می تواند ادغامی از ویژگی های مثبت وب1 و ب2 باشد. 
به عاوه اینکه با وب3 می توان استارتاپ ها و کسب وکارهای 
خاق را مستقیماً به مخاطب متصل کرد. در وب3 ارتباط 
کســب وکارها و مشــتریان از طریق الگوریتم ها و تبلیغات 

نیست و هر دو طرف به راحتی به یکدیگر دسترسی دارند.

بخش مهمی از مشتریان این استارتاپ خواهند بود.
وان  پوینت فایو بــه طور خاص بازار آســیا را بــا راه حلی 
 Unilever’s Plastic Playbook برای آنچه که رویترز
نامیده، هــدف قــرار داده اســت. عنوانــی که بــه بحران 
زباله هــای جهانــی، زباله محله هــا، گیر کــردن آبراهه ها 
به دلیل انباشــت زباله و آسیب رســاندن به موجودات 
وحشــی اشــاره دارد. اســتفاده از ساشــه های چندالیه 
غیر قابــل بازیافت، ظروف یک بار مصرف چاشــنی های 
غذایــی، شــامپوها، خمیــر دنــدان و غیــره از مهم ترین 
دالیل ایــن بحران ها هســتند که ایــن اســتارتاپ در پی 

حل آنهاست. 
دور ســرمایه گــذاری اولیــه 10/۵ میلیــون یورویــی وان 
 پوینت فایو توســط جمعــی از ســرمایه گذاران از جمله 
پلنت آ ونچرز، اسپیداینوســت، گرین جنریشن فاند، 
کلیمنتوم کپیتال، ریونت و وپاونچر رهبری شده است.

 فعالیت اصلی بخش 
دیکسون در شرکت 

هوروویتز را می توان در 
دو مورد خالصه کرد؛ 

مالقات با کارآفرینان و 
سرمایه گذاری بر آنها 
و همراهی و کمک به 
شرکت در زمینه های 

مختلف
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

اخراجونقضحقوق
کارگرانخدماتنظافتی

درتوییتر

 ربات ها جایت 
را می گیرند

خولیو آلوارادو به بی بی سی گفته که یکی 
از اعضــای تیم ایان ماســک به آلــوارادو، 
ســرایداری کــه اوایل ایــن هفتــه از توییتر 
اخــراج شــده، گفتــه بــود کــه در نهایــت 

ربات ها جایگزینش خواهند شد.
چهار سرایدار سابق توییتر به این نشریه 
گفته اند که از روز دوشنبه هفته گذشته 
بدون اطاع قبلی اخراج شده اند. آلوارادو 
که به مدت 10 سال به عنوان نظافتچی در 
دفتر مرکزی توییتر کار می کرد، گفت پس 
از اینکــه ماســک در مــاه اکتبر بــه قدرت 

رسید، فضای این شرکت بدتر شد.
آلوارادو می گوید از زمان مالکیت ماسک، 
نیروهای امنیتی خصوصی او را در اطراف 
ســاختمان همراهی می کردند، در حالی 
که او مشغول نظافت بود. وی می افزاید: 
»قبــل از آنکــه ماســک توییتــر را بخــرد، 
مردم بــدون نگرانــی آنجــا کار می کردند. 

حاال ما می ترسیم.«
به گزارش بی بی سی، اولگا میراندا، رئیس 
اتحادیــه بین المللــی کارکنــان خدمــات 
محلی آمریکا معتقد است این کارگران به 
دلیل عضویت در اتحادیه بیکار شده اند. 
کارگران روز دوشــنبه هفته گذشــته پس 
از اینکــه فهمیدند پیمانکاری کــه آنها را 
به کار گرفته قرار اســت جایگزین شــود، 

اعتصابی را ترتیب دادند.
شــهر  دادســتان  چیــو،  دیویــد 
سانفرانسیسکو گفته که در حال تحقیق 
در مــورد نقــض قانــون توســط توییتــر 
اســت. طبــق قانــون سانفرانسیســکو، 
زمانی که یک شرکت، پیمانکار خدمات 
نظافتــی اش را تغییر می دهــد، پیمانکار 
جدیــد بایــد کارگــران پیمانــکار قدیمــی 
را بــرای حداقــل 90 روز در طــول پروســه 

انتقال، استخدام کند.
چندیــن کارگر به بی بی ســی گفته اند  که 
نگران این هســتند که چگونه می توانند 
صورت حســاب های هفته های آینــده را، 
به خصــوص بــا نزدیک شــدن تعطیات 
بپردازنــد. آدریانــا ویارئــال، نظافتچی ای 
که از سال 2018 در توییتر کار می کرد، به 
بی بی ســی گفتــه اســت: »در عرض یک 
شــب همه چیزمــان را از دســت دادیم.« 
آلــوارادو نیــز می گویــد: »فقط مــی توانم 
به شــما بگویــم من پولــی بــرای پرداخت 
اجاره ندارم. من قرار نیست بیمه درمانی 
داشــته باشــم. نمی دانــم قرار اســت چه 

کار کنم.«

NEWSخبر

کاردریکمحیطسمیوتجربهبیعدالتیدرمحلکارباعثایجادبیماریهایجسمی
وروانیمیشود

روش های کاری جدید 
دوست یا دشمن؟

آماندا گوردون، روان شناسی که اخیراً میزگرد توسعه منابع 
انســانی را بــا محوریت کتــاب »چگونگــی ایجاد محــل کار 
موفق« برگزار کرده، می گوید: »اگر همه ما بتوانیم روی یک 
چیز توافق داشــته باشــیم، این است که سه ســال گذشته 
زمان طاقت فرســایی برای همه بوده اســت. همه گیری روند 
تنوع بخشــی بــه مدل هــای کاری را تســریع کــرد. مدل های 

کاری از راه دور و ترکیبی را که قبل از کووید وجود داشته اند، 
ترویــج داد و آنها را برای بخــش بزرگ تــری از کارمندان قابل 
دسترســی کرد.« اما پیامدهای آن چه بوده است؟ گوردون 
می گوید یکی از آنها رابطه بین فرهنگ محیط کار و سامت 
روان بوده اســت. یکی از نکات کلیدی این بود که تجربیات 
افــراد در خــارج از کار، تجربــه آنهــا از زندگی در محــل کار را 

شکل می دهد.
گوردون می گوید: »ما باید در نظــر بگیریم که کار چگونه در 
زندگی مردم ادغام می شود و آگاه باشیم که رفاه و مشارکت 
با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. اگر درگیر زندگی و کار خود 
باشید، آنگاه احساس خوشبختی شما افزایش می یابد. اما 
اگر درگیر نباشید، برعکس است. کارمندان غیرفعال حدود 

قوانینجدیدمتادرمحیطکار

بحث سیاسی 
ممنوع!

بر اساس گزارش اخیر فورچون، متا روز سه شنبه به کارمندان 
گفت که دیگر اجازه نخواهند داشــت در مورد موضوعاتی 
که شــرکت در گذشــته آنها را بســیار مخرب می دانســت، 
بحث کنند. مدیر منابع انسانی متا، لوری گولر در یک فروم 
داخلی نوشت که قوانین جدید بافاصله اعمال می شوند 
و موضوعــات غیرمجــاز شــامل ســقط جنین، اثربخشــی 
واکسن ها، حقوق اســلحه و همچنین مســائل سیاسی از 

جمله جنبش های مدنی و انتخابات است.
گولر در مجله فورچون نوشت: »ما این کار را انجام می دهیم 
تا اطمینان حاصــل کنیم که بحث هــای داخلی محترمانه 
و ســازنده باقی می مانند و به ما امکان تمرکــز می دهند. در 
این روش ما دیگر اجــازه هر نوع اظهارنظــری را در محل کار 

نمی دهیم، زیرا فکر می کنیم این کار درستی است که باید 
برای ســامت روانی بلندمدت جامعه داخلی خــود انجام 

دهیم.«
قوانین جدید بــرای کارمندانی که ملزم بــه پرداختن به این 
موضوعات به عنوان بخشی از وظیفه خود در متا هستند، 
اعمال نمی شود. فورچون گزارش داد که این قوانین تعاملی 
بر ارتباطات خارجی کارکنان، از جمله پست ها در رسانه های 

اجتماعی نیز حاکم نیست.
سخنگوی متا قبل از انتشــار به درخواست اینسایدر برای 
اظهارنظر پاســخ نــداد، اما بــه فورچــون گفــت: »انتظارات 
جدید، باعث می شود اینجا محیط مناسبی برای کار باشد، 
به طوری که ما می توانیــم حواس پرتی را کاهــش دهیم و در 
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B R A N D

20 درصد کمتر از کارمندان متعهد بهره وری دارند. اطمینان 
از اینکه مردم در محل کار خود احساس رفاه می کنند، به این 
معنی است که آنها در کار خود مشارکت بیشتری خواهند 
داشــت. اگر کارفرمایــان بتوانند بــه کارکنان کمــک کنند تا 
احساس مشارکت بیشتری را تجربه کنند، رفاه کارفرمایان 

را نیز افزایش خواهند داد.«

 رابطه فرهنگ سمی و اضطراب و افسردگی
محل کار موفق را شرکتی خواهد داشت که واقعاً و نه صرفاً 
روی کاغذ بــه ارزش های اصلــی و اهداف خود وفادار باشــد. 
آن دســته از اصولــی کــه به شــدت بــر کارکنــان تأثیــر دارند، 
ویژگی هایی چون صداقت، همکاری، تنوع و شراکت هستند. 
از میان همه اینها، داده ها نشان می دهد که تنوع و شراکت 
حوزه ای اســت کــه بیشــتر ســازمان ها بــا آن دســت و پنجه 
نرم می کنند. محترم دانســتن همه افراد یک ســازمان برای 
کارمندان اهمیت بســیاری دارد و از زمــان همه گیری کووید 
19، از کارفرمایان انتظار می رود برای نشان دادن این ارزش ها 

تاش بیشتری بکنند.
گوردون می گویــد اگر ارزش ها رعایت نشــوند، احتمال دارد 
رفتارهای سمی در شرکت رخنه کنند. او معتقد است کمبود 
احترام، حتی فقــط در مقابل یک فرد، خیلی ســریع به کل 
گروه سرایت می کند. همچنین چنانچه افراد یا گروه ها کنار 
گذاشته شوند یا در نظر گرفته نشوند، در رأس شرکت فقدان 
اصول اخاقی وجود داشــته باشد، فرهنگ رقابت بی حد و 
حصر بر مجموعه حاکم باشــد یــا افراد مورد سوءاســتفاده 

قرار گیرند، این رفتارها به ســرعت در بین سایر 
افراد رایج می شود و محیط کاری سمی را ایجاد 
می کنند. طبق تحقیقات او، کار در یک محیط 
ســمی و تجربه بی عدالتــی در محــل کار باعث 

ایجاد بیماری های جسمی و روانی می شود.
گــوردون می گویــد: »فقــط بیماری هــای قابــل 
تشخیصی مانند اضطراب و افسردگی نیستند 
که ســامت افراد را تحلیل می برند، بلکه تأثیر 
شــدید تقاضاهــای کاری باعــث می شــود افراد 

احساس خستگی مفرط را تجربه کنند.«

 کارمندان حساس تر شده اند
با این حال افرادی که ابتا به کرونا را تجربه کرده اند، بیشتر 
به زندگی و اولویت های خود فکر می کنند. این باعث شــده 
است برخی افراد تمایل بیشتری به صحبت کردن در مورد 

خواسته هایشان داشته باشند.
کارمندانی وجــود دارند که در به چالش کشــیدن رفتارهای 
ســمی و تقاضاهای کاری شجاع شــده اند و اعتمادبه نفس 
بیشــتری پیدا کرده انــد. آنهــا می گویند دیگــر این مــوارد را 
تحمــل نمی کننــد و در برخی مــوارد ســازمان را با پــای خود 

ترک می کنند.
گوردون می گوید در عین حال در نتیجه ســه سال گذشته، 

شواهدی از آسیب پذیری بیشتر در میان کارکنان وجود دارد. 
او اضافه می کند: »به نظر می رسد مردم حساس تر هستند 
و تحمل کمتری دارند.« این فرصتی را نیــز برای کارفرمایان 
فراهم می کند تا نســبت به اثرات مخرب روانی - اجتماعی 

هوشیارتر باشند و از افراد خود بیشتر مراقبت کنند.

 روز کاری نامحدود
اگرچه انعطاف پذیری بیشتر، توانایی بســیاری از افراد را 
برای دستیابی به تعادل بین کار و زندگی بهبود بخشیده، 
امــا همچنیــن بــه یــک روز کاری نامحــدود منجــر شــده 
اســت. گســترش کار بــه زندگی شــخصی به خســتگی و 
فرسودگی می انجامد. گوردون می گوید که خود افراد باید 
مسئولیت ترسیم مرزها، بستن رایانه و ایجاد تمایز بین 
کار و زندگی خصوصی را بر عهده بگیرند. برای مثال او دو 
تلفن و دو آدرس ایمیل دارد؛ یکی برای کار و دیگری برای 
روابط خصوصــی. گوردون می گوید: »وقتــی در محل کار 
نیســتید، فناوری کاری خود را نادیده بگیرید. یک عصر 
یا روز بدون فناوری داشــته باشــید. زمانی را که متعلق به 
شماست، پس بگیرید. فناوری را دوست خود قرار دهید، 

نه دشمن خود.« 
توصیه او بــه کارفرمایان این اســت که به کارمنــدان خود 
اطمینــان دهند: »ما به ســاعات کاری که شــما برای خود 
انتخاب می کنید اهمیتی نمی دهیم، اما انتظار هم نداریم 
که خارج از ســاعات برنامه ریزی شــده پاســخ دهنــد.« او 
اضافه می کند که اغلب مدیران ارشد از افراد انتظار دارند 
خــارج از ســاعات کاری پاســخ دهنــد کــه این 

منطقی نیست.
گوردون می گوید فنــاوری ای کــه کار هیبریدی و 
از راه دور را امکان پذیر می کنــد، در صورت عدم 
استفاده عاقانه می تواند دلیلی برای اضافه بار 
و فرسودگی باشد. استفاده بیش از حد از زوم و 
جلســات بیش از حد طوالنی که شامل افرادی 
می شود که حضورشان در این جلسات لزومی 
ندارد، همه چیزهایی هستند که باید نسبت به 

آنها هوشیار بود.
همان طور که گوردون بیان می کند، انواع مختلف 
مشاغل به رویکردهای متفاوتی برای کار ترکیبی نیاز دارند. 
هدف فقط بهینه ســازی مزایا نیســت، بلکه درک مبادالت 
کار ترکیبی است. تحقیقات نشان می دهند که کلید درگیر 
نگه داشــتن افــراد در کار عبارت انــد از: انگیــزه خودمختــار، 
ارتباط با دیگران، ارتباط شفاف، احســاس کارآمدی و درک 
جایی که فرد در سازمان قرار می گیرد، توانایی ارائه نظرات و 

مشارکت، محیط مثبت و پاسخگویی مدیریت.
گوردون می گوید: »شــکوفایی در کار مربوط به بهینه سازی 
مزایایی است که از روش های جدید کار به دست می آیند و با 
کمک به افراد برای سازگاری و درک این مبادله، نقاط منفی 

به حداقل می رسند.«

دستغولفناوردرپوستگردویکارمندانماند

اپل با اعتصابات استرالیا چه خواهد کرد؟

REPORTگزارش

رهبران اتحادیه های کارگری استرالیا می گویند 
صدهــا نفــر از کارمنــدان اپــل در ایــن کشــور 
در حــال آماده شــدن بــرای اعتصــاب پیــش 
از کریســمس بــرای شــرایط کاری و دســتمزد 
بهتــر هســتند. احتمــاالً این اقــدام بــه فروش 
و خدمات رســانی ســازنده آیفــون در اســترالیا 

آسیب خواهد زد.
اعتصــاب کمتــر از دو روزه حــدود 200 کارمنــد 
از میان 4000 کارمند اپل در اســترالیا در حالی 
صورت می گیرد که این غول فناوری آمریکایی 
بــه دلیــل ناآرامی هــای کارکنانــش در کارخانــه 
اصلــی آیفــون در چیــن، بــا اختاالتــی مواجه 

شده است.
اعضای اتحادیه کارگران خرده فروشی و فست 
فود اســترالیا )RAFFWU( از اپل خواســته اند 
برنامــه ثابت، ســاعات کاری مشــخص، دو روز 
متوالی تعطیات آخر هفته و افزایش دستمزد 

ساالنه مورد نظرشان را به آنها ارائه دهد.
جــاش کولینــان، دبیــر اتحادیــه کارگــران 
خرده فروشــی و فســت فود اســترالیا به رویترز 
می گویــد: »ایــن اعتصــاب کــه در کریســمس 
عملی می شــود، راهی بــرای پس گرفتــن زمانی 
اســت که افراد باید در کنار خانواده و دوستان 
خود باشــند، در حالی که مدیریت همچنان از 
دادن حداقل حقوق اولیه به کارگران خودداری 
می کند.« او  می افزاید مدیریت به زودی از نیت 

این اعتصاب خبردار خواهد شد.
کولینان می گویــد تاش ها با وجــود تاش تیم 
مدیریت که به سرعت اعتصاب کنندگان را پای 
میز مذاکره بنشــانند، با شکست مواجه شد، 
زیرا اپل تا ماه فوریه عاقه ای به مذاکره کردن با 

این افراد نداشت.
کارگران اعتصابی در ساعت سه بعدازظهر روز 
23 دسامبر از فروشــگاه های خرده فروشی اپل 
خارج می شوند و در طول شــب کریسمس که 
معموالً زمــان اوج فــروش آیفون ها، ســاعت ها 

و ســایر محصــوالت اپــل اســت، بــه فروشــگاه 
برنمی گردند.

ایــن اقــدام در سراســر کشــور انجــام خواهــد 
شــد، امــا بیشــترین تأثیــر را در دو فروشــگاه 
خرده فروشــی در بریزبــن و یکــی در آدالیــد 
و دیگــری در نیوکاســل کــه اتحادیــه کارگــران 
خرده فروشی و فســت فود اســترالیا بیشترین 

اعضا را در آنها دارند، خواهد داشت.
یکی از ســخنگویان اپــل از اظهارنظــر در مورد 
مذاکرات خودداری کرد، اما گفت این شــرکت 
مفتخر است که به اعضای تیم ارزشمندش در 
اســترالیا، پاداش زیاد و مزایای استثنایی ارائه 
می دهد. ژوئن امســال کارکنان اپل در مریلند 
اولیــن کارمنــدان خرده فروشــی غــول فنــاوری 
بودند که در ایــاالت متحده به اتحادیه کارگری 
پیوستند. این اتحادیه تاریخ های رسمی در ماه 
ژانویه را برای شروع مذاکرات با اپل تعیین کرد.
کارگران اپل استرالیا در ماه اکتبر یک اعتصاب 
یــک روزه و یــک ســاعت اعتصــاب در اواخــر 
همان ماه برگــزار کردند. یکــی از کارمندان اپل 
که بــه اعتصاب می پیونــدد، اما بــه دلیل ترس 
از شناسایی شــدن پیــش از موعــد توســط تیم 
مدیریتــی، نمی خواهــد هویتش را فــاش کند، 
می گویــد: »نمی توانیــد بــرای تعادل بیــن کار و 
زندگــی قیمتی قائل شــوید. ما با اپــل به جایی 
رســیده ایم که در آن تمــام مزایــای غیر اجباری 
که بــه کارگــران اجــازه می دهــد تعادل بیــن کار 

و زندگی را ایجاد کنند، حذف شده است.«
اتحادیــه کارگــران خرده فروشــی و فســت فود 
استرالیا می گوید ســایر اقدامات اعتصابی که 
از اوایــل امســال ادامه داشــته اند نیز تشــدید 
خواهنــد شــد، از جملــه عــدم تعمیــر آیفون و 
تعمیــرات اپــل واچ بــرای ســاعات خاصــی در 
برخی از فروشگاه ها، عدم پاسخگویی در برخی 
دیگر از فروشگاه ها، انجام ندادن هرگونه فروش 

و نپوشیدن تی شرت قرمز رسمی شرکت.

عین حال محیطی محترمانه برای همه افراد ایجاد کنیم؛ 
جایی کــه مــردم می تواننــد کار خــود را با بهتریــن کیفیت 

انجام دهند.«
فورچون و رایان مک، گزارشگر نیویورک تایمز گزارش دادند 
که مدیر اجرایــی در این یادداشــت عنــوان کرده اســت که 
قوانین جدیــد ســه اصــل را هــدف قــرار داده انــد؛ تمرکز بر 

مأموریت، کار با احترام و حفاظت از اطاعات شرکت.
گولــر همچنین بــه کارکنــان گفــت که متــا دیگــر موضعی 
عمومی در مورد نگرانی های سیاسی نخواهد داشت و فقط 
به مسائلی که هســته اصلی تجارتش را شکل می دهند، 
یعنی برای ارائه خدمات ضروری هستند، رسیدگی خواهد 

کرد. 

قوانین جدید بر اســاس انتظاراتی اســت که در سال 2020 
ایجاد شده بود. در پی قتل جورج فلوید توسط پلیس، مارک 
زاکربرگ، مدیرعامل متا دســتورالعمل هایی ارائه داد تا در 
کانال های ارتباطــی داخلی شــرکت، کارمنــدان بتوانند در 
مورد رویدادهای اجتماعی و سیاســی بحث کننــد. در ماه 
ژوئن، پس از افشــای تصمیم دادگاه عالی، نیویورک تایمز 
گزارش داد که متا به کارکنان گفته اســت از بحث در مورد 

حکم دادگاه در کانال های ارتباطی داخلی خودداری کنند.
متا یکی از چندین شرکت فناوری است که سیاست هایی 
برای رسیدگی به بحث های اجتماعی و سیاسی در محل کار 
وضع کرده است. گوگل و کوین بیس نیز انتظارات مشابهی 

از کارکنان خود دارند.

ترانهاحمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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مشتریان به طور فزاینده ای محصوالتی را که شرکت هایشان 
بــه اصــول اخاقــی، شــفافیت، شــیوه های پایــداری، 
شخصی ســازی، راحتی و دیجیتالی ســازی پایبند هستند، 
ترجیح می دهند. با جلب شدن توجه برندها به این مسئله 
و تاش آنها برای تطبیق یافتن با ترجیحات مصرف کنندگان، 
تغییرات بزرگی در صنعت خرده فروشی در حال وقوع است. 

بــه طــور کلــی انتظــارات مصرف کننــدگان در حــال باال بردن 
ســطح اســتاندارد خرده فروشــان اســت. این امر رهبران را با 
دو انتخــاب روبه رو می کنــد؛ تردید، مجبور شــدن به تغییر و 
خطر از دست دادن مشتریان در طول مسیر یا همگام شدن 
با مصرف کنندگان و ایجــاد تغییرات عملیاتــی تأثیرگذار در 

زمان کم. 

مصرفکنندگانباتغییرنگرشهایشاندر
موردارزشبرندها،پیشرانتغییراتدرصنعت
خردهفروشی،بهخصوصدربخشلجستیک

وزنجیرهتأمینخواهندبود

تغییرات بزرگ 
سال 2023

دزدیازفروشگاههایبزرگدرحالافزایشاست

ضرر 400 میلیون دالری تارگت

REPORTگزارش

متأســفانه دزدی بخشــی طبیعــی از اداره یک 
تجارت اســت. خرده فروشــان ایــن را می دانند 
و در برنامه ریــزی و اقدامــات امنیتــی خــود، 
کاهــش اقــام را بــه حســاب می آورنــد. بــا این 
حــال، افزایــش دزدی از فروشــگاه های بــزرگ، 

تهدیدی برای آنها به حساب می آید. 
والمــارت در مــورد ارزش دالری کاالهایی که به 
دلیل سرقت از دست رفته، صحبت نمی کند، 
اما مدیرعامل این شرکت، داگ مک میلون در 
مصاحبه ای بــا سی ان بی ســی اعتــراف کرد که 
این مبلــغ باالتریــن مبلــغ در طول تاریــخ بوده 
اســت. تارگت، رقیب والمارت شــاهد افزایش 
۵0 درصدی دزدی از فروشــگاه بوده که به زیان 
بیش از 400 میلیون دالری فقط در ســال مالی 
2022 منجر شــده اســت. در حالی که ســرقت 
فرصت طلبانه از افراد و کارمندان نیز همچنان 
یک مشــکل اســت، بخــش عمــده ای از دزدی 
از مغازه هــا را گروه هــای ســازمان یافته انجــام 
می دهند. ایــن گروه ها بــه طور سیســتماتیک 
محصوالتی را می دزدند و دوباره می فروشــند. 
مک میلــون هشــدار می دهــد اگــر تغییــرات 
مؤثری ایجاد نشود، احتمال افزایش قیمت ها 

و تعطیلی فروشگاه ها وجود دارد.
دزدی هــا  ایــن  عواقــب  حاضــر  حــال  در 
بــرای مصرف کننــدگان آشــکار شــده اســت. 
گزارشــی از لس آنجلــس تایمــز نشــان داد کــه 
فروشــگاه های والمــارت در منطقــه شــهری، 
بخش هــای کوچکــی ماننــد داروخانــه و لــوازم 
آرایشــی را تقســیم کرده اند. بــرای خرید اقام 
ایــن بخش ها، مشــتریان باید قبــل از خروج از 
محــل تعیین شــده بــا صندوقــدار مشــخصی 
تسویه حســاب کنند تــا بتوانند خریــد خود را 
در بقیــه قســمت های فروشــگاه ادامــه دهند. 
سایر اقام مانند لباس های زیر مردانه، پشت 
پلکسی قفل شده اند و مشــتریان باید منتظر 
شــوند تا یکــی از کارمنــدان فروشــگاه بــه آنها 

اجازه دسترسی بدهد.

اقداماتی که خواربارفروشــی ها برای جلوگیری 
از جــرم انجــام می دهنــد، شــامل ردیابــی 
دزدان تکــراری مغــازه، اســتفاده از همــکاران 
لباس شخصی و نصب دوربین در ایستگاه های 
تسویه حساب خودکار است. با این حال همه 
این روش ها ارتجاعی هستند. با افزایش تورم، 
مصرف کنندگان احساس فشار مالی می کنند. 
آنهــا از خریــد اقــام بــدون تخفیــف اجتنــاب 
می کنند، برندهای ارزان تر را به یک نام تجاری 
معتبر ترجیح می دهند و کاالهای غیرضروری 
بســیار کمتــری می خرنــد. جــان دیویــد رینی، 
مدیــر مالــی والمــارت، وضعیــت کان اقتصاد 
را چالش برانگیز تشــخیص داده و بــه افزایش 
تجارت پروتئین هــای ارزان تر ماننــد لوبیا و کره 
بادام زمینی و هات داگ نسبت به گوشت های 

با قیمت باالتر اشاره کرد.
عاوه بر این، بررســی امنیت خرده فروشــی در 
سال 2022 از سوی اتحادیه ملی خرده فروشی 
آمریــکا نشــان داد کــه کســب وکارها همچنان 
از پیامدهــای افزایش ســرقت به دلیــل ناامنی 
غذایــی و اقتصــادی در طول همه گیــری کووید 
19 رنج می برند. کمبود نیــروی کار، چالش های 
مربوط به اســتخدام و حفظ کارمنــدان، وجود 
کارمندان کافــی برای نظــارت بر فروشــگاه ها را 

دشوار می کند.
ســرقت ســازمان یافته از خرده فروشــان حدود 
26/۵ درصــد افزایــش داشــته و متخلفــان بــه 
دنبال اقامی هستند که به راحتی پنهان شوند 
و مانند پوشاک، کفش، لوازم الکترونیکی، لوازم 
جانبی، لوازم اداری و لوازم آرایشی ارزش فروش 
مجدد قابل توجهی داشته باشند. سایر اقامی 
که معموالً به ســرقت می روند، منعکس کننده 
مشــکات شــرایط اقتصــادی فعلــی هســتند؛ 
ماننــد دارو، گوشــت و اقــام کــودکان ماننــد 
شــیر خشــک. خواربارفروشــی ها بــا گذاشــتن 
برچسب های امنیتی روی اقام، در تاش اند تا 

از دزدی در فروشگاه ها جلوگیری کنند.
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چگونهفروشبیشازموجودیبهاعتباربرندشماآسیبمیزند؟

مسئله اساسی میزان موجودی

REVIEWبررسی

کــه  زمانــی  همه گیــری،  ابتدایــی  روزهــای 
مصرف کننــدگان در حــال خریــد همه چیــز، از 
لباس های راحتی گرفته تا سرخ کن های هوای داغ 
بودند، انبارها در سرتاسر جهان خالی می شدند. 
اما حــاال خرده فروشــان از موجودی بیــش از حد 
رنــج می برنــد. آنهــا به منظــور کاهــش ریســک 
کاالهای بســیاری خریده اند که اکنــون در تاش 
برای فروش شان هستند. خرده فروشان در فصل 
تعطیات تحت فشــار زیــادی بــرای خالی کردن 
انبــار، آزاد کــردن ســرمایه و کاهــش هزینه هــای 

ذخیره سازی در انبارها قرار دارند.
نظرســنجی اخیر اکسنچر )شــرکت ارائه دهنده 
خدمات در خصوص اســتراتژی شــرکت و نحوه 
تعامل با مشتری( نشان می دهد که تقریباً همه 
خرده فروشــان فعالیت هــای تبلیغاتــی خــود را 
به عنوان بخشی از برنامه های مرتبط با فروش در 
تعطیات افزایش داده اند. 3۵ درصد نیز گفته اند 
که شرکت های آنها تخفیف های باال ارائه داده یا 
اقدامات دیگری انجام می دهند تا از شر موجودی 

اضافی  خود خاص شوند.
اما کاالی بیشتر به معنای فروش بیشتر است، 
این طــور نیســت؟ ایــن بایــد اتفــاق خوبــی بــرای 
خرده فروشان باشد، درست است؟ نه، اگر همه 
آن کاالها را داشته باشند. فقط کسانی که دقیقاً 
می دانند کاالهای آنها کجاســت و چــه مقدار از 
آن را در هر مکان دارند، می توانند همه موجودی 
اضافی خــود را بفروشــند. مهم تــر از همه اینکه 
باید مراقب باشند در دام فروش بیش از موجودی 
نیفتند. در ادامــه در مورد اینکه فــروش بیش از 
موجودی چیست، چرا بد است و خرده فروشان 
بــرای جلوگیــری از آن چــه کاری می توانند انجام 

دهند، بحث خواهیم کرد.
فروش بیش از موجودی یعنی در حالی که کاالی 
شما در حال اتمام است، همچنان به خریداران 
اجازه دهید تا آن کاال را به سبد خرید خود اضافه 
کنند، بدون اینکــه از میزان موجــودی انبار خود 
اطاع درســتی داشــته باشــید. ایــن بی اطاعی 
ممکن اســت بــه ایــن دلیــل باشــد کــه فراموش 
کرده ایــد تعــدادی از موجودی خــود را در بــازاری 
دیگــر فروخته اید یا بــه انــدازه کافی ســریع برای 

به روز رسانی موجودی خود اقدام نکرده اید.

اینکه بعداً به مشتری خود ایمیل بزنید و بگویید 
متأسفیم، اما نمی توانیم ســفارش شما را انجام 
دهیم، نه تنها به تصویر برند شما برای آن مشتری 
خاص آسیب می زند، بلکه اگر بازخورد منفی از 
خود به جای بگذارد، می تواند به اعتبار شما برای 

بسیاری از مشتریان بالقوه نیز آسیب زا باشد.
گزارشــی کــه فلوئنــت کامــرس )ارائه دهنــده 
تجربیــات مدیریــت ســفارش اومنی چنــل( در 
ســال جــاری بــا نــام »روندهــای برتــر خریــداران 
تعطیــات 2022« بــا بررســی جواب هــای 4041 
پاسخ دهنده در سراسر ایاالت متحده، بریتانیا، 
آلمــان و اســترالیا ارائــه داد، نشــان می دهــد  68 
درصد از مصرف کنندگان اگر بــرای خرید از یک 
خرده فروش به فروشــگاه مراجعه کنند و کاالیی 
که به صــورت آناین موجــود اعام شــده، وجود 
نداشــته باشــد، بــه دیدگاه شــان نســبت بــه آن 
خرده فروش آسیب می رساند. اگر خرده فروشان 
آنها را ناامید کرده باشند و یک رقیب آماده انجام 
آن سفارش باشد، بعید اســت که خرده فروشان 
شانس دومی برای جذب مجدد مشتریان خود 

داشته باشند.
فروش بیش از موجودی خرده فروش را با هزینه ای 
مواجــه می کنــد کــه نمی توانــد آن را جبــران کند، 
زیــرا بــرای جــذب مشــتری، تبلیغــات آنایــن، 
پلتفرم تجارت الکترونیک، پرداخــت و مدیریت 
بازپرداخت هزینه کــرده اســت. در نهایت، البته 
این اتفــاق به این معنی اســت که شــما موجودی 
خــود را تمــام کرده ایــد و بنابرایــن تعداد زیــادی از 
مشــتریان بالقــوه را از دســت می دهیــد. امــا آیــا 
واقعاً همــه موجودی خود را فروخته اید؟ یا شــاید 
هنوز کاالیی دارید که در مکانی باقــی مانده، ولی 
مشتریان آناین شما به آن دسترسی ندارند؟ در 
این صورت، هم مشتریانی را که می خواهند آن کاال 
را بخرند، ناامید می کنید و هم اقامی را که دارید، 
نفروخته اید. بررسی مدوام و دقیق میزان موجودی 
و آگاهی از مکان دقیق آنها، استفاده از روش های 
اومنی چنل برای یکپارچه سازی کانال های متنوع 
فروش و بهبود برنامه ریزی با استفاده از روش های 
فناورانه می تواند به شما در این روند کمک کند تا 
هم کاالهایتان را به موقع به فروش برســانید و هم 

مشتریان خود را از دست ندهید.

یکی از مشغله های اصلی خرده فروشان به بخش لجستیک 
و زنجیره تأمین بازمی گردد. در این بخش ســه راهکار وجود 
دارد کــه خرده فروشــان می توانند از ســرنخ های ارائه شــده از 
سوی مصرف کنندگان در مورد پایداری، شفافیت و خدمات 

مشتری در سال 2023 و پس از آن استفاده کنند.

 یک؛ حمل و نقل پایدار
مصرف کننــدگان انتظــار دارنــد برندهایی کــه از آنهــا خرید 
می کنند، مسئولیت زیست محیطی خود را بپذیرند. طبق 
تحقیقات، مصرف کنندگان در همه نسل ها حاضرند برای 
محصوالت پایدار هزینه بیشتری بپردازند. در واقع 90 درصد 
از مصرف کنندگان نســل زد گفته اند که مایل انــد 10 درصد 
بیشتر هزینه کنند، اگر بدانند این مبلغ برای پایداری بیشتر 

و جلوگیری از بحران های زیست محیطی هزینه می شود. 
بــا توجه بــه اینکــه درصــد افــرادی کــه دو ســال قبــل حاضر 
بودند برای چنین امری هزینه بیشتری بپردازند، 34 درصد 
بــود و نســبت بــه آن زمــان افزایــش چشــم گیر تقاضــا برای 
رعایــت مســائل زیســت محیطی توســط برندها مشــاهده 
می شــود، امــا دو ســوم مدیــران خرده فروشــی معتقدنــد که 
مصرف کنندگان با وجود اذعان خودشــان، هزینه بیشتری 
برای محصوالت پایدار نمی پردازند. این ناهماهنگی فرصتی 
را برای خرده فروشان فراهم می کند تا به آنچه مصرف کنندگان 
در مــورد اهمیت پایــداری می گویند گوش دهنــد و در همان 

راستا دست به عمل بزنند. 
به عنوان مثال، مصرف کنندگان به تأثیرات بلندمدت خرید 

خود توجه می کنند؛ به ویژه در این دوره از تجارت 
الکترونیک که با افزایش تقاضا برای ســرویس 
تحویــل روز بعــد، ترافیــک خودروهــای تحویل، 
انتشار کربن و بسته بندی بیشــتر شده است. 
طبق گفته فارستر )شرکت بین المللی تحقیقات 
بازار( حدود 68 درصد از مصرف کنندگان بسیار 
قدرتمند برای شناســایی برندهایی که تأثیرات 
مخرب زیست محیطی خود را کاهش می دهند، 
ارزش بیشتری قائل اند و به دنبال آنها می گردند. 
همچنیــن 61 درصد در هنــگام خرید بــه دنبال 

برچسب کم مصرف هستند. 
با توجه به اینکه زنجیره های خرده فروشــی مســئول تقریباً 
2۵ درصد آلودگــی جهانی هســتند، برندها فرصتــی دارند 
تا در ارزش های مصرف کننده ســهیم شــوند و در هر مرحله 
از زنجیره تأمین خود، شــیوه های ســازگار با محیط زیســت 
را اتخاذ کنند. این شــیوه ها شامل تأمین منابع تجدیدپذیر 

یا بازیافتی، اســتفاده از منابع 
انرژی پاک، مصرف کیسه های 
قابل اســتفاده مجــدد و تعهد 
به تحویل پایدار در لست مایل 

است. 
به عنــوان مثــال فرانــک انــد 
اوک، برنــد مد پایدار مســتقر 
در مونتــرال را در نظر بگیرید. 
ایــن شــرکت اخیــراً بــا یــک 
شرکت ارائه دهنده لجستیک 
بــا   )3PL( ثالــث  شــخص 
تفکــر پایدار همــکاری کــرد تا 
انبارهایــش را بــه مشــتریان 
و  کنــد  نزدیک تــر  خــود 
تحویل های یک روزه و روز بعد 
کربن صفر را به خریداران ارائه 

دهــد. در سراســر بازارهای عمــده کانــادا و ایــاالت متحده، 
بسته های خریداران از طریق وسایل نقلیه الکتریکی تحویل 
داده می شــوند و در مســیرهایی کــه تحویل بــا خودروهای 
الکتریکی امکان پذیر نباشــد، جبران آســیب میــزان کربن 
تولیدشــده در یــک طــرح تجــاری محاســبه و خریــداری 
می شــود. خرده فروشــان می توانند شــیوه های حمل و نقل 
سبز را با کمک ارائه دهندگان خدمات لجستیکی شخص 

ثالث که پایداری را مد نظر قرار می دهند، همکاری کنند و به 
این ترتیب خدمات شان را هم با اهداف برند و هم با اهداف 

پایداری مصرف کننده هماهنگ  کنند. 

 دو؛ افزایش شفافیت 
افزایــش شــفافیت در مــواردی ماننــد محــل تأمیــن مــواد 
اولیه، هزینه های زیســت محیطی و هزینه واقعی ساخت 
محصوالت، به خریداران کمک می کند تا تصمیم بگیرند 
از برندی خرید کنند یا خیر. خرده فروش پوشاک آمریکایی، 
اورلین، از ایــن موضوع با عنوان »شــفافیت رادیــکال« یاد 
می کنــد. اورلین که بــا هدف فــروش لباس بــا قیمت گذاری 
شــفاف تأســیس شــده، هزینه هــای واقعــی تولیــد همــه 
محصوالت خود را نشان می دهد و بینشی در مورد ابتکارات 
پایداری و شیوه های تجاری وظیفه شناسانه و مسئولیت پذیر 
خود در سراسر بخش های عملیاتی اش ارائه می دهد. اکنون 
مصرف کنندگان به این درجه از شــفافیت عادت کرده اند. 
پس از ثبت سفارش آناین، خریداران می خواهند بدانند 
ســفارش آنها دقیقاً کجاســت و چــه زمانی بــه درب منزل 
می رسد. در بخش لجســتیک، خرده فروشان می توانند با 
شفافیت کامل عملیات تحویل و اجرای خود را ارائه دهند. 
3PLهای مجهز به فناوری، به خرده فروشــان ایــن امکان را 
می دهند که هزاران کاالی متفاوت را که در انبارهای متمرکز 
نگهداری، بســته بندی و ارســال می شــوند، ردیابــی کنند. 
ســپس به مصرف کنندگان اجازه می دهند ســفارش خود 
را به شــکلی دقیق ردیابی کنند تا زمانی که بــه آنها تحویل 

داده شود. 

 سه؛ ارائه خدمات بهتر و با کیفیت 
بیشتر به مشتریان 

مصرف کنندگان در مورد تجربیــات خود به ویژه 
در مــورد تحویــل محصــول، صحبــت می کنند 
و نظــرات خود را با ارســال نظرات، زدن هشــتگ 
برندها در رســانه های اجتماعی و خرید بیشتر 
از برنــدی کــه محبوب اســت، نشــان می دهند. 
نزدیک به 80 درصــد از مصرف کنندگان ایاالت 
متحــده می گوینــد ســرعت، راحتــی، خدمــات 
دوســتانه و کمک آگاهی بخــش، نــکات کلیدی بــرای ایجاد 
تجربــه مثبــت مشــتری اســت. در واقــع 32 درصــد از 
مصرف کنندگان جهانی تنها پس از یک تجربه بد، از برندی 

که دوستش دارند دست می کشند.
هنگام همکاری خرده فروشــان با 3PL کــه از تمام جنبه های 
انجــام  انبــارداری،  موجــودی، 
ســفارش، تحویــل و بازگشــت 
پشــتیبانی می کنــد، کنتــرل کل 
عملیات لجستیکی خود را حفظ 
می کنند. با وجود مشکات بسیار 
بــرای مشــتریان در طــول مســیر 
خرید، خرده فروشــان به شــرکایی 
برای زنجیــره تأمین بــا دانش برند 
نیــاز دارنــد کــه بتواننــد روش های 
سریع حل و فصل مشکل را در هر 
مرحلــه ارائــه دهند. در مشــارکت 
بــا 3PL کــه همــه مراحــل زنجیــره 
تأمیــن برنــد را مدیریــت می کند، 
خرده فروشان می توانند تجربیات 
یکپارچــه خدمــات مشــتری را از 
زمــان ثبــت ســفارش تــا رســیدن 

محصول به در خانه مشتری ارائه دهند.
مصرف کنندگان همیشه عوامل قدرتمند پیشرفت بوده اند. 
در پاســخ به همه گیری، مســائل زنجیــره تأمیــن و تغییرات 
آب و هوایــی، نیازهــا و خواســته های آنهــا نیــز تغییــر کــرده 
اســت. عاقانــه اســت کــه خرده فروشــان تغییــرات رفتاری 
مصرف کننــدگان را به ویــژه در مــورد پایــداری، شــفافیت و 

خدمات مشتری بپذیرند.

ترانهاحمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

  90 درصد از 
مصرف کنندگان 

نسل زد گفته اند که 
مایل اند 10 درصد 

بیشتر هزینه کنند، 
اگر بدانند این مبلغ 

برای پایداری بیشتر و 
جلوگیری از بحران های 
زیست محیطی هزینه 

می شود
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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

آموزش در هر دورانی وابســته به ابزار بوده است. آموزگاران 
برای بیان درست مفاهیم به ابزارهای آموزشی نیاز داشته اند 
و دانش آموزان هــم برای فراگیــری بهتر نیازمنــد تجهیزات 
بوده انــد. هر نــوع دگرگونی، پیشــرفت و بهســازی ابزارهای 
آموزشی به گسترش آموزش منجر شده و برخی از ابزارها در 

این زمینه اثرگذاری بیشتری داشته اند. در ادامه 
به مرور برخی از این ابزارها می پردازیم.

کتاب شاخی )Hornbook(، 1600: این ابزار در 
قرن 16 برای آموزش الفبا به کار می رفت )به دلیل 
استفاده از یک الیه محافظ شــفاف که از شاخ 
حیوانات تهیه می شــد، آن را چنیــن نام گذاری 
کردند(. از این ابزار همچنین بــرای آموزش های 

دینی نیز استفاده می شد.
خط کــش محاســبه )Slide Rule(، 1654: این 
ابزار در ابتدا در پاســخ به نیازهای دانشــمندان 

و مهندســان طراحــی شــد، امــا در پایــان ســر از کاس های 
درس ریاضــی و فیزیــک درآورد. ایــن وســیله پیشــرو 

ماشین حساب های الکترونیکی است.
لوح نویسه )Slate(، 1810: ورقه کوچک سنگ یا تخته سیاه 
کــه بــا گــچ روی آنهــا نوشــته می شــد. دانش آمــوزان از ایــن 
الواح برای یادگیری و نوشــتن در کاس های درس اســتفاده 

می کردند.
ماشین تحریر )Typewriter(، 1873: نخستین نمونه از آن 
را را کریستوفر ال شولز ارائه داد. او همچنین الگوی قرارگیری 
کلیدها موسوم به QWERTY را معرفی کرد که هنوز هم روی 

صفحه کلید دستگاه های رایانه ای استفاده می شود.
دفتــر یادداشــت و مــداد )Notebook & Pencil(، 1900: با 
آغاز تولید انبوه دفتر یادداشت و مداد دوره لوح نویسه به سر 

آمد. این گام انقابی اجازه داد نوشته ها برای استفاده دوباره 
نگهداری شــود و دانش آموزان به جای اجبار در حفظ کردن 

مطالب امکان مرور آنها را یافتند.
دســتگاه جهان نما )Stereoscope(، 1905: بــا این اختراع 
امکان نمایش تصاویر سه بعدی در کاس های درس فراهم 
شد و جهانی از تصاویر چیزها و افراد واقعی در 

گذشته و حال به کاس درس آمد.
 :1917 ،)Moving Pictures( تصاویر متحرک
اختــراع تصاویــر متحــرک یادگیری بصــری در 
کاس های درس را دگرگون کرد. تولید فیلم های 
صامــت امــکان مشــاهده تصاویر ســه بعدی را 
فراهــم ســاخت. دانش آمــوزان می توانســتند 

یادگیری خود را درک و تجسم کنند.
رادیو )Radio(، 1923: رادیو تحولی در کار آموزش 
از راه دور بــه وجــود آورد و اجــازه داد گفتارهــا و 
دروس برای دانش آموزان پخش شــود. برخی از دانشگاه ها 
ایستگاه های رادیویی پخش خود را برای دانشجویان ایجاد 

کردند.
پروژکتــور فیلــم )Filmstrip Projector(، 1926: پروژکتور 
نوار فیلم یکــی از ابزارهــای اصلی کاس درس بود و تا ســال 
2000 مورد اســتفاده قرار می گرفــت. در این دســتگاه از نوار 
فیلم سلولوئید برای نمایش تصاویر استفاده می شد که درک 

اطاعات در قالب نمودارها و تصاویر را افزایش داد.
 :1930 ،)Overhead Projector باالتاب )پروژکتــور اورهــد
هزینه زیادی برای پژوهش و ســاخت این دســتگاه توســط 
ارتش پرداخت شــد. از آن در ابتــدا برای آموزش ســربازانی 
استفاده شــد که در طول جنگ جهانی دوم به نبرد در اروپا 
می رفتند. این فناوری در نهایت راه خود را به کاس های درس 
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باز کرد و به سخنرانان در ارائه اطاعات و نمودارها کمک کرد.
دســتگاه تکثیــر )Mimeograph(، 1940: ایــن دســتگاه 
نسخه برداری و تکثیر آسان را در اختیار دانش آموزان قرار داد 
که موجب کاهش هزینه نیز شد، چراکه همه نمی توانستند 
کتاب درســی تهیه کننــد. ایــن ابزار نســخه اولیه دســتگاه 

فتوکپی بود.
هدفــون )Headphones(، 1950: هدفــون در جایگاه هــای 
شــنیدن در کاس هــا نصــب شــد. ایــن جایگاه هــا بــه 
دانش آموزان اجازه می داد تا برای تقویت مفاهیم دروس را 
 Listening مرور کنند. هدفون همچنین در آزمایشگاه های
به روند فراگیری زبان های خارجی بر پایه تکرار کمک می کند.
 :1950 ،)Learning Labs( آزمایشــگاه های یادگیــری
آزمایشــگاه های یادگیــری در ابتــدا بــرای آمــوزش زبان های 
خارجی به ســربازان اســتفاده می شــد. کاس هایــی از این 

دست برای  آموزش زبا ن های خارجی رایج شد. 
ماشــین آموزشــی اســکینر، 1957: این دســتگاه که توسط 
روان شناسی به نام بی اف اسکینر ساخته شده، به آموزگاران 
این امکان را می داد که مواد آموزشــی خــود را از پیش آماده 
کنند. ســپس دانش آمــوزان بر اســاس ســرعت خودشــان 
آنها را یاد بگیرند. در این دســتگاه پرسش ها/ مطالب روی 
یک صفحه ظاهر شده، دانش آموز پاسخ/ توضیح خود را 
یادداشــت می کرد و پس از آن پاســخ درست ظاهر می شد. 
این اختراع عصر آگاهی از شــیوه ها و سرعت های گوناگون 

یادگیری برای افراد مختلف را آغاز کرد.
دســتگاه فتوکپی )Photocopier(، 1959: شرکت زیراکس 
نخستین دستگاه فتوکپی را در اواخر دهه 19۵0 معرفی کرد. 
با این دستگاه تهیه نسخه های آموزشی با سرعت و سهولت 

بیشتر ممکن شد.
تلویزیــون )Television(، 1962: در دهــه 1960 فنــاوری 
آموزشــی بــا تلویزیــون رواج یافــت. بــا تولیــد نمایش هــای 
تلویزیونی مانند »خیابان سسامی« بچه ها شخصیت های 

آشنا را تماشا کرده و آموزش دیدند. 
نمایشگر میکروفیلم )Microfilm Viewer(، 1962: در دهه 
1960 دستگاه نمایشگر میکروفیلم به آموزشگاه ها معرفی 
شد. استفاده از آن در کتابخانه ها برای پژوهش های درسی 

به کمک دانش آموزان و دانشجویان آمد.
Calculator(، 1970: اســتفاده از  ماشین حســاب )
ماشین حســاب های دســتی در کاس هــای درس در دهــه 
19۷0 آغــاز شــد. از آن بــرای محاســبات پایه ماننــد ضرب، 
تقسیم طوالنی و جمع اســتفاده می شــد، گرچه کاربرد آن 
بحث برانگیز بود و بسیاری می ترسیدند مهارت های ریاضی 

پایه از دست برود.
دستگاه های جوهرخوان )Scantron(، 1970: این دستگاه ها 
که به نام شرکت سازنده، اســکنترون، شناخته می شد، در 
کار آموزش برای آمــوزگاران و دانش آموزان انقاب به پا کرد. 
دستگاه با خواندن برگه های پاسخ نامه نمره دهی سریع تر را 
برای معلمان فراهم کرد. از این دســتگاه هنوز هم اســتفاده 

می شود.
رایانه اپل )Apple II(، 1977: رایانه رومیزی Apple II در سال 
19۷۷ عرضه شــد که به دانش آموزان اجازه می داد از طریق 
بازی هــا و نرم افزارها آمــوزش ببینند. دیســک های رایانه ای 
اطاعاتی دربــاره موضوعاتی مانند جغرافیــا و ریاضی را در 

اختیار افراد می گذاشتند.
رایانــه  شــخصی )Personal Computer(، 1980: در آغاز 
دهه 1980 شرکت IBM نخستین رایانه شخصی را معرفی 
کرد. رایانه افاطــون وارد کاس هــای درس شــد و از آن برای 
یادگیری، انجام محاســبات و تکالیف استفاده و جایگزین 

ماشین های تحریر نیز شد.
لوح فشرده )CD-ROM(، 1983: لوح فشرده روش پردازش 
و ذخیره اطاعــات در کاس هــای درس را دگرگــون کرد. این 
دســتگاه دسترســی دانش آموزان به اطاعات را گســترش 
داد. امکان ذخیره ویدئو، صدا و مطالب آموزشــی روی یک 
دیســک فراهم و راه برای ســایر ابزارهای ذخیره سازی از این 

دست هموار شد.

دگردیسیشیوههاوابزار
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از الواح گلی تا 
آموزش دیجیتال

بــرای بســیاری از مــردم امــروز مدرســه 
و آمــوزش مفهومــی متــرادف دارنــد. از 
آنجا که تجربه بسیاری از ما در مدارس 
مهم ترین بخش آموزش رسمی است، 
چنین برداشــتی شــگفتی آور نیســت. 
بیشــتر ما در محیــط مدرســه خواندن 
و نوشــتن را یاد می گیریــم، مهارت های 
خــود را در تعامــل اجتماعــی توســعه 
می دهیــم و گونــه ای از اقتــدار را تجربه 
می کنیــم کــه برخاســته از والدیــن 

نیست.
انسان بر خاف ســایر گونه ها همیشه 
توانایی ســازمان دهی، ذخیــره و انتقال 
دانش در بیان و زبان را داشــته اســت. 
آنچــه را کــه اکنــون مــدارس ابتدایــی و 
متوســطه می نامیم، برای نخستین بار 
یونانی هــا ایجاد کردنــد. آنها همچنین 
از دوران کودکــی بر تربیــت بدنی تأکید 
زیادی داشــتند که بــرای بهبــود ظاهر، 
آمادگــی جنگــی و ســامتی در دوران 
پیری الزم می دانســتند. مدارس رومی 
نیــز به طــور گســترده از الگــوی یونانــی 
پیروی می کردند. مدارسی کوچک برای 
پسران ممتاز وجود داشــت که دستور 
زبــان آمــوزش مــی داد، ســپس پســران 
به مدارس ســخنوری می رفتنــد تا برای 

زندگی عمومی آماده شوند. 
ابزارهــای نوشــتن نخســتین فنــاوری 
آموزشــی دنیــای باســتان بــود. طــی 
هزاران ســال ســطوح مختلف از جمله 
تخته هــای پوشــش داده شــده بــا مــوم 
)توسط رومی ها(، لوح های گلی )در شرق 
میانــه(، نوارهایــی از پوســت درختــان 
)در اندونــزی، تبــت و قــاره آمریــکا(، 
برگ های ضخیــم مانند بــرگ نخل )در 
جنوب شرقی آسیا( و پوست حیوانات 
)در سراســر جهــان باســتان( ابــزار رایج 

نوشتن بوده است.
پــس از ســقوط امپراتــوری روم، از 
حــدود قــرن هشــتم بخــش بــزرگ 
نهــاد  عهــده  بــر  آموزش و پــرورش 
مذهبــی بــود. در پایــان قرون وســطی و 
پس از اختراع چــاپ - که یــک فناوری 
دگرگون ســاز بود - مدارس در بســیاری 
از شهرها و روستاهای اروپا رواج یافت. 
در اروپــای زمــان شکســپیر در قــرن 
پانزدهم مدارس کم و بیش به ســاختار 
آموزشــی تبدیــل شــدند کــه امــروز هم 

قابل تشخیص است.
ادامه در صفحه 31
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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

این در حالی اســت کــه در ایــران چنین نگاهــی را پیش و 
پس از انقالب کمتر می بینیم. اصالً برخی از مهندســان 
جوان دانشکده فنی بودند که پایه های ملی کردن صنایع 
را گذاشــتند و بعــد هــم خودشــان مدیــر همیــن صنایــع 
شــدند. بعد از انقالب این نگاه مخالفت با سرمایه داری 
به گروه های علوم اجتماعی منتقل شد. همین نگاه نشان 
می دهد که اینها هیچ ارتباطی با صنعت و بخش اقتصاد 
ندارند و نمی دانند آنجا چه اتفاقاتی در حال وقوع است. 
یک بار با استادی که خیلی چپ بود، صحبت می کردیم 
و او به دانشجویان توصیه می کرد کامپیوتر را کنار بگذارید 
و کتــاب بخوانید؛ مدل همــان غربزدگی آل احمــدی. این 
نشان می دهد شکاف بین بخش اقتصادی و روشنفکران 
وجود دارد. البته هر وقت این حرف ها را می زنم، می گویند 
جامعه شناسان خودشان عالقه ای به مسائل اقتصادی 
ندارند ولی وقتی شــما اجازه نمی دهید جامعه شناســان 
وارد کارخانه و شــرکت شــوند و تمایل نشــان نمی دهید، 
این شکاف به وجود می آید. به نظر من شفافیت به همین 
برمی گردد. شــما که روزنامه نگار هســتید هم نمی توانید 
وارد کارخانه ها شوید و با مدیران عامل صحبت کنید و این 
ارتباط وجود ندارد. البته مقداری اوضاع در رسانه ها بهتر 
شده ولی باز هم مطلوب نیست. تلویزیون هم که به سراغ 
کارآفرینان می رفت، کارآفرینی را به مسئله روان شناسی 
تقلیل می داد و می خواســت بگوید اگر تاش کنید و این 
کارها را انجام دهید، با دســت خالــی می توانید کارآفرین 
شوید. پشت اینها انگیزه های سیاسی است. آمار بیکاری 
که افزایش داشت، خواستند بگویند شما بیکارید چون 
خودتــان نتوانســته اید کاری راه بیندازیــد. در صورتی که 

اشتغال زایی باید با برنامه های دولت اتفاق بیفتد.

بعد از انقالب اسالمی، حاکمیت پوسته 
شــرکت ها را نگه داشــت و مدیریــت را تغییر داد. 
همیــن اتفــاق باعــث شــد شــرکتی کــه در حــال 
پیشــرفت بــود و می توانســت در بــازار آزاد بــدون 
حمایت ها و انحصار دولتی فعالیت و رقابت کند، 
زمین بخورد. این روزها نیز تصور بر این اســت که 
اشــکالی نــدارد شــرکت ها زمیــن بخورنــد، زیــرا 
دست نشــانده هســتند. می گویند دیجی کاال که 
نباشــد، می توانیــم از آمازون خرید کنیم، اســنپ 
نباشــد به جــای آن اوبــر خواهد آمــد... اگــر به هر 
دلیلــی اتفاقی که بــرای صنایع در ابتــدای انقالب 
افتاد، بــرای شــرکت های نــوآور نیــز رخ دهــد، چه 

تبعاتی خواهد داشت؟
اتفاقاً این مسئله را مثل هر مسئله دیگری می توان با دوره 
انقاب ۵۷ مقایسه کرد. اتفاقی که در انقالب 57 افتاد، بر 
اساس تئوری آقای کاتوزیان، یک جور کلنگی کردن بخش 
خصوصی بــود. یکی از مســائلی که بخــش خصوصی را 
به تدریج می سازد، انباشت است؛ انباشت سرمایه فکری 
و ســرمایه فیزیکی. حتی برخی اقدامــات دولت پیش از 
انقالب هم به این انباشت سرمایه ضربه زده بود. یکی از 
اصول انقاب شاه و مردم فروش سهام کارخانجات بود. 
این زمانی بود که کارخانه ها و شرکت های صنعتی نیاز به 
ســرمایه گذاری نداشــتند تا ســهام خود را در بازار عرضه 
کنند، ولی شــاه زودتــر از موقــع ایــن کار را کرد و بســیاری 
از ســرمایه ها خارج شــدند و برخــی دیگر ســرمایه گذاری 
نکردند. بعد از مدتی دولت اجازه داد در کنار شرکت های 
ســهامی عــام، شــرکت های ســهامی خــاص هــم شــکل 

بگیرند. درســت اســت کــه ۵1 درصد ســهم مالــکان بود، 
ولــی 49 درصــد را بــه مــردم داده بودنــد. در اصــل دولــت 
می خواســت از این طریق کارگران را منفعل کنــد و اتفاقاً 
تا حدودی موفق هم شد. دکتر اشرفی مقاله مفصلی در 
مجله گفتگو دارد که آنجا به خوبی نشان می دهد کارگران 
تا آستانه انقاب وارد جریان نشــدند، زیرا از سهام خود 
راضــی بودنــد. ولی همیــن مانع رشــد بخــش خصوصی 
شده بود. ضربه اساسی را البته انقالب 57 با مصادره ها 
زد. نه تنهــا کارخانه هــا مصادره شــدند، بلکه تــا مدت ها 
کسی تمایلی به سرمایه گذاری نداشت. این طور نیست 
که شرکتی از بین برود و بعد شــرکت دیگری ایجاد شود. 
ســرمایه نوعی حافظــه تاریخــی دارد. همیــن االن هم که 
رشــد نمی کند، به خاطر همان حافظه تاریخی ســال 57 
اســت. در میــان این شــرکت ها تنهــا یک شــرکت مطرح 
مصادره نشد که شــرکت بوتان بود. اگر همان روند ادامه 
می یافــت، االن مهنــدس خلیلی شــرکتی بــا ۵0، 60 هزار 
کارمند داشــت، در حالی که االن شش هزار کارمند دارد، 
زیرا تمایلی بــه افزایش ســرمایه نــدارد. خــودش تعریف 
می کند در همان ســال ها بارها به دادســرا احضار شد، با 
وجود اینکه از این فرد حمایت های مختلفی شد و مرحوم 
مهندس ســحابی که یکــی از حامیــان مصادره بــود، این 
خانواده را می شناخت. این فرد که کارخانه اش را داشت 

هم حاضر نشد انباشت سرمایه ایجاد کند. 
اگــر بخــش خصوصــی تشــکل های قوی داشــته باشــد، 
می توانــد از خــود در مقابل اتفاقــات محافظــت کند. هر 
اتفاقی که برای این کارخانه ها و شــرکت ها بیفتد، به نظر 
من تا مدت ها تأثیر خود را خواهد داشت. من با صاحبان 
صنایع بسیار مختلفی حرف زده ام و به آنها می گویم چرا 
بیشتر سرمایه گذاری نمی کنید؟ همگی به افرادی اشاره 

می کنند که اموال شان مصادره شد. 
زمانــی با حــاج آقا برخــوردار که شــرکت پــارس الکتریک 
را داشــت، صحبــت کــردم. او هــم جــزء کســانی بــود کــه 
اموالــش مصادره شــد. از او پرســیدم کــه االن اگر شــروع 
می کــردی، چــه کاری انجــام مــی دادی؟ گفــت اصــالً کار 
بزرگی انجام نمی دادم و یک کار کوچک راه می انداختم، 
اما عطشــی در آن نســل قبلی وجود داشــت که ناشی از 
انقاب مشــروطیت بود. اینها ترقی خواه بودند. شاه هم 
ایدئولوژی ای داشــت که هرچند توهم بود، ولی افراد را به 
جلو هل می داد. او می خواست به دروازه های تمدن بزرگ 
برسد و ایران را با کشورهایی مانند آلمان مقایسه می کرد.
یکی از دالیلی که بعــد از انقاب بخش خصوصی رشــد 
چندانی نداشــت، همان حافظه تاریخی ســرمایه اســت 
و اگر این اتفاق دوباره رخ دهد، به نظر من روند طوالنی تر 
هم خواهد شــد و ایــن در افــراد نهادینه می شــود که چرا 
سرمایه گذاری کنم و کارم را گسترش دهم؟ تداوم تاریخی و 
تفکر کوتاه مدت در بخش خصوصی از موانع رشد بخش 
خصوصی خواهد شــد. هر چقدر هم در آینــده دولت ها 
بخواهنــد با حمایــت از بخــش خصوصی درصدد رشــد 
آنها باشند، باز هم حاضر نمی شوند سرمایه خود را در کار 
بیاورند. مــا در تاریخ خودمان هم داشــته ایم. مثاً همین 
آقای رضا نیازمند که از پایه گذاران توسعه صنعتی در ایران 
بوده و کتاب خاطراتش را نوشته ام، می گفت وقتی در زمان 
وزارت آقــای عالیخانی یکی از مشــکات مان ایــن بود که 
چطور بازاری ها را قانع کنیم سرمایه گذاری کنند. هیچ کدام 
اعتماد نمی کردند. کارهای مختلفی هم انجام دادند. مثاً 
وزارت اقتصاد را از دارایی جدا کردند و اطاعات افراد را به 
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تکرار یک تاریخ تلخ
دارایــی نمی دادند تا اعتمادســازی شــود. بازاری ها کم کم 
وارد شــدند و کارخانه ایجاد کردند. قبــل از آن اصاحات 
عرضی انجام شــده بود و ملک ها را می گرفتند. بازاری ها 
فکر می کردند االن نوبت به آنها رسیده است و به همین 

خاطر مدت ها طول کشید تا این اعتماد به وجود آمد. 
اینکــه می گویند دیجــی کاال از بین برود، آمــازون می آید، 
اشــتباه اســت. اصلی وجود دارد و آن اینکه هیچ شرکت 
خصوصی خارجی تــا زمینه هــای داخلی فراهم نباشــد، 
امکان ندارد پایش را در آن کشــور بگــذارد. یکی از اصول 
ســرمایه گذاری محاسبه ریســک هزینه سیاسی است. 
شــرکت های اورئــال و النکــوم قــرار بود ســال 55 بــه ایران 
بیایند و سرمایه گذاری کنند. آقای خسروشاهی می گوید 
اول توافــق کردنــد، ولــی بعــد از مدتــی کــه رفتنــد جواب 
نهایــی را از فرانســه بگیرند، پشــیمان شــدند و گفتند ما 
سرمایه گذاری نمی کنیم. او تعریف می کند بعد از انقالب 
که به گزارش هایشان دسترسی پیدا کردم، دیدم در آنجا 
نوشته اند که با سازمان اطالعات فرانسه تماس گرفته اند 
و آنها گفته اند محیط ایران امن نیســت و سرمایه گذاری 
نکنید. در نتیجه وعــده ورود آمازون به بــازار ایران ما را به 
خطا خواهد انداخت و توهم اســت. تا بخش خصوصی 
قــوی در ایــران وجــود نداشــته باشــد، بخــش خصوصی 
خارجــی حاضر بــه مشــارکت نخواهد بــود. چــون از نظر 
بخش خصوصی خارجی دولت ها رفتنی هســتند، ولی 
بخش خصوصی قــوی ماندگار اســت. بــرای همین آنها 

تمایل دارند با بخش خصوصی کار کنند، نه دولت.

 پتانسیل های توســعه ای کسب و کارها 
نوآور را چه می دانید؟

یکــی همان اشــتغال زایی اســت کــه گفتم. ایــن بخش با 
 Rentier نیروی جوان تحصیل کرده ارتبــاط دارد. نظریه
state یــا دولت رانتیــر می گویــد کشــورهای صادرکننده 
نفت از آنجا که پول به اندازه کافی دارند، دیگر احتیاج به 
نیروی ماهــر ندارند، ولی ایران بر خاف کشــورهای نفتی 
مثل عربستان و کویت، نیروی جوان ماهر بسیاری داریم و 
این یکی از پتانسیل های جامعه ماست. ما در کنار اینکه 
می توانیــم از فــروش نفــت درآمد داشــته باشــیم، نیروی 
جوان هم داریم و می توانیم در عرصه های فناورانه رشــد 
کنیم. این به خطر سرمایه گذاری های آموزشی قبل و بعد 

از انقاب بود که آموزش عالی گسترش پیدا کرد. 
ما در گذشته همیشه در مورد توسعه یافتگی این بحث را 
مطرح می کردیم که کشورهای توسعه یافته به ما فناوری 
قدیمــی می دهند، ولــی ایــن فناوری های نوین به شــکلی 
هســتند که به راحتی می توان آنها را دریافــت کرد و قابل 
دریغ کردن نیســتند. لــذا می شــود در توســعه میانبر زد. 
در حالــی کــه در گذشــته چنیــن نبــود. می گفتنــد اول از 
کشــاورزی شــروع کنیــد و بعد صنعت ســبک و ســپس 

سنگین. 
آقای ارهارد که وزیر اقتصاد آلمان بود، ســال 38 به ایران 
دعوت شــد. او به ما توصیه می کرد که به ســمت صنایع 
بزرگ نرویم و بهتر اســت از صنایع کوچک شروع کنیم. 
آنها اصــاً فنــاوری صنایع بــزرگ را بــه ایــران نمی دادند. 
ایــران مجبــور شــد فنــاوری ذوب آهــن را از شــوروی و بــه 
شــکل پنهانی دریافت کنــد. دوره رضاشــاه بــا آلمانی ها 
قرارداد بســته بودند، ولی بعد از جنگ دوم جهانی وقتی 
آلمــان می خواســت در ایــران صنعــت ذوب آهــن را راه 
بینــدازد، آمریــکا جلویــش را می گرفــت. ایران ســال های 
44، 4۵ توانســت قراردادی را با شــوروی ببندد و کارخانه 
ذوب آهن را راه بیندازد. اما فناوری های جدید با ســرعت 
بیشــتری می چرخند و پنهــان نمی ماننــد. چنانچه مثل 
ایران جامعه ای داشته باشید که تعداد نیروهای ماهر آن 
زیاد باشد یا در شــرکت های دانش بنیان ســرمایه گذاری 
شــود، امکان بیشــتری دارد که پیشــرفت حاصل شــود. 
نمونه اش هندوستان است که از همین طریق پیشرفت 

چشم گیری کرد. 
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از الواح گلی تا 
آموزش دیجیتال

در میانه قرن شانزدهم، کتابخانه مدرن 
و مــداد معرفــی شــدند کــه نخســتین 
نمونه هــای فنــاوری آموزشــی بودنــد. 
بعدها در قرن نوزدهم کتاب های درسی 
و بهبــود ابزارهــای نوشــتاری به ویــژه 
تخته ســیاه و گــچ و اســتفاده از قلــم و 
جوهر به جــای مداد ظهور کــرد. در این 
دوره از قرون وســطی و تا نیمه دوم قرن 
بیســتم یادگیــری به جــای دانش آمــوز 
بــر برنامه درســی تمرکــز داشــت. برای 
بســیاری از کــودکان آمــوزش اجبــاری 
کاری خســته کننده شــامل یادگیــری و 

حفظ کردن بود.
قرن بیســتم شــاهد تغییرات گســترده 
در سیاست )انقاب و جنگ(، اقتصاد 
)رکــود و رونــق(، علــم )تحــوالت بــزرگ( 
و فنــاوری )پیشــرفت انقابــی( بــود که 
به سرعت وارد روند آموزش نیز شد. در 
این قرن دیدگاه های فیلسوفانی مانند 
جان دیویی پا گرفت. دیویی معتقد بود 
تعلیــم و تربیت بــرای به خاطر ســپردن 
حقایــق نیســت، بلکــه دربــاره تفکــر 
آزمون و خطــا و آزمایش کردن و ارزیابی 
اســت. او بین اطاعات و دانش تفاوت 
گذاشــت و یادآور شــد که مدارس روی 
اولی تمرکز و دومی را هزینه می کنند. 

گذشــته از گذار دیدگاه  هــا و روش ها به 
یک آمــوزش مترقی، فنــاوری دیجیتال 
در ایــن دوران نیــز اثــرات زیــادی بــر 
آموزش داشته است. فناوری دیجیتال 
ماننــد رایانه هــا، ســامانه  های مدیریت 
یادگیری )LMS( و اینترنت که نماینده 
دومین موج اصلی فناوری دگرگون ساز 
از زمــان چــاپ اســت، شــیوه یادگیــری 
دانش آمــوزان و آمــوزش آمــوزگاران را 
به طــور بنیادیــن دگرگــون کرده اســت. 
آمــوزش در حــال حاضــر بســیار در 
دســترس اســت و آمــوزگاران ابزارهایی 
برای برقراری ارتباط جذاب تر از همیشه 

دارند. 
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 گر عمل نیست
علم بارِ دل است

میــرزا عبدالقــادر بیدل دهلــوی )1133 
– 10۵4 ه. ق.( زاده ســاحل جنوبــی 
رودخانه گنگ در عظیم آباد پتنه )هند( 
به دنیــا آمــد. وی شــاعری پارســی گوی 
و از تــرکان جغتایــی بــرالس یــا ارالس 
بدخشان افغانستان بود. بیدل دهلوی 
بیشــتر عمر خود را در شــاه جهان آباد 
دهلی زندگی کرد، بر بیشتر علوم چیره 
و با طریقه صوفیه نیز آشــنا بــود. ابتدا 
در اشعارش به »رمزی« تخلص می کرد 
تا اینکه هنگام خواندن گلستان سعدی 
از مصراع »بیدل از بی نشان چه جوید 
باز« بــه وجــد آمــد و تخلص خــود را به 
»بیدل« تغییــر داد. او عاوه بــر دیوان 
اشعار، آثاری در نثر دارد که از آن جمله 
»رقعــات و نــکات« و »چهــار عنصــر« 

است. 

 هوش اگر نشئه ای به سر دارد
با فلک دست در کمر دارد

همچو گرداب می تند بر خویش
هرکه از قعر دل گهر دارد

گر عمل نیست، علم بار دل است
کی پَرَد ماهی؟ ارچه پر دارد!

خرمن اعتبار هستی ما
دانه گر دارد از شرر دارد

حرف خونین دالن مگوی و مپرس
الله صد داغ و یک جگر دارد
اهل معنی تواضعِ محضند

سرکشی شاخ بی ثمر دارد
رازداران خموشی آهنگند

خاک مشکل که ناله بر دارد
مایه راحت است لب  بستن
که نِی از خامشی شکر دارد

سخن و خامشی ست یکسانش
هرکه زین گفت وگو خبر دارد

HINT نکته

عبرت گرفتن دالر از سرنوشت مارک

1
ای مارک! چقدر به تو گفتم حاال که به نان و نوایی رســیدی و 
شکر خدا همه چیز زندگی ات در مسیر است و زن و بچه ات 
به راه و کار و بارت روی ریل اســت، جفتک نینداز و مثل بچه 
آدم سرت را بینداز پایین و آسته بیا و آسته برو که خدای نکرده 
گربه شاخت نزند؟ چرا گوش نکردی؟ چرا جوانی کردی و برای 

بزرگ تر از خودت شاخ وشانه کشیدی؟ حاال که 
زدند شــاخت را شکستند خوبت شــد؟ دیدی 
درد داشت؟ دیدی زورشان بهت چربید؟ دیدی 

الت بازی کار خوبی نیست؟
 

2
همــان چند ســال قبــل وقتی کــه مســئوالن در 
نهایت مهربانی و رأفت و زبــان خوش به مارک 
زاکربرگ، این جوان شــیر خام خورده گفتند که 

بچه جان! تو که نصف فامیلی ات هم بامانع و در راستاست، 
خودت یک تُک پا بلند شو بیا، از رئیس دفترمان وقت ماقات 
بگیر، توی نوبت بمان تا بتوانی ما را ماقات کنی و مجوزهای 

الزم را ازمان اخذ کنی و ما هم یک چیزهایی از تو اخذ کنیم.
حاال فوق فوقش پنج، شــش بــاری می آمدی پشــت در دفتر 
و ســنگ روی یخ می شــدی، اما باالخره که موفق بــه دیدار ما 

می شدی.

3
حــاال غضــب مســئوالن عزیــز دامــن مــارک 
زاکربرگ گردن نشکســته را گرفته و دیگر خدا 
می داند این بشر باید چه گِلی به سرش بگیرد 
و چطور توی این مهلت 10 روزه ای که باز هم این 
عزیزان در نهایت گذشت و بزرگی به مجموعه 
متــا داده انــد، این همــه مســتندات و مجوزهــا 
و توصیه نامه هــا و کاغذهــای اداری و فرم هــای 
معرفــی و کپی هــای شناســنامه و کارت ملــی و 
سند ازدواج با آن دختره فیلیپینی و کلی مدرک 

دیگر را جور کند. 
تازه کپی هــا و برابــر اصل ها و تعهــد محضری ها و اســناد و 
ضمانت ها را جور کرد، چطور می تواند توی این مدت کوتاه 

از دفتر این بزرگان وقت بگیرد؟

4
دنیا محل عبرت گرفتن است و چقدر خوب است که آدمیزاد 
از سرنوشت دیگران درس بگیرد، نه اینکه سرنوشت خودش 
بشود درس عبرت سایرین. پس ببینید و خودتان را با دُم شیر 
درنیندازید. شما که از زاکربرگ و اینستاگرام گُنده تر نیستید. 
)با شما نبودم. شما را که می دانم این کاره اید و خودتان از من 
بهتر می دانید اوضــاع از چه قرار اســت.( بــا دالر و رفقایش 

بودم. این نامردهای بازیگوش...

5
بله جنــاب دالر! آنهــا می خواهند بدانند حد پررویی شــما 
چقدر اســت و حد صبر و بزرگواری خودشان چقدر است. 
وگرنه عینهو مارک زاکربرگ گوش تان را می گیرند و از آن باال 
می کشندتان پایین و چنان می زنند توی سرتان که مغزتان 
بیاید توی دهان تان. دالر جان! به نظر من عاقل باش و قبل 
از اینکه صبر مســئوالن تمام بشــود، خودت از باالی دیوار 
38 هزار تومان بیا پایین و ابداً به دیوار 40 هزار تومانی فکر 

نکن؛ زشت است!
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