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 استراتژی 
دوری از تکرار

 
 گفت و گو با امینه آزادی که 
 چهل تکه دوزی با روش های نوین را 
هم آموزش می دهد و هم می فروشد

2

 گفت و گو با احمد واشقانی فراهانی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر اسمارت آپ 

 قحطی
7 سال بعد  در هفته گذشته داده های کدال تپسی 

مبنای دو تفسیر متفاوت شد

سهم بازار تپسی در برابر اسنپ
3

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســــــــالدوم
ــاره شمــــــــ
م ســو و د هشتا
2بهــمن۱۴۰۱
32صفــحـــه
3۰هــزارتومان
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از آمازون تا مایکروسافت

 اخراج های فله ای

در بیگ تک ها
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اعتراض به 
بدعت گذاری 

ساترا
 نامه  اعتراضی 

به دبیر شورای عالی 
فضای مجازی
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خطرناک تر از 
 این ایده

 روال  شدن
آن است!

در مذمت قطع اینترنت

2

 راداربازی یا
بازی با واژه ها؟
سامانه راداربازی دادن 

اینترنت طبقاتی به 
گیمرهاست؛ نه حل 

مشکل سرعت اینترنت 
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اکوسیستم 
منهای تهران
گزارش ویژه کارنگ 

از وضعیت بغرنج 
اکوسیستم استارتاپی 

شهرستان ها

8

 ورودی های اکوسیستم درحال صفر شدن است
و این یعنی چند سال دیگر استارتاپ بزرگ نخواهیم داشت
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 ما از موفقیت های دنیا سهمی نداریم؛  از رکود و بدبختی اش چرا!

20-80 است

10-90 است
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 اگر بخواهید لج یک تصمیم گیر در نظام 
حســابی  را  کشــور  سیاســت گذاری 
دربیاوریــد، توصیــه می کنــم یــک مثــال از 
موفقیت هــای عربســتان در حــوزه تحــت امرش 
بزنید. کشوری که از همه نظر در چهار دهه گذشته 
در اذهــان ایــن سیاســت گذاران نمونه ای بــوده از 
توســعه پفکی و الکی! کــه هر لحظــه باید منتظر 
در رفتــن بــاد آن بــود، بدجــور می توانــد آنهــا را 
برانگیزاند و حساس کند. حاال همین عربستان را 
ببینید در چند ماه گذشته چطور درهای خود را به 
روی دنیای جدید باز کرده. از فوتبال 
تا فنــاوری و موســیقی؛ این کشــور 
آغوش خود را به روی تغییر و تحول 
گشوده و مدام خبر جذب سرمایه 
یــا  اســتارتاپ هایش 
سرمایه گذاری های خطرپذیرش در 
اســتارتاپ های بــزرگ دنیــا مخابره 
می شود. نیازی به گفتن نیست که 
ایــن روزهــا از نظــر اینترنــت و 
کسب وکار اوضاع ما چطور است! 
فقط به همین قدر بسنده می کنم که شاید به رگ 
غیــرت آنهایــی کــه تــز اینترنــت طبقاتــی و 
دیوار کشیدن دور شبکه های اجتماعی جهانی سر 
می دهنــد، بربخــورد. البته چنیــن امیدی نــدارم! 
برخور این دوستان مدت هاست از کار افتاده انگار!

 عــدل در همیــن روزهایــی کــه بــرای 
کسب وکارهای ایرانی از زمین و آسمان 
ســنگ و بال می بارد، اقتصاد نوآوری و فناوری در 
کل دنیا هم در حال فرو رفتــن در یک رکود بزرگ 
اســت. گل بود به ســبزه نیز آراســته شــد! اندک 

امیدی اگر داشتیم که از این روزهای بالخیز جان 
سالم به در ببریم، احتماالً ترکش های تورم جهانی 
و رکود صنعــت آی تــی دنیــا مــا را از پا دربیــاورد. 
می دانــم کــه می گوییــد اکوسیســتمی کــه هیــچ 
جایش به دنیا وصل نیست، چه به تأثیرپذیری از 
رکود جهانی. اما خودتــان هم خوب می دانید که 
مــا اگرچه از موفقیت ها و رشــد اقتصــاد جهانی 
سهمی نداریم، اما وقت تقسیم بدبختی و تورم و 
رکود که برسد، به یکباره از اعضای فعال جامعه 

جهانی می شویم.

 معتقــدم از نشــانه های پویایــی یــک 
شــانه  و  شــاخ  همیــن  اکوسیســتم 
کشــیدن ها و مدعی شــدن بــرای یکدیگر اســت. 
اینکه اسنپ و تپسی بر سر سهم بازار خودشان با 
حســاب و کتاب  و  شــده  گالویــز  یکدیگــر 
کسب وکارهایشان را پهن کرده اند روی میز، اتفاق 
خوبی اســت. البته اگر اوضاع کلی اکوسیستم و 
اقتصاد نوآوری از چیزی که در آن هستیم نرمال تر 
بود، اتفاق خوب تری هم می شد. این رقابت ها در 
یــک فضــای عــادی و نرمــال نشــانه ســالمت 
اکوسیستم است. اتفاقاً باید ترسید از دوره هایی 
کــه همــه  رقبــا گل و بلبــل وار و دســت در گــردن، 
قربان صدقه همدیگــر بروند. یادمان نمــی رود در 
دوره ای اکوسیستم استارتاپی کشور دچار همین 
عارضــه همه چیزخوب نمایــی شــده بــود و صرفــاً 
کلمات نغز و عرفانی از آن بیرون می آمد. یک سال 
بعد از همان دوره طالیی بود که به یکباره همه چیز 
ترکید و خیلی ها افتادند به جان هم. پس برای من 
این رقابت ها و ادعاهای کسب وکاری نشانه خوبی 

است؛ شما را نمی دانم!

INTROسرآغاز

سیاست گذاران نوآوری از عربستان چه چیزی می توانند یاد بگیرند

 ما از موفقیت های دنیا سهمی نداریم
 از رکود و بدبختی اش چرا!

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

 بــرای کســی کــه چکــش دســت گرفتــه، همــه 
مســائل شــبیه میخ هســتند! صبح پنجشنبه 
گذشــته برای جلســه ای در زمینه اقتصــاد دیجیتال در 
وزارت ارتباطات بودم؛ نه تنها در خانه اینترنت نداشتم 
و نه تنها در مســیر، که حتــی در وزارت ارتباطــات هم به 
چیزی بــه نــام اینترنــت )چــه داخلــی، چــه بین المللی( 
دسترســی نداشــتم؛ من که معمــوالً از اپلیکیشــن های 
مســیریاب اســتفاده می کنــم و بــه ایــن اپلیکیشــن ها و 
راهنمایی هایشــان عــادت کــرده ام، رانندگــی از خانــه تا 
ســاختمان وزارت ارتباطات تجربه ای غریــب بود. گویی 
ناگهان همه دسترسی هایم را از دست داده ام و حاال باید 

مسیرم را در مه پیدا کنم! 

 بــا وجــود اینکــه گفتــه شــده بــود 
اینترنــت در زمــان کنکــور قطــع 
نمی شــود یــا حداقــل به طــور مســجل گفته 
نشــده بود، ولــی در نهایــت بــا ضعیف ترین 
اســتدالل ممکن و برای دلیلی غیــر از حفظ 
امنیــت کشــور و مــردم، اینترنت قطع شــد. 
بهانه قطع شدن اینترنت هم جلوگیری از لو 
رفتن ســؤاالت کنکور بــود؛ بهانــه ای که فقط 
بهانه بــود و در نهایت ســؤاالت کنکور هم لو 
رفت که هم چوب را خورده باشیم، هم پیاز را. 

به نظــر می رســد این چنین قطع کــردن اینترنــت به نفع 
آنهایی شــد که دســتی بر آتــش دارنــد! چراکــه در زمان 
متصل بــودن اینترنــت وقتــی ســؤاالت لــو می رفــت، بــا 
انتشــار آن در ســطح اینترنت قیمت کاهــش می یافت؛ 
ولی حاال که دسترســی سخت شــده، احتماالً قیمت ها 

هم باالتر رفته!

 شیوه حل مســئله قطع کردن اینترنت به بهانه 
جلوگیری از یک اتفاق، متأســفانه به شــیوه ای 
عجیب برای حل کردن مسائل تبدیل شده است. گویی 
راه حــل ما بــرای همه چیــز بســتن اســت و بس! بــه نظر 
می رسد تنها راهی که به ذهن مان می رسد، این است که 
ببندیم و گویی هیچ راه حل دیگــری در چنته نداریم. در 
چند روز گذشــته به کرات درباره غلط بودن این شــیوه از 
حل مسئله گفته شده اســت؛ آنهایی هم که باید حرف 
بزنند، زده اند و متأســفانه در کمال نابــاوری اینترنت به 

بهانه ای عجیب قطع شــد. البته برخی هم روزه سکوت 
گرفته اند و ترجیح می دهند خودشان را گِلی نکنند.

 حاال در کمال تعجب در زمانی که اینترنت کشور 
قطع شده، صداوســیما با زیرنویس کردن مکرر، 
اصرار دارد بگویــد پیام رســان ها و اپلیکیشــن های ایرانی 
دچار اختالل شــده اند! به نظر می رسد صداوسیما از هر 
فرصتی برای زدن کسانی که دوست شان ندارد استفاده 
می کند. نمی دانم کارشناســان و خبرنگاران صداوســیما 
چگونــه بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه در زمــان قطعــی 
اینترنــت اپلیکیشــن ها و پیام رســان های ایرانــی دچــار 

اختالل شده اند!

 نمی دانــم شــاید صداوســیمایی ها 
انتظار دارند در زمان قطعی اینترنت 
اپلیکیشن ها کار  کنند که االن تعجب کرده اند 
که چرا اســنپ و تپســی کار نمی کنند؛ شــاید 
برای این دوســتان عجیب باشــد که اسنپ و 
تپســی برای فعالیت بــه اینترنت نیــاز دارند؛ 
شاید دوستان صداوسیما باور نکنند، ولی اگر 
برق قطع شــود، کســی نمی گوید صداوسیما 
دچار اختالل شده؛ می گویند برق قطع شده! 
آنچه در عمــل رخ داده، ایجاد حجم عظیمی 
نارضایتی است؛ آن هم برای کسانی که تمرکز کرده اند در 
ایــن شــرایط ســخت کارشــان را انجــام دهند. گویــی مغز 
متفکری تالش می کنــد تا جایی کــه می توانــد نارضایتی 
خلق کند و از هر بهانه ای اســتفاده می کند که حال مردم 
را بگیرد. نمی دانم؛ این طور وقت ها بیشتر از اینکه تصور 
کنــم حماقتــی در حــال رخ دادن اســت، بــر این نظــرم که 

خیانتی در حال رخ دادن است. 

 ما در روزهای سختی قرار داریم و همه باید تالش 
کنیم، کار، تالش و خلق ارزش به اولویت اول تبدیل 
شوند و این کارهای عجیب مانند قطع کردن اینترنت، آن 
هم به بهانه هایی عجیب تر، مصداق ریختن آب به آسیاب 
دشمن است و بس. امیدوارم این شیوه حل مسئله آخرین 
بار باشد و همه آنهایی که در این زمینه با کم کاری زمینه آزار 
و اذیت مردم را فراهم کردند و حتی نتوانستند از سؤاالت 

کنکور حراست کنند، شاهد برخورد مناسب باشند.
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روال  شدن آن است!
آیا قطع اینترنت هفته گذشته آخرین تجربه ما از این دست 

تصمیمات اشتباه خواهد بود؟

رضا قربانی

@mediamanager_ir

خطـــرناک تـــر از 
این ایده
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دخالت صمت در کار اتحادیه
رضــا الفت نســب در انتقــاد بــه 
انتصــاب مینا مهرنــوش به عنــوان رئیس 
اتحادیــه کســب و کارهای مجــازی گفتــه 
دخالــت مســتقیم صمــت در امــور یــک 

اتحادیه بی سابقه بوده  است.

NPS شاخص ۷3درصدی
 ازکــی گفتــه کاربــران بــه دلیــل 
رضایت از این پلتفرم بیمه آن را به دیگران 
توصیه کرده اند و »ازکی« توانســته است 
به عدد مثبت ۷۳ در شاخص NPS برسد.

دانش بنیان حمایت نمی خواهد
معــاون علمــی رئیس جمهــور 
گفتــه فرهنــگ حمایــت از دانش بنیــان 
فرهنــگ اشــتباهی اســت و  در واقــع ایــن 
ماییم که نیازمند حمایــت و ارزش آفرینی 

دانش بنیان ها هستیم.

همکاری نیکان و فرانویان
شــرکت های نیــکان و فرانویــان، 
شــرکتی به نــام »وی بانک« تأســیس و دو 
میلیــون دالر از فعاالن اقتصــادی معدنی 
بــرای ایجــاد نئوبانــک جــذب ســرمایه 

کرده اند.  

یک نظرسنجی ســفارش داده شده از ســوی تپسی به یک 
پاسخ مفصل در قالب یک گفت وگو از سوی اسنپ رسید، 
اما تپسی و مدیرعامل آن بیکار ننشستند و در یک توییت 
تندوتیز از استدالل مدیرعامل اسنپ خرده گرفتند و گفتند 
در نهایت این آمار و ارقام بازار ســرمایه اســت کــه می تواند 
مبنای درستی برای ادعا کردن درخصوص سهم از بازار شود. 
این خالصه جدل اسنپ و تپسی در چند روز گذشته بر سر 

میزان سهم هر یک در بازار تاکسی های اینترنتی است.
ماجرا از این قرار اســت که اول تپسی تالش کرد خبری را در 
اکوسیستم استارتاپی و در رسانه های سراسری منتشر کند 
که با تکیه بر نظرسنجی یک مؤسسه پژوهشی سهم بازار 
خود را 20 درصد عنوان می کرد. مؤسســه ای که به سفارش 
تپســی به ســراغ کاربران این ســرویس های اینترنتی رفته و 
دریافته بــود 20 درصــد نمونه آمــاری شــرکت کننده در این 
تحقیق از تپســی برای حمل ونقل خود اســتفاده می کنند. 
آمــاری کــه وقتــی میــالد منشــی پور با اشــاره بــه روند رشــد 

درآمدی شــان کــه در کــدال بورس منتشــر شــده اعــالم کرد 
می خواهند آن را به ۳0 تا ۳5 درصد برسانند حساس تر هم 
شد. منشی پور می گوید آمارهای بازار سرمایه نشان می دهد 
این اســتارتاپ وعده هایی را کــه در امیدنامــه اش ارائه داده، 
محقق کرده و حاال به دنبال رشــد بیشــتر درآمدهــا و البته 

گرفتن سهم بازار بیشتر حتی تا ۳5 درصد کل بازار است.
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ اما با اشاره به اینکه در ایران 
بازار چند شــهر خاص اســت که نشــان دهنده میزان نفوذ 
در بازار تاکســی های اینترنتی اســت، در گفت وگویی تأکید 
کرد آنها در ماه های اخیر نه تنها رشد داشته اند بلکه برخی 
رکوردهــای روزانــه خودشــان را هم جابه جــا کرده انــد. نکته 
جالب اینکه خلج با تأکید بر داده های تپسی در بورس گفته 
تحلیل این داده ها به آنها نشان می دهد که سهم بازارشان 
90 درصد است. خلج تلویحاً ادعای تپسی را رد کرده و نهایتاً 
برای رقیب خودش در این بازار یک ســهم 10 درصدی قائل 
شده است. موضوعی که واکنش شدید منشی پور را در پی 

داشته است.
منشی پور در توییتی نوشته: »مدیرعامل اسنپ در حالی 
اعــداد و ارقام کــدال تپســی را بــا ارقام خودشــان مقایســه 
می کند که تا به حال حتی یک صورت مالی حسابرسی شده 
منتشر نکرده است. ادعاکردن کار ســاده ای است. بیایید 
شــفاف و بر مبنــای اطالعــات قابل اتــکا صحبــت کنیم.« 
مدیرعامل تپســی تالش کرده به رقیب بگوید تــا زمانی که 
وارد بازار ســرمایه نشــده اید، نمی توانید درباره ســهم بازار 
خود ادعــای متقنی بکنیــد. البتــه احتماالً بر اســاس یک 
نظرســنجی هم نتوان چنین ادعایی کرد، اما آنچه روشــن 
اســت این اســت که رقابت در بــازار تاکســی های اینترنتی 
آن قدر حســاس شــده که احتمــاالً در ماه هــای آینده حتی 
یــک درصــد از ایــن بــازار هــم بتوانــد دســتمایه جدل های 
کسب وکاری باشــد، چه برســد به 10 درصد آن که باید هم 
در تعداد ســفرها و هــم در حجــم گــردش مالی روزانــه این 

کسب وکارها عددهای بزرگی را شکل دهد.

مدیرعامل اسنپ سهم بازار 20 درصدی تپسی را قبول ندارد و نهایتًا برای رقیب 10 درصد سهم قائل است

سهم بازار تپسی در برابر اسنپ: 20-80 یا 10-90؟

اَبرِدراک سرویس جدید راه اندازی می کند

جزئیات راهکار اَبر مالی هوشمند اَبردِراک

تکنوتجارت از برنامه های کوتاه مدت خود می گوید

جذب سرمایه برای کسب و کارهای بالغ

شرکت اَبر دِراک ارائه دهنده خدمات هوشمند اَبری است 
که از ســال 1۳9۸ فعالیــت خود را بــا رونمایــی از محصول 
شــبکه توزیع محتوا آغاز کــرد و به مرور ســبد محصوالت 
ابری خود را توســعه داد. این شــرکت در ســال 1۴01 موفق 
به جذب ســرمایه از شــرکت خدمــات انفورماتیک شــد و 
در حال حاضر در مســیر توســعه و گســترش محصوالت 
اَبری خود با تمرکز در حــوزه مالی و بانکی اســت. اَبر دِراک 
در هشــتمین نمایشــگاه تراکنــش از راهــکار تخصصــی 
اَبــر مالــی خــود رونمایی کــرد. ایــن راهــکار مجموعــه ای از 
سرویس های ابری است که با از بین بردن دغدغه تأمین و 
نگهداری سرویس ها و تجهیزات زیرساختی، مسیر تحول 
دیجیتال را برای صاحبان فناوری های مالی هموار خواهد 
کــرد. این راهــکار به تازگــی برای یــک شــرکت در حوزه های 
مالی و همچنین یکی از بزرگ تریــن بانک های خصوصی 
پیاده ســازی شــده که بــا در نظــر گرفتــن حساســیت های 
امنیــت داده و حریم خصوصــی این شــرکت ها، امکاناتی 
برای افزایش کارایــی، ایجاد امــکان مقیاس پذیری، تأمین 
امنیت و منابع پردازشی مورد نیاز آنها را تأمین کرده است. 
در این زمینه فرشاد خونجوش، رئیس هیئت  مدیره ابردراک 
در گفت وگو با »راه پرداخت« درباره جزئیات راهکار اَبر مالی 

هوشــمند اَبر دِراک گفت: »برای ورود به بحث باید بگویم 
که یکی از موضوعات عمده و مهم در حوزه فعالیت ما ارائه 
زیرساخت توسعه پذیر است؛ زیرساختی که به راحتی در 
اختیار دیگــران قرار بگیــرد و بخش عمــده ای از تأمین این 
زیرساخت ها، مربوط به اتوماسیون و خودکارسازی آنها در 

راستای ارائه سرویس های چابک می شود.
بدین منظور، یکی از اقدامات اساســی که ما انجام دادیم، 
راحت تــر کــردن دسترســی بــه زیرساخت هاســت.« او در 
ادامه در پاسخ به اینکه بخش مالی چه نیازی به سرویس 
ابری جدیدی که برای ارائــه خدمات مالــی ارائه می دهید، 
احساس کرده که به این موضوع گرایش پیدا کرده اید، بیان 
کرد: »موضوع اساسی در این زمینه، نوع نگاهی است که 
در حال حاضر به خدمات مالی وجود دارد. مشتری محور 
بــودن ایــن سیســتم های مالی مــا را به ســمتی می بــرد که 
سرویس هایی ارائه دهیم تا نیازهای مورد نیاز به سهولت 
رفع شــود   که برای ایــن هدف، چابک بــودن ارائه ســرویس 
بــدون درگیر ی های فنــی خیلی مهم اســت. در ســال های 
2020 و 2021 بــا گســترش و همه گیر شــدن ویــروس کرونا، 
رشــد اصلی اَبرهای مالی در دنیا  در این زمان اتفاق افتاد و 
سرویس های اَبری به عنوان پلتفرمی که بتواند سرویس ها 

را به صورت یکپارچه در اختیار کاربــران قرار بدهد، مطرح 
شــد و عمالً گســترش یافت.« خونجــوش درباره ســاختار 
ســنتی انتقال اطالعات و بســته بودن فضــای بانک ها در 
زمینــه اطالعات توضیــح داد: »یکــی از چالش های بانکی 
بحث محرمانه بودن اطالعات است که تجربه ما با برخی از 
شرکت های مالی نیز این موضوع را تأیید کرد. در مذاکرات ما 
با این شرکت ها برای حل این چالش در بحث داده ها مطرح 
کردیم که استراتژی مدنظرتان را بیان کنید و به این سمت 
رفتیم که از تجهیزات تحت مالکیت خود شرکت های مالی 

استفاده کنیم.« 

تکنوتجارت پــس از عقــد قراردادهای ســرمایه گذاری روی 
»دیجی پی« و »آوای اطمینان« در اواخر تابســتان، گامی 
مؤثــر در هم افزایــی میــان بانــک و صنعــت فنــاوری مالــی 

برداشته است.
سولماز ترابی، مدیر سرمایه گذاری خطرپذیر تکنوتجارت 
دربــاره آخریــن ســرمایه گذاری های این شــرکت می گوید: 
»در ماه هــای گذشــته قــرارداد دیجی پــی و آوای اطمینــان 
را منعقــد کرده ایــم و پرداخت هــا انجــام شــده اســت. 
خطوط کســب وکاری مشــترک بانــک و این کســب وکارها 

ایجــاد شده اســت.« مدیــر ســرمایه گذاری تکنوتجــارت 
می افزاید: »ما برنامه عملیاتی سال 1۴02 و استراتژی های 
ســرمایه گذاری مان را بــر مبنــای تکمیــل زنجیــره ارزش 
بانک و مشــتریانش تدویــن کرده ایم. برخی حوزه هــا را در 
برنامه های ارزیابــی خود داریم که در ســال 1۴02 عمدتاً بر 
آنها متمرکز خواهیم بود؛ از جمله این حوزه ها می توان به 
مدیریت ثروت، تحلیل داده و مدیریت داده اشــاره کرد.« 
او می گویــد: »پیش بینی ما این اســت که در ســه تا شــش 
ماه آینده، بخشی از فعالیت هایمان صرف جذب سرمایه 

برای کســب وکارهای بلوغ یافته پرتفوی تکنوتجارت شود. 
مثالً استارتاپ جاده )در حوزه حمل ونقل بار بین شهری(، 
اســتارتاپ فالمینگــو در حــوزه CLM  با محصــول امضانو 
و اســتارتاپ بیدک )ســامانه جامــع فروشگاه ســاز( فرایند 
ســرمایه گذاری را پشــت ســر گذاشــته اند، محصــوالت 
پیــووت شــده اند، بــه بــازار بانــک متصل انــد، مدل هــای 
کسب وکاری شــان شــکل گرفتــه و به طــور کلــی وضعیــت 
خوبی دارند. در برنامه ماست که با تعامل با بازار، برای این 

استارتاپ ها جذب سرمایه کنیم.«
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رئیس کمیته اقتصــاد دیجیتال مجلــس در نامه ای به 
دبیر شــورای عالی فضای مجازی نســبت به اســتفاده 
سلیقه ای از اینماد و بســتن درگاه بانکی سیستم های 
VOD هشــدار داده اســت. او بــا اعالم اینکــه همکاری 
ساترا و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بدعت گذاری 
خطرناکــی در این زمینه اســت، گفتــه در شــرایطی که 
حوزه اقتصاد دیجیتال به صورت همزمان مورد هجمه 
معاندان خارجی و متحجران داخلی اســت، اســتفاده 
بدون قانــون از ابزارهایــی چنین خطرناک، بــرای ایجاد 
فشــار مضاعف بر کســب و کارها اقدامی ناشایســت و 

نارواست.
ایــن اولیــن بــار نیســت کــه اقدامــات ســاترا و نظــارت 
ایــن نهــاد بــر VODهــا باعــث اعتــراض و انتقاد شــده 
است. عالوه بر اینکه جایگاه حقوقی ساترا ابهام دارد، 
اقدامات آن برای جلوگیری از فعالیت کسب وکارها هم 

مورد انتقاد کارشناسان است.
نماینــدگان مجلس نیز زمانــی در تالش بودنــد نظارت 
بر شــبکه نمایش خانگی را از ســاترا بگیرند و به وزارت 
ارشاد بازگردانند. اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس 
سیزدهم هم بارها در این مورد جلسه برگزار کردند، اما 

نتیجه ای نداشت.
داستان از جایی شروع شد که  آذرماه سال جاری دبیر 
انجمن صنفی شرکت های نمایش ویدئویی آنالین در 
نامه ای به فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی 
از برخــورد ســاترا و مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکی 

نسبت به VODها انتقاد کرد.
بر اساس این نامه، روز دوشنبه 21 آذرماه، درگاه بانکی 
شــرکت »فیلم نت« از ســاعت 20 تــا 10 صبــح روز بعد 
مســدود بود و کاربران امکان خرید اشتراک نداشتند. 

پس از پیگیری ها مشــخص شد ســاترا به دلیل ارسال 
نامه ای به شــرکت فیلم نــت در خصــوص کاهش زمان 
تبلیغــات قبــل از نمایــش ســریال ها بــرای کاربــران و 

مشاهده مغایرت، این تصمیم را گرفته است.
از نظــر محمدمهــدی عســگرپور، در این ماجرا شــاهد 
ایجــاد یــک بدعــت عجیــب در تعامــل ســاترا و مرکــز 
توســعه تجارت الکترونیکی هســتیم و توافق نانوشته 
این دو مجموعه در اعمــال محدودیت های این چنینی 
خطرناک اســت. بــه دنبــال ایــن اتفــاق، حــاال مجتبی 
توانگــر هم بــه ایــن برخــورد ســاترا واکنش نشــان داده 

است.
مجتبی توانگر، نماینده تهــران و رئیس کمیته اقتصاد 
دیجیتال مجلس در نامــه ای جدید به دبیــر مرکز ملی 
فضای مجازی در مورد ساترا نوشته است: »همان طور 
که پیش تر تذکر داده بودم، ســپردن اختیــارات بی حد 
و حصر و بدون نظارت به مجموعه هایــی که به صورت 
سلیقه ای از سخت ترین روش ها برای تحت فشار قرار 
دادن کســب وکارهای بخش خصوصی و اســتارتاپ ها 
اســتفاده می  کننــد، برخــالف عقــل و شــرع بــوده و در 
شــرایطی کــه اســتارتاپ های حــوزه اقتصــاد دیجیتال 
به صــورت همزمــان مــورد هجمــه معاندیــن خارجی و 
متحجرین داخلی بوده و بــا خون دل و تالش مضاعف 
در حال تقــال برای بقای خود هســتند، اســتفاده بدون 
قانــون از ابزارهایــی چنیــن خطرنــاک جهــت ایجــاد 
فشــار مضاعف بر کســب وکارها اقدامی ناشایســت و 

نارواست.«
طبــق نامــه توانگــر، او پیش تــر هــم نســبت بــه روش 
اســتفاده از اینمــاد، مخالفت های خــود را اعــالم کرده 
بــود:»از آن گذشــته حــال کار بــه جایــی رســیده کــه 

ســکوهای VOD با وجود دارا بودن اینماد، با کارســازی 
ســاترا )که وجود خــودش از نظــر قانونی محل ســؤال و 
ابهام اســت ( و متابعت کورکورانه مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکــی از نظریــات غیرقانونــی ســاترا، در محــاق 
توقیف درگاه های بانکــی قرار می گیرنــد و جنابعالی به 
نیکی می دانید این اقدام خطرناک به مثابه خفه کردن 
عملیــات روزمــره ایــن کســب وکار مجــازی و شکســتن 

ستون فقرات آن است.«
رئیس کمیته اقتصــاد دیجیتال مجلــس همچنین در 
این نامه وزیر ارشاد را مخاطب قرار داده و آورده است: 
»اگر مســئوالن محترم ذی ربــط )ازجمله وزیــر محترم 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی( نســبت بــه انجــام تکالیف 
محوله از سوی شــورای عالی فضای مجازی در توسعه 
نظام محتوا و خدمات محتوایی در فضای مجازی و نیز 
تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز کشــور در حوزه های 
نوظهور مانند ســکوهای نمایش ویدئویی آنالین عمل 
کــرده بودند، امروز شــاهد یکه تازی بی فکــر و خطرناک 
مجموعه هــای باربــط و بی ربــط در حــوزه مســائلی کــه 
مستقیماً در حوزه مســئولیت وزارت محترم فرهنگ و 

ارشاد اسالمی قرار دارد، نبودیم.«
توانگــر در نامــه خــود از مرکــز ملــی فضــای مجــازی 
یــن رکــن  تــا بــه عنــوان عالی تر درخواســت کــرد 
سیاســت گذار و هماهنگ کننــده در فضــای مجــازی 
برای  نظم و نســق تنظیم گران بخشــی و تعیین تکلیف 

ساماندهی حوزه محتوا اقدام کند. 
او همچنین از وزیر صمت خواســت در مقابل مجلس 
نسبت به عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در 
موضوع استفاده سلیقه ای از ابزار اینماد و بستن درگاه 

بانکی شرکت ها پاسخگو باشد.

اعتراض به بدعت گذاری ساترا
توانگر در نامه ای اعتراضی به دبیر شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد

قانون جهش تولید 
دانش بنیان در حال 

تکمیل است

 ۱۱ آیین نامه
تصویب شد

قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان کــه 
خردادمــاه ســال جــاری بــه دولــت ابالغ 
شــده بــود، بــه مرحلــه  اجرایی شــدن 
رســیده اســت. به گفته معاون اداره کل 
سیاست گذاری و توســعه علم و فناوری 
معاونــت علمی بــرای اجرایی شــدن این 
قانــون، تاکنــون 11 آیین نامــه تصویــب 
شده و ســه آیین نامه دیگر نیز در دست 

تهیه است.
کل  اداره  معــاون  کرامتــی،  مهــدی 
سیاســت گذاری علم و فناوری معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در 
گفت وگو با ایرنا اعالم کرده در این هفت 
مــاه تدویــن آیین نامه هــا انجــام شــده 
اســت. بــه گفتــه کرامتــی 11 آیین نامــه 
تکلیفــی را که در قانون تصریح شــده به 
سرانجام رسانده اند. عمده آیین نامه ها 
هم نوشــته شــده و تنها ســه مورد باقی 
مانــده اســت کــه آنهــا هــم در فراینــد 

تکمیل شدن هستند.
او در توضیــح بیشــتر ایــن آیین نامــه 
گفــت: »بایــد پیشــنهادهای دولــت به 
کمیســیون ها ارســال و نظرات مختلف 
جمــع آوری شــود. ســپس مرحلــه بــه 
مرحلــه معاونــان وزرا و بعــد وزرا و در 
نهایت هیئت وزیران بایــد این موضوع 
را بررسی کنند. در واقع زمانی که تعداد 
آیین نامه هــا زیــاد می شــوند، در صــف 
انتظــار قــرار می گیرنــد. البتــه بایــد این 
نکته را هم اعالم کرد کــه آیین نامه های 
زیادی در دولت اســت و تنها آیین نامه 

جهش تولید نیست.«
کرامتــی بــا بیــان اینکــه برخــی از ایــن 
آیین نامه هــا هم اکنــون نیــز قابــل اجــرا 
هســتند و نیاز بــه اقــدام بعــدی ندارند، 
گفــت: »دســته دوم ایــن آیین نامه هــا 
نیازمند زیرساخت های اجرایی هستند و 
به دنبال آن هستیم تا برای حمایت های 
مالیاتــی یــک ســامانه تعاملــی طراحــی 
کنیم تــا اگر کســی خواســت پــروژه ای را 
طراحی کنــد، آنجــا معرفــی شــود. برای 
این منظور به مکانیزم های ارزیابی، تهیه 
فهرســت های مصادیــق مــورد قبــول و 
همچنین دستورالعمل های ریزتر اجرایی 
نیاز داریم؛ در واقع زیرساخت هایی برای 
اجرای این آیین نامه ها مورد نیاز است که 
ما آنها را با تأخیری اطالع رســانی کرده و 

اجرای آنها را شروع خواهیم کرد.«
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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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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

کارشناسان می گویند سامانه راداربازی در واقع دادن اینترنت طبقاتی به 
گیمرهاست؛ نه حل مشکل سرعت اینترنت است و نه یک ابزار جدید

دو هفته پیش بود که وزیر ارتباطات در واکنش انتقادی 
کاربران و مدیران فعال در صنعت آی تی نسبت به تالش 
وزارت ارتباطات برای ارائه اینترنت طبقاتی به گروه های 
خاص، اعالم کرد که آنها قصد دارند تنها ابزارهایی برای 
دسترســی بهتــر برنامه نویس هــا و گیمرهــا بــه اینترنت 
فراهم کنند کــه به بــاور او اســم آن را نمی تــوان اینترنت 

طبقاتی گذاشت.
 در گام بعدی هــم او به این وعــده خود عمل کــرد و خبر 
از رونمایــی ســامانه »راداربــازی« بــرای گیمر هــا داد. 
سرویســی که برای حل مشــکل پینــگ، ســرعت پایین 
دانلــود و به روزرســانی بازی هــا راه انــدازی شــده، امــا بــه 
باور کارشناســان و فعاالن حــوزه فنــاوری، در واقع همان 
اینترنت طبقاتی یا ارائه وی پی ان حکومتی اســت که در 
قدم اول برای گیمر ها راه اندازی شــده اســت. سرویسی 
که از زمان راه اندازی تاکنون با حاشیه های بی پایان مانند 
داشتن مشــکالت امنیتی و ویروســی بودن فایل هایش 
برای دانلود و کپی بودن برنامه آن از یک ســرویس دیگر 
یعنی »الکترو« که برای دورزدن تحریم ها در حوزه بازی 

راه اندازی شده بود، مواجه است.

وی پی ان سازمانی برای گیمرها 
چهار ماه از اختالل و محدودیت اینترنت می گذرد و به 
نظر می رســد شــرایط هیچ گاه به قبل از ۳۰ شــهریورماه 
بازنگردد. حداقل سیاست ها و اظهارات وزارت ارتباطات 
و در رأس آن وزیر ارتباطات به خوبی نشــان می دهد که 
اینترنت دیگر قرار نیســت در کشــور، سرویســی باشــد 

که همه به صورت برابر به آن دسترسی داشته باشند.
 بــرای نمونــه اخیــراً وزیــر ارتباطــات در حاشــیه جلســه 
هیئت دولت گفتــه اســت در تالش اند که نیــاز مردم به 
فیلترشکن کاهش یابد. بسیاری این صحبت را این گونه 
برداشت می کنند که قرار است از ســرویس هایی مانند 
یوتیــوب رفــع فیلتــر شــود و بســیاری دیگــر می گوینــد 
منظور وزیر ارتباطات، ارائه وی پی ان ســازمانی است که 
سال هاســت حاکمیت تــالش می کنــد آن را ارائــه کند و 
باألخره وزیر ارتباطات دولت سیزدهم کلید واگذاری آن 
را با راه اندازی سامانه »راداربازی« زده است. این سامانه 
بــا همــکاری بخــش خصوصــی، بنیــاد ملــی بازی هــای 
رایانه ای و شــرکت  ارتباطات زیرســاخت راه اندازی شده 

است.

بــه گفتــه عیســی زارع پــور، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات، اســتفاده از ســایت و اپلیکیشــن راداربــازی، 
ضمن افزایش قابل توجه سرعت دانلود بازی ها و آپدیت 
آنها، باعث کاهش چشــمگیر پینگ بازی ها نیز خواهد 
شد که در نتیجه به گفته او تجربه ای دلچسب در بازی 

آنالین برای کاربران رقم خواهد خورد.
سامانه رادار بازی یک DNS رفع تحریم ارائه می کند که 
بیشتر برای کاربران کنسول های بازی کاربردی تر است. 
برای اســتفاده از این ســامانه، کاربران باید نرم افزاری که 
از پروتکل وایرگارد پشتیبانی می کند و به نوعی وی پی ان 
است و امکان دورزدن تحریم های حوزه بازی علیه ایران 

را فراهم می کند، روی سیستم خود نصب کنند. 
سعید سوزنگر، کارشناس امنیت سایبری، راه اندازی این 
سامانه را شــروعی برای ارائه اینترنت طبقاتی می داند. 
او در این زمینه بــه »کارنگ« می گویــد: »وزیر ارتباطات 
اعالم کرده که ما برای برنامه نویس ها و گیمر ها اینترنت با 
شرایط خاص ارائه می دهیم. راه اندازی سامانه راداربازی 
مصداق بــارز همین اینترنــت ویژه و طبقاتی اســت. اگر 
نمی خواهند اسمش را طبقاتی بگذارند، می توانند اسم 

 راداربازی یا
بازی با واژه ها؟

نصر تهران در 
نامه ای خواستار رفع 

محدودیت های 
تاکسی های اینترنتی شد

انحصار ایجاد نکنید
رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی 
رایانــه ای تهــران، در نامــه ای خطــاب 
بــه وزارت راه و شهرســازی خواســتار 
رفــع محدودیت هایــی شــد کــه اخیــراً بر 
تاکسی های اینترنتی اعمال شده است. 

اوایــل دی مــاه معاونــت حمل ونقــل 
و مهندســی ترافیــک پلیــس راه راهــور 
فراجــا در نامــه ای بــه رؤســای پلیــس راه 
استان های کشــور، خواســتار جلوگیری 
از فعالیــت تاکســی های اینترنتــی در 
جاده های برون شهری شده بود. عالوه بر 
این پیش تر نیز خبری آمد که به دستور 
دادســتانی، ورود تاکســی های اینترنتی 
به شعاع ۸۰۰متری فرودگاه امام ممنوع 

شده است. 
حســین اســالمی،  رئیــس هیئت مدیــره 
ســازمان نصــر اســتان تهــران  ۲۸ دی در 
نامه ای خطاب به وزارت راه و شهرســازی، 
ســازمان بازرســی، پلیس راه راهور فراجا، 
پلیــس راهنمایــی  و رانندگــی فراجــا و 
برخی نهادهای مربــوط دیگر دلیل ایجاد 
محدودیت هــای اخیــر اعمال شــده بــر 
تاکســی  های اینترنتــی را پاســخگویی بــه 
اعتراضات تاکســی های رســمی فعال در 
فرودگاه و تاکسی های رسمی بین شهری 
دانســت و بیان کرد که این محدودیت ها 
حق انتخاب مسافران را به شدت محدود 
کــرده و آنهــا را بــه اســتفاده از خدمــات 
قیمت هــای  بــا  رســمی  تاکســی های 
چندبرابری وادار می کند. در نامه حسین 
اسالمی آمده است که انتظار می رود رفاه 
مسافران قربانی جلب رضایت رانندگان 
نشــود و بــرای جلــب رضایــت آنــان بهتر 
اســت از روش های دیگری به جــای ایجاد 
محدودیــت بــر تاکســی های اینترنتــی 
اســتفاده کــرد. طبــق ایــن نامــه، رضایت 
ناوگان حمل ونقل بــا افزایش بهــره وری و 
بهینه سازی ناوگان و استفاده از روش های 
نوین به جای شیوه های سنتی قابل تأمین 
اســت و اساســاً نمی تــوان و نبایــد بــرای 
جلــب رضایت یک گــروه، به نفع ایشــان 
انحصار ایجاد کرد. اســالمی اعــالم کرده 
جلب رضایت مشــتری از یک ســو و ارائه 
دهنــدگان خدمــت از ســوی دیگــر، جــزء 
الینفک اهداف سکوها )پلتفرم ها( بوده و 
در این شرایط نامناسب اقتصادی حاکم 
بر کشــور، ترجیــح انحصاری یک ســویه، 
تبعــات و نارضایتی هــای زیــادی را ایجــاد 

خواهد کرد.
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آن را اینترنت گروه بندی شده برای گروه گیم بگذارند.«
او ادامــه می دهــد: »بــه  زودی هــم قــرار اســت ســرویس 
ویــژه ای بــرای برنامه نویســان ارائــه دهنــد کــه احتمــاالً 
آن هــم ســامانه ای اســت کــه در آن ابزارهــای مــورد نیــاز 
برنامه نویس هــا از طریــق یــک وی پــی ان حکومتــی در 
اختیارشــان قــرار می گیــرد و می تواننــد از ســرویس های 

تحریم شده استفاده کنند.«
سوزنگر شروع این کار از سمت دولت را خطرناک عنوان 
می کند و بر این باور اســت که با ایــن کار، دولت در تالش 
برای خاموش کردن اعتراض گروه های مختلفی است که 

از وضعیت اینترنت شکایت دارند.
او در ایــن مورد اعــالم می کنــد: »وقتی نیاز قشــری مانند 
برنامه نویس ها یا گیمرها از طریق این سامانه ها رفع شود، 
از همراهــی بــا گرفتن حــق و حقــوق گروهی که حق شــان 
دسترســی آزاد بــه اینترنت اســت، جــدا می شــوند و این 
هم صدایی برای در اختیار داشتن اینترنت بدون اختالل 

و محدودیت از بین می رود.«
در همیــن زمینه یــک فعال حــوزه فنــاوری هــم راه اندازی 
ســامانه راداربازی را شــروعی برای ارائه اینترنت طبقاتی 
می دانــد و بــه کارنــگ می گویــد: »طــی ســالیان گذشــته 
دولت های مختلف ســعی کردند وی پی ان سازمانی ارائه 
کنند، اما به دالیلی موفق نشدند و حاال سامانه راداربازی 
برای گیمرها دقیقــاً همان کار وی پی ان ســازمانی را انجام 
می دهد.« بــه گفته او این اولین بار اســت کــه دولت یک 
دســته بندی مشــخص مانند گیمر ها را انتخــاب می کند 
و بــه آنها اینترنــت طبقاتــی از طریــق وی پی ان ســازمانی 

ارائه می دهد. 
به گفته او، ارائه اینترنت طبقاتی به گیمر ها در شــرایطی 
اتفاق می افتد که دولت با درســت کردن زیرســاخت ها و 
بهتر شــدن ســرعت و کیفیت اینترنت می تواند مشکل 
گروهــی ماننــد گیمر هــا را حــل کنــد؛ چراکه همیــن حاال 

هــم سرویســی ماننــد راداربــازی وجــود دارد 
کــه شــرایط دورزدن تحریم ها بــرای گیمر ها را 

فراهم می کند.
ایــن کارشــناس تأکیــد می کنــد مســیری کــه 
دولت در حوزه اینترنــت در پیش گرفته، ارائه 
اینترنت طبقاتی برای گروه های مختلف است 
تا با این کار صدای اعتراض گروه های مختلف 
نسبت به وضعیت اینترنت را خاموش کند. 

 یک پروژه پرابهام و پرحاشیه
سامانه راداربازی در شرایطی رونمایی شد که 

وزیر ارتباطات سه هفته پیش وعده داده بود این سرویس 
در یــک برنامــه خبــری و بــا حضــور خبرنــگاران رونمایــی 
خواهد شــد، اما در نهایت تصمیم گرفته شد رونمایی از 
این سامانه با انتشار یک خبر در کانال شخصی عیسی 

زارع پور در پیام رسان »بله« رقم بخورد.
از اطالعــات تیم شــرکت خصوصــی درگیر در ایــن پروژه 
اطالعاتی در دســت نیســت و تالش کارنگ بــرای گرفتن 
ارتباط با این تیم از آنجا که منــوط به هماهنگی با وزارت 
ارتباطات شده بود از طریق روابط عمومی این وزارتخانه 
به نتیجه ای نرســید. با این حال در تنهــا گفت وگویی که 
بنیان گــذار ســامانه راداربــازی بــا وب ســایت »ویجیاتو« 
داشته، حتی نام او نیز ذکر نشده و در گفت وگوی همین 
بنیان گذار با وب سایت »دیجیاتو« نیز او فقط »مرادی« 

معرفی شده است. 
ابهامــات در مورد کارایــی این ســامانه و تیم پشــت پرده 
آن وقتــی بیشــتر می شــود کــه توییت هــای کاربــران و 
برخی کارشناســان در مورد کپی بــودن برنامــه   راداربازی 
و ویروســی بودن فایل قابل دانلــود از طریق این ســامانه 

را بخوانید.
در چند روز گذشته توییتر پر شد از تحلیل های مختلف 
در مورد داشــتن خطر امنیتی و کپی بودن این سامانه از 
یک پــروژه دیگر. در مــورد کپی بــودن این ســامانه برخی 

ادعا کرده اند که کدهای استفاده شــده در راداربازی همه 
مربوط بــه پــروژه الکتــرو اســت. البته بــا اطالعیــه ای که 
تیم الکتــرو در این زمینه منتشــر کرد، مشــخص شــد با 
دوپاره شــدن این تیم و رفتن مدیران الکترو به راداربازی، 
آنها ســورس های الکتــرو را بــه راداربــازی منتقــل کرده و 
در نهایــت یــک پــروژه مشــابه الکتــرو را با کمــک دولت 

راه اندازی کرده اند. 
الکتــرو در اطالعیه ای که در کانال تلگرامی خود منتشــر 
کرده، در این زمینه نوشــته اســت: »چند وقتی است که 
الکترو با مشکالت متعددی مواجه شده و خوب فعالیت 
نمی کند. دلیل این مشــکالت اخیر الکترو، جدایی اکثر 
تیم فنــی از ما بــوده که ایده جدیــدی در ذهن داشــتند و 
چــون نرم افــزار الکتــرو کار همیــن بچه ها بــود، کامالً حق 
داشتند که سورس برنامه را گســترش داده و اپلیکیشن 
و پلتفرم رادار را با همکاری شرکت های دیگر رشد دهند. 
بــه همیــن دلیل بــا حمایت هــای مختلــف، پــروژه جدید 
راداربازی را با قابلیت های جدید و ایجاد پاپ سایت های 
متعــدد در داخــل و خــارج کشــور و CDN کــردن بازی ها 
در داخل آغاز کردنــد و پلتفرم مقایســه پینگ و کیفیت 

بازی ها را باال آوردند.«
حاشیه های راداربازی به اینجا ختم نمی شود. یکی دیگر 
از موارد پرابهام در مورد این ســامانه، اعالم بدافزار بودن 
فایل وی پی ان قابل دانلود از طریق این سامانه است. اگر 
چرخی در توییتر بزنید، شاهد انواع توییت های تحلیلی 
و خبری می شــوید که می گویند راداربازی ســامانه امنی 
نیست و دانلود فایل وی پی ان آن برای دورزدن تحریم ها 
علیه ایران، ویروسی است که امنیت اطالعات کاربران را 

به خطر می اندازد. 
در مقابل انتقاد های توییتری به ناامن بودن این سامانه، 
تیم وزارت ارتباطات و راداربازی در »ویراســتی« که کمتر 
کاربر توییتری در آن حضــور دارد به ارائه پاســخ در مورد 

این ابهامات پرداخته اند.
تیــم رادار در مــورد مشــکالت امنیتــی ایــن 
سامانه نوشــته است: »مســئله ای که برخی 
کاربــران را نگــران کرده بــود، حدود یک ســوم 
آنتی ویروس هــای ویــروس توتــال در چنــد 
ساعت گذشته اخطارهایی نسبت به نصب 
فایــل وینــدوز دادنــد کــه دلیــل ایــن مســئله 
ریپــورت به آنتی ویروس هاســت. بســیاری از 
آنتی ویروس هــا طــوری عمل می کننــد که اگر 
ریپورت افــراد از حدی بیشــتر باشــد، اخطار 

ثبت می کنند.«
در گام بعدی این تیم خبر داد که مشــکل حل شده و در 
این مــورد نوشــت: »قدرتمند تریــن آنتی ویــروس جهان 
)کسپرســکی( تأیید کــرد که این هشــدارها اشــتباه بوده 
و رادار را لیســت ســفید کرد. می توانید حــاال در ویروس 

توتال کسپرسکی را مشاهده کنید.«
با این حال این جواب بسیاری را قانع نکرده و باعث شده 

هنوز بر ناامن بودن این سامانه پافشاری کنند.
سعید سوزنگر، کارشــناس امنیت ســایبری در پاسخ به 
این ســؤال کارنگ که آیــا راداربازی مشــکل امنیتی دارد 
یا خیر، اعالم می کنــد در بررســی هایی که آنهــا روی این 
ســامانه انجام داده اند، فعالً با مشــکل امنیتــی برخورد 
نکرده اند. او معتقد اســت مشــکل اصلی این اســت که 
این برنامه به شــکل کامالً غیراســتانداردی نوشــته شده 
است. او در این مورد می گوید: »این پروژه هم مانند ده ها 
پروژه دولتی دیگر که می خواهند ســریع راه اندازی شود، 
مشخص اســت که یک شبه نوشته شــده و توسعه داده 
شده و کد های آن هم که کپی یک پروژه مشابه در همین 

زمینه است.«
به گفته ســوزنگر، ممکن اســت فعــالً این پروژه مشــکل 
امنیتی نداشــته باشــد، اما در آینده با این روش توسعه 
قطعاً با مشکالت امنیتی و سوءاســتفاده هکرها مواجه 

خواهد شد.

فعاالن حوزه اینترنتی خبر دادند: 

افت ۳۵ تا ۴۰درصدی فروش اینترنت!

REPORTگزارش

فعاالن حوزه اینترنتی و مخابراتی در نشستی به 
بررســی چالش های اپراتورهای اینترنت ثابت در 
چند ماه اخیر پرداختند. در این جلسه اعالم شده 
که این اپراتورها در چند مــاه محدودیت ادامه دار 
اینترنت با افت فــروش ۳۵ تــا ۴۰درصدی مواجه 

بوده اند.
در ایــن نشســت حســین اســالمی، رئیــس 
هیئت مدیره این سازمان با اشاره به شرایط فعلی 
اینترنــت در کشــور گفت: »ســطح درخواســت و 
مطالبه اعضای صنف و پاسخگویی وزارتخانه های 
مختلــف ازجملــه وزارت فــاوا دچــار یــک گســل 
وحشتناک شده؛ بنابراین یکی از کارهای ما تالش 
برای گفت وگو و تسهیل ارتباط میان بدنه فعاالن و 

مجموعه دولت و حاکمیت است.«
او تأکیــد کــرد: »وقتی این فاصلــه زیاد باشــد، کار 
صنــف هــم ســخت تر می شــود و از ســوی هــر دو 
گروه در معرض انتقاد است؛ بنابراین گفت وگو و 

همفکری در این زمینه بسیار مهم است.«
رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای 
استان تهران ضمن انتقاد از عملکرد برخی مدیران 
عامل گفت: »گاهی در جلسات سخنانی از سوی 
دوســتان مطــرح می شــود، امــا در عمل بــه دلیل 
محدودیت های موجود شاهد رفتار دیگری از سوی 
آنها هستیم. به هر حال نمی شود تند سخن گفت 
و آرام راه رفت؛ بنابراین اگر مسئولیتی را پذیرفتیم، 
باید مبتنی بر همین محدودیت ها سخن بگوییم 

تا تعارضی در گفتار و رفتار ما شکل نگیرد.«
اســالمی بــه مذاکــرات انجام شــده بــا حاکمیــت 
در ســه ماه گذشــته نیز اشــاره کرد و توضیــح داد: 
»نمی توانیم از اینترنت و وی پــی ان طبقاتی دفاع 
کنیم. باید درخواست های موجود را شفاف و دقیق 
اعالم کنیم و معتقدم حرف های کلی نتیجه بخش 
نیســت. موضوع اصلی ضرر و زیان واردشــده به 
شــرکت  های این حــوزه و چگونگی جبــران ضرر و 
زیان آنهاســت.« او همچنیــن راه حل هایــی برای 

کاهش ضررهای پیش بینی  شده ارائه کرد.
در ادامه نشست، اعالم شــد که اپراتورها با ۳۵ تا 
۴۰ درصد افت فــروش اینترنت مواجــه بوده اند و 
اگر این وضعیت ادامه یابد، مشکالت جدی تری 
ایجاد می شود و این میزان افت فروش قابل جبران 
نخواهد بود. موضوع مهم دیگــر از نظر حاضران 

ایــن بود کــه اگــر دولت قصــد حمایــت از مــردم را 
دارد، باید این اقدام را از منابع خودش انجام دهد. 
پیش از اینکه شبکه های اجتماعی فیلتر شوند، 
برای تشــویق مردم بــه اســتفاده از ســرویس های 
داخلی، ترافیک داخلی نصف قیمت می شد. اما 
امروز که با محدودیت های اینترنتی و فیلترینگ 
مواجه هســتیم، ایــن کار بی معنی اســت. دولت 
برای حمایــت از مــردم نبایــد از بخش خصوصی 
استفاده کند. دولت برای جبران خسارت می تواند 
مدتی بخشی از فروش پهنای باندش را رایگان کند 

و تخفیف به مردم از جیب دولت پرداخت شود.
یکی از حاضــران گفت که حدود ۲۰ تــا ۳۰  درصد 
از پهنای بانــد اپراتورهای ثابت کم شــده که البته 
بخشی از آن در ماه گذشته برگشــته است. برای 
پیگیــری بهتر اســت همگــی به عدد مشــخصی 
برســند. همچنین اگــر انتهــای شــهریورماه با ۴۰  
درصد افت پهنای بانــد مواجه بودیــم و اکنون به 
۲۰ درصد رســیده، به دلیل ترافیک داخلی است 
که درآمدی برای اپراتورها ایجاد نمی کند؛ بنابراین 
پیشــنهاد می شــود درصــد متناســبی از درآمــد 
پهنای باند هــر اپراتور که مشــخص هم هســت، 
توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۱۴۰۱ 

تخفیف داده شود.
نبــود ادبیــات واحــد بــرای گفت وگو میــان صنف 
فنــاوری اطالعــات و وزارت ارتباطــات، مهاجــرت 
گسترده نیروهای متخصص، مشکالت شرکت ها 
در بیمــه و گمــرک و نیز تــورم از دیگــر موضوعاتی 
بــود کــه در این نشســت مطــرح شــد. آزادســازی 
تعرفــه هــم یکــی از راه هایی بــود کــه بــرای جبران 
خسارت اپراتورها عنوان شد. این در حالی است 
که نمایندگان اپراتورها خودشان هم نظر بودند که 
در وضعیت فعلی ســرویس های موجود، نه برای 

مردم و نه بهره بردار، کیفیت الزم را ندارند.
همراهــی دولــت بــا شــرکت ها در بخــش گمرک، 
معافیت هــای مالیاتــی و بیمه و توقــف مصوباتی 
که در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده اند 
ازجمله پیشــنهاداتی بود که عالوه بر درخواست 
تخفیف متناسب ترافیک پهنای باند، برای جبران 
خسارت شرکت ها توسط دولت مطرح شد. در این 
جلسه انتقاداتی هم به عملکرد وزیر ارتباطات و 

وزارتخانه متبوع او عنوان شد.

سونیتا سراب پور 

@SonitaSarabpour
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آرش مدرسی
بنیان گذار مؤسسه مشاوره مدیریت مدرسی/ تبریز

ایده ها روی کاغذ می ماند
اکوسیســتم  کنیــم  فــرض  اگــر 
استارتاپی کشور در دوره ای به بلوغ 
رسیده بود، ما این بلوغ را در تبریز 
هیچ گاه ندیدیــم. در ارتباطی که با 
بچه هــای اکوسیســتم اصفهــان و 
مشهد داشتم، شاید  بتوان گفت اکوسیستم این شهرها 
به پایتخت نزدیک تر و شــبیه تر بوده اند. در تبریز شــور و 
حال و هیجان استارتاپی بدون محتوای الزم به وجود آمد. 
در بعضی موارد هم دچار موازی کاری شدیم. یک نمونه از 
آن، جایزه ربع رشــیدی است که توسط اســتانداری تبریز 
برگزار می شــود و در آن بدنه سنتی کســب و کار به جوانان 

روی خوشی نشان نمی دهد.
دوســتان زیادی در تبریز بــه دنبال برگزاری رویــداد بودند 
و کارهای خوبی هم انجام شــد، اما کار بــه گونه ای که باید 
پیش نرفــت و حتــی در تأمیــن محــل رویداد هایــی مانند 
همفکر هم دچار مشکل شدیم و به سختی می توانستیم 
هزینه هــای یــک رویــداد ســاده را تأمیــن کنیــم. معاونت 
علمی نیــز کمک چندانی بــه بچه های اکوسیســتم تبریز 
و آذربایجــان نکــرد. مســئله دیگــر ایــن اســت کــه ارتباط 
محصــوالت و بــازار شهرســتان بایــد بتوانــد بــه کل ایــران 
متصل شود. نبود این زنجیره باعث می شود که محصول 
بازار مناسب خود را پیدا نکند و طبیعتاً سرمایه هم جایی 
می رود که بازار وجود داشته باشد. سرمایه در تبریز زیاد 
است، اما سرمایه گذار کم است و بیشتر سرمایه گذاری ها 

شکل سنتی دارد.  اگر جریان هزینه و درآمد درستی برای 
کسب و کارهای شهرستانی تدوین شود، می شود امیدوار 
بود که ابتدا این کســب و کارها بقای خــود را حفظ کنند و 
بعد بتوانند در مسیر رشد قرار گیرند. کسب وکار با وجود 
جریــان مالی باثبــات می تواند دســت به نــوآوری بزند. در 
تبریز با وجود داشــتن نیروی متخصص و فضای تعاملی 
خوب، نتوانستیم انتهای این زنجیره را به بازار گره بزنیم. 
این مســئله باعث می شــود ایده ها روی کاغذ باقی بماند. 
مســئله مهم دیگر توزیــع ناعادالنــه فرصت ها در کشــور 
اســت. نمونه هایی که خودم در خارج از کشــور شاهد آن 
بودم، به خوبی نشان می داد که فرصت ها و زیرساخت ها 
نزدیک به صددرصد عادالنه تقســیم می شــود، حتی در 

کوچک ترین شهرهای کشور!

عادل اصغرزاده
بنیان گذار لیروفا/ بجنورد

کماکان ایران فقط تهران است 
بخش زیادی از فعاالن اکوسیستم 
نیســتند و نمی دانم کجا رفته اند! 
ناپدیــد شــده اند و اثــری از آنهــا 
نیســت. فضــای کســب و کارهای 
نــوآور خیلــی خلوت شــده اســت. 
افرادی که من در پارک علم و فناوری بجنورد هر بار آنها را 
می دیــدم دیگــر آنجــا نیســتند. نمی دانــم آیــا مهاجرت 
کرده اند یا از این فضا فاصله گرفته اند. خود ما در گیرودار 
راه انــدازی یــک پــروژه فین تکــی هســتیم و بــرای همیــن 
جلســاتی در مشــهد داشــتیم. با بچه های اکوسیســتم 

مشــهد گفت و گو می کــردم و قریــب به اتفــاق می گفتند 
فایده ای نــدارد و باید جمع کــرد و رفت. چیــزی که کامالً 
مشهود است، فرار ســرمایه های انســانی و سرمایه های 
مالی است. بر خالف اینکه تصور می شود نیروی انسانی 
در شهرســتان ارزان تــر اســت، در بلندمــدت بــرای 

کسب و کار ها بسیار گران تمام می شوند.
بســیاری از نیروهــای شهرســتان چالش پذیــری کمتری 
نســبت بــه نیــروی انســانی پایتخت دارنــد و ایــن باعث 
می شــود کارآمــدی کمتــری هــم داشــته باشــند و تــرس 
شــروع انجــام کار در آنهــا به وفــور دیــده می شــود. نوعی 
بی انگیزگی برای یادگیری و رخوت در بچه های شهرستان 
دیــده می شــود. در کنار شــرایط فعلی هم این آســیب ها 
دوچندان شده و خود من که همیشه اعتقاد به کار کردن 
و ادامه دادن داشــتم، بر ســر یــک دوراهــی گیر کــرده ام. 
نمی دانم که بایــد به عنوان یک بنــگاه اقتصادی کوچک 
فعالیتم را ادامه بدهم یا دست به تخریب بزنم؟ دوستان 
دیگر هم چنین نظری دارند و نمی دانند کــه آیا باید فرار 
کرد و رفت یا ماند و با این اوضاع خراب ســاخت و ادامه 
داد. خاطرم هســت کــه در شــماره اول کارنگ، ســردبیر 
رضــا جمیلــی گفتــه بــود کــه ایــران فقــط تهران نیســت 
و ایــن را به عنــوان خــط مشــی کارنــگ در نظــر داشــت. 
ولــی واقعیــت این اســت کــه کمــاکان ایــران فقــط تهران 
اســت و تمــام فرصت هــا در آنجــا متمرکــز شــده اســت. 
بسیاری از دوســتان من که به تهران مهاجرت کرده اند و 
کســب و کارهای بزرگی راه انداخته اند، به من می گفتند: 
»ما کی می توانســتیم در بجنورد چنیــن فرصت هایی را 

به دست بیاوریم؟«

اکوسیستم، منهای تهران
گزارش ویژه کارنگ از وضعیت اکوسیستم استارتاپی شهرستان ها که نشان می دهد 

وضعیت فعلی اینترنت و محدودیت هایش، میخ آخر را به تابوت آن خواهد زد!

همه کم وبیش می دانیم که در اکوسیستم نوآوری ما چه خبر است. سایه ضخیم ناامیدی و آسیب هایی که هربار بر این فضا ضربه زده، بر کسی پوشیده نیست. در این میان اما وضعیت 
اکوسیستم شهرستانی چیزی است که نباید از آن غافل شد. اکوسیستم شهرستانی به واسطه تمرکز فرصت ها در پایتخت همواره راه سخت تری را پیموده و این راه امروز دشوارتر و 

طاقت فرساتر از گذشته هم شده است. به سراغ چند فعال اکوسیستم شهرستانی رفته ایم و درباره وضعیت گذشته و امروز کسب وکارهای نوآور در استان های مختلف کشور پرسیده ایم.

اکوسیستم گیالن چطور 
کار می کند؟

همه این گیله مردان 
جنگجو!

کوچک بودن بازار و قرارگیری در موقعیت 
شهرســتان مهم تریــن عاملــی اســت که 
اجــازه نمی دهــد اســتارتاپ ها در نیمــه 
عمرشــان بتوانند مســیر رشــد ســریع را 
طــی کننــد. اکثــر اســتارتاپ هایی کــه در 
شهرســتان دید بلندمدت تــری دارند، به 
این فکــر می کنند که بتوانند یک شــعبه 
یــا دفتــر در تهــران داشــته باشــند و ایــن 
موضوع را به عنوان یک شــتاب رو به جلو 

یا استراتژی توسعه در نظر می گیرند.  
بســیاری از اســتارتاپ های شهرســتانی 
ســعی می کننــد بتواننــد نقــش یــک 
استارتاپ تهرانی را بازی کنند. مشتریانی 
هم که در کشور وجود دارند دوست دارند 
بــا اســتارتاپ های تهرانــی 
کار کننــد. بــا این وجــود ما 
نمونه هــای موفــق زیــادی 
در گیــالن داریــم. وجــود 
اســتارتاپی مانند جاجیگا 
در اکوسیســتم گیــالن اگر 
ســود شــخص به شخص 
قطعــاً  باشــد،  نداشــته 
نبودنش ضرری بزرگ برای 
همه خواهد بــود. با وجود 
چنیــن الگوهــای قهرمانانــه ای تیم هــای 
کوچک تــر هــم انگیزه پیــدا می کننــد و با 
تاب آوری باالتری کارشان را ادامه خواهند 

داد. 
الگوهــای موفــق دیگــری ماننــد میهــن 
 وب هاســت، تســمینو، آقــای پرداخــت، 
فروشگاه ساز شاپفا، صرافی ارز دیجیتال 
بیت پیــن و کالســه از نمونه هــای موفــق 
دیگــری هســتند کــه به واســطه کیفیــت 
خدمــات و برندینــگ درســت، بســیاری 
گمان می کنند که آنها در تهران مستقرند. 
امــا همــه آنهــا در وب سایت هایشــان بــا 
افتخار شماره های گیالن را درج می کنند. 
بسیاری از این کسب و کارها توانسته اند 
ارزان تــر  زیرســاخت های  مزیــت  از 
شهرستان نسبت به پایتخت بهره ببرند.  
راه  نقشــه  چــون  ایــن کســب وکارها 
مشــخصی دارنــد، فقــط و فقــط بــه ایــن 
نیــاز دارنــد کــه افــراد پــای کار بیاینــد و 
ایده هایشــان را عملیاتــی کننــد. وجــود 
چنیــن افــرادی کــه ماننــد جنگجویــان 
در تمــام ســختی ها، سرســختی نشــان 
می دهند باعث شد که ما در دوران کرونا 
اولین و بزرگ ترین کارخانه نوآوری شمال 

کشور را در گیالن راه اندازی کنیم.

POINT OF VIEWدیدگاه

ایمان قربانی
مدیر خانه خالق و نوآوری گیالن 
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گزارش ويژه
S P E C I A L
R E P O R T

 وضعیت امروز اکوسیستم استان ها، آیینه ای از گذشته آنها
در تربیت نیروی انسانی است

 در اکوسیستم نوآوری
کدام استان ها پیش افتادند؟

POINT OF VIEWدیدگاه

از  بســیاری  موفــق  نمونه هــای   
استارتاپ های شهرستانی وجود دارد 
که توانســته اند ســهم بازار خوبــی را  تصاحب 
کنند. این فرض که استارتاپ های شهرستانی 
نتوانستند به اندازه تهران موفق باشند، دقیق 
نیســت. تــا آمــاری وجــود نداشــته باشــد کــه 
بتوانیم بر اساس آن وضعیت را بررسی کنیم، 
نمی توانیم به صورت دقیق، تصویر درســتی از 
اکوسیســتم بــه دســت بیاوریم. حتــی ممکن 
اســت ایــن فــرض معکــوس شــود و بــا در نظــر 
گرفتــن نســبت جمعیــت در شهرســتان ها و 

تهران معادله طور دیگری باشد.

 همــه کم و بیــش از مشــکالتی کــه در 
شهرســتان ها وجــود دارد و البتــه در 
پایتخت هم دیده می شود، خبر دارند. مسئله 
ایــن اســت کــه کل اکوسیســتم مــا حــال و روز 
خوبی نــدارد، امــا می تــوان گفت کــه مجموعه 
مواردی وجود دارد کــه کار را برای اکوسیســتم 
نوآور شهرســتانی ســخت می کند. در بعضی 
موارد سخت شدن کار اکوسیستم شهرستان، 
بــرای  کار  سخت شــدن  تأثیــر  تحــت 

تهرانی هاست.

 یکی از این دالیل منابع انسانی است. 
منابــع انســانی کــه بــه طــور متوســط 
فراوان تــر و احتمــاالً قوی تر هســتند، در تهران 
راحت تر یافت می شوند. مراکز آموزشی نیروی 
انســانی در تهران چه به شکل فنی و تکنیکال 
برای حوزه های خــاص و چه به صــورت کلی بر 
اســاس مهارت هــای کســب و کار متکثرتــر از 
شهرســتان اســت. ضمناً نیــروی کار پایتخت 
بــه  نســبت  بیشــتری  ســابقه  معمــوالً 
شهرستانی ها دارند و احتماالً قبل تر از آنها هم 
شکســت خورده انــد و زودتر از شهرســتانی ها 
راه حل هــا را پیــدا کرده اند و در نتیجــه احتماالً 

بیشتر موفق شده اند.

 اکوسیســتم بــه صــورت کلــی دارای 
چالش های مختلفی است که بعضی 
از آنها برای شهرستان ها پررنگ تر است.  بین 
اســتان هایی کــه کالن شــهر دارنــد و ســایر 
اســتان ها بایــد تفــاوت قائــل شــد. اصفهــان، 
آذربایجان شرقی، خراسان، خوزستان و فارس 
متفاوت با بقیه استان ها هستند. این استان ها 
بــه خاطــر موقعیــت جغرافیایــی و ســابقه 
فعالیت، هاب استان های اطراف خود هستند. 
بــه طــور مثــال اصفهــان هــم می توانــد منابــع 
انسانی را از استان های همجوار به خود جذب 
کند و هم اینکه از نظر سرمایه می تواند چنین 
پتانسیلی داشته باشد. درباره دیگر مصادیق 

مرتبط با کســب و کار هم ایــن ظرفیت ها وجود 
دارد. ایــن ویژگی هــا در اســتان های شــاخص 
باعث می شود که کسب و کار ها بنا بر اختیار و 
انتخاب خود به جای تهران، در این استان های 
بزرگ به ادامه حیات بپردازند و طی این سال ها 
هــم توانســته اند موفــق باشــند. ایــن مســئله 
موجب می شود که در بعضی از موارد از تهران 
هم پیشروتر باشند. به طور مثال پارک فناوری 
اطالعات و ارتباطات اســتان خراسان توانسته 
به عنوان یــک پــارک تخصصی تبدیــل به یک 
محــور شــود. در صورتــی کــه تهــران در ایــن 
خصــوص آن قدرهــا قــوی نیســت. یــا شــهرک 
علمــی تحقیقاتی اصفهــان کــه آن را به عنوان 
کشــور  تحقیقاتــی  علمــی  پــارک  اولیــن 
می شناسند و اصفهانی ها حاضر نیستند نام 

پــارک روی آن بگذارنــد و آن را 
شهرک می دانند.

 امــا پــای یــک مســئله 
تاریخــی هــم در میــان 
است. موضوع برمی گردد به دهه 
7۰ کــه شــباهت های زیــادی بــه 
امــروز دارد.  در ســال 7۹ کــه مــن 
وارد دانشــگاه شــدم، تهــران در 
هشت دانشگاه رشــته کامپیوتر 
دانشــگاه  مشــهد،  داشــت؛ 
اصفهــان، دانشــگاه صنعتــی 

اصفهان، دانشــگاه شــیراز و دانشــگاه یزد و با 
فاصلــه کمــی بعــداً در دانشــگاه های همدان و 
مازنــدران و یکــی، دو اســتان دیگر هــم رشــته 

کامپیوتر تدریس می شد. 

 به عبارتــی همــان اســتان هایی کــه در 
ارائــه رشــته کامپیوتــر و تربیــت نیــرو 
زودتــر عمــل کردنــد، بعد هــا هــم در حوزه های 
مرتبط با کسب و کارهای آنالین پیشروتر بودند. 
اســتان هایی کــه دیرتــر رشــته کامپیوتــر را در 
دانشگاه هایشــان ارائــه دادنــد، از اســتان های 

پیشرو عقب ماندند. 

 این مسئله منابع انســانی را می توان به 
جــذب ســرمایه، شبکه ســازی و تربیت 
نیروهــای متخصــص در راه انــدازی و توســعه 
کســب و کار هــم تعمیــم داد. وضعیــت امــروز 
اکوسیســتم ما آیینه ای از گذشته اســت. در این 
میان مســائل دیگری هم وجود داشته که باعث 
شــده مســئله بــرای ایــن اســتان ها حادتر شــود. 
مهاجرت و فرصت دورکاری و باالتر بودن دستمزد 
در کالن شــهرها باعث می شــود کســب وکارهای 
محلی در اســتان های کم برخوردار در تأمین نیرو 

هم دچار چالش شوند.

حسین حاجی زاده
هم بنیان گذار خانه  نارنجی/ بندرعباس

آموزش و ناامیدی چالش های ما هستند
فرصت هــای  اینکــه  وجــود  بــا 
بی شــماری در بندرعبــاس وجــود 
دارد و حوزه های متنوعی می توانند 
در شکل گیری کسب و کارهای نوآور 
سهیم باشند، متأسفانه این اتفاق 
نمی افتد. مــا در بندرعبــاس ظرفیت های متنوع و بســیار 
باالیی در زمینه  های دریا، نفت، کشتی سازی، حمل و نقل 
و گردشــگری داریم، اما مع االســف حول ایــن ظرفیت ها، 
کســب و کارهای نوآور شــکل نمی گیرند. در فضــای فعلی 
نوآوری بندرعباس ناامیدی بسیار زیادی وجود دارد. تمام 
استارتاپ هایی که از سال ۹۸ شکل گرفته بودند، شکست 
خوردند و دیگر وجود ندارند. کسانی که متصدی نوآوری 
هســتند نیــز کوچک تریــن درکــی از مفاهیــم نــوآوری و 

استارتاپ ها ندارند.
از طرفــی مشــکل بزرگ تــر مــا بحــث آمــوزش اســت. 
ینــگ و آمــوزش چالش هــای اصلــی بچه هــای  منتور
اکوسیستم بندرعباس است. سال ۹۶ استارتاپی در شرف 
شــکل گیری بود که می خواســت در زمینــه داروخانه های 
آنالین فعالیت کند؛ اما به دلیل آنکه آموزش خوبی ندیده 
بود، نمی توانست ایده را ارائه دهد. بچه های اکوسیستم 
بندرعباس کمتــر فضاهای نــوآوری حرفــه ای را دیده اند و 
تجربــه آنهــا از تعامل بــا تیم های بــزرگ و اســتارتاپ های 
موفق بسیار کم بوده است. از طرفی موازی کاری ها و ورود 
نهادهــای دولتــی و شــبه خصوصی در فضای کســب وکار 
بندرعباس هم آســیب زیادی به این فضا زده است. مثالً 
در صنعت شــیالت، بنیاد برکت و بنیاد احســان با قدرت 
و توانی کــه دارند به زیســت بوم کســب و کاری بندرعباس 

وارد شــدند و بدون در نظر گرفتن ســابقه این 
صنعت و اینکه چه ظرفیت هایی در حوزه های 
نــوآوری از قبــل بــرای شــیالت جنــوب کشــور 
وجود داشــته، تمام ســاز و کار کســب و کارهای 
کوچــک و نوپــا را بر هــم زده انــد. مســلماً یک 
اســتارتاپ توان رقابت بــا چنیــن نهادهایی را 
ندارد. بســیاری از تصمیم گیری ها در ســطوح 
اجرایی اســتان، بدون در نظر گرفتن عوارضی 
اســت که ممکن اســت متوجه کســب و کارها 
شــود. به طور مثال محدودیت هایــی که برای 
کمپ کردن و گردشگری ماجراجویانه در هرمز 

به وجود آورده اند، گردشگران را از این منطقه فراری داده و 
کسب وکار فعاالن گردشگری را راکد کرده است.

مهرداد یزدانی
هم بنیان گذار پلتفرم کرادفاندینگ آی فاند/ اصفهان

هم بنیان گذار سراغ دارید؟
چنــد عامــل مهــم وجــود دارد کــه 
اکوسیســتم اصفهــان نتوانســته 
هم پــای اکوسیســتم تهــران رشــد 
کند. اینکه می گویند ســرمایه گذار 
نیســت یا نیرو نیســت و نمی شود 
کار کــرد، درســت نیســت. هــم پــول هســت و هــم نیروی 
انسانی مرتبط با این حوزه وجود دارد. مشکل نوع نگرش 
است. مشــکلی که ما داریم این اســت که ما یک جامعه 
استارتاپی داریم که خود را خیلی ســطح باال می داند و در 
مقابل آن یک جامعه و نهاد سنتی سرمایه گذار می بینیم 
که بسیار مغرور است و حاضر نیست با جوانان کار کند. 

این دو نمی توانند با هم تعامل کنند.
ســرمایه گذار ســنتی در این جامعه می خواهد جوانی که 
بــه ســراغش مــی رود و قصــد دارد کارش را توضیــح دهد، 
در شــمایل یــک بیزینس مــن کت و شــلواری ظاهر شــود. 
اما اســتارتاپی ها تی شــرت را ترجیح می دهنــد. مورد دوم 
این اســت که بــه خاطــر کوچک بــودن فضــا، دخالت های 

سیاســی زیــادی اتفــاق می افتــد. ایــن گروه های سیاســی 
بــا آمدو رفت دولت هــا جایشــان را با هم عــوض می کنند. 
هر کدام هم کارهای قبــل را قبول ندارد و بر همین اســاس 
انتصاب هــا هم ســلیقه ای پیــش مــی رود. هر کــدام از این 
گروه ها می خواهد اکوسیستم را با سلیقه خود شکل دهد. 
مسئله دیگر این است که تمام قوای مالی در تهران است. 
تمام بانک های مادر در تهران هستند. در آمریکا ایالت ها 
بــرای خودشــان بانک هــای محلــی و ایالتــی دارنــد. ما در 
استان ها شرکت های تأمین سرمایه  را هم نمی بینیم، چه 
برسد به بانک. به همین خاطر فردی مثل من برای بعضی 
از تأمین مالی های کســب وکارم باید به تهــران بیایم و این 
یک ضعف بزرگ اســت. مهاجرت مســئله بعدی است. 
همان طور که نیروهــای نخبه به خارج از کشــور مهاجرت 
می کنند، نیروهای شهرســتان هــم به پایتخــت می آیند. 
این باعــث می شــود شهرســتان ها از آدم های قــوی خالی 
شــوند. مســئله کارمند، کارگر یا حســابدار نیســت. آنها 
به ســادگی می توانند جذب شــوند و آمــوزش ببینند. ولی 
من به عنوان یک اســتارتاپ ممکن اســت ســال ها نتوانم 

یک هم بنیان گذار خوب پیدا کنم.

حسین واثقی
هم بنیان گذار و مدیر اجرایی/ اردبیل

خطر بزرگ، ابهام درباره آینده است
کــه در شهرســتان  آن چیــزی 
به عنوان توسعه از آن یاد می شود، 
در واقع تحمیل توسعه است؛ آن 
و  آیین نامه هــا  یــق  طر از  هــم 
بخشــنامه ها از پایتخــت. اگــر 
توســعه بخواهــد از طریق بخــش خصوصی هــم انجام 
شــود، به دو زیرســاخت ســخت افزاری و نرم افزاری نیاز 
دارد. در مــورد شهرســتان معمــوالً بخــش 
سخت افزاری توســعه پیدا می کند اما آنچه 
که محتوا و نرم افزار توســعه اســت، تا حدود 
زیادی مغفــول می مانــد و نمی توانــد به طور 

کامل منتقل و اجرایی شود.
مشــکلی کــه مــا در اســتان اردبیــل داریــم، 
بیشــتر مربــوط بــه مســئله نرم افــزار اســت؛ 
یعنی محتوای توســعه و محتوای اکوسیستم 
کســب و کار یــا حتــی فرهنــگ نــوآوری آن طور 
که بایــد هنــوز شــکل نگرفتــه اســت. پذیرش 
اشــتباهات قــدم اول بــرای جبــران آن اســت، 
امــا متأســفانه چنیــن رویکــردی اصــالً در اســتان وجــود 
ندارد و همچنان نگاه اشــتباهی به حوزه هــای نوآور وجود 
دارد؛ هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی. هیچ 
اراده ای برای به کارگیری نوآوری در صنایع مختلف اردبیل 
وجود ندارد. در مســئله ترویج نوآوری، پارک علم و فناوری 
اردبیل جزء آخرین پارک های کشور بود که به این مسئله 
پرداخــت. هم اکنــون هم فقــط ۴۰ شــرکت نوآور هســتند 
که در قالــب دانش بنیان در این پارک مشــغول بــه کارند. 
اجــزای اکوسیســتم اردبیــل نتوانســتند نقش هــای خود 
را به درســتی ایفا کننــد. از طرفــی ظرفیت های ســرزمینی 
هم برای اجزای مختلف اکوسیســتم تبیین نشده است. 
بــه طــور مثــال اردبیــل در بخــش گردشــگری پزشــکی و 
سالمت دارای پتانسیل های باالیی است و می تواند بازار 
کشــور آذربایجان را در اختیار بگیرد؛ چراکــه هم از لحاظ 
درمانی و هم از نظــر فرهنگی و قومــی ظرفیت های باالیی 
برای ایــن کار دارد. تبیین و شناســاندن این ظرفیت ها کار 
استارتاپ ها نیست. اینها مواردی اســت که باید از طرف 
حاکمیت و سیاســت گذار انجام شــود. بخش خصوصی 
همیشه منتظر است که بستری وجود داشته باشد و بعد 
ورود کند. گذشــته از ایــن چالش ها خطر بــزرگ ناامیدی 
و ابهام آینده چیزی اســت کــه فضای کســب وکار نوآوری 
را در اردبیل فــرا گرفته که بــه نظرم مهم ترین مشــکل  هم 

همین است.

عباس عین علی 

abbas.einali 
@gmail.com

محمدحسین 
داورپور 

هم بنیان گذار شرکت هوشمند 
آرمان هماره

Info@
Karangweekly.ir
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درباره کارول تومه

مدیرخستگیناپذیر
کارول بی. تومه هشــتم ژانویه ســال 1957 
در روستای کوچکی به نام جکسون به دنیا 
آمد. او پس از فارغ التحصیلی از مدرســه 
بازرگانی دانشــگاه دنور در بانک مشغول 

به کار شد.
تومــه به عنــوان مســئول اعتبــارات و 
تخصیص وام تجــاری در بانــک »یونایتد 
دنور« کار کرد و پــس از آن مدیر بانکداری 
شــرکت »جانز - مانویل« شد. او تصمیم 
گرفت در بخش مالی شرکت ها ورود کند 
و تجربــه خــود را صرفــاً بــه بانــک محدود 
نســازد. وارد بخــش مالــی کســب وکارها 
شــد و معــاون رئیــس و خزانه دار شــرکت 
بین المللــی »ریــوروود آتالنتــا« شــد. این 
شــرکت جهانــی در بخــش ماشــین آالت 
تولید مقوا و بســته بندی محصــول فعال 
اســت. در آنجــا تجربه خوبی کســب کرد 
و در ســال 1995 به عنــوان مدیــر ارشــد 
 The Home بخش مکزیــک بــه شــرکت
Depot پیوســت. تومــه در ســال 2001 به 
ســمت مدیرعاملی ارتقــا یافــت. در طول 
مدت حضورش در این شرکت، پیشرفت 
بسیار خوبی رخ  داد و تعداد شعب از 400 
فروشگاه به 2200 فروشگاه با درآمد نزدیک 
به 100 میلیــارد دالر افزایش یافت. قیمت 
ســهام نیز در طول دوره تصدی او بیش از 
450 درصد افزایــش یافت. جالب این بود 
که این پیشرفت در دوران رکود و کم رونقی 

رخ  داد که بسیار تحسین برانگیز بود.
 پس از یک بازنشستگی کوتاه، او به عنوان 
مدیر اجرایی منتخب  UPS معرفی شــد. 
 United Parcel Service (UPS)یــک 
شرکت چندملیتی حمل و نقل و دریافت 
و مدیریت زنجیره تأمین آمریکایی است 
که در سال 1907 تأسیس شده است. او از 
سال 2003 عضو هیئت مدیره این شرکت 
شده  بود و در سال 2020 مدیر اجرایی شد. 
این شــرکت عمالً بزرگ ترین پیک ارسال 
محصول به سراســر جهان است که بعد 
از حضــور کارول تومه در بخش مدیریت، 
این شرکت به سریع ترین شرکت در بخش 
لجســتیک نیــز تبدیل شــد و ســاالنه ۸5 

میلیارد دالر درآمد دارد.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با امینه آزادی که در زمینه چهل تکه دوزی با 
روش های نوین هم آموزش می دهد و هم محصوالت 

متنوعی به فروش می رساند 

استراتژی 
دوری از تکرار

نوین،  فناوری های  با  تلفیق  در  چه  و  آن  سنتی  شکل  در  چه  بیمه،  صنعت 
در  یک  سو  از  که  صنعتی  می رود؛  شمار  به  پول ساز  و  مهم  صنایع  از  یکی 
را  مالی  انتفاع  دیگر  سویی  از  و  اوست  نیازهای  رفع  و  نهایی  کاربر  خدمت 
بیمه دیجیتال و ورود  صاحبان کسب و کارها در پی دارد. اما صنعت  برای 
که  آن طور  ایران  در  مختلف  دالیل  به  آن،  در  نوآورانه  راهکارهای  و  روش ها 
باید و شاید رشد نکرده است. شاید مهم ترین دلیل آن را می توان وزن سنگین 
دست و پای  گاه  که  دانست  تنظیم گری  موانع  برخی  و  رگوالتوری 
را  دنیا  روز  فناوری های  با  شدن  همگام  اجازه  و  می بندد  را  کسب و کارها 
و  سو  یک  از  حوزه  این  به  نوآور  و  متنوع  کسب و کارهای  ورود  نمی دهد. 
مشکالت آنها از سوی دیگر و همچنین اهمیت حوزه اینشورتک، ما را بر آن 
داشت که دوهفته نامه ای با عنوان »بیمه دیجیتال« را ضمیمه هفته نامه 
کارنگ کنیم و نگاهی عمیق تر و تخصصی تر به این بخش داشته باشیم.

I N T E R V I E W چهل تکه دوزی هنری قدیمی است که ما را به یاد
تکه پارچه های رنگی می اندازد؛ پارچه هایی که هر کدام 

یادآور لباس یا خاطره ای هستند. هنری که امروزه به دلیل 
اقبال برخی مردم به استفاده پایدار از منابع، مجدداً مورد 
توجه قرار  گرفته است. این هنر را در بخش های مختلف 
لباس ها یا وسایل منزل می بینیم. در این شماره کارنگ 
با یکی از بانوانی که عالوه بر آموزش این هنر، ابداعات 

خاصی در چهل تکه دوزی داشته، آشنا می شویم. امینه 
آزادی، متولد شهر نمین در استان اردبیل است و هم اکنون 

در اسالمشهر سکونت دارد. خودش می گوید از کودکی 
به هنر، به خصوص هنرهای دوختنی بسیار عالقه مند 

بوده و تفریح کودکی اش، دوخت لباس و وسایل برای 
عروسک ها بود. آزادی تعریف می کند: »در سنین نوجوانی 

وقتی باید برای ادامه تحصیل تصمیم می گرفتم، روزی 
در یک نمایشگاه شرکت کردم که مسئول غرفه هنرهای 

دوختنی، یک کارگاه آموزشی در کنار نمایشگاه داشت. در 
آن کارگاه شرکت کردم و متوجه شدم عالقه واقعی من به 

این هنرهاست. پس از آن سعی کردم با همه تالشم بخش 
گسترده ای از هنرهای پارچه سازی و دوخت های سنتی 
و چهل تکه دوزی را آموزش ببینم.« اکنون ۱۸سال است 

که آزادی به صورت تخصصی در چهل تکه دوزی فعالیت 
می کند.

درباره کسب و کار خود توضیح می دهید؟
مــن در دو بخــش فعــال هســتم کــه هر کــدام از آنهــا نیــز 
محصــوالت و نتایــج خــاص خــود را دارد. در بخــش تولیــد 
چهل تکه با ترکیب روش های اروپایی و سنتی با دوخت ها و 
پارچه های ایرانی محصوالتی چون لباس، کوسن، روتختی و 
اکسسوری تولید می کنم. در بخشی از تولیداتم نیز تابلوهای 
پرتــره بــا کالژ پارچــه ای می ســازم کــه محصــوالت خاصــی 
محسوب می شود. در بخش دوم کارم آموزش های مختلفی 
در این زمینه برای افراد عالقه مند برگزار می کنم. آموزش هایی 
بــر پایه  روش هــای نویــن چهل تکــه دوزی، روش هــای چاپ، 
پرینت و دوخت چرخی و دســتی  ارائه می دهم. همچنین 
برخی آموزش ها از ابداعات خودم محسوب می شوند، مثل 

چهل تکه دوزی بدون دوخت.

چه شــد که تصمیــم گرفتیــد این هنــر را 
به عنوان یک کسب و کار انتخاب کنید؟

به نظرم این هنر بسیار نامحدود است و محصوالت بسیار 
زیاد و متنوعی را می توان با متریال های مختلف تولید کرد. 
از تکه پارچه هــای دورریــز تــا پارچه هــای گران قیمــت ایرانی 
و خارجــی... از تابلوهای پرتره تا اکسســوری های ارزشــمند 
چهل تکه. ترکیب پارچه های مختلف و دوخت های گوناگون 
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و طرح هــای متنوع، دنیــای بی نهایتــی برای هنرمنــد ایجاد 
می کنــد و بالطبــع محصــوالت بســیار متنوعــی نیــز خلــق 

 می شود.
امــا در زمینــه آمــوزش، عــالوه بــر جذابیــت تدریــس در 
آموزشگاه ها، اینکه می توانســتم به افراد نیازمند یا افرادی 
کــه در روســتاهای دورافتــاده هســتند، یــک هنــر را آموزش 
دهم بسیار برایم جالب بود؛ هنری که قابلیت خلق شدن از 
ارزان ترین مواد اولیه را دارد. وقتی زنی در روســتای کوچکی 
با آموزش های مــن بتواند محصولی را تولید کنــد، به درآمد 
مناسبی نیز دست پیدا خواهد کرد و این جذابیت موجب 
شــده با چندین خیریه در این زمینه همکاری کنم که برایم 

بسیار دلپذیر است.

چه نوآوری و خالقیت هایی در کسب و کار 
خود می بینید؟

به نظرم اولین نوآوری، ترکیب پارچه های سنتی و 
دوخت های سنتی ایرانی با هنر چهل تکه دوزی 
اســت. این هنر از قدیم در ایران وجود داشــته، 
ولــی اروپایی ها چهارچوب هــای خاصی برایش 
تدوین کردند و کم کم پارچه هایــی با نقش های 
اروپایی و جنس های خارجی نیز در این هنر راه 
باز کردند. شاید به دلیل راحتی نحوه استفاده از 
پارچه های کتان خارجی، بسیاری از هنرمندان 
به سمت استفاده از این متریال متمایل شدند. 
اما من محصوالتــم را با پارچه هــای ایرانی مثل 

ترمه یا کتان که چاپ های سنتی ایرانی دارد، ترکیب کردم. در 
زمینه چهل تکه دوزی پرتره نیز اولین فرد ایرانی بودم که این 
هنر را انجام داده؛ اگرچه در اروپا هم ســابقه داشت. بخش 
دیگری از فعالیت من چهل تکه دوزی با برگ درختان است. 
من بــرگ درختــان را به نحــوی فــرآوری می کنم که خشــک 
نشــوند، بــه بافتی شــبیه چــرم برســند و قابلیــت دوخت و 
برش داشته باشــند و این کار من، نمونه مشــابهی در ایران 

و جهان ندارد.

در حــال حاضــر در چــه وضعیتــی قــرار 
دارید؟

من هر محصولــی را یک بار تولید می کنــم و به همین دلیل 
مشتریانم برای هر محصول، افراد مختلفی هستند که به 
دنبال کارهای تکراری و تیراژ نیســتند. خدا را شــکر فروش 

خوبی در این زمینه داشته ام. 
اما در بخش آموزش، من سه دسته هنرجو دارم؛ بخشی در 
آموزشگاه های مختلف به صورت حضوری آموزش می بینند، 
بخشی در کالس هایی که در مؤسسات خیریه برگزار کرده ام 
و بخشی هم هنرجویان آنالینم که عالوه  بر شهرهای ایران 

و روستاهای کوچک و دور افتاده از کشورهای خارجی نظیر 
اتریش نیز همراه من بوده اند. طی این 1۸ سال، تعداد بسیار 

زیادی هنرجو داشته ام.

چه چشــم اندازی بــرای توســعه کار خود 
دارید؟

من هــر روز ســعی می کنــم خالقیــت و ترکیب جدیــدی در 
تولیدات و آموزش هایم داشته باشــم تا دچار تکرار نشوم و 
بتوانم به لحاظ تنوع محصوالت، توسعه ایجاد کنم، اما برای 
بخش آموزش، دوســت دارم بتوانم مرکزی بــرای آموزش به 
زنان نیازمند داشته باشم و با آموزش ها و تأمین مواد اولیه به 
کسب درآمد آنها کمک کنم تا بتوانند از این هنر ارزشمند، 

محصوالت قابل عرضه ای به بازار ارائه دهند.

چــه مشــکالتی در رســیدن بــه ایــن 
چشم انداز می بینید؟

اولین مسئله این است که مکانی برای ایجاد این 
مرکز ندارم و دوست دارم با سازمان یا خیریه ای 
که مایل به این گونه فعالیت هاست، مشارکت 
کنم. البتــه ممکن اســت بســیاری از خیریه ها 
چنین برنامه هایی را در اولویت قرار ندهند، ولی 
اگر این اتفــاق بیفتــد، می توانیم بــا راهکارهای 
ساده و هزینه های اندک، زنان زیادی را آموزش 
دهیم که بتوانند با اســتفاده از این هنر کســب 

درآمد کنند.
نکته دوم اینکه اختالالت اینترنت باعث شــد آموزش های 
رایگان من کــه به صــورت الیــو برگــزار می شــد و مخاطبانی 
از سراســر ایــران و نقــاط دورافتاده داشــت، متوقف شــود و 
بخشــی از چشــم انداز من که در حال انجام و توســعه بود، 

عمالً متوقف شود.

چــه توصیــه ای بــرای زنانــی داریــد کــه 
می خواهند کسب و کار خود را داشته باشند؟

قدم اول را به هر طریقی که می شود، بردارند و نترسند. بدانند 
که خواه ناخواه مسیرشان باز می شود و کائنات با آنها همراه 
 می شود. یادشان باشــد که ارزش هنر باالتر از این است که 
به خاطر برخی مشکالت، متوقف شوند. بهتر است پیش 

بروند و به قدرت خودشان اعتماد کنند.
توصیه می کنم برای آمــوزش هزینه کنند، چــون بی نهایت 
بودن هنر باعث می شود هم عزت  نفس انسان تقویت شود 
و هــم کم کم بــه درآمد برســد. هنر همه مــا را به انســان های 
زیباتری تبدیل می کند. من همیشــه بــرای هنرجویانم این 
شــعر از حافظ را می خوانــم: »قلندرانِ حقیقــت به نیم جو 

نخرند/ قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست«. 

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران
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استفاده از تلگرام به عنوان ابزاری قوی در مدیریت سفارش های 
کسب و کارهای کوچک دشوارتر از گذشته است 

کسیبهفکرکسبوکارهایکوچکنیست

REVIEWبررسی

 کسب وکارهای کوچکی که در شرایط 
فعلی موفق به فروش محصول شدند، 

کماکان با اختالالت اینترنت در جنگ اند.
آیــا تاکنــون فکــر کرده ایــد کــه فرایندهــای 
کســب و کارهای کوچک مثل ثبت ســفارش ها 
و جزئیات تقسیم مســئولیت های کسب وکار 

و تیم کجا انجام می شود؟

 تصور استارتاپی بسیاری از ما موجب 
می شود پاسخ را »برنامه های مدیریت 
ســفارش ها و مدیریــت  پــروژه« بدانیــم، امــا 
از  بســیاری  نیســت.  ایــن  حقیقــت 
کسب و کارهای کوچک آشنایی چندانی با این 
نرم افزارها ندارند و فروش متوسط شان را بر پایه  
امکانات پیام رسان هایی مثل تلگرام انجام داده 
و می دهند. فرایندهای کاری و ثبت اطالعات و 
اســناد در پیام رســانی چــون تلگــرام به خوبــی 
انجام و ذخیره می شود و با امکاناتی چون ربات 
و کد نویســی هایی که در این اپلیکیشــن وجود 
دارد، حتی می شود مدیریت موجودی سایت 
و مدیریت فرایند انجام امور و سفارش ها را نیز 

انجام داد.

 اما در چند ماه اخیر اتفاق عجیبی رخ  
داده اســت؛ قبالً تلگرام با وجود فیلتر 
بودن، قابل دســترس و اســتفاده بود و کماکان 
پاســخگوی این گونــه نیازهای کســب وکارهای 
کوچک نیز بــود، اما ایــن اختالالت زیــاد اخیر 
ایــن  داخلــی  فرایندهــای  توقــف  موجــب 
کسب و کارها شده است. اگرچه خرید وفروش 
در تلگــرام فیلتر شــده کم رونــق بــود، امــا هنــوز 
حجم باالی ذخیره اطالعات در تلگرام و آرشیو 
طوالنی مــدت و مدیریــت دسترســی افــراد بــه 
اطالعــات و جســت و جوی بســیار قــوی ایــن 

اپلیکیشن، گوی رقابت را از سایرین گرفته بود 
و باعث می شــد این برنامــه تنها برنامــه  موفق 
بــرای مدیریــت فرایندهــای این کســب وکارها 

باشد. 

 ایــن روزها حتــی بــرای بارگــذاری یک 
عکس در تلگرام چندیــن دقیقه زمان 
در  کــه  کســانی  حتــی  اســت.  احتیــاج 
اپلیکیشــن های داخلــی فعالیــت می کنند نیز 
نمی تواننــد فرایندهــا را مدیریــت کننــد، چون 
هیچ نرم افزار داخلی امکانات مشــابه تلگرام را 
ندارد؛ یعنی اگر کســب و کاری موفق بــه بقا در 
شــرایط فعلــی شــده باشــد، فراینــد مدیریــت 
 داخلــی ســفارش ها و افــراد در آن بــا اختــالل 
مواجه  شده و این باعث نارضایتی مشتریان و 

کاهش فروش می شود.

 ســؤالی که پیش می آید این است که 
آیا مســئوالن تصمیم گیر کــه عالوه بر 
فیلترینگ، دســتور به ایجــاد اختالالتی بدین 
حد گسترده در ســطح پیام رسانی چون تلگرام 
را صادر می کنند، تصوری از کاربرد های متنوع 
یک نرم افزار در همه الیه ها دارند؟ آیا اختالالت 
ضررهــای  موجــب  کــه  اخیــر  گســترده  
جبران ناپذیر به کسانی شده  که شرافتمندانه 
و با کمترین بهــره از امکانات دولتی در پی رزق 
حالل هســتند، موجب نارضایتــی روز افزون و 
از دســت رفتن بیش از پیش سرمایه اجتماعی  

حاکمیت نمی شود؟

 به نظر می رســد مســئوالن امــر تصور 
درســتی از کســب و کارهای کوچــک، 
به خصوص کســب وکارهای زنــان ندارند و این 

مشکالت را به کلی نادیده می گیرند.
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گفت وگو با دکتر احمد فتوحی، بنیان گذار استارتاپ 
سوژین که یک استارتاپ نسبتاً موفق در سنندج  است

دکتر احمد فتوحی دانش آموخته رشته پزشکی است و در سال 9۸ از دانشگاه کردستان فارغ التحصیل شده است. با 
شرکت در رویداد اینوتکس 20۱۸ پایش به اکوسیستم استارتاپی باز شده و ظرفیت های این فضا را درک و یک سال بعد 

اولین استارتاپش را با عنوان طب یاد راه اندازی کرد. با شروع کرونا و بر اساس یک اتفاق، سکان یک شرکت سنتی خدمات 
مراقبت خانگی را به دست گرفت که حاال با مدل استارتاپی رشد خوبی داشته است. این استارتاپ سوژین نام دارد و 

توانسته موفقیت های خوبی در سنندج به دست آورد. اما روایت این موفقیت از جنبه های مختلف جالب است و به گفته 
او همه چیز بر اساس آنچه فکر می کرده، اتفاق نیفتاده است. 

 خطر تعرفه دولتی
برای مراقبت های خانگی

کرالین الیو و یک جذب 
سرمایه بزرگ

سهمیلیونپوند
برایاستارتاپ
مراقبتدرمنزل

کرالین الیــو، یک اســتارتاپ مســتقر در 
بریتانیا از سال 2014 برای بهبود مراقبت 
در منزل کار می کند. این شــرکت توسط 
جاش هاف پس از تجربه ناامیدکننده اش 
در برخورد با ارائه دهندگان مراقبت های 
خانگــی در حالــی کــه پدربزرگــش بــه 

مراقبت نیاز داشت، تأسیس شد. 
این شــرکت به تازگــی بودجه جدیــدی را 
جذب کرده تا در بخش مراقبت در خانه 
در بریتانیا و در سطح بین المللی نوآوری 
کنــد. بیــش از ســه میلیــون پونــد در دور 
سرمایه گذاری به رهبری اوگلن جمع آوری 
شــد. جــاش هــاف، یکــی از بنیانگــذاران 
کرالین الیــو و مدیــر بخــش مراقبــت در 
منــزل در حــال حاضــر بــا چالش هــای 
بسیاری روبه رو اســت. از کمبود کارکنان 
گرفتــه تــا کمبــود بودجه کــه اغلــب ارائه 
مراقبت های باکیفیت را برای مشــتریان 
دشوار می کند. او می گوید:»برای مبارزه 
با این موضوع، مأموریت ما ساده ســازی 
فرایندهــای مبتنــی بــر کاغــذ و ســایر 
فرایندهــای قدیمــی، بهبــود ارتباطــات 
مراقبان و در نهایت دادن زمان بیشتری 
به آنها برای انجام کاری که دوست دارند، 

یعنی مراقبت است.« 
هــدف کرالین الیو ارائــه ابــزاری مبتکرانه 
و ابری به صاحبان و مدیــران آژانس های 
مراقبــت در منزل اســت کــه بــه افزایش 
کارایــی، ظرفیــت و انطبــاق از طریــق 
دیجیتالی کردن گردش کار، خودکارسازی 
رویه ها، افزایــش فرصت هــای درآمدی و 
کاهش هزینه های سربار منجر می شود. 
هــدف کلی کرالین الیــو این اســت که کار 
مراقبت را کارآمدتر کند تا زمان بیشتری 
را ارائه دهندگان مراقبت با کسانی که نیاز 

به مراقبت دارند، صرف کنند. 
جاش هاف می گوید: »این سرمایه گذاری 
به مــا ایــن امــکان را می دهد که فــروش و 
فعالیت هــای بازاریابــی خــود را افزایــش 
دهیم و به ما کمک می کند تا به توســعه 
ارائه محصول خود ادامه دهیم تا نیازهای 
مراقبان، آژانس ها، کســانی کــه مراقبت 
می شــوند و خانواده هــای آنها را بــرآورده 
کنیم. ما همچنین سرمایه گذاری خود را 
برای ارائه خدمات استثنایی به مشتریان 
ادامه خواهیم داد که عامل اصلی تمایز 

بازار کرالین الیو است.«

NEWSخبر

ابتــدا از طب یــاد بگوییــد و چــه شــد که 
استارتاپ سوژین را به راه انداختید؟

طب یاد اســتارتاپی اســت که مشــخصاً در حــوزه آموزش 
پزشــکی فعالیت داشــته و دارد. دو ســال پیش، همزمان 
با همه گیری کرونا، اســتارتاپ دیگری نیز برای مراقبت در 
منزل و مراقبت های خانگی یــا هوم کِر راه انــدازی کردیم و 
شرکتی را که به شیوه ســنتی مدیریت می شــد و به دلیل 
حجــم بــاالی درخواســت ها امــکان مدیریــت آن وجــود 
نداشت، از نو بازســازی کردیم. نام این استارتاپ، سوژین 
اســت. در حال حاضــر به عنوان مدیــر علمــی در طب یاد 
فعالیت دارم؛ ولی مدیرعامل سوژین هستم و بیشتر روی 

این پلتفرم تمرکز دارم.

 ســوژین بــه چــه معناســت؟ داســتان 
سوژین از کجا شروع شد؟

سوژین واژه ای کُردی به معنی نور زندگی  است. سوژین را 
با توجه به تجربه هایی که از طب یاد به دست آوردیم و به 
پیشنهاد دوستی که با ما در آن پلتفرم همکاری کرده بود، 
راه اندازی کردیم. پروژه ای مانند طب یاد در شهر کوچکی 
مثل ســنندج بســیار چشــم گیر بــود؛ کمااینکه بســیاری 

طب یاد در پارک علم و فناوری طرح ریزی شده و سوژین 
در مرکز رشد علوم پزشکی راه اندازی شده است و من با 
هر دو فضا آشنا هستم. در شهرستان معایب و مزایای 

عجیبی برای یک کسب وکار وجود دارد.
دربــاره مزایــا تأمین بودن نیــروی انســانی از بزرگ ترین 
مزایایــی اســت کــه در شهرســتان وجــود دارد و ایــن 
موضوع بــه پایــداری پــروژه کمک می کنــد. مطمئنــاً با 
سودی که از طب یاد داشتیم، اگر در تهران بودیم دوام 

نمی آوردیم. 
توانایــی تیم فنــی ما هم بســیار خــوب اســت و انصافاً 
کاری نبوده که بخواهم انجام بدهم و نتوانســته باشم. 
کیفیت کار به حدی باالست که برای خیلی ها باورپذیر 

نیست که کار شهرستان باشد!
و مثالً همان لندینگ طب یاد، چند پیشــنهاد طراحی 
سایت و سفارش های دیگری را به دنبال داشته است. 
اینکه با درصدهای مشــارکت معقول یا بــا هزینه های 

اکوسیستم
کردستان

 توصیف احمد فتوحی
از مثبت و منفی شهرستانی بودن

I N T E R V I E W
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از مخاطبــان اپلیکیشــن طب یاد و دانشــجویان پزشــکی 
اصالً بــاور نمی کردند کــه ما در ســنندج باشــیم و معموالً 
تصورشان این بود که طب یاد مؤسسه ای بزرگ در شمال 

تهران است!
طب یــاد اولیــن اســتارتاپی بــود که بــا جدیت 
ظاهر شد و همان طور که گفتم ما به پیشنهاد 
دوســتی که باســابقه ترین مرکــز مراقبت های 
خانگی در اســتان بــود و با همان تیــم طب یاد 
و دوســتانی که متخصــص نرم افزار هســتند، 
تحلیلی انجام دادیم و متوجه شــدیم که بازار 
قابل توجهــی دارد و در کشــورهای دیگر به آن 
توجه شــده اســت. در نتیجه با در نظر گرفتن 
روند ســالمندی و پیریِ جمعیت، این پروژه را 

کلید زدیم.
حدود شــش ماه در فــاز تحقیقــات میدانــی با پرســتاران 
و مراقبــان به منــزل بیمــاران می رفتیم و روند یــک مراقب 
خانگی اصولی را بررســی می کردیم تا اینکه اتوماســیونی 
باال آوردیم که پس از مدتی، در پیک چهارم یا پنجم کرونا 
ماهانه 1000 تا 1200 درخواســت را از طریق همین پلتفرم 
مدیریــت کردیم؛ بــدون اینکه درخواســتی با درخواســت 
دیگر تداخل داشته باشــد. کار ما از پیک غیرقابل انتظار 

کرونا شروع شد. ما در آن زمان 
75 درصد از ســهام آن شــرکت 
ســنتی را برداشــتیم و در ازای 
آن، کار را تماماً تحویل گرفتیم. 
در حــال حاضــر هــم بــا همین 
پیــش  ســهام داری  ترکیــب 

می رویم.

 دربــاره مــدل 
کســب وکارتان توضیــح 
دهید. سفر مشتری در 
پلتفــرم شــما چگونــه 

اتفاق می افتد؟
مــا تصــور غلطــی در ذهن مــان 
تجربــه ای  بــه  کــه  داشــتیم 
جذاب تبدیل شــد؛ وقتی شما 
غــرق در فنــاوری می شــوید، بــا 
خودتــان می گوییــد که ســایت 
طراحــی می کنــم، اپلیکیشــن 
بیمــار  بــرای  اختصاصــی 
ایجــاد می کنــم کــه از طریق آن 
درخواســت هایش را ثبت کند 

و... با این تصور سه اپلیکیشــن طراحی کردیم؛ یکی برای 
بیمار، دومی برای کسانی که بیمار را به ما ارجاع می دهند 
و سومی اپلیکیشن پرسنل خودمان که چهار یا پنج  فرمت 

را شامل می شود.
ولی جالــب اینجاســت که شــش مــاه دوم ســال 1400 در 
شــهری بــا جمعیــت 400 هــزار نفــر، 2000 مراجعه کننده 
جدید داشــتیم، اما با این تعداد، نصب اپلیکیشــن تنها 

100 تا بود و تعداد درخواست هایی که از طریق اپلیکیشن 
ثبت شد، صفرِ مطلق بود و همه بیماران با ما تلفنی تماس 
می گرفتند و این برای من تجربه جالبی شد. شاید اگر یک 
تحقیق ســاده اولیه از بــازار می کردیم، کارمان 

30 درصد راحت تر انجام می شد. 
یــق  100 درصــد از طر ورودی مــا تقریبــاً 
تمــاس تلفنــی انجــام می شــود و االن یکــی از 
باارزش ترین دارایی های ما، همان شماره تلفن 

ماست که روزانه تماس های زیادی دارد.
بیمارانی که تماس می گیرند، چند حالت کلی 
دارند؛ یا اینکه مشخصاً نوع درخواست شان 
را می داننــد یــا بیمــار درخواســت خــودش را 
نمی دانــد؛ در ایــن صــورت، کارشــناس مــا از 
پشــت خــط او را راهنمایــی  می کنــد و درخواســت ها و 
اطالعات شــخصی بیمار را شناســایی و با عنــوان »بیمار 

جدید« روی اپلیکیشن ثبت می کند.
کارشــناس بعــد از ایجــاد »بیمــار جدیــد«، شــخص را به 
نزدیک تریــن متخصصــی کــه در راســتای درخواســت او 
فعالیت دارد، اعم از پزشک متخصص، پرستار متخصص 
یا پرستار معمولی ارجاع می دهد و پرسنل ما پیامی مبنی 
بر »بیمار جدید برای شــما ثبت شــد« دریافــت می کند. 
پرسنل ما پس از مشاهده پیام 
با بیمار تماس می گیرد و نیازش 
می کنــد  صحت ســنجی  را 
و اگــر مشــکلی نبــود از طریــق 
مکان یابــی که روی اپلیکیشــن 
وجود دارد، بــرای ویزیت بیمار 
اقدام می کنــد و پس از ویزیت، 
پرونده بالینی بیمار را به صورت 

الکترونیکی پُر می کند.
تعرفه هــای مشــخصی کــه از 
طرف ما اعــالم می شــود هم در 
حضور بیمــار روی اپلیکیشــن 
بــه او گفتــه می شــود و ســایر 
یــق  نیازســنجی ها هــم از طر
تماس مستقیم با اپراتور انجام 

خواهد شد.

 در دوره کرونا کاربران 
در یک تغییــر رفتار مشــهود و 
بــه  اندازه گیــری،  قابــل 
پلتفرم های آنالین روی آوردند. 
این اتفاق را از زاویه دید سوژین 

چطور ارزیابی می کنید؟
در پیک های کرونا، رکورد روزانه ما 47 درخواست و رکورد 
ماهانــه مــا 1210 درخواســت بــود کــه بــار زیادی بــه دوش 
ما و پرســنل می گذاشــت؛ به همیــن دلیل مجبور شــدیم 
ســه پرســتار و دو پزشــک عمومی و همکاران دیگری را به 

مجموعه اضافه کنیم.
مجموعــاً پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه از چهــار هــزار 

درخواســتی کــه در شــش ماهه دوم ســال 1400 پوشــش 
دادیم، 1500 تا دو هزار درخواســت مربوط به کروناست و 
این ارقام، نکات درخور توجهی داشت؛ برای مثال متوجه 
شــدیم که آمار به طرز معناداری با مرگ ومیر کرونا ارتباط 

دارد، نه ابتالی به آن! 

 آیــا تاکنــون از پلتفرم هــای مشــابه 
پیشــنهادی دریافــت کرده اید یــا برای همــکاری با 

آنها پیشنهادی داده اید؟
روز اولی که می خواستیم سیستم سنتی را متحول کنیم، 
اولیــن پیشــنهادی کــه بــه دوســت مان دادم، این بــود که 
به سراغ مؤسســاتی برود که در دیگر نقاط کشور فعالیت 
دارند و سامانه ای که پیشنهاد کردم سامانه تیک طب بود 

و بعد آزمایش آنالین که از قبل فعالیت می کرد.
 ولی بــا هیچ کدام به تفاهم نرســیدیم و پیشــنهاد جذابی 
از ســوی آنها به ما داده نشــد. وقتی که خودمان سیستم 
جدیــد را راه انداختیــم، آن قــدر درگیــر درخواســت ها و 
توســعه خدمــات شــدیم کــه تالش هــای مــا برای توســعه 
در ابعــاد کالن یــا فــروش نرم افزار به شــرکت های مشــابه 

نصفه ونیمه ماند. 
مهم ترین کاری که کردیم، سه جلسه ای بود که با معاونت 
پرســتاری وزارت بهداشــت داشــتیم و نرم افــزار را معرفی 
کردیــم؛ تحت ایــن عنوان کــه اساســاً هوم کِر کشــور، برای 
تمام مؤسســه هایی کــه از وزارت بهداشــت مجــوز دارند، 
در بســتر این نرم افراز انجام شــود. توقعات ما هم چندان 
عجیب وغریب نبود؛ ولی ســازوکار لخت و خســته وزارت 

بهداشت عمالً ما را به جایی نرساند.
تصور ما این بــود که اگر نرم افــزار را برای وزارت بهداشــت 
پرزنت کنیم، غیرممکن است که به این نرم افزار نه بگوید! 

ولی هیچ استقبال خاصی نشد.

 مهم تریــن چالش هــا و مشــکالتی کــه 
پیش پای سوژین قرار دارد، چیست؟

یکــی از مشــکالت در حــوزه قانون گــذاری و بحــث 
تعرفه هاســت کــه به شــدت غیرواقع بینانــه اســت. مثــالً 
تعرفه ســال 1400 برای تزریــق عضالنی در خانــه، 22هزار 

تومان است.
تعرفه ها بیشــتر مشــابه بخــش دولتی مقرر شــده و هیچ 
مؤسسه ای قادر به رعایت آن نیست و این موضوع باعث 
شــده که هوم کِر به بــازار آزاد تبدیــل شــود؛ در صورتی که 
اگر تعرفه ای قانونی و واقع بینانه داشــتیم، می توانســتیم 
دســت خیلــی از ســودجویان را کوتــاه کنیــم. بــرای بخش 
فروش نرم افزار، چالش ها بسیار بیشــتر است؛ مثالً برای 
وزارت بهداشــت چیزی به نام پروپوزال وجود ندارد و باید 
نرم افــزار را حضوری تســت کنند و وقتــی نرم افــزار را برای 
تست می بریم، باید تست های امنیتی را هم انجام دهیم 
کــه فقط یــک تســت امنیتــی نرم افزارهــای پزشــکی، 150 
میلیون تومان هزینه دارد و کلی هزینه دیگر که در نهایت 
اصالً معلوم نیست وزارت بهداشت خریدار این نرم افزار 
باشد یا نه؟! به همین دلیل عمالً این کار خودکشی است.

عباس عین علی 

abbas.einali 
@gmail.com

معقول بتوانید در شهرســتان یک محصــول از جنس 
پایتخت داشته باشید، فوق العاده است؛ به ویژه اینکه 
کردســتان چــون صنایــع بــزرگ نــدارد، برنامه نویســان 

زیادی دارد.
اما شهرســتانی بودن از زاویه دیگر فاجعه اســت؛ مثالً 
اگر پروژه طب یاد ما در تهران بود، از نظر دسترسی هایی 
که ما به اســاتید داریم، ســهولت در تولید محتوا، نظر 
تعداد دانشجویی که آنجا وجود دارد، باعث می شد که 

پروژه بیشتر دیده شود.
درباره پارک علم وفناوری باید بگویم که ما در شهرستان 
تجارب خیلی خوبی داریم و پارک شهرستان را نسبت 
به مراکز رشــد ترجیــح می دهیم، به این علــت که پارک 
از یــک اکوسیســتم فنی مهندســی آمــده که دیدشــان 
نســبت بــه ایــن مســائل خیلــی بازتــر، واقع بینانه تــر و 
ریســک پذیرتر اســت. درحالی کــه در مرکز رشــد علوم 

پزشکی، بیشتر ادای پارک را درمی آورند.

 سیســتم و فراینــد درمــان به شــدت دولتــی اســت و 
به هیچ وجــه کشــش خالقیت های بــازار آزاد را نــدارد و 
همین سیستم باعث می شــود کارمندان، کارشناسان 
و پروژه هایــی از آن جنس باال بیایند که ریســک پذیری 

را کاهش می دهد. 
ما در مرکز رشد سالمت اســتان، مثل وزارت بهداشت 
بیشتر درگیر کاغذبازی هستیم، ولی پارک علم وفناوری 

به این شکل نیست.

مهم ترین کاری که 
کردیم، سه جلسه ای 

بود که با معاونت 
پرستاری وزارت 

بهداشت داشتیم. تحت 
این عنوان که اساسا 
هوم ِکر کشور، برای 
تمام مؤسسه هایی 

که از وزارت بهداشت 
مجوز دارند، در بستر 
نرم افراز ما انجام شود. 
ولی سازوکار لخت و 

خسته وزارت بهداشت 
عمال ما را به جایی 

نرساند

REVIEWبررسی

 بازار مراقبت های بهداشتی 
خانگی

محرکها،فرصتها
وچالشها

بازار مراقبت های خانگی یکی از بازارهای 
جذاب آینده اقتصاد سالمت است. این 
حوزه از سالمت می تواند شکل مؤثری از 
مراقبت را فراهم سازد و تجربه دوره کرونا 

هم اثربخشی آن  را نشان داده است.

 محرک هــا: رشــد ســریع 
و  جمعیــت ســالمندان 

افزایش بروز بیماری های مزمن
از آنجــا کــه جمعیت ســالخورده بیشــتر 
مستعد ابتال به بیماری های مزمن است، 
رشد این بخش از جمعیت باعث افزایش 
تقاضــا بــرای مراقبت هــای بهداشــتی و 
افزایــش چشــم گیر فشــار بــر دولت هــا و 
سیســتم های بهداشــتی می شــود که به 
نفع بازار مراقبت های بهداشــتی خانگی 
است. مراقبت های بهداشتی خانگی، نیاز 
به حضور در بیمارستان و زمان و هزینه ای 
را کــه صــرف رفت و آمــد بــرای مراجعــه به 
متخصصــان پزشــکی می شــود، کاهش 

می دهد.

 فرصت ها: افزایش تمرکز 
بر سالمت از راه دور

پزشکان مراقبت های بهداشتی خانگی 
بــه دلیــل امکانــات تله مدیســن، حتــی 
زمانی که از نظر فیزیکی در آنجا نیستند، 
همچنــان می تواننــد تأثیــر بگذارنــد. 
تله مدیســن این امکان را فراهم می کند 
تا بیمــار به طور مــداوم تحت نظر باشــد 
و بحران هــای آینــده قبــل از وقــوع آنهــا 
پیش بینی شود. نظارت از راه دور بیمار، 
خدمات پزشــکی مجــازی، بهداشــتی و 
آموزشی همه در حوزه سالمت از راه دور 

گنجانده شده است. 

 چالش ها: پوشش بیمه ای 
محدود/ نیروی انسانی

در اکثــر کشــورها خدمــات مراقبت های 
پوشــش  تحــت  خانگــی  بهداشــتی 
بیمه قــرار نمی گیرنــد. بیمه ها هــم برای 
تجهیــزات مــورد اســتفاده بــرای نظارت 
از راه دور، تله متــری، توان بخشــی یــا 
نظارت چند پارامتری هزینه ای پرداخت 
نمی کند. همچنین پیش بینی می شــود 
نیروهــای کادر پزشــکی و پرســتاری 
متخصــص کــه درمان هــای خــاص را 
ارائــه می دهنــد نســبت بــه پرســتاران 
غیرمتخصص کمتر باشند و این بخش 

نیاز به تأمین نیرو خواهد داشت.
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GoTRG؛ یک شرکت 
لجستیک معکوس

پلتفرم 
 GoWholesale

راه اندازی شد 
لجســتیک  شــرکت  یــک   GoTRG
معکــوس پیشــرو اســت کــه پلتفــرم 
GoWholesale را راه انــدازی کــرده 
اســت. این پلتفرم جدیــد از داده هایی 
اســتفاده می کنــد تــا خرده فروشــان، 
را  و عمده فروشــان  تولیدکننــدگان 
متقاعــد کنــد کاالهــای عمده فروشــی 
جدیــد، استوک شــده و مــازاد را بخرند 

و بفروشند.
GoWholesale بــا ارائــه قیمت هــای 
تجــارت  رشــد  لطــف  بــه  و  شــفاف 
الکترونیــک، همه گیــری کوویــد 19 و 
بازار بازگشت کاال در ســال 2022، 816 
میلیــارد دالر به خــود اختصــاص داده 

است.
GoWholesale ادعــا می کنــد اولیــن 
بــازار عمده فروشــی در جهــان اســت 
کــه شــفافیت کامــل را در ارائــه قیمــت 
دارد. مشــابه آنچــه »اســتوک ایکس« 
بــه مصرف کننــدگان در خریدوفــروش 
کمــک می کنــد،  کتانــی  کفش هــای 
GoWholesale  نیــز یــک رویکــرد 
واحد برای خریدوفروش عمده فروشی 
ارائــه می دهــد و بــه خرده فروشــان و 
تولیدکننــدگان اجــازه می دهــد از لوازم 
الکترونیکــی جدیــد و بازسازی شــده و 

سایر دسته ها استفاده کنند.
بــرای  همچنیــن    GoWholesale
خریــداران عمده فروشــی یــک تبــادل 
بازار با تجربــه خرید پیچیده و شــفاف 
ارائه می دهد. ضمن اینکه GoTRG از 
طریق پلتفــرم SaaS )نرم افزار به عنوان 
ســرویس( یک رویکرد ســه جانبه برای 
کمــک بــه خرده فروشــان اتخــاذ کــرده 
اســت. این پلتفــرم یــک نرم افــزار برای 
مدیریت بازگشت اســت که به بررسی 
مســیر قرارگیــری بــرای هــر کاال کمــک 
می  کنــد و اقــام فــردی را در جهتــی که 
باالترین ارزش فروش مجدد را بازیابی 

 کند، در نظر می گیرد.

INTRODUCTIONمعرفی

 به بهانه ورود موتورهای برقی به ناوگان شرکت ملی پست پرسیده ایم
چرا چنین امکانی در اختیار شرکت ها و استارتاپ ها قرار نگرفته است؟

 جای خالی پست سبز
 در ناوگان لجستیک خصوصی

پســت ســبز یکی از روش هــای مهــم بــرای جلوگیــری از 
آالیندگی در دنیاســت. در روزهای نه چنــدان غریبی که 
هوای تهران به ندرت تجربه روزهای پاک و سالم داشته، 
انجام حــدود 20 میلیون ســفر در روز رقم باالیی اســت. 
بنابرایــن رونمایــی از موتورهای برقی جهت اســتفاده در 
لجســتیک شــهری شــرکت پســت، اتفاق خوشــایندی 

است که رقم خورده است.
نــاوگان  از  رونمایــی  شــاهد   1401 بهمــن  یکــم 
موتورسیکلت های برقی ای بودیم که قرار است جایگزین 
موتورهای بنزینی در ناوگان شــرکت پســت شــوند و این 
امکان کــه در آینده حداقــل تردد 40 درصد از ســفر های 
داخــل شــهری در تهــران بــه وســیله دوچرخــه معمولی 

و برقــی، اســکوتر برقــی و موتورســیکلت برقــی انجــام 
شــود، کمک بزرگی به کاهــش آلودگی هــوا خواهد کرد و 
برنامه ریزان و مسئوالن شهری می توانند روی آن تفکر و 

برنامه ریزی گسترده داشته باشند.

 ماجــرای موتورهــای برقــی پســت دقیقــاً 
چیست؟

در فاز اول قرار اســت ۵00 دســتگاه موتورســیکلت برقی 
وارد ناوگان موتوری پســت شــود که 90 دســتگاه آن یکم 
بهمن و ۳00 دســتگاه تا پایان سال و 100 دســتگاه اوایل 

سال آینده وارد ناوگان می شود.
بعــد از آن نوبت بــه نــاوگان ماشــینی و جایگزینــی آن با 

ناوگان ماشینی پســتی برقی می رسد. در ناوگان عریض 
و طویــل شــرکت پســت تعــداد 1۵69 کامیــون پســتی و 
۵۳00 موتورسیکلت پستی با 10 هزار نفر نیروی انسانی 
مشــغول به کارند و ایــن جایگزینی شــاید بتواند تأثیری 
بر هــوای آلــوده شــهر و برداشــتن غبــار از چهره آســمان 
تهــران داشــته باشــد! در حالی کــه هر ســفر نامه رســان 
بــه طــور متوســط از 200 نفــر ســفر جلوگیــری می کنــد، 
این عدد در شــهر تهران بالغ بر ۳00 نفر ســفر را کاهش 
می دهد. البته این ظرفیت دیده شــده که تعــداد ناوگان 
موتورســیکلت های برقــی ای کــه تحویــل شــود بــه 7۵0 
دســتگاه موتور برقــی افزایش یابــد. ایــن تفاهم نامه بین 
شــهرداری، شــرکت پســت، وزارت ارتباطــات و ســازمان 

استراتژی جدید بزرگراه 
الکترونیکی بریتانیا در دست 

یک استارتاپ متاورسی

هادین در 
بزرگراه های بریتانیا

هادین یــک اســتارتاپ مســتقر در لنــدن اســت که در 
زمینه زیرســاخت های متاورســی فعالیت می کند. این 
اســتارتاپ روی یــک پــروژه نوآورانــه بــه نــام دوقلوهای 
دیجیتــال کار می کنــد کــه توانســته از مرکــز نــوآوری و 
پژوهــش بریتانیــا بودجــه دریافــت کنــد. الزم بــه ذکــر 
اســت که عــاوه بــر هادین، کاتاپولــت کانکتد پلیســز، 
یک شتاب دهنده ارتباط شهری پیشرو در بریتانیا، بر 
این پروژه نظــارت دارد.  دوقلوهای دیجیتال ســه بعدی 
هادین مدل های سه بعدی جاده ها و داده های لحظه ای 
بزرگراه ها را بــه هیئت های مدیریــت راه ارائه می دهند. 
در واقع این دوقلوهــا نمودارهایی را ایجــاد می کنند که 
می توانند ترافیک خودروها را شبیه ســازی کرده و آنها 

را بــا وضعیــت زیرســاخت ها تطبیــق دهنــد. جزئیاتی 
کــه دوقلوهــای دیجیتالــی فراهــم می کننــد، می توانند 
بــه  به روزرســانی بزرگراه هــای بریتانیا کمــک کنند. این 
دوقلوهــا دو کابل هســتند کــه در بــاالی خطــوط تراموا 
نصب می شوند و بزرگراه های الکتریکی ایجاد می کنند. 
کامیون های سنگین برقی در تمام مسیر به این کابل ها 
متصل و از این طریق شــارژ می شــوند. کریــس آرتورز، 
معاون نــوآوری هادین توضیــح می دهــد: »بزرگراه های 
الکتریکــی در کالیفرنیــا، آلمــان و بریتانیــا در حــال 
آزمایش هستند، اما دانش مربوط به چگونگی کارکرد 

آنها بسیار محدود است.«
وقتی در مورد متاورس صحبت می کنیم، در واقع به هر 
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محیــط زیســت منعقــد شــده  و قبــل از اجــرای طــرح به 
صورت گسترده، طرح پایلوت آن نیز انجام شده است.

بخشــی از تأمیــن مالــی خریــد موتورهــای برقی شــرکت 
ملی پست توسط بانک قرض الحســنه مهر ایران انجام 
شــده اســت. این بانک در چهارچوب طرح حمایتی، ۵0 
میلیــون تومــان وام قرض الحســنه پرداخــت می کند که 
بازپرداخت آن نیز 60 ماهــه خواهد بود. تاکنون ۵0 فقره 
وام توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران پرداخت شده 
و رونــد پرداخت وام بــرای خریــد موتور برقی توســط این 
بانک ادامه دارد. همچنین این موتورسیکلت های برقی 
توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی تولید شده است. 
این موتورها با باتری سوآپ حرکت می کنند و الزم نیست 

راکبان هر دفعه موتورسیکلت هایشان را شارژ کنند.

 ســهم خصوصی هــا از لجســتیک ســبز 
چیست؟

واگــذاری ایــن موتورســیکلت ها در ظرفیــت 
خالــی نــاوگان بخــش خصوصی لجســتیک 
با امکانات و تســهیاتی که در باال ذکر شــد، 
امــری اســت کــه می تــوان روی آن فکــر کــرد. 
علــی حســینی، مدیرعامــل شــرکت لینــک 
می گویــد:  ایــن خصــوص  در  اکســپرس 
»واگــذاری موتورســیکلت های برقــی اگــر در 
قالــب تســهیات بانکی مناســبی بــه بخش 
خصوصــی انجــام شــود، اتفاقــات خوبــی در 
ایــن صنعــت رقــم خواهــد خــورد. چــه آنکه 

کشــورهای زیــادی در دنیــا که حتــی مشــکل آلودگی در 
کان شهرها را ندارند، زودتر از اینها به این فکر افتاده اند 
که در بخش لجســتیک عمومــی و خصوصــی از ناوگان 
موتورســیکلت و حتــی خودروهــای برقــی بــدون کربــن 
استفاده کنند و حتی بخش عمده ای از ناوگان خودرویی 
خود را کــه اغلب شــامل حال خــودروی ون می شــود، به 

صورت الکتریکی درآورده اند.«
وی افــزود: »در ایــران ایجــاد زیرســاخت هایی کــه بــرای 
موتورســیکلت های برقــی مناســب باشــد، مهم تــر از هر 
چیز است زیرا اگر مشکل شارژ باتری، تعمیر و نگهداری 
و مکانیک این موتورها یا خودروها و... فراهم شده باشد، 
کمک بسیار زیادی به هوای پاک در تهران و کان شهرها 
خواهــد کــرد و ایــن چیزی نیســت که بر کســی پوشــیده 

باشد.«
حسینی تأکید کرده بســیاری از شرکت های لجستیکی 
در بخــش خصوصــی قطعــاً از ایجــاد چنیــن امکانــی 
اســتقبال خواهند کــرد. به شــرط آنکه زیرســاخت های 
آن نیز مهیــا باشــد. وی خاطرنشــان کرد: »شــرکت های 
لجســتیکی ای که نــاوگان تملیکــی دارنــد می توانند این 
امکان را در اختیار ســفیران خود قرار دهند که به شــرط 
تملیک به راکبــان، موتورهای برقی را در اختیار ســفیران 

قرار دهند.«

 هــر موتــوری بــه کار لجســتیک پســتی 
نمی آید

ناوگان لجســتیک بــا توجه بــه اینکه یــک نــاوگان باربری 
محســوب می شــود و اغلب اوقات راکبان به جای تحویل 
یک بسته، چندین بسته را پیکاپ و دلیوری می کنند، این 
مســئله که این موتورها گنجایش نصب باکس را داشــته 
باشــند، موضــوع دیگری اســت که بــا وحید اســماعیلی، 

مدیرعامل پست تعارف مطرح کردیم.
او در این خصــوص می گوید: »تجربه ای که ما داشــته ایم 
و قبــاً راکبان ما بــرای خریــد اقدام کــرده بودند، ایــن بوده 
کــه موتورهای برقــی قابلیــت نصب باکــس ندارنــد. ما در 
ســرویس هایی کــه بــه راکبــان بــار را می ســپاریم، معموالً 
چندین بسته در ابعاد کوچک و بزرگ را به آنان می دهیم 
و اگر باکس روی موتورها نصب نشــود، عماً این موتورها 
بــرای ســرویس های غیــر آندیمنــد مناســب 
نیســت.« وی می افزایــد: »این موتورهــا برای 
اسنپ یا الوپیک که حدوداً در مجموع 20 هزار 
موتورســیکلت در اختیــار دارند و از ســرویس 
آندیمند استفاده می کنند، مناسب تر است. 
زیرا این سرویس ها در هر مسیر، تک مرسوله را 
حمل می کنند و اغلب به دلیل تردد بیشتر در 
مناطق پرتراکم و پر ترافیک شهری، آالیندگی 
بیشــتری نیــز از لحــاظ صوتــی و هــوا ایجــاد 
می کنند.« به عقیــده او اگــر برنامه ریزی برای 
بخش خصوصــی انجــام شــود، بــه دلیــل تعداد بیشــتر 
راکبانی کــه ناچارند بــرای هر ســرویس در نقــاط مختلف 
شــهر تردد کنند، بهتر است روی بهســازی ناوگان این دو 

شرکت انجام شود.

 برقی شدن پست
 یک آرزوی دست یافتنی؟

اهمیت سبز کردن حمل و نقل پســتی در کشور بر کسی 
پوشــیده نیســت. اما به نظر می رســد صرفــاً بــا تأکید بر 
نقش دولتی ها در این صنعت نتــوان در این زمینه کاری 
پیش برد. اگرچه مدیرعامل شــرکت ملی پست با اشاره 
به اینکه سرانه پســتی در کشور ما بســیار کمتر از سایر 
کشورهاست، گفته سرانه پستی در کشور آمریکا 1200، 
اتحادیه اروپا 900 اما در کشور ما 20 است و روزانه حدود 
20 میلیون ســفر در کان شــهر تهران انجام می شــود که 
امکان تردد 40 درصد از این ســفر ها به وسیله دوچرخه 
معمولــی و برقــی، اســکوتر برقــی و موتورســیکلت برقــی 
ممکن است. اما برای توسعه این بازار باید نقش و البته 
سهم خصوصی ها را بیش از گذشته در نظر گرفت. حتی 
وقتی قــرار اســت موتورهای برقی بــه خیابان هــای تهران 

بیایند، نمی توان آنها را نادیده گرفت.

 OTIVراه آهن قاره اروپا به اتوماسیون 
در شبکه های خود مجهز می شود

سرمایه گذاری قاره سبز بر حمل و نقل سبز

REPORTگزارش

 راه آهن قاره اروپا در حال بررسی استفاده 
از اتوماسیون OTIV در شبکه های خود 
است. به دنبال رهبری انقاب هوش مصنوعی در 
 OTIV سفرهای ریلی، بلژیک مجموعه شبکه های

را گسترش می دهد.

 بــه لطــف مــوج جدیــدی از حســگرها، 
دوربین ها و نرم افزارهای هوشمند که قرار 
است ناوبری مسیرهای بیشتری را بر عهده بگیرند 
و رویه های سیگنالینگ را که برای تثبیت ترافیک 
ریلی استفاده می شوند، ساده سازی کنند، راه آهن 
خــودران هــم در بخــش مســافر و هــم در بخــش 

حمل ونقل بار مختل می شود.

 اســتارتاپ OTIV کــه از ســال 2020 در 
شهر گنت در بلژیک فعالیت می کند، در 
 Deutsche Bahn، کنــار شــرکت های آلمانــی
 NS و ProRail فرانسه و اپراتورهای هلندی  SNCF
Dutch Railways و... در حال ایجاد نشان خود 
با اپراتورهای ریلی قاره ای بوده  و این همکاری ها به 
نوآوری های چشــم گیری منجر شــده  است. برای 
 OTIV هوش مصنوعی تشخیص شیء  NSمثال
را آزمایش کرده  و به اپراتــور اجازه می دهد حرکت 
قطــار را در محوطه های جمع آوری بــه طور مؤثرتر 

تنظیم کند.

 Betuweroute، اپراتــور حمل ونقــل 
ســنگین آلمانــی - هلندی، ماه گذشــته 
شریک OITV شد. این شرکت می خواهد هوش 
مصنوعــی را در مناطــق هلنــدی شــبکه بــار خود 
معرفــی کند؛ شــبکه ای کــه به طــور کامــل از بندر 
روتــردام تا مناطق صنعتــی در روهر امتــداد دارد.

OITV  در حــال حاضر یک مجموعــه جمع آوری 
کمک مالی با اندازه نامشخص را اعام می کند که 
 SHIFT توسط دو سرمایه گذار در بِنِلوکس، یعنی
Invest مســتقر در آمســتردام و Finindus در 

گنت رهبری می شــود. بنلوکس نام یک اتحادیه 
همکاری در اروپا شامل کشورهای بلژیک، هلند و 

لوکزامبورگ است.

 همچنیــن صنــدوق ســرمایه گذاری 
imec. وimec  مؤسســه تحقیقاتــی

istart که قباً از OTIV حمایت کرده  بود، در این 
ســرمایه گذاری شــرکت می کنــد.OTIV  پــس از 
جمع آوری کمک مالــی قصد دارد فنــاوری اصلی 
خود را بــا هدف افزایش آزمایش های اتوماســیون 
اصاح کند و تعداد کارمندان خود را در مرکز گنت 

افزایش دهد.

 حمل ونقــل ریلــی جایگزیــن تمیزتــری 
نسبت به حمل کاال از طریق جاده یا دریا 
در نظر گرفته می شــود، اما با توجه به همپوشانی 
خطوط ریلی با قطارهای مســافربری، تخصیص 

بهتر منابع از طریق اتوماسیون مد نظر است.

 ســم دو اســمت، یکــی از بنیان گــذاران  
OTIVاظهــار داشــت: »ما از شــراکت با 
SHIFT Invest و Finindus در مأموریــت خــود 
برای رهبری انقاب مستقل در راه آهن هیجان زده 
هستیم و به OTIV اجازه می دهیم فناوری اصلی 
خود را بیشتر توسعه داده و تیم را گسترش دهد. 
این کار به مشتریان ما این امکان را می دهد که از 

بهره وری و دستاوردهای ایمنی بهره مند شوند.«

 OTIV روئل کالبوت، مدیر سرمایه گذاری
در Finindus نیز می گوید: » OTIVخود 
به سرعت به یک بازیکن مرجع در فناوری راه آهن 
مستقل تبدیل می شود. یک محصول ONE در 
حال حاضر روزانه در راه آهن های صنعتی استفاده 
می شــود. ایــن تیــم بــا تخصــص فنی خــود مــا را 
متقاعــد کــرد و خوشــحالیم کــه از برنامه هــای 

بلندپروازانه آنها حمایت می کنیم.«

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com

پل مبتنی بر فناوری اشــاره می کنیم که اشیای فیزیکی 
و قلمروهای دیجیتال را بــه هم متصل می کند. در مورد 
دوقلوهــای دیجیتــال می تــوان گفــت نمایــی از تحــول 
دیجیتال هستند که محیط های واقعی را به یک فکس 
دیجیتالی یا مبتنی بــر داده منتقل می کننــد و در طول 
زمان بــه تکامل خــود ادامــه می دهنــد تا به شــکل یک 
ماکت مجازی ســه بعدی کامل ظاهر شــوند. آرتــورز در 
این باره می گوید: »ما بــاور داریم جهان های متاورســی 
می توانند با شبیه سازی به ما در درک الگوها و رفتارهای 
ترافیکــی در دنیــای واقعــی کمک کننــد و به ســؤاالت و 

ابهامات ما در طراحی زیرساخت ها پاسخ دهند.« 
الکســاندر وودن، مدیــر اجرایــی  کاتاپولــت کانکتــد 

پلیســز می افزاید: »ما از همکاری با هادیــن هیجان زده 
هستیم و از دانش خود در راستای مقابله با چالش های 
دوقلوهای دیجیتال اســتفاده کنیــم. دانش تخصصی 
منحصربه فــرد شــرکت مــا بــا انتقــال هــاب دوقلوهــای 
دیجیتال بــه  کاتاپولــت کانکتد پلیســز در آوریــل 2021 
تقویت شد. ما از هادین حمایت می کنیم و قصد داریم 
پیشنهاد ساخت یک بخش جدید در حمل ونقل کشور 
را بدهیم که کامــاً بــرای دوقلوهای دیجیتال باشــد. در 
واقع می خواهیم از ساخت یک بزرگراه الکترونیکی برای 

دوقلوهای دیجیتال حمایت کنیم.« 
الزم به ذکر است هاب دوقلوهای دیجیتال قبل از انتقال 

به  کاتاپولت، در دانشگاه کمبریج مستقر بود.
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گفت و گو با احمد واشقانی فراهانی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
خطرپذیر اسمارت آپ؛ او معتقد است استارتاپ ها برای جذب سرمایه الزم 

است روی زنجیره ارزش بازیگران سنتی متمرکز شوند
سرمایه گذاری خطرپذیر روز به روز در حال ضعیف و الغرتر شدن است. به دلیل مشکالت تحریم، بی ثباتی اقتصاد و رگوالتوری و... سرمایه گذاران جهانی به سرمایه گذاری روی 

کسب و کارهای ایرانی عالقه ای نشان نمی دهند و سرمایه گذاران ایرانی هم به همین دالیل و میزان تورمی که تولید را خالی از معنا می کند، تا حدود زیادی پا پس کشیده اند. در چنین 
شرایطی شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر اسمارت آپ همچنان به دنبال راه هایی است که بتواند مانند سال های گذشته در این حوزه ایفای نقش کند. کسب و کاری که در یک سال 

و نیم گذشته روی 14 استارتاپ سرمایه گذاری کرده، حاال به دنبال راهکارهای جدید است. احمد واشقانی فراهانی، مدیرعامل اسمارت آپ می گوید بازیگران سنتی که صاحبان 
هلدینگ های معظم هستند، می توانند نقش مهمی در زمینه سرمایه گذاری روی استارتاپ ها ایفا کنند، به این شرط که استارتاپ ها بتوانند کسب و کار خود را روی زنجیره ارزش این 

هلدینگ ها تعریف کنند. فراهانی در گفت و گوی پیش رو از وضعیت حال حاضر سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران می گوید و آینده ای که در انتظار فعاالن اکوسیستم استارتاپی است.

 سرمایه در دست
بازیگران سنتی است

وضعیت اقتصادی مفهوم 
استارتاپ را بی معنا کرده 

است

در جست و جوی 
سرمایه

تــا پیــش از آنکــه اختــاالت اینترنتــی 
چند ماه اخیر اتفــاق بیفتــد و نرخ دالر 
با سرعت سرســام آوری رشــد روزافزون 
داشته باشد، سرمایه گذاری خطرپذیر 
در کشور کج دار و مریز در حال طی کردن 
مســیر خــود بــود. هرچنــد شــوک های 
اقتصــادی چنــد ســال گذشــته باعــث 
شده بود بسیاری عطای سرمایه گذاری 
در ایــن فضــا را بــه لقایــش ببخشــند، 
امــا همچنــان افــرادی بودنــد کــه مــی 
توانســتند با هوشــمندی و تیزبینی در 
این اوضاع آشفته، از سرمایه گذاری در 
این بازار ســود ببرند. امــا اتفاقات چند 
وقت اخیر، تصمیمات آنی رگوالتوری و 
محدود کردن بیش از پیش اکوسیستم 
باعــث شــده دســت و دل بســیاری از 
کســانی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت 

داشتند، بلرزد. 
اســمارت آپ از معــدود مجموعه هایــی 
اســت که سال هاســت در اکوسیســتم 
نــوآوری و در حــوزه ســرمایه گذاری 
خطرپذیــر فعالیــت می کنــد. بــه گفته 
احمــد واشــقانی فراهانــی، مدیرعامــل 
اســمارت آپ، آنها توانســته اند زنجیره 
فعالیــت خــود را کامــل کننــد و در چند 
مــورد خــروج کامــل و در مــواردی خروج 
جزئی از کســب و کارهایی کــه روی آنها 
ســرمایه گذاری کرده انــد، داشــته اند. 
این به معنای آن اســت که اسمارت آپ 
به درســتی کار می کنــد و مســیری که تا 

اینجا طی کرده، اشتباه نبوده است.
می گویــد  فراهانــی  حــال  ایــن  بــا 
ســرمایه گذاری خطرپذیر بــا آن مفهوم 
قدیمــی بــه دلیــل رشــد تــورم و افزایش 
نــرخ دالر در حال کوچک شــدن اســت 
و توصیــه می کنــد اگــر کســب و کارها 
می خواهنــد جــذب ســرمایه داشــته 
باشند، مدل فعالیت خود را روی زنجیره 
ارزش شــرکت های بــزرگ و هلدینگ ها 
تعریف کنند. او معتقد است در آینده 
نزدیــک شــاهد ایجــاد سی وی ســی در 
ایــن هلدینگ ها خواهیم بود و بخشــی 
از وظیفه اســمارت آپ را ایجاد ذهنیت 
درســت برای این سی وی ســی ها و ارائه 
خدمــات مدیریــت ســرمایه تعریــف 
کــرده اســت تــا آنهــا تجربــه خوبــی از 
ســرمایه گذاری روی ایــن فضــا داشــته 

باشند و فعالیت شان ادامه دار باشد.
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شما مدت هاست در اکوسیستم نوآوری 
فعالیت دارید و شاهد فراز و فرودهایش بوده اید. به 
نظــر می رســد امــروز در نقطــه ای ایســتاده ایم کــه 
اکوسیســتم در حــال پوســت اندازی اســت. نقــاط 
مثبت و منفی تغییراتی که در 10 سال گذشته روی 
داده، چه می دانید؟ استراتژی کسب و کارها با توجه 

به این تغییرات چه باید باشد؟

این گزاره بســیار مطرح شــده که اکوسیستم اســتارتاپی در 
ایران نوپاست و نمی توان از آن انتظارات یک اکوسیستم بالغ 
را داشت. برای همین فکر می کنم اولین مسئله گام برداشتن 
در مسیر بلوغ است. شاید در حال حاضر بگویند استارتاپ 
باکیفیت کم شده، ولی واقعیت این است که استانداردهایی 
ذهنی برای بنیان گــذاران به صــورت کلی ایجاد شــده و آنها 
دارند با فضای واقعی تری دســت و پنجه نرم می کنند. دیگر 

فروش یک آینــده از جنس لباس پادشــاه نیســت، بلکه از 
جنس ایجاد ارزش است. در ابتدا اکوسیستم فضای بازتری 
داشت و احتمال موفقیت بسیاری از استارتاپ ها باال بود، اما 
در حال حاضر رقابت جدی تر است و مجموعه های بیشتری 
در حال فعالیت هســتند. به عاوه مشــتری کــه در انتهای 
زنجیــره ارزش ایســتاده، قــدرت خریــد کمتر و ســبد خرید 
کوچک تری دارد. بنابراین رقابت دشــوارتر می شود. حسن 

عکس:حامدکریمزاده



این اتفاق به این است که تیم ها از نظر ذهنی بالغ تر می شوند، 
ولی از سویی دیگر احتمال موفقیت هم در حال کاهش است.

چرا؟
 ،B2C نگاه کنیم، چه B2B به خاطر کوچک شدن اقتصاد. چه
در انتهــا مصرف کننــده در حال کم شــدن اســت. گزینه هایی 
که مشتری حاضر اســت انتخاب کند، کاهش می یابد و تنها 
نیازهای اصلــی پابرجــا می مانند. از ســویی دیگر انتظــار ورود 
جریــان مالــی بین المللــی در ابتــدای کار اکوسیســتم بســیار 
بیشــتر بود و در حال حاضر نســبت به ورود این جریان مالی 
امیدی وجود ندارد. کمااینکه مدت هاست هیچ پولی وارد ایران 
نشده است. این یک چالش بسیار بزرگ است و به این معنی 
است که شما به عنوان استارتاپ ظرفیت توسعه بین المللی و 
دســتیابی به معنای واقعی اسکیل را از دســت می دهید؛ زیرا 
سرمایه بین المللی و دســت  یافتن به بازار بین الملل است که 
می تواند به ظرفیت اسکیل یک اســتارتاپ معنا دهد. به طور 
کلی باید دو وجه اصلی وجود داشــته باشد تا به کسب و کاری 
نام اســتارتاپ اطاق شــود؛ یکی فضای ابهام اســت و دیگری 
ظرفیت اسکیل کردن. فضای ابهام برای استارتاپ های ایرانی 
پابرجاســت و حتی چنــد برابر بزرگ تــر هم شــده، ولی فضای 
اســکیل کردن چندین برابر کوچک تر شــده اســت. این باعث 
می شــود معنای اســتارتاپ کمرنــگ شــود و کســب و کارها به 
سمت SME شدن تمایل پیدا کنند. اکنون یکی از پارامترهای 
فریبنده این است که مجموعه های صنعتی و بازارهای سنتی 
درخواست ورود به این بازار را دارند. این یک جریان مالی جدید 
اســت که شــاید بتوان گفت به ســمت فضای ســرمایه گذاری 
خطرپذیــر در حــال حرکت اســت، ولی بــاز هم اعــداد چندان 
جذابــی در کار نیســت و ســهم ســرمایه گذاری خطرپذیــر از 
کل ســرمایه گذاری ها برای توســعه کســب وکار در بســیاری از 

مجموعه های سنتی بسیار کوچک است. 
در انتهــا می تــوان گفت ماهیت اســتارتاپ در حــال تضعیف 
است و این مسئله برایند کم شــدن احتمال اسکیل و کاهش 
پول اســت که این دومی جوابی بــرای آن بعد ابهام اســتارتاپ 
بود و می توانست فضای کشف و شهود را به استارتاپ بدهد. 

 چیزی که در این دوران می بینیم، این است 
که عالقه سرمایه گذاران خطرپذیر به سرمایه گذاری در 
کسب و کارهای کوچک و راندهای ابتدایی کاهش یافته 
است. احتماالً بخشی از آن به دلیل ناپایداری شرایط 
اقتصــادی و رگوالتوری باشــد کــه ســرمایه گذار را ملزم 
می کند در کســب و کاری و در مرحله ای سرمایه گذاری 
کند که در عرض یکی، دو ســال بازدهی داشــته باشد. 
شما برآوردتان چیست؟ چنین مسئله ای چه تأثیری بر 

اکوسیستم استارتاپی خواهد گذاشت؟
به طور کلی هر نوع رشدی سیری دارد. شما زمانی که نقطه صفر 
و نطفه اولیه را حذف کنید، به تبع آن در سال های آینده هیچ 
چیز بالغی نخواهید داشت. با کم شدن سرمایه گذاری که خود 
علت است و معلولش کم شدن استارتاپ های کوچک است که 
تاشی برای ساخت آینده دارند، ما هفت سال دیگر استارتاپ 
بزرگی هم نخواهیم داشت، زیرا صف اول در حال حذف شدن 
اســت و بدون زاد و ولــد فرد بالغی بــه وجود نمی آیــد. بنابراین 

اولین تبعات چنین رویکردی همین است.
واقعیــت این اســت کــه هرچه شــفافیت آینــده کمتر باشــد، 
احتمال اینکه بخواهید آینده بلندمدت تری را در نظر بگیرید 
و بر اساس آن اقدام کنید، کاهش می یابد. زمانی که منِ نوعی 
نمی دانــم چهار ســال دیگر کشــور در چه حــدودی از شــرایط 
اقتصادی اســت، طبیعتاً دنبــال گزینــه ای نمی روم که شــاید 
هفت سال دیگر نتیجه بدهد؛ بلکه به سراغ تیمی می روم که 
یکی، دو سال بعد می تواند بار بدهد. حرف شما درست است. 
سرمایه گذاران بیشــتر به دنبال مجموعه هایی هستند که در 
عمق دیدشان قرار بگیرد. البته با وجود اینکه ورود به ارلی استیج 
با منطق سرمایه گذاری در حال کاهش است، ولی بسیاری از 
مجموعه هایی که دوســت دارند در این بخش سرمایه گذاری 
کنند، اما دانش کافی ندارند، برای کاهش ریسک، سرمایه شان 

را به تعدادی سرمایه کوچک تبدیل کرده و روی استارتاپ های 
ارلی اســتیج ســرمایه گذاری می کنــد. امــا از آنجــا کــه هــدف 
مشخصی ندارند، اصوالً آورده خاصی هم از این سرمایه گذاری 

به دست نمی آورند. 

 بــه نظــر می رســد آرایــش وی ســی ها و 
ســرمایه گذاران خطرپذیر در حال تغییر است. از نظر 
شــما تغییــرات بــه چــه شــکل بــوده و در حــال حاضر 

کنشــگران ســرمایه گذاری خطرپذیــر چه 
کسانی هستند؟

می توانم بگویم مهم ترین مجموعه هایی که شاید 
در حال حاضر اشتیاق سرمایه گذاری دارند، همان 

بازیگران سنتی هستند.

 منظورتــان از بازیگــران ســنتی 
امثال ماموت است؟

ماموت البته در حوزه سرمایه گذاری از پیشگامان 
است، زیرا خیلی وقت است در حال سرمایه گذاری 
روی این فضاســت، ولی از نظــر کاراکتر هلدینگی 

بله، چنین مجموعه هایی که ریشه اقتصادی عمیقی دارند و 
انباشت سود عملیاتی داشته اند، به این سمت حرکت کرده اند 
که بهره ای از این انباشت ببرند. طبیعتاً یکی از انواع دارایی که 

می توانند روی آن سرمایه گذاری کنند، استارتاپ است. 
بنابرایــن، حــرف شــما درســت اســت و آرایــش تغییــر کــرده و 
آنها کــه از جنــس وی ســی بودنــد، فعالیت شــان کمتر شــده، 

زیــرا ایجــاد بازدهــی اقتصــادی در 
استارتاپ دشوار شده است. زمانی 
که شــما دارایی هــای متــورم دارید 
و تقریبــاً می تــوان گفــت در حــال 
حاضر هــر جنــس فاسدنشــدنی 
بــر اســاس رشــد تــورم و نــرخ دالر 
ساالنه 80 درصد بازدهی می دهد، 
با اســتارتاپ بایــد چــه کاری انجام 
دهید که 60 تــا 80 درصــد بازدهی 
داشته باشــید؟ منطقاً بهتر است 
همــان دارایی فاسدنشــدنی را نگه 
داریــد و 80 درصد بازدهــی خود را 

بدون دردسر داشته باشید. 
ایجاد بازدهی اقتصادی برای وی ســی ها بســیار ســخت شده 

و سی وی سی ها هم بیشتر به دنبال کشف و شهود هستند.

 سی وی ســی ها منظورتــان کــدام اســت؟ 
می توانید نام ببرید؟

بیشتر آنها در حال تأسیس هستند و در گفت و گوهایی که با 
هلدینگ ها می شــود، این را می شــنویم که ما هم می خواهیم 
سرمایه گذاری خطرپذیر انجام دهیم. وقتی می پرسیم چطور 
می خواهید این کار را انجام دهید، می گویند می خواهیم یک 
صندوق جســورانه سی وی ســی تأســیس کنیم. اگــر بخواهم 
مثالی از سی وی ســی بزنم، نمونه اش را ســکو که زیرمجموعه 
بانک پاســارگاد بود، می دانم. اصوالً آن دســته از شرکت هایی 
که زنجیــره ارزش بزرگی دارند، به ســمت سی وی ســی حرکت 

کرده اند. 

 اسمارت آپ با چه مدلی کار می کند؟
تا سال 1400 تمام ســرمایه گذاری های اســمارت آپ با سرمایه 
سهام داران بود. سهام داران اول افراد حقیقی بودند مانند امین 
پهلوان زاده، رضا باقری و ایمان عقیلیان. از جایی به بعد صندوق 
توسعه تکنولوژی )به مدیریت رضا زرنوخی( و صندوق توسعه 
فناوری های نوین )به مدیریت سید روح هللا میرامینی( به این 
مجموعه اضافه شدند و افزایش سرمایه ای داخل اسمارت آپ 
دادند. تمام سرمایه گذاری ها از همین طریق بود. از سال 1400 
ما یک صندوق سرمایه گذاری جسورانه و با ماهیت یک شرکت 
خصوصی ســهامی خاص طراحی کردیم که تا پیش از آن هم 

در این فضا این قالب وجود نداشت و نمی دانم االن هست یا 
نه. 14 ســرمایه گذاری یک ســال و نیم اخیر ما از طریق همین 

شرکت انجام شده است. 

بــرای   در حــال حاضــر چــه رقمــی را 
ســرمایه گذاری روی یــک اســتارتاپ در راندهــای اولیه 
مناسب می دانید و سرمایه ای که به استارتاپ ها تعلق 

می گیرد، چقدر است؟
میــزان فاصلــه بیــن رقــم تزریقــی ســرمایه گذار و 
واقعیــت مــورد نیــاز اســتارتاپ روزبــه روز در حال 
افزایش است و این اتفاق معلول فضای اقتصادی 
کشور است. زمانی که فضای اقتصادی ملتهب تر 
می شود و چشــم اندازها کوتاه تر، به تبع آن میزان 
پولی که ســرمایه گذار حاضر اســت در این جنس 
دارایی ســرمایه گذاری کند، کاهــش می یابد. پس 
میزان ورود سرمایه یا ثابت مانده یا حداقل افزایش 
دالری نداشته و با تورم پیش نرفته است. از طرفی 
هزینه هــای روزمــره زندگــی نیــز در حــال افزایــش 
است. در همان ابتدای سال با افزایش ۵7 درصدی 
درآمدهــا، میــزان هزینه کرد اســتارتاپ ها 70، 80 درصد رشــد 
یافت. در نتیجه اســتارتاپ ها در کمینه تریــن حالت، افزایش 
هزینه هــای 70، 80درصــدی را تجربــه کرده انــد. ایــن فاصله و 

واگرایی روزبه روز بیشتر می شود.
اما اینکه چه میــزان پولی کفــاف هزینه های یک اســتارتاپ را 
می دهد، واقعاً مبتنی بر استیج استارتاپ است. گمان می کنم 
یک اســتارتاپ با کمینه افراد برای 
یک ســال حــدوداً به یــک میلیارد 

تومان نیاز داشته باشد.

 منظورتــان بــرای یــک 
کســب و کار نوپاســت کــه گروهــی 

کوچک دارد؟
دودوتــا  حســاب  یــک  بلــه. 
چهارتاســت. بــرای یــک زندگــی 
معمول فرد باید حدود 20 میلیون 
تومان درآمــد داشــته باشــد. برای 
یک تیم پنج نفره این رقم می شود 
100 میلیون تومــان و در ســال یک 
میلیــارد و 200 میلیــون تومــان. در اکثــر اســتارتاپ ها میــزان 
هزینه کرد ماهانه بیش از 200، ۳00 میلیون تومان است. مگر 
در معدود تیم هایی که دو هم بنیان گذار و یک نیرو، کار را با هم 

پیش می برند که بنیان گذاران هم پولی برنمی دارند. 

 پولی که ایــن روزهــا از طرف ســرمایه گذاران 
پیشنهاد می شود، این رقم را تأمین می کند؟ 

این امــکان وجــود دارد. تنها جایی که شــما می توانیــد در این 
خصوص صحبت کنید، پری سید اســت که شتاب دهنده ها 
در اختیــار تیم هــا قــرار می دهنــد. بعــد از آن می توانیــد بــا 
ســرمایه گذاری قرارداد ببندید که ایــن رقم را تأمیــن کند. ولی 
عاقه سرمایه گذار به تأمین این مبالغ روز به روز کاهش می یابد. 

 پورتفوی اسمارت آپ در چه وضعیتی است؟
ما در یک سال و نیم اخیر از طریق »اسمارت فاند یک« اقدام به 
سرمایه گذاری کردیم. صندوقی تأسیس کردیم که AP 1۳ داشت 
و در آن مجموعه های مختلفی متشکل از چهار فرد حقیقی، 
دو هلدینگ ناموران و مشــفق و چند وی ســی مانند شناســا و 
بهمن و چند صندوق پژوهش و فناوری مثل صندوق دانشگاه 
تهران، صندوق شریف و صندوق توســعه تکنولوژی بودند. به 
این ترتیب یک صندوق ۵0 میلیــاردی ایجاد کردیــم و از طریق 
همین صندوق 14 سرمایه گذاری انجام دادیم. در این بازه بیشتر 
سرمایه گذاری های ما روی استارتاپ های B2B بود و بخش بزرگی 
از جنــس SaaS بودند. ما روی چند اســتارتاپ در حوزه کریپتو 
سرمایه گذاری کردیم. نسبت به حوزه باکچین خوش بین بوده 
و هســتیم و چند ســرمایه گذاری روی این موضوع داشــته ایم. 

سعی کرده ایم با نشانه گرفتن روندهای سال های آینده کشور 
سرمایه گذاری کنیم و نگاه مان آینده نگر باشد. پیش از این هم 
بیش از 20 ســرمایه گذاری داشــته ایم. در این مــدت هم خروج 
جزئی )Partial Exit( داشته ایم و هم خروج کامل )Exit(. یعنی 
در این مدت توانستیم تا حدودی چرخه پول را در اسمارت آپ 
تکمیل کنیم. همین االن در اســمارت آپ شــش خروج کامل و 
دو خروج جزئی داریم. یعنی ما از یک پورتفوی ۳۵تایی، هشت 
خــروج از انواع مختلــف را تجربه کرده ایم. برای همین ســیکل 
پول مان کامل بوده و از این موضوع خوشحال هستیم. االن هم 
به دنبال تأسیس فاند بعدی مان هستیم و داریم یک صندوق 
جسورانه بورسی بزرگ تر را طراحی می کنیم تا بتوانیم در سال 
آینده نیز سرمایه گذاری هایی داشته باشیم. به طور عموم حال 
هیچ استارتاپی خوب نیست و در پورتفوی ما هم به بسیاری از 
استارتاپ ها فشار آمده است. کماکان چالش ها جدی هستند 
که چالش امید را مهم ترین و جدی ترین این چالش ها می دانم 
که بسیار پررنگ است. اگر ما توسعه این کشور را در گرو فعالیت 
افرادی در نظر بگیریم که در حال حاضر حدود 1۵ ســال دارند، 
باید بدانیــم که نگاه ایــن افراد نوآورانه اســت و کســی به دنبال 
کارمندی نبوده و نیست. باید ظرفیت خلق را برای این افراد باز 
نگه داریم و اینها باید امیدی نســبت به خلق داشــته باشــند؛ 
خلق کردن کسب و کار و آینده ای که خودشان دوست دارند. االن 
بزرگ ترین چالش امید است که اگر این افراد امیدی نسبت به 

آینده نداشته باشند، چیزی هم خلق نخواهند کرد. 

 دو، ســه ســال آینده اکوسیســتم را چگونه 
می بینید؟

فکر می کنم باید چند سناریو را در نظر بگیریم. سناریوی اول 
ادامه همین مســیری اســت کــه داریــم در آن پیــش می رویم. 
با این روند، شــرایط بســیار ســخت است و ســخت تر خواهد 
شد. آنجا که شــاید یک مقدار بارقه امید وجود داشته باشد، 
جایی است که کســب و کارها و به طور اخص استارتاپ ها باید 
روی زنجیره ارزش شرکت های بزرگ متمرکز شوند. چون تنها 
جایی است که احتماالً دلیلی برای سرمایه گذاری وجود داشته 
باشــد. احتمــال اینکه یــک مجموعه بــزرگ در زنجیــره ارزش 
خود ســرمایه گذاری کند، بیشــتر اســت. منطق اســتراتژیک 
سرمایه گذاری اینجا بسیار قوی تر است تا اینکه در دارایی ای که 
ریسک باالیی دارد، سرمایه گذاری شود و مجموعه ها به دنبال 
بازدهی مالی باشند. برای بازدهی مالی می توانند جای دیگری 
سرمایه گذاری کنند. باید دلیلی برای سرمایه گذاری استراتژیک 
به آنها داد و اینجا جایی اســت که استارتاپ ها توانمندی این 
را دارند که زنجیره ارزش یک کسب و کار بزرگ را تحلیل کنند و 
آنجا ارزشــی خلق کنند و گزینه ای برای جذب سرمایه بیابند. 
شاید مهم ترین بخش ســرمایه گذاری خطرپذیر در سال آتی 
چنین موقعیت هایی باشــد و نگاه مــا هم همین اســت که در 
این نقطه بیش از پیش متمرکز شویم و به دنبال آن باشیم که 

بتوانیم ارزشی خلق کنیم.

به چه شکل؟
به این شکل که هلدینگ ها بتوانند به درستی تشخیص دهند 
که به چه نحوی می توانند زنجیره ارزش شان را تکمیل کنند. ما 
در همین راستا یک سرویس ستاپ کردن سی وی سی خواهیم 
داشــت که مثاً فوالد مبارکه بدانــد که برای چه و کجــا باید در 
حــوزه نــوآوری ســرمایه گذاری کند. در این ســرویس برایشــان 
ذهنیت می سازیم و ابزارهای سرمایه گذاری، مدیریت و امثالهم 
را در اختیارشان قرار می دهیم. معتقدیم برای توسعه این مدل 
از سرمایه گذاری الزم است نگاه آنها را نسبت به سرمایه گذاری 
در فضای نــوآوری عمیق تر کنیــم. از طــرف دیگر بایــد بتوانیم 
اســتارتاپ ها را هم فیــت کنیم و ایــن ذهنیــت را در آنها ایجاد 
کنیم که باید در زنجیره ارزش یک شرکت قرار بگیرند یا حداقل 
توانمندی این را پیدا کنند که با پولی غیر از وی سی رشد کنند، 
یعنی در توســعه بیزینس الین ها و رونیوالین ها تمرکز کنند تا 
با یک پول مشخص و درصد مشــخص بتوانند بازدهی مالی 

ایجاد کرده و کسب و کار خود را بزرگ تر کنند. 
ادامه در صفحه 31
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فينتک
F I N T E C H

 هم بنیان گذار دادفالمینگو 
در گفت وگو با راه پرداخت از محصول جدید خود خبر داد

 امضانو؛ راهکاری
برای دیجیتالی کردن اسناد و قراردادها

ان۲۶ بورس ارز دیجیتال خود را در پنج منطقه دیگر 
اتحادیه اروپا راه اندازی می کند؛ این استارتاپ در پی 

چیست و چطور پیش می رود؟

کریپتوهای بیشتر 
برای نئوبانک آلمانی

INTERVIEWگفتوگو

»امضانــو« بــه  عنــوان راهــکاری تــازه در حــوزه 
فناوری هــای رگوالتــوری و حقوقــی در صنعــت 
بانکداری و پرداخت توســط شــرکت تکنوتجارت 
رونمایــی شــد. یوســف قاســمی، هم بنیان گــذار 
و رئیــس هیئت مدیــره دادفالمینگــو بــه عنــوان 
طــراح اصلــی ایــن محصــول در گفت وگــو بــا »راه 
پرداخت«، آن را محصولــی جامع معرفی کرد که 
امکان مدیریــت اســناد و قراردادهــای دیجیتال، 
احراز هویت اشخاص و امضای دیجیتال را فراهم 

کرده است.
رئیــس  و  هم بنیان گــذار  قاســمی،  یوســف 
هیئت مدیره شــرکت دادفالمینگــو صحبت های 
خود را با توضیحی درباره این شــرکت آغــاز کرد و 
گفت: »دادفالمینگو حول این ایده محوری شکل 
گرفــت کــه یافته هــای نویــن و تعامــالت پیچیــده 
در حوزه هــای مختلف دانــش و فنــاوری، نیازمند 
اســتراتژی ها و ابزارهــای متناســب و پیشــرفته 

است.«
بــه گفتــه او، امضانــو هــم در ادامــه همیــن ایــده 
اســت. قاســمی درباره این محصول عنــوان کرد: 
»مــا در رابطه بــا همکاری اســتراتژیک با شــرکت 
تکنوتجارت این محصول را پیش بردیم. امضانو 
سامانه هوشمند و یکپارچه برای مدیریت اسناد 
و قراردادها از مرحله ساخت و تولید تمپلیت های 
هوشمند، ارسال یکپارچه، احراز هویت دیجیتال، 
امضــای دیجیتــال و آرشــیو اســناد و قراردادها بر 

اساس استانداردهای نوین است.«
سازمان  ها هنگام امضا و تبادل اسناد و قراردادهای 
خود بــا چالش هایی مانند طوالنی شــدن پروســه 
امضا بیــن طرف های قــرارداد، مشــکالت ارســال 
و دریافت نســخ یــا الــزام بایگانی فیزیکــی روبه رو 
هســتند و برای شــرکت هایی نظیــر PSPهــا که با 
چندین هزار پذیرنــده و به صورت پراکنــده در کل 
کشور طرف هستند، این مشکالت چندین برابر 
شده و انجام الزامات قراردادی هزینه بر و طوالنی 

است.
قاسمی معتقد اســت به کارگیری امضانو نه تنها 
صرفه جویی قابل مالحظه ای در هزینه و زمان برای 
شــرکت ها به همــراه دارد و از حجــم فعالیت های 
ســتادی می کاهــد، بلکــه به طــور همزمــان باعث 
افزایش اطمینان و کاهش ریســک شده و به  طور 
واقعی عملیات های مرتبط با فرایندهای حقوقی و 

قراردادی شرکت را تسریع می کند.
او ادامــه داد: »امضانــو بــرای هــر ســازمانی کــه با 
انبوهــی از قراردادهــا و اســناد که ملزم بــه رعایت 
الزامــات قانونــی امضــا و آرشــیو هســتند، کاربرد 
دارد و به  عنوان پلتفرم جامــع مدیریت یکپارچه 
اسناد و قراردادها، قابلیت اتصال به سامانه های 
  API درون ســازمانی و برون ســازمانی از طریــق
و SDK  را داراست. این ویژگی زمان پیاده سازی را 

کاهش داده و یکپارچه سازی با سامانه های فعلی 
را افزایش می دهد و سازمان ها و شرکت ها را قادر 
می ســازد بدون دغدغه فنــی و با اطمینــان خاطر 
از رعایت تمامــی مالحظات حقوقــی و قانونی، از 

راهکار امضانو استفاده کنند.«
طبق توضیحات رئیس هیئت مدیره دادفالمینگو، 
سرویس امضانو نوعی سرویس B2B بوده و تمرکز 
آن روی سازمان های بزرگ است. هرچند در حال 
حاضر ارائه دهندگان خدمات امضا زیاد هستند، 
اما سازمان ها با چالش پیاده سازی نرم افزار مواجه 

بودند.
او دربــاره رفــع ایــن چالــش بــا امضانــو بیــان کرد: 
»رویکرد ســازمان ها برای به کارگیری هوشــمندی 
و اســتفاده از فناوری های نوین افزایــش یافته و از 
این رو با استقبال فعاالن حوزه مالی و پرداخت از 
»امضانو« مواجه شده ایم. همکاری بین شرکت ها 
می تواند منافع عملیاتی و اقتصادی برای تمامی 
مشارکت کنندگان در اکوسیستم فراهم آورد و از 
نظر کل اکوسیستم هم ارزشمند باشد. در همین 
راستا همکاری میان ما و شرکت تکنوتجارت )بازوی 

نوآوری بانک تجارت( شکل گرفته است.«
ازجمله کاربردهای اصلی راهکار امضانو که در حال 
حاضر توســط شــرکت های بزرگ در اکوسیستم 
پرداخــت و نــوآوری کشــور مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد، می توان بــه  موارد زیــر اشــاره کرد:عقد 
قرارداد PSP هــا و پرداخت یارهــا بــا پذیرنــدگان 
POS و درگاه هــای اینترنتــی،  دســتگاه های 
قراردادهــای افتتــاح حســاب و ارائــه تســهیالت 
خــرد در مؤسســات مالــی و اعتبــاری و بانک هــا، 
قرارداد با زنجیره تأمین در فروشگاه های اینترنتی، 
قراردادهــای منابــع انســانی در پلتفرم هــای ارائه 
خدمــات، مصوبــات و صورت جلســات مهــم در 
هیئت مدیره و کمیســیون معامالت شــرکت ها و 
قراردادهــا و دســتورهای پرداخــت در پلتفرم های 

رمزارز.
همچنیــن اســتارتا پ ها؛ بــه خصــوص در حــوزه 
فین تــک و لند تــک بــا بهره گیــری از قابلیت هــای 
»امضانــو« امــکان ارائــه ســرویس های متمایز به 
مشتریان خود را خواهند داشت. امضانو با در نظر 
گرفتن تمامی مالحظات قانونی و حقوقی، تسهیل 
عقــد، آرشــیو و ایجــاد دسترســی بــه قرارداد های 

تسهیالت را برای ذینفعان فراهم می آورد.
هم بنیان گــذار امضانــو با اشــاره بــه همکاری های 
فعلی با نقش آفرینــان بزرگ اکوسیســتم مالی و 
پرداخت گفت:»یکی از کاربردهای اصلی امضانو 
در حوزه تســهیالت اســت و توانســته ایم تمامی 
فرایند دریافت و تخصیص تسهیالت را به  صورت 
غیرحضوری و شخصی سازی قرارداد پیاده  کنیم. 
مــا مشــتریان مهمــی داریــم؛ از بانــک تجــارت تا 

دیجی کاال و از بنیاد برکت تا تیمچه.«

ان۲۶ یک نئوبانک آلمانی اســت که در ســال گذشته 
بورس ارز دیجیتال خود را در اتریــش عرضه کرد. این 
نئوبانک اکنون می خواهد تجارت کریپتو را به بازار پنج 
کشــور دیگر در اتحادیه اروپــا وارد کند. این ســرویس 
جدیــد قــرار اســت تحــت عنــوان »صرافــی کریپتویی 
ان۲۶« یا »ان۲۶ کریپتو« راه اندازی شود. ان۲۶ کریپتو 
به زودی در سراســر آلمان، سوئیس، بلژیک، پرتغال و 

ایرلند در دسترس خواهد بود. 
ان۲۶ کریپتــو یک ســرویس امتیــازی برای مشــتریان 
ممتــاز ایــن نئوبانــک آلمانی هم محســوب می شــود. 
کارمزد تراکنــش بیت کوین برای دارندگان حســاب در 
برنامه ان ۲۶ متال یک درصد کمتر است. این سرویس 
همیشه در دسترس اســت و گزارش های معامالتی را 
در لحظه نشــان می دهد. به عالوه نمودارهایی بصری 
به مشــتریان ارائه می دهد تا بتوانند کنترل دقیقی بر 

عملکرد پورتفولیو خود داشته باشند. 
والنتیــن اســتالف، یکــی از بنیان گــذاران و مدیــران 
اجرایی ان ۲۶ می گوید: »جدا از نوسانات بازار، ارزهای 
دیجیتال همچنان یک طبقه دارایی مطلوب و جالب 
برای سرمایه گذاران است. کریپتو بخش رو به رشدی 

از سیستم مالی است.«
 او می افزایــد: »تجــارت ارزهــای دیجیتــال اغلــب 
نقطــه ورود ســرمایه گذاری بــرای نســل جدیــدی از 
ســرمایه گذاران اســت کــه بــه دنبــال کشــف راه هــای 

جدیدی برای رشد ثروت خود هستند.«
گیلز بیان  روسا، مدیر ارشد محصوالت ان ۲۶ نیز اظهار 
مــی دارد: »تجربه بانکداری ان ۲۶ همیشــه بر اســاس 
نیازهای مشتریان ساخته شده و  ویژگی هایی دارد که 

مدیریت پول را آسان می کند.«
 او ادامه می دهد: »ان ۲۶ کریپتو محصولی ساده است 
که کامــالً در محصــول اصلــی ما یعنــی ان ۲۶ کــه کامالً 
رگوله شده ادغام می شود؛ در نتیجه عملیات در ان ۲۶ و 
ان ۲۶ کریپتو مشابه همدیگر و با فرایندی مشابه انجام 
می شــوند. با این حــال ارزهــای دیجیتــال اولین کالس 

دارایی ای هستند که ما قصد ارائه آنها را داریم.«
ان ۲۶ یکی از اولیــن نئوبانک هایی بود که بــه بازارهای 
اروپایی راه یافت، اما این گسترش مشکالت خودش را 
داشت. دو بازار بزرگ فین تک در جهان غرب، ایاالت 
متحده و بریتانیا، هرگز آن طور که باید به این محصول 
نپرداختند و آن را نپذیرفتند. به همین دلیل ان ۲۶ پس 
از اینکه توجه کافی و درخــور دریافت نکرد، مجبور به 

خروج از این دو منطقه شد. 
حرکــت بــه ســمت تجــارت کریپتــو بــا توجــه بــه 
شکســت هایی کــه ایــن صنعــت در ســال گذشــته 
تجربــه کــرد، کاری چالش برانگیــز به حســاب می آید. 
می توان گفت انصراف بایننــس از خرید اف تی ایکس 
و فروپاشــی صرافــی اف تی ایکــس صنعــت کریپتــو 
را متزلــزل کــرد، امــا ان ۲۶ احســاس می کند ســاختار 
شــرکتش به قــدری انعطاف پذیــر اســت کــه بتوانــد 
تجــارت کریپتــو را مدیریــت کنــد و آن را ذیــل نظــارت 

تنظیم کنندگان پیش ببرد. 
الزم به ذکر اســت که ناظــران مالــی آلمان ســال ۲۰۲۱ 
ان۲۶ را به دلیل عدم موفقیت در مبارزه با پول شــویی 
4/3 میلیون یورو جریمه کرده و به شدت از آن انتقاد 
کردنــد. ان۲۶ ادعــا می کنــد اکنــون آن نقــاط ضعف و 

مشکالت سیستمی برطرف شده اند. 
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فينتک
F I N T E C H

مرکــز پژوهش هــای مجلــس در گزارشــی کارشناســی، 
افزایش جریمه به  عنوان یک سیاست تنبیهی را راهکار 
توســعه فناوری های مالی عنــوان کرده اســت. این مرکز 
معتقد اســت عدم اقتدار نظارتی مقام ناظر و کم هزینه 
بودن تخلف از مقررات و قوانین توســط اشخاص تحت 
نظارت، مهم ترین مانع توســعه فناوری های مقرراتی در 
ایران اســت. در همین راســتا بــازوی پژوهشــی مجلس 
پیشــنهاد کــرده تخلــف از مقــررات توســط مقــام ناظــر 
کشــف شــود و جرایم ســنگینی متوجه متخلف شــود. 
هرچند خود این مرکز هم گفته اســت:»در حال حاضر 
اقتــدار نظارتــی نهادهای ناظــر بــر بازارهای مالــی از این 
وضعیت فاصله معنــاداری دارد.«. این در حالی اســت 
که عمده ترین انتقاد به رگوالتور از ســوی فعاالن عرصه 

فین تک، نبود تنظیم گری در این حوزه است.
مرکــز پژوهش هــای مجلــس در گزارشــی تحــت عنــوان 
»بررســی فناوری هــای مقرراتــی )RegTech( در حــوزه 
مالــی« عوامل توســعه نیافتن فین تــک در ایــران را نبود 
اقتدار نهاد ناظر و کم بودن جریمه ها ارزیابی کرده است.

الزاماتمقرراتگذاری
امــروزه بــه  دلیــل پیچیده تــر شــدن مقــررات، دوره هــای 
گزارش گیــری بســیار بــاال و هزینه هــای بــاالی انطبــاق 
بــا مقــررات، تطبیــق مقــررات در مؤسســات مالــی بــه 
یک چالش تبدیــل شــده و نظام های قدیمــی جوابگوی 
مدیریت اســتخراج، پردازش و ارســال اطالعات بهنگام 
به مقام ناظر نیستند. برای حل این چالش، فناوری های 
مقرراتی برای مدیریت تطبیق مقررات در حال توســعه 
هستند و با استفاده از خودکارسازی رباتیک فرایندها، 
خدمات مبتنی بر وب، پردازش زبــان طبیعی، یادگیری 
ماشــین، تطبیــق مقــررات بالدرنــگ، پایــش و تحلیــل 
خودکار صدا و تصویــر، تجزیه وتحلیــل داده های کالن، 
داده کاوی، فناوری هــای زیست ســنجی و دفتــر کل 
توزیع شــده ســعی در مدیریت بهینه تطبیق با مقررات 

در مؤسسات مالی دارند.
بــرای توســعه فناوری هــای مقرراتــی، ابتــدا الزم اســت 
اقداماتی برای ایجاد اکوسیســتم، شناسایی و همکاری 
ذینفعان مرتبط با این فناوری های مالی از طریق برگزاری 
رویدادها و به منظور اشتراک گذاری دانش نظارت مالی 
بیــن نهادهای نظارتــی )بانک مرکــزی و ســازمان بورس( 
صــورت گیــرد. در مرحلــه بعــد، تمهید زیرســاخت های 
دیجیتالــی مالــی نظیر ایجــاد ســندباکس های صنعتی 
و نظارتی، اصــالح نظام هــای پرداخت و ایجــاد ابزارهای 
گزارش دهی مشترک ضرورت دارد و پس از آن نیز تغییر 
قوانیــن نظیــر بازنگــری در چهارچوب هــای حفاظــت از 
داده ها، احراز هویت مشتریان و ابالغ قوانین قابل درک 
توسط کامپیوتر برای پیاده سازی فناوری های مقرراتی در 

کشور ضروری است.

تعییــناســتانداردهایشــفاففنــاوری
مقرراتی

در ادامه مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاداتی را مطرح 
کرده اســت. بــا توجه به وجــود ابهــام و عــدم اطمینان در 
مورد نیازهای دقیق و در حال تغییر گزارش دهی نظارتی، 
مشــارکت و هماهنگی نقش آفرینان و ذ ینفعان مختلف 
صنعت بانکی و مالی به منظور تعیین رویکردها و تعیین 
استانداردهای شفاف فناوری مقرراتی امری حائز اهمیت 
است. به این ترتیب، هم نهادهای ناظر بر خدمات مالی 
و هم فعــاالن صنعــت خواهنــد توانســت نیازمندی های 
کلیدی خــود را در خصــوص فنــاوری مقرراتی مشــخص 
ســازند. بــازار فنــاوری مقرراتــی یــک بــازار تخصصــی و 
البته ســودآور اســت کــه مســتلزم شــکل گیری همکاری 
بیــن تعــدادی از شــرکای نامتجانــس اســت: نهادهــای 
ناظــر و کارشناســان نظارتــی، توســعه دهندگان فناوری و 
نرم افزار و کارآفرینانی که مایل به سرمایه گذاری هستند. 
شکل گیری یک رویکرد یا پلتفرم مشترک برای همکاری 
ذینفعــان این حــوزه می توانــد در ارتقای کل اکوسیســتم 
مالی مؤثر باشد. توسعه فناوری مقرراتی به میزان زیادی 
متکی بر به اشــتراک گذاری دانش بین نهادهای نظارتی، 
کســب وکارهای حوزه فناوری مقرراتی و مؤسســات مالی 
اســت. نهادهای نظارتی می تواننــد با ایجــاد یک فضای 
راهبری نظارتی و به اشــتراک گذاری دانش نظارت مالی و 
همچنین چهارچوب هــای مبتنی بــر داده، محیطی امن 

برای تعامل با فعاالن صنعت ایجاد کنند.

ابزارانطباقچیست؟
اصلی تریــن محــرک بــرای توســعه و به کارگیــری فناوری 
مقرراتی، وضع جرایم ســنگین برای تخلــف از قوانین و 
مقررات و تدبیر ضمانت اجرایی قوی برای آن است. این 
جرایم، بانک ها و دیگر نهادهــای مالی را ملزم به انطباق 
)تطبیق مقررات( خواهد کرد که به توســعه و به کارگیری 
فناوری های مقرراتی منجر خواهد شد.  در ایران به  دلیل 
عدم وضــع چنین جرایمــی یا در صــورت وجــود جرایم، 
عدم اجرای آنها، مبحث تطبیق مقررات چندان محلی 

از اعراب در شرایط فعلی ندارد.
فقدان وجــود جرایم یــا نبود ضمانــت اجرایــی قوانین در 
عمــل و همچنین محــدود بــودن مــراودات مالی بــا دنیا، 
مبحث تطبیــق مقــررات را در ذهــن نقش آفرینــان حوزه 
خدمات مالی کم اهمیت کرده و ضــرورت هزینه کرد برای 
استفاده از خدمات کسب وکارهای حوزه فناوری مقرراتی 
را کاهش داده اســت. شرایط یادشــده ازجمله مهم ترین 
موانــع در شــکل گیری یا گســترش کســب وکارهای حوزه 

فناوری مقرراتی در ایران تابه حال است.

در یک نشست تخصصی مطرح شد:

BNPL و نقش آگاهی کاربران از رفتارشان

REPORTگزارش

نشست تخصصی »مکانیسم های اعتباردهی در 
BNPL« در سومین روز نمایشگاه تراکنش برگزار 
شد. در این نشست، مصطفی درجزی، مدیرعامل 
همراه کســب وکارهای هوشــمند؛ هومــن امینی، 
مدیرعامــل شــرکت دیجی پــی؛ محمدحســین 
کاشــی، مدیرعامل پرداخــت الکترونیک ســداد 
و محمدمهــدی تقی پــور، مدیرعامــل شــرکت 
مهندسی سیستم یاس ارغوانی حضور داشتند.

محمدحســین کاشــی در ایــن نشســت بــا بیــان 
اینکــه اکوسیســتم اعتبــاری و BNPL در کشــور 
 BNPL «:به تدریــج در حــال رشــد اســت، گفــت
را می تــوان بــه مفهــوم نســیه تشــبیه کرد کــه در 
مکانیســم ســنتی، به افراد مورد اعتماد و معتبر 
محل نسیه داده می شد، اما در اکوسیستم جدید، 
شرکت های اعتبارسنجی و استارتاپ ها این کار را 
انجام می دهند. BNPL هنوز به بلوغ خود نرسیده 
و وجود شرکت  های حاکمیتی که به صورت کالن به 
حوزه اعتباردهی و مدیریت ورود کنند، در بلوغ این 

صنعت مؤثر است.«
در ادامــه ایــن نشســت، مصطفــی درجــزی، 
مدیرعامل همراه کسب وکارهای هوشمند به نقش 
مهم رگوالتــوری در زمینــه توثیق و اعتبارســنجی 
اشــاره و بیان کــرد: »اکوسیســتم اعتباری کشــور 
باید آموزش  های الزم را ببیند. آینده، آینده اعتبار 
اســت و در کوتاه مــدت بایــد دنبــال پایــداری ایــن 

سیستم باشیم.«
هومن امینی، مدیرعامل شرکت دیجی پی نیز در 
بخش دیگری از این نشســت از بازار ۱۵۰ میلیارد 
دالری BNPL در دنیــا خبــر داد و گفــت: »فرایند 
اعطای اعتبار از نهاد ســنتی بانک به نهاد مدرن 
و دیجیتال منتقل شده است. در دنیا مشتریان 
بــازار BNPL چهــار دســته هســتند: یک دســته 
جوان هایی هستند که تازه وارد بازار کار شده اند، 
دســته دیگــر افــراد کم ســابقه، دســته ســوم افراد 
بدحساب و آخری کسانی هستند که می خواهند 

با هزینه کمتر اعتبار بگیرند.«
او افزود: »در زمینه آموزش اکوسیستم اعتباری، 

کاربر و مشــتری نیز باید یاد بگیرنــد و بدانند چه 
امکانات اعتباری برای آنها وجود دارد و می توانند 
از آنها بهره مند شــوند. برای اعتبارســنجی فقط 
نباید به خریدهای فرد متکی بود، بلکه رفتارهای 

دیجیتال او هم باید بررسی شود.«
امینــی ادامــه داد: »در راســتای شــمولیت مالــی 
نمی توان داده ها را محدود کرد. هنوز به اندازه کافی 
داده دیجیتال نداریم و کاربر نیز از رفتار دیجیتالی 
خــود و تأثیــر آن بــر اعتبارســنجی آگاهی نــدارد؛ 
بنابراین، ترکیبی از شناخت فعلی کاربر و نهادینه 
کردن سیاست های آموزشی در محصول، می تواند 

به شناخت رفتارهای مالی کاربران کمک کند.«

ریســکهای و چالشهــا
BNPLصنعت

در بخش دوم این نشست به بررسی چالش های 
صنعت BNPL و اکوسیســتم اعتبــاری پرداخته 
شــد که تقی پــور در ایــن زمینه اعــالم کــرد: »برای 
اعتبارســنجی بــه داده اولیــه نیــاز داریــم کــه این 
دیتا تقریباً در ایران وجــود ندارد؛ بنابرایــن، دو راه 
داریم: یکی اینکه شبیه سازی ایجاد کنیم که هنوز 
در ایــران از رفتــار کاربران اطــالع دقیقــی نداریم و 
حرکت های تند ما ممکن اســت کاربر را از فضای 
اعتباری پــس بزند. نکته دیگر اینکــه به دیتاهای 
جانبی نیــاز داریم کــه نهادهای بــزرگ حاکمیتی 

می توانند این دیتا را در اختیار ما قرار دهند.«
درجزی نیز در این بخش به این موضوع اشاره کرد 
که اعتبارسنجی را وارد فضای دیجیتال کرده ایم، 
اما نتوانسته ایم ابزارهای تحقق آن را ایجاد کنیم.

محمدحســین کاشــی در خصوص چالش های 
اکوسیســتم اعتبــاری گفــت: »در ایــن حــوزه 
بــه انــدازه کافــی داده داریــم، امــا ایــن داده هــا 
تجمیع شــده نیســت و برنامه و هدفــی هم برای 
تجمیع آنها وجود نــدارد؛ بنابرایــن، از نظر داده 
مشــکلی نداریــم و از ایــن نظــر کــه شــرکت ها و 
اســتارتاپ ها داده های مــورد نیاز اکوسیســتم را 

تعریف کنند، کمبود داریم.«

جریمه  فین تک های متخلف

 را بیشتر کنید!

مرکز پژوهش های مجلس عملکرد رگوالتور در حوزه فین تک 
را بررسی کرد 
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یکماهگذشــتهبــرایبــازاررمزارزهابایکرســتاخیز
همــراهشــدهاســت.تقریبــاًکلبــازاربــایــکجهــش
خیرهکننــدههمــراهشــدهوازرکــودچندماههوپرســه
زدنبیتکویندرکانال16هزاردالرفاصلهمعناداری
گرفتــهاســت.بــازاریکــهبســیاریصحبــتازرکــود
حداقلیکتادوسالهآنمیکردند،حاالبیتکوینرا

درمرز23هزاردالرمیبیند.)بعیدنیســتوقتیاین
مطلبرامیخوانیدایناتفاقافتادهباشد.(

قیمــتبیتکویــندیــروزبــهباالتریــنســطح13۰روز
گذشــتهخــودرســیدومــرز22هــزارو9۰۰دالرراهــم
ردکرد.ایــنارزدیجیتالطی2۴ســاعتاخیر،رشــد
هشتدرصدیراتجربهکردهوبازدهی3۰روزهآننیز

از36درصدفراتررفتهاست.بیتکوینآخرینباردر
13ســپتامبر)22شــهریور(جایــیباالترازاینســطح

معاملهمیشد.
امابســیاریهنوزتأکیددارندبرایاینخوشبینیکه
بازاریکحرکتصعودیبزرگراشــروعکرده،بسیار
زوداســتواحتمالاینکهبیتکویــنودیگررمزارزها

بیت کوین 23 هزار دالری:بـــــــــــــازار بازگشته است؟
 بیت کوین در یک ماه گذشته حدود 37 درصد رشد قیمت داشته، اما به نظر می رسد هنــــــــــــــوز برای گفتن اینکه بازار رمزارزها

 در مسیر صعودی افتاده خیلی زود است

تالش هکرهای الزاروس 
کره شمالی برای برداشت 

سرمایه های هارمونی

 باز هم
هکرهای کره ای

یک گــروه هکــر از کــره شــمالی بــه نــام »الزاروس« تالش 
کرد پول هایی کــه در ســال ۲۰۲۱ از شــبکه های بالکچینی 
هارمونــی بــه ســرقت رفتــه را منتقــل کنــد، امــا صرافــی 
کریپتویی که برای این کار استفاده شده بود ادعا می کند از 

این انتقال جلوگیری شده است.
زک ایکس بی تی، یک کارآگاه بالکچینی معروف می گوید: 
»در اواخر ژوئن سال ۲۰۲۲ این گروه حدود 4۱ هزار اتریوم 
را با استفاده از ریلگان از صرافی های بایننس، اوکی ایکس 
و هوبی منتقل کرده اســت. ریلگان یک قرارداد هوشمند 
مبتنــی بر اتریوم اســت کــه هویــت کاربــران را مخفی نگه 

می دارد.«
چانگ پنــگ ژائــو، مدیرعامل بایننــس در توییتــی اعالم 
کرد که بایننس اقدام الزاروس را شناسایی کرده و با کمک 
صرافی هوبی در جهت مسدود کردن حساب ها هماهنگ 
شــده اســت. به گفته ژائــو، بایننــس و هوبی بــا کمک هم 
توانســتند ۱۲4 بیت کویــن )۲.۶ میلیــون دالر( را بازیابــی 
کنند؛ یعنی مقــداری از اتریوم دزدیده شــده بــا بیت کوین 
مبادله شده است. به گفته رهبر صرافی هوبی، جاستین 
ســان، صرافی هوبی نیز قادر بــه شناســایی و جلوگیری از 

تالش هکر برای پول شویی شده است.

NEWSخبر

فرار مالیاتی
دفتــر حسابرســی  مدیــر کل 
سازمان امور مالیاتی گفته که پیش بینی 
کرده اند حدود ۱۰هزار میلیــارد تومان فرار 
مالیاتی در حوزه رمزارز اتفاق افتاده باشد.

دارایی توقیف شده
دادســـــــــتان های آمریکایــــــــی 
به تازگی اعالم کرده اند ۷۰۰میلیون دالر از 
دارایی های ســم بنکمن فرید، مدیرعامل 
سابق صرافی ورشکســته اف تی ایکس را 

توقیف کرده اند.

تهدید کامرون
کامــرون وینکلــووس، یکــی از 
بنیان گذاران صرافی »جمینای«، شرکت 
دیجیتال کارنسی گروپ را تهدید کرده اگر 
بدهی خود به کاربران را پرداخت نکنند از 

آنها شکایت خواهد کرد.

حضانت رابین هود
ارز  ســرمایه گذاری  پلتفــرم 
دیجیتــال »رابین هــود« از راه انــدازی یک 
کیــف پــول خودحضانتــی روی اتریــوم و 
پالیگان خبر داده و گفته که در آینده این 
کیف پــول بــه بالکچین هــای دیگــری نیز 

گسترش خواهد یافت.
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آزتالن می خواهد آمریکای التین را به یکی از مراکز جدید کریپتو تبدیل کند 
یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر که باور دارد فرصت ها و استارتاپ های 

آینده دار بسیاری در سراسر آمریکای التین وجود دارند

کریپتو در آمریکای التین

REPORTگزارش

یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر بر پروژه های 
بالکچینــی آمریــکای التیــن متمرکز شــده و برای 
راه انــدازی آنهــا تــالش می کنــد. شــرکت نوظهور 
»آزتــالن کپیتال« یــک شــرکت مدیریــت دارایی 
و ســرمایه دیجیتــال اســت کــه روی پروژه هــای 
بالکچینــی ســرمایه گذاری های خطرپذیــر انجام 
می دهــد. ایــن شــرکت توســط آرمانــدو آگیــالر و 
جک ســاراکو رهبری می شــود. آگیــالر از کارکنان 
الیــت شــیفت کپیتــال و ســاراکو مؤســس چنــد 
اســتارتاپ بالکچینی در منطقه است. ساراکو در 
آرژانتین مســتقر اســت و در یکی از شــرکت های 
ســیلیکون ولی،  خوش نــام  ســرمایه گذاری 

وای کامبینیتور هم فعالیت می کند. 

سرمایهگذاریبراستارتاپهای
آمریکایالتین

به نظر می رسد آزتالن قصد دارد تا پایان سه ماهه 
اول، سرمایه و شرکای خود را محدود نگه دارد. این 
شرکت معتقد اســت فرصت ها و استارتاپ های 
آینده دار بسیاری در سراسر آمریکای التین وجود 
دارد، اما معموالً این اســتارتاپ ها از ســوی ایاالت 
متحده مورد حمایت قرار نگرفته اند. البته این امر 
در مورد سایر مراکز کریپتو ازجمله آسیای جنوب 

شرقی و بخش هایی از اروپا نیز صادق است.
برخی اعتقاد دارند سرمایه گذاری بر استارتاپ های 
آمریکای جنوبی و مرکزی نیازمند زحمت و تالش 
زیاد برای بررسی تمام زیرساخت هاست. به همین 
دلیل به ندرت پیش می آید سرمایه گذاران مناطق 
دیگــر روی اســتارتاپ های آمریــکای التین هزینه 
کنند، زیرا شــناخت کافــی از وضعیــت پروژه ها و 
اســتارتاپ های این منطقه ندارند که این مسئله 

سرمایه گذاری را سخت می کند. 
مرسدس بیدارت، مدیر اجرایی بانک دارایی های 
دیجیتــال کوییپــو در یــک صحبــت کلــی در 
مــورد آمریــکای التیــن می گویــد: »فناوری هــای 
متحول کننــده و نوظهــور آمریــکای التیــن، ایــن 
منطقه را به مکانی عالی برای سرمایه گذاری روی 

ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است.«
او می افزاید: »برخی از صندوق های ارز دیجیتالی 
کــه در منطقــه آمریــکای التیــن در حــال ظهــور 

هســتند، نه تنهــا بــرای آینــده آمریــکای التیــن، 
بلکــه بــرای اقتصادهــای نوظهــور الهام بخــش 
هســتند.«  بیــدارت ادامــه می دهــد: »چندیــن 
صنــدوق ســرمایه گذاری شناخته شــده در حــال 
سرمایه گذاری بر آفریقا و آمریکای التین هستند و 
نه دیگر کشورها. این نکته نشان می دهد حتی اگر 
بحرانی در مسیر ارزهای دیجیتال به وجود بیاید، 
باز هم ارزهــای دیجیتــال می تواند به کشــورهای 
ما کمک کنــد تا ثبــات بیشــتری به دســت آورند 
یا حتــی کانال های جدیــدی در اقتصاد مــا ایجاد 
کننــد.« بــر اســاس داده هــای سی بی  اینســایت، 
یک شرکت مطرح در زمینه تجزیه وتحلیل داده، 
در ســال ۲۰۲۱ حــدود ۲۰۵ میلیــون )43 درصــد( 
ســاکنان منطقــه فاقــد حســاب بانکی بودنــد. بر 
اساس همین مطالعه ۱۲ درصد جمعیت جهان از 
چنین وضعیتی برخوردارند. ظاهراً سرمایه گذاران 
کریپتویی که نقدینگی کافی دارنــد، امروزه توجه 
بیشــتری به آمریکای التین نشــان می دهنــد. از 
دید آنها آمریکای التین پر از پروژه ها و ســوژه های 

سودده است. 

 ایدهآزتالن
آزتالن و شرکت های مشابه باور دارند که 
ســاکنان آمریکای التین معموالً با تورم فزاینده و 
فقدان راه حل های بانکی مشابه شهروندان سایر 
مناطــق آمریــکا درگیــر هســتند. به همیــن دلیل 
مردم این منطقــه به شــبکه های غیرمتمرکز روی 
می آورند. آنها معتقدند مناطقی که زیرســاخت 
خدمات مالی ســنتی را ندارند، می توانند مراکزی 

برای کریپتو باشند.
در واقــع آزتــالن قصــد دارد پــس از ارزیابــی 
اســتارتاپ های بالکچینــی کــه در مراحــل اولیــه 
قرار دارنــد، روی آنها ســرمایه گذاری کنــد. آزتالن 
می خواهــد روی اســتارتاپ هایی کــه در مرحلــه 
پیشــابذری یا بذری هســتند تمرکز کند. به عالوه 
ایــن شــرکت می خواهــد یــک شــبکه رمــزارزی 
بومــی متشــکل از ســرمایه گذاران خطرپذیــر، 
توسعه دهندگان الیه یک و سایر فعاالن کریپتویی 
تشــکیل دهد تا جریــان معامــالت رمــزارزی را در 

آمریکای التین راه اندازی کند.

بخواهنــدبــهیــککــفجدیــدبرســنددورازذهــن
نیست؛کفیکهوقتیبیتکوینروی16هزاردالربود،

بسیاریآنراکانال12هزارمینامیدند.
هنوزخیلــیزوداســتکــهازپایــانزمســتانکریپتو
بگوییم.برخیپیشبینیهایکارشناسانبینالمللی
تأکیدداردکــهپولبکبیتکوینباعبــورازکانال3۰

هزارورســیدنبــهنصــفاوجقیمتــشمیتواندرقم
بخورد.درداخلکشــورودررویدادیکههفتهپیش
»راهکار«هــمبرگــزارکرد،بســیاریاعتقادمشــابهی
داشــتند؛اینکــهحداقــلتــاپایــانســال2۰23نباید
منتظــربازگشــتباثباتبــازاربــودوازرشــدیکماه

گذشتهنیززیادخوشحالینکرد!

بیت کوین 23 هزار دالری:بـــــــــــــازار بازگشته است؟
 بیت کوین در یک ماه گذشته حدود 37 درصد رشد قیمت داشته، اما به نظر می رسد هنــــــــــــــوز برای گفتن اینکه بازار رمزارزها

 در مسیر صعودی افتاده خیلی زود است

هــک هوریزون بریــج یکــی از بزرگ ترین هک های ســال 
۲۰۲۱ محســوب می شــود. هوریــزون بریــج؛ شــبکه های 
بالکچینــی هارمونــی در ســال ۲۰۲۱ هــک شــد و حــدود 
۱۰۰ میلیــون دالر از آن بــه ســرقت رفت. هوریــزون بریج 
به کاربران اجازه می دهد دارایی های کریپتویی خود را از 
طریق انتقال زنجیره ای بین اتریــوم، بایننس و هارمونی 

جابه جا کنند.
الیپتیک، یک شرکت تجزیه وتحلیل بالکچین می گوید: 
»انــواع مختلفــی از دارایی هــای رمزنگاری شــده ازجملــه 
اتریــوم، بایننس کویــن، تتــر، یواس دی کویــن و دای 

از هوریــزون بــه ســرقت رفــت. پــس از ســرقت، هکــر از 
صرافی های غیرمتمرکز مختلفی بــرای مبادله توکن ها با 
ETH استفاده کرد که این یک تکنیک رایج بین هکرهای 

دیفای است.«
مجموع وجوه ازدست رفته از هک ها در سال ۲۰۲۲ بالغ  بر 
4.3 میلیارد دالر کریپتو بود. این رقم نشان دهنده جهش 
3۷درصــدی در ســرقت های کریپتویــی نســبت به ســال 
۲۰۲۱ است. یکی از مهم ترین تهدیدهایی که منجر به این 
دست سرقت ها می شود، آسیب پذیری های قراردادهای 

هوشمند است که باید در سال ۲۰۲3 حل شود.
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یک نرم افزار منابع انسانی با 
تمرکز بر حوزه خرده فروشی

 سونا از یاپستر
 چه می خواهد؟

شرکت ارتباطات کارکنان فرانت الین سونا، 
اپلیکیشــن پیام رســان موبایلــی یاپســتر 

)Yapster( را خریداری کرد.
»سونا« یک پلتفرم نرم افزار منابع انسانی 
در بریتانیاست که برای مدیریت پرسنل 
خــط مقــدم طراحــی شــده اســت. ایــن 
شــرکت برنامــه پیام رســانی تلفــن همــراه 
شــغلی یاپســتر را خریداری کرده اســت. 
یاپســتر در ســال 2015 بنیان نهاده شــد و 
یک پروتکل پیام رسانی فوری برای تیم های 
خرده فروشــی اســت. یاپســتر عــاوه بــر 
کارکرد اصلی اش، خدماتی مثل یادگیری 
و آموزش کارکنــان، مدیریــت کار و پاداش 
نیــز دارد. ســرمایه گذاری خطرپذیــر در 
ســونا تاکنون بــه بیــش از 10 میلیــون دالر 
رســیده و از ســوی ســرمایه گذارانی مثــل 
 )Gradient Ventures( گرادیانت ونچرز
و صندوق سرمایه گذاری متمرکز بر هوش 
مصنوعی گوگل تأمین شــده اســت. راب 
لیدیــارد )Rob Liddiard( کــه مدیرعامل 
یاپســتر و از بنیانگذاران آن اســت، گفت: 
»همه شــرکت ها تحت  فشــار هســتند تا 
بــا صــرف کمتریــن میــزان انــرژی، کارهای 
بیشــتری انجام دهنــد؛ یعنی هــر کاری را 
انجــام دهنــد تــا بیشــترین بهــره وری را از 
کارمندان خود داشــته باشــند.«  استفن 
وولف پترســن، مدیرعامل ســونا و یکی از 
بنیان گذارانش نیز گفت که یاپستر و تیم 
آن در زمینــه خرده فروشــی بســیار قابــل 
احترام هســتند و ســونا پتانســیل زیادی 
در این شــرکت می بیند کــه به ســونا برای 

تسریع مأموریتش کمک کند.
امروز کارمنــدان انتظــار دارند کــه نرم افزار 
شرکت شان به اندازه برنامه های شخصی 
مورد عاقه شــان آســان و قدرتمند باشد. 
این همان سطحی از تجربه مشتری است 
که سونا به دنبال آن است و برایش سرمایه 

جمع کرده است.

REPORTگزارش

هتل رانر برای تحقق اهدافش و راهیابی به بازارهای جهانی، 6/5 میلیون دالر 
سرمایه جمع آوری کرده است

 جــذب سرمایه
پس از یک دهه

ایــن پلتفــرم تمــام اعضــای صنعــت هتلــداری را در یک جا 
جمع می کند و به مخاطب خود اجازه می دهد آنها را با هم 
مقایسه کند. در واقع پلتفرم هتل رانر یک شبکه B2B ارائه 
می دهد. بــه گفته این شــرکت، روزانــه بیــش از 35 میلیون 
تراکنش بیــن امــاک، آژانس هــای مســافرتی، مســافران و 
درگاه های پرداخت این پلتفرم انجام می شود. 
این شرکت با ۶۴ هزار هتل در 1۹3 کشور و 230۶ 
شــهر همکاری می کنــد.  این شــرکت در ســال 
201۴، اچ دی ام گلوبال و در ســال 2020 ریتفور، 
دو رقیب ترکیه ای خود را خریداری کرد. هتل رانر 
اکنون با افتتاح دفتر جدیدش در ایاالت متحده 
می خواهد به آن طرف اقیانوس اطلس راه پیدا 
کند.  آردن آگوپیان، یکی از بنیان گذاران هتل رانر 
می گوید: »از روزی که هتل رانر را تأسیس کردیم، 
منبع نیروی ما فناوری بوده است. ما جاه طلب 
هستیم زیرا می خواهیم این صنعت و شــرکای خود را جلو 
ببریم. این سرمایه به ما کمک می کند اهداف و آرزوهایمان را 
در یک بازار شبکه ای جهانی که در آن همه بازیگران صنعت 

هتلداری و سفر حضور دارند، تحقق ببخشیم.«

»هتل رانر« یک ارائه دهنده فناوری به صنعت مهمانداری 
و هتلداری اســت که برای یک دهه به شــدت تحــت تأثیر 
توفان مشکات این اکوسیستم قرار گرفته بود، اما پس از 
یک دهه توانسته مبلغ ۶.5 میلیون دالر جمع آوری کند تا 
خدمات خود را بهبود بخشد و بازارش را به ایاالت  متحده 
و خطوط هوایی این کشــور توســعه دهــد. ایــن اولین دور 
تأمین مالی هتل رانر محســوب می شــود و انتظــار می رود 

از این سرمایه در جهت تحقق اهدافش استفاده کند. 
ایــن شــرکت در ســال 2012 تأســیس شــد و تــا بــه امــروز 
تنهــا 8.5 میلیــون دالر ســرمایه خارجــی دریافــت کــرده 
اســت. این دور ســرمایه گذاری ۶/5 میلیون دالری توسط 
ســرمایه گذاران قبلــی و ســرمایه گذاران جدیــدی چــون 
ویکس کپیتال،  فاندرز فکتوری، اسنشن ونچرز، اچ دی ام 
و ســرمایه گذاران فرشــته ای ماننــد گرادیانــت سولوشــنز 
انجام شده است. به عاوه چهره هایی مثل گری ساموئل، 
بنیان گــذار موبایــل تــراول تکنولــوژی؛ ملــی اودمیــس، 
بنیان گذار یمکســپتی؛ دنیــل کینگ از ســیدکمپ و نیلز 
گــرون از آکوافولــد هــم در ایــن دور تأمیــن مالــی شــرکت 

کرده اند.

رستاخیزهتلرانر
شکی نیســت که همه گیری کرونا ضربه محکمی بر پیکره 
صنعت هتلــداری و مســافرت زد و چندین شــرکت بزرگ را 
تا مرز ورشکســتگی برد، اما نیمه پــر لیوان را هــم باید دید؛ 
همان طور کــه هتل رانــر تهدیدها را بــه فرصت تبدیــل کرد. 

هتل رانر در این مدت خــود را مــورد ارزیابی قرار 
داد و با بررســی تمام نقاط ضعف و مشــکات، 
راه حل های مختلفی را امتحان کرد. پس از رفع 
محدودیت های ناشی از پاندمی و به اصطاح باز 
شدن دوباره جهان،  هتل رانر در وضعیت بهتری 
نســبت به قبل قرار گرفت. در واقع همه گیری و 
رکود صنعت هتلــداری به این شــرکت فرصتی 

برای بازسازی داد. 

دربارههتلرانر
هتل رانر درواقع زیرســاخت های فناورانه صنعت هتلداری 
را فراهم می کند. این شــرکت یک پلتفــرم نوآورانه مدیریت 
توزیــع، فــروش و عملیــات اســت کــه بــه مخاطبــان خــود 
راه حل های تجاری مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه می دهد. 

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com
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استیو پنفولد برای آینده استارتاپش که به تازگی جذب 
سرمایه مجدد کرده چه در سر دارد؟

ادامه جذابیت های 
بازار آمــــوزش

 پلتفرم الوسیدات )Elucidat( از شرکت YFM مبلغ 
دو میلیون پوند دریافت می کنــد تا تولید محتوای 
آموزشــی الکترونیکــی را تســریع کنــد. ابزارهــای آمــوزش 
الکترونیکی مثل الوسیدات انتشار مطالب آموزش مجازی 
را ساده می کنند و به نویسندگان این مطالب، مجموعه ای از 
ابزارها را ارائــه می دهند که بــرای تعامل الزم اســت. یکی از 
بزرگ تریــن وسوســه های زندگــی این اســت کــه ما هرگــز از 
یادگیری دست نمی کشیم. شما چه یک دانش آموز کوشا 
باشــید و چه دانش آموزی کــه در کاس خمیازه می کشــد، 
خودســازی برایتان یک مهارت محســوب می شــود و حتی 
زمانی که شاغل هستید، تا رسیدن به باالی نردبان شغلی، 
آن را ادامه می دهید. طبیعتاً ســازمان ها می خواهند از این 
آموزش حمایت کنند. محتوای آموزشــی بــه کارمندان این 

امکان  را می دهد که تجدید قوا کنند.

 الوســیدات اکنــون بــا گــردآوری دو میلیــون پوند 
 YFM کمک مالی از سوی سرمایه گذاران شرکت
در حال گسترش بازار خود برای توسعه محتوای دیجیتال 
و پلتفرم خود است و هدفش این است که از نویسندگان 
مطالب آموزشــی خود حمایت کند. این اســتارتاپ که در 
برایتــون بریتانیا مســتقر اســت، تاکنون ســه بار از ســوی 
شــرکت تحقیقاتی براندون هال گروپ، جایزه نخســت را 
برای بهترین پیشرفت در فناوری تألیف محتوای آموزشی 
دریافت کرده است. این اســتارتاپ اکنون از فرصتی برای 
ایجــاد روابــط بین المللــی بیشــتر اســتفاده می کنــد. 
الوسیدات از زمان شروع کارش در سال 2013، تاش کرده 
یک منبع واحد برای تولید محتــوای آموزش الکترونیکی 
ایجاد کند؛ به این مفهوم که مؤلفان آموزش الکترونیکی 
به چه نیاز دارند که سایر نویسندگان دیجیتال لزوماً به آن 
احتیاج ندارند. به نظر می رســد پاسخ این ســؤال، آگاهی 
درباره کاربرد دقیق محتوای آموزشی، ابزارهای بازی سازی 
و داشــتن معیارهایی برای دریافــت بازخورد اســت که به 
نویســنده این اطمینان را می دهد که محتوای تولید شده 

به دست او هم آموزنده است و هم لذت بخش.

 الوسیدات همچنین وعده داده که فرایند آموزش 
الکترویکی را با ارائه نمونه هایی سطح باال برای کار 
کردن و همچنین ارائه الگوهای بصری خوب از صفحات وب، 
آســان تر کند. ایــن اســتارتاپ اکنون بــا افزایــش دو میلیون 
پوندی ســرمایه خــود به دنبــال تقویــت وجهــه بین المللی 
خویش است. ســال گذشته، الوســیدات دســتیابی به 35 
میلیــون دانش آمــوز الکترونیکــی را جشــن گرفت. اســتیو 
پنفولد، مدیرعامل الوســیدات در این باره گفته است: »ما 
خوشحالیم که در همکاری با YFM رشد خود را برای رسیدن 
به مرحله بعــد ادامــه می دهیــم.« او همچنین تأکیــد کرده 
اســت: »دامنــه کار مــا بین المللی شــده و همچــون قبل به 
مخاطبان مان کمک می کنیم محتوای آموزشی الکترونیکی  
تأثیرگذاری تولید کنند؛ بنابراین من برای کار با YFM ارزش 

زیادی قائل هستم.«

 شــرکت ســهامی YFM قبــاً هــم در ایــن پلتفــرم 
سرمایه گذاری کرده بود. در ســال 201۹، مبلغ 3.5 
میلیون پوند برای کمک به تولید محصول اصلی و ورود اولیه 
به آمریکای شمالی صرف کرد. با ادامه این سرمایه گذاری، 
جیمــز ســاوج کــه از شــرکای YFM اســت، می گویــد یکی از 
تعهدات اساسی این شــرکت، حمایت از رشد شرکت های 

حاضر در پورتفولیو آن است. 
او ادامه داد: »اســتراتژی YFM آن اســت که با شــرکت های 

موفق خود شریک شود و از آنها حمایت کند.«

 او گفته اســت: »ما خوشــحالیم که از الوســیدات 
پشتیبانی بیشتری می کنیم. فناوری اثبات شده این 
شــرکت بــه مختصصــان آمــوزش در برخــی از بزرگ تریــن 
ســازمان های جهانــی ایــن امــکان را می دهــد کــه بــا ایجــاد 
محتوای آموزش الکترونیکی جذاب، تغییراتی واقعی ایجاد 

کنند.«

شرکت نظافت فورتی تولز به گروه زی ووو می پیوندد

جذابیت نظافت برای سرمایه گذارها
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  )Zvoove( سال گذشــته گروه زی ووو 
اســتارتاپ لــوی )Leviy( را کــه یــک 
ارائه دهنده خدمات نظافت اســت، خریداری 

کرده  بود.

 این گروه اخیراً نیز شــرکت فورتی تولز 
)Fortytools( را خریــداری کــرده کــه 
یــک فنــاوری منابــع انســانی )HR tech( در 
زمینــه خدمــات تجــاری نظافــت اســت. ایــن 
زمینــه  در  زی ووو  گــروه  یــد  خر دومیــن 
نرم افزارهــای تجــاری مرتبط با بــازار و صنعت 

نظافت است.

 گروه زی ووو که یک شرکت نرم افزار به 
عنوان سرویس )SaaS( آلمانی است، 
یک اســتارتاپ تجاری در زمینه نظافت به نام 
فورتی تولز را که در آرنســبورگ مستقر است، 

خریداری کرده است. 

 مــدل نرم افــزار بــه عنــوان ســرویس 
)SaaS( شــرکت فورتی تولــز هم اکنون 
در 500 شــرکت نظافتــی دیگــر هــم اســتفاده 
می شــود. این مدل مدیریت مشاغل کوچک 
مثل حسابرســی و ثبت زمان را در چهارچوب 

کاری خودشان آسان می کند.

 گروه زی ووو می گوید این خرید به آنها 
کمک خواهد کرد عملکردهای فناوری 
اطاعــات را کــه در پلتفــرم برنامه ریــزی منابع 
ERP( صنعــت نظافــت موجــود  ســازمانی )

است، بهبود بخشند.

 به گفته گروه زی ووو، یک نظرسنجی 
در سال گذشته نشان داد برای حدود 
83 درصــد از ارائه دهنــدگان خدمات نظافت، 

دیجیتالی شــدن یک اولویت است. همچنین 
بایــد گفــت کــه گــروه زی ووو دارای اختیــارات 
اجرایــی گســترده تری اســت، زیــرا در همــه 
زمینه هــای کار میدانی بــه اســتخدام کارکنان 

موقت کمک می کند.

 گروه زی ووو قباً هم شرکت لوی را که 
پلتفرم ارتباطی ارائه کنندگان خدمات 

نظافت در هلند است، خریداری کرده بود.

 مدیرعامــل گــروه زی ووو، اولیــور مــور 
گفت: »ما به عنوان کارشناسان بازار، 
اغلــب از ارائه دهنــدگان کوچــک خدمــات 
نظافت می شــنویم که به یک راه حل کارآمدتر 

نیاز دارند.«

 او افــزود: »ما بســیار خوشــحالیم که 
خریدن فورتی تولز به ما ایــن امکان را 
می دهد که راه حل مبتنی بــر ERP-SaaS را با 
کاربردی آسان و شــهودی به این مشاغل ارائه 
دهیم. فورتی تولــز یک خرید عالی برای ســبد 

محصوالت ماست.«

 سباســتین گاوک، از بنیان گــذاران 
فورتی تولز هم گفت: »چشــم انداز ما 
همیشه این بوده که مزایای دیجیتالی شدن را 
در اختیار کســب وکارهای کوچک قرار دهیم. 
ما خوشحالیم که می توانیم در آینده با کمک 
گــروه تخصصــی زی ووو بر این موضــوع تمرکز 
بیشتری داشته باشیم. به ویژه خوشحالیم که 
مشــتریان مــا بــه لطــف راه حل هــای جدیــد 
مدیریت کیفیت و استخدام، مستقیماً از این 
موضوع بهره مند خواهند داشت و می توانیم 
به زودی خدمات کامل حقوق و دستمزد را به 

آنها ارائه دهیم.«
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مایکروســافت 10هــزار کارمنــد، گــوگل 20 هــزار و 
آمازون 18 هزار کارمند خود را اخراج کرده اند. رکود 
بیگ تک هــا کــه از یــک ســال پیــش زنگ خطــر آن 
به صدا درآمــده بود، رنــگ واقعیت به خــود گرفته 
اســت. پیش بینی هایی که با توجه بــه تورم جهانی 
و رکود اقتصاد بین الملل اعام کرده بودند در سال 
2023 صدهــا هــزار شــغل حــوزه آی تــی از دســت 
خواهد رفــت، بســیاری از تیم هــای اســتارتاپی زیر 
بار این رکــود نابــود خواهنــد شــد و از همــه مهم تر 
سرمایه گذاری های خطرپذیر با کاهشی قابل توجه 

همراه می شود. 

اکنون اولین نشــانه ها کــه اخراج کارکنان اســت، از 
راه رســیده  اســت. معروف ترین مدیــران عامل دره 
سیلیکون مدام به کارمندان شان ایمیل می فرستند 
و از روزهــا و شــرایط ســخت می گوینــد و بــا تعــداد 

زیادی از آنها خداحافظی می کنند. 
بــه نظــر می رســد در روزهــا و ماه هــای آینــده از این 
دســت عددها بیشــتر هــم خواهیــم دیــد. هرچند 
برخی پیش بینی ها می گویند این رکود مانند ســال 
2008 نخواهد بــود و احتماالً در اواخر ســال 2023 
حداقل اقتصاد نوآوری و شرکت های حوزه فناوری، 

خود را احیا خواهند کرد.

تسال فعالً پیشتاز است، اما رقبا در حال نزدیک شدن هستند...

پیشتازان بازار خودروهای برقی

REVIEWبررسی

بازار ماشین های برقی یا همان E-cars یکی از 
روندهای روبه رشــد حوزه فناوری در ســال های 
اخیــر بــوده اســت. ســرمایه گذاری های زیادی 
هــم توســط کمپانی هــای بــزرگ خودروســازی 
دنیــا در ایــن حــوزه انجــام شــده و هــم هنــوز 
ســرمایه گذاری ها روی تیم های اســتارتاپی این 
بــازار ادامــه دارد. آنها که زودتــر وارد ایــن بازار 
شــده اند، مانند تســا و ریویان و لیوسید که با 
رویکرد اســتارتاپی کارشــان را شــروع کرده اند، 
اگرچــه در ســال های اول بیشــتر توانســتند 
مشتری ها و بازار را به سمت خودشان متوجه 
کنند اما به نظر می رسد این بازار هم کم  کم  در 

حال رسیدن به یک آرایش تازه است.
بــه  رســیدن  در  اســتارتاپ ها  مشــکات 
محصوالت متنوع از یک سو و مهم تر ظرفیت 
پایین خط تولید آنها باعث شده شرکت هایی 
چــون فــورد و کیــا و تویوتــا فاصلــه خودشــان را 

نه تنهــا در این بازار با صدرنشــینان کــم کنند، 
بلکــه در مــواردی شــروع بــه افزایــش ســهم 

بازارشان هم بکنند.
در این بازار کماکان تسا با فاصله زیاد در صدر 
اســت، امــا آمارها نشــان می دهــد در دو، ســه 
سال اخیر بخشی از ســهم بازارش را سنتی ها 
گرفته انــد. فقــط در فاصلــه ســال های 2020 تا 
2022 تســا 1۴ درصد از ســهم بازار خــود را به 
رقبا واگــذار کــرده اســت؛ رونــدی که بــا هجوم 
قدیمی هــای خودروســازی دنیــا بــه ایــن بــازار 
احتماالً در دو، سه سال آینده بیشتر و تقویت 
هم بشــود.  به  نظــر می رســد دوره ای کــه گفته 
می شــد فولکس واگــن و فیــات و تویوتــا در این 
بازار شانســی ندارند، تمام شــده و بــازی بزرگ 
صنعــت خودروهــای برقــی تــازه شــروع شــده 
اســت. ببینید ســهم برندهای مختلــف از این 

بازار چقدر است.

65.4Tesla

7.2Ford

4.6Kia

4.1Chevrolet

4.0Hyundai

2.3Audi
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1.2BMW

1.2Mercedes-Benz
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اگر خیلی وقت است که دوست دارید یکی از خودروهای 
تســا را داشته باشــید، شــاید االن وقتش رســیده باشد! 
به نظر می رســد ایان ماســک هزینــه آرزوی پیوســتن به 
باشگاه خودروهای الکتریکی را بســیار کمتر کرده است. 
با توجــه بــه تغییراتی کــه در قیمــت لیســت خودروها در 
سایت تسا در روز پنجشنبه ایجاد شده، به نظر می رسد 
این شــرکت قیمت چند مدل برتر خــود ازجمله Y SUV و 
Model 3 را تا 20 درصد در سراســر ایاالت متحده و اروپا 

کاهش داده است.
با اینکه این خودروها هنوز هم گران هستند، اما این کاهش 
قیمت بسیار چشم گیر است. این مســئله نشان می دهد 
تسا اکنون،  پس از ماه ها افزایش تدریجی قیمت، در حالت 
دفاعی قرار دارد. دلیل این افت قیمت را می توان عدم تحقق 
انتظارات این شرکت در مورد تحویل و فروش خودرو؛ آن هم 
در بحبوحه رکــود اقتصادی دانســت، زیرا این اتفــاق ارزش 
بازار تســا را از یــک تریلیــون دالر بــه کمتــر از ۴00 میلیارد 
دالر کاهش داد. اگرچه ماسک قباً در مورد کاهش قیمت 
خودروها صحبت کرده بود، اما به  احتمال زیاد افت قیمت 

به دلیلی که در باال اشاره شد، رخ داده است.
ماسک از زمانی که مدیریت توییتر را بر عهده گرفت، مدام 
از این پلتفرم اســتفاده کرد تا نارضایتی خود را از روشــی که 
فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره به کار گرفته، اعام کند. به 
نظر می رسد فدرال رزرو قصد دارد با این کار نرخ تورم را به 2 
درصد برگرداند. در ماه نوامبر، این میلیاردر در توییتی نوشت 
که فدرال رزرو باید فوراً نرخ بهره را کاهش دهد زیرا با این کار 

ممکن است یک رکود اقتصادی شدید را رقم بزند.

تأثیرافزایشنرخبهرهبرتسال
سهام شــرکت تســا نیز مانند ســهام شــرکت های فناوری 
بــه دلیــل مشــابهی افــت کــرده اســت؛ در حــال حاضــر 
ســرمایه گذاران تمایــل بیشــتری بــه ســرمایه گذاری روی 
شرکت هایی دارند که مدام در حال قمار روی آینده هستند. 
در واقــع ســرمایه گذاران ترجیح می دهنــد پول خــود را روی 
سهام های ایمن تر بگذارند. این مسئله نشان می دهد باید در 
مورد دسته بندی تسا تجدید نظر کرد و نمی توان به راحتی 

گفــت که تســا بایــد به عنــوان یــک شــرکت خودروســازی 
معمولی قیمت گذاری شود یا یک شــرکت فناوری. با توجه 
به اینکه تســا نوآوری های بزرگی در صنعت خودروســازی 
ارائه می دهد، افزایش نرخ بهره سرمایه گذاران را به احتیاط 
بیشتری وامی دارد. افزایش نرخ بهره همچنین هزینه های 
تأمیــن مالــی خریــد تســا را افزایــش داده و ایــن امــر بــرای 
مصرف کنندگانی کــه قباً تحت تأثیــر تورم قــرار گرفته اند، 
تغییر را دشوارتر می کند. چنانچه ماسک در توییتر در مورد 
مصرف کنندگانی که قبل از افزایش نرخ بهره وام گرفته بودند 
و بعد از این اقدام مجبور شدند بازپرداخت خود را تسریع 

کنند، گفت:»این بزرگ ترین بحران مالی در تاریخ است.«

مشــکلبــزرگ،مســئلهتقاضاســت،نــه
فدرالرزرو

دن ایــوز، تحلیلگــر ارشــد تحقیقــات ســهام در ودبــاش 
ســکیوریتیز در یادداشــتی تحقیقاتی می گوید: »بر کسی 
پوشــیده نیســت که تقاضا بــرای خودروهای تســا کاهش 
یافته، زیرا رکود اقتصادی که از سال 2022 آغاز شده تا سال 

2023 هم ادامه پیدا می کند.«
 سیمون مورز، مدیرعامل بنچمارک مینرال اینتلجنس نیز 
اظهار می دارد: »کاهش تقاضا برای بازار جهانی خودروهای 
برقــی، محــرک بزرگ تری بــرای کاهش قیمت ها نســبت به 

افزایش نرخ بهره است.«

نبردخودروهایالکتریکی
در نهایت می تــوان گفت تســا دیگر تنهــا بازیگــر در بازی 
خودروهــای الکتریکی نیســت. تســا ســال ها در صنعت 
خودروهای الکتریکی یکه تاز بــود، اما اکنون خودروســازان 
ســنتی برای مصرف کنندگانی که به دنبال جایگزین کردن 
سوخت خود هستند، پیشنهاد های بســیاری دارند. طبق 
آمار گزارش اکسپرین در مورد صنعت خودرو که در دسامبر 
منتشــر شــد، تســا ۶5/۴ درصــد از ثبت نام هــای جدیــد 
خودروهای برقی در ایاالت متحده را از ژانویه تا سپتامبر سال 
2022 تشکیل داده که نسبت به ســال های 2021 )۶8/2( و 

2020 )7۹/۴( کمتر است.

قیمت تسال تا ۲۰ درصد کاهش می یابد و شاید 
این نشانه خوبی از وضعیت ایالن ماسک نباشد

 تسال ارزان می شود

نشریه رمزارز از رســانه های زیرمجموعه کارخانه نوآوری 
رســانه راه کار شــماره جدید خود را منتشــر کرد. شــماره 
جدید رمزارز کــه با گرافیک و محتــوای متفاوتی از چهل 
شماره قبل منتشر شده، در گفت وگوها،  گزارش ها 
و یادداشــت های مختلــف، مروری داشــته بــر کارنامه 
ســال 2022 میالدی در حوزه رمزارزها و البته درس هایی 
که می تــوان از این ســال بــرای تعییــن اســتراتژی های 
کسب وکاری یا سرمایه گذاری در سال 2023 گرفت.

رمــزارز شــماره 41 در 64 صفحه منتشــر شــده و از طریق 
سایت ramzarz.karanagweekly.ir یا فروشگاه 

راه پرداخت قابل تهیه است.

رمزارز41
منتشر شد

بازار
M A R K E T



آينده سالمت
H E A L T H
F U T U R E
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کارشناسان معتقدند فرصت های پیشرفت شغلی 
برای کسانی که در دفتر کار حضور ندارند، محدود است 

و باید رویکرد رهبران در این خصوص تغییر کند

 دورکـاران
دور از ترفــیع؟

 کارشناسان مک کنزی می گویند نسل زد
در حال تغییر ساختار شرکت هاست 

نسل زد؛ موافق اصالح، مخالف انقالب

REVIEWبررسی

 دو مدیر ارشد غول مشاوره مک کنزی به 
اینسایدر گفتند که نسل زد - نامی که به 
متولدین سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ داده می شود - به 
سه روش کلیدی به تغییر شــکل اساسی محیط 
کاری کمــک می کنــد. تریســی فرانســیس، مدیر 
ارشد بازاریابی مک کنزی و کیتی جورج، مدیر ارشد 
منابع انسانی شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در 
داووس سوئیس، گفتند کارکنان نسل زد نسبت 
به کارکنان قبلی یعنی نسل میلنیال که به دنبال 
ایجاد انقالبی در فضــای اجتماعی بــود، مایل به 

سازش هستند.

 فرانسیس که یکی از شرکای ارشد دفتر 
مک کنزی در سائوپائولو برزیل است، به 
اینســایدر گفتــه اســت: »شــاید مشــخصه 
تعیین کننده نسل زد این باشــد که آنها به جای 
اینکه بخواهند انقالبی ایجاد کنند، با ایده تغییر 
از طریق ســاختار مشــکلی ندارند. این در حالی 
اســت که نســل میلنیــال دوســت داشــت همه 
نهادها را خراب کند و از نو بســازد، ولی نســل زد 
رویکــرد عمل گرایانه تــری دارد.« فرانســیس 
خاطرنشــان می کند که نســل زد شــاهد بوده که 
چگونــه والدیــن آنهــا از بحران هــای مختلفی در 
سراســر جهان رنج می برند و بزرگ تریــن آنها در 
طول رکــود اقتصادی ســال ۲۰۰۹، ۱۲ ســاله بوده 
اســت. او می افزاید: »بنابراین آنها فکر می کنند 
بله، من می خواهم تغییر کنم. اما آماده هستم تا 
از طریق ساختارهای موجود کار کنم.« فرانسیس 
می گوید در این رویکرد شرکت ها باید بپذیرند که 
در محیــط کار اشــتباه می کننــد و بــرای رفــع آن 
تــالش کننــد؛ »شــما بــا افــرادی کــه می خواهند 
پیشرفت کنند و مشتاق کمک به بهبود سازمان 
هستند، گفت و گو می کنید و این ایده که ممکن 

است اشتباه کنید، شما را اذیت نمی کند.«

 دومین نقطــه تغییر از نظر فرانســیس 
همان چیزی اســت که او آن را »درون - 
بیرون« می نامد؛ این تصور که یک شــرکت باید 

همان ارزش هایی را که در خارج ارائه می دهد، در 
درون خود نیــز حفظ کنــد. او می گویــد: »این بر 
همه چیز تأثیر می گذارد؛ از طرز فکر شما در مورد 
ساختار استعداد گرفته تا شهرت عمومی تان.« 
جورج به اینسایدر می گوید که این شرکت چگونه 
مدل اســتعدادیابی خــود را برای ســازگاری با آن 
تغییــر داده اســت. به جــای اینکــه بــه تازه کارها 
بگوینــد ارزش هــای مک کنــزی چیســت، از آنها 
می پرســند می خواهید به عنوان یک متخصص 
چه کسی باشــید؟ برنامه شما چیست؟ چگونه 

می توانیم کمک کنیم؟

 یکــی از گزارش هــای مک کنزی در ســال 
۲۰۱۸ اشــاره می کنــد در حالــی که نســل 
میلنیــال مجادله جــو اســت و تمایــل کمتــری به 
پذیــرش دیدگاه هــای مختلــف دارد، نســل زد 
انعطاف پذیرتر است. فرانسیس می گوید: »فقط 
می توانیم بگوییم این نسلی است که می خواهد 
همکاری کنــد.« مک کنزی ســخت کار می کند تا 
رویکرد پذیراتری درباره اینکه ما چه کسی هستیم 
و چه کاری انجام می دهیم داشته باشد، زیرا نسل 
زد جهــان را این گونــه می بینــد. جــورج می گویــد: 
»یکی از بزرگ ترین تفاوت ها در نسل زد، توانایی 
آنهــا در برهــم زدن رابطه ســنتی شــاگرد و اســتاد 
-رابطــه ای کــه کارمنــدان جدیــد تمایــل دارنــد بــا 
کارکنان قدیمی تر داشته باشند- است. کارمندان 
جوان تر توانمندترین و باهوش ترین افراد در زمینه 
دیجیتال هســتند، به این معنی که می توانند به 
همکاران باســابقه تر کمک کنند تا با فناوری های 
جدید ســازگار شــوند. افراد ارشد بیشــتر ممکن 
است به استخدام های جدید در مورد نحوه انجام 
کار آمــوزش دهنــد، اما جوان هــا در حــال آموزش 
چگونگی اســتفاده از ابزارهای دیجیتال در نحوه 
انجام کارها به قدیمی ها هســتند.« او می افزاید: 
»ما شاهد نوعی آموزش دوجانبه و مشترک واقعاً 
جالب هستیم.« به عبارت دیگر نگرش قدیمی به 
شاگردی و یادگیری که یک فرد مسن مهارت ها را 

به جوان ترها آموزش می دهد، تغییر کرده است.

در فیلم کالسیک »آفیس اســپیس«، آقای لومبرگ دور 
اتاق کارمندان می چرخد، اما قهرمان فیلم، برنامه نویسی 
به نام پیتر اســت که معموالً پشــت میزش نیست اما به 
توصیه مشاوران، همچنان ترفیع می گیرد. البته در زندگی 
واقعی چنین غیبتی ممکن است به معنای از دست دادن 
فرصت ها باشــد. چه اتفاقــی می افتد، وقتی فــردی برای 
مــدت طوالنــی در اطراف دفتــر دیده نمی شــود زیــرا از راه 

دور کار می کند؟
ظهور کار از راه دور به این معنی است که قوانین پیشرفت 

در شــرکت ها نیز بایــد تغییر کنــد. بر اســاس ارقــام اداره 
سرشــماری ایاالت متحده، بیــن ســال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ 
تعــداد افــرادی کــه عمدتــاً از خانــه کار می کننــد، تنها در 
ایاالت متحده ســه برابر شــده و از 5/۷ درصــد )تقریباً ۹ 
میلیون نفر( به ۱۷/۹ درصد )۲۷/6 میلیون نفر( رسیده 
اســت. به گفته مارتین هاس، اســتاد مدیریت »وارتون« 
در حالی که ممکن است کار از راه دور به صورت تمام وقت 
از دور خــارج شــود، کار ترکیبــی ادامــه خواهــد داشــت و 
شرکت ها در طول سال سیاســت های کاری ترکیبی خود 
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

را متعــادل خواهند کــرد. او می گوید: »در ســال گذشــته 
بسیاری از شرکت ها به سمت کار ترکیبی حرکت کردند، 
در حالی که آن را عالی نمی دانند. اما به نظر می رســد کار 
ترکیبــی تعــادل مناســبی بیــن خواســته های کارمندان و 
کارفرمایان ایجاد کرده است. بســیاری از شرکت ها هنوز 
در این فکر هستند که چگونه می توانند کار از راه دور را به 

بهترین حالت خود تبدیل کنند.«

 برتری حضور فیزیکی
اگر کار ترکیبــی و از راه دور به بهتریــن حالت خود تبدیل 
شود، چقدر برای پیشرفت شــغلی مفید است؟ آیا عدم 

دیدار با مدیران اجرایی برای به دســت آوردن 
فرصت های پیشــرفت مضر اســت؟ در حال 
حاضــر برخــی از ســازمان ها بــا کار از راه دور 
ســازگار هســتند، به خصــوص اگــر مدیــران 
ارشــد نیــز از دورکار باشــند، امــا بســیاری از 
شــرکت ها برای کار حضوری تعریف شده اند 
و وضعیــت شــیوع کرونا، بــرای آنهــا انحرافی 
بیش از حد معمول بود. ســؤال این است که 
آیا در چنین ســازمان هایی کارمندان دورکار و 
ترکیبی فرصت های یکســانی برای پیشرفت 

خواهند داشت؟
جــواب ایــن ســؤال تــا حــد زیــادی بســتگی بــه ایــن دارد 
کــه سیاســت اول کار از راه دور چقــدر عمــق دارد. مــت 
مک کانــل، رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل اینترادیــم 
می گویــد: »می توانــم بگویــم قبــل از همه گیــری، وقتــی 
صحبــت از ترفیع به میــان می آمــد، کارمندانی کــه از راه 
دور کار می کردند در مضیقه بودند، زیرا نزدیکی فیزیکی 
به کارمندانی که حضور داشتند اجازه می داد همدیگر را 
بهتر بشناســند و برتری داخلی پیدا کننــد. این موضوع 
تا حدی بــرای شــرکت هایی که از مــدل ترکیبی اســتفاده 
می کنند نیز صادق است. اما من فکر می کنم وقتی همه 

از راه دور کار می کنند، شرایط هموار خواهد بود.«
ایجاد فرصت  برای کارمندان ترکیبی یــا دورکار به معنای 
تفکــری جدید بــرای غلبــه بر مســیرهای شــغلی ســنتی 
و اغلــب غیررســمی اســت. فردریــک نیلســون، معــاون 
ارتباطــات آمریکا می گویــد: »من فکر می کنــم کارمندان 
حاضــر در محــل کار ممکــن اســت مزایایــی داشــته 
باشــند کــه کارمنــدان راه دور از آن برخــوردار نیســتند. 
اگر من یک کارمند مســتقر در دفتر بودم و می خواســتم 
پیشــرفت کنم، ســعی می کردم تــا جایی کــه می توانم در 
بین تصمیم گیرندگان دیده شوم. انجام این کار به صورت 
حضوری بســیار ســاده تر اســت. همچنیــن می توانید از 
مکالمات تک تک با دیگران در طول ناهــار یا صرف قهوه 
اســتفاده کنیــد. ســاختن برند شــخصی شــما به صورت 

حضوری بسیار ساده تر و کارآمدتر است.«

 ترفیع برای باانگیزه ها و سخت کوش ها
برایان ماسیاس، رئیس بیمه حیوانات خانگی ایمبریس 
موافق اســت کــه حضور یــک مزیــت اســت، اما فقــط تا 
حدی؛ »یک فرد باانگیزه که سخت کار می کند و عملکرد 
خوبی دارد، چه در دفتر چــه بــا کار از راه دور، مورد توجه 
قرار می گیرد و در سازمان پیشرفت می کند، اما همان طور 
که گفته شد، من هم فکر می کنم ارتقا برای کسانی که در 

دفتر حضور دارند، راحت تر است.«
دکتر دوان کرونیچ، مربی توسعه استعدادها در چیلی پیپر 
می گوید: »کارمندان ترکیبــی و دورکار می توانند به همان 
سرعت کارمندان حاضر در محل کار پیشرفت کنند، اما 
مهم اســت تفاوت هایی را که می توانند مزیتی ناعادالنه 
ایجــاد کننــد، در نظــر بگیریــم. یــک کارمنــد از راه دور بــا 
مدیــران و کارکنانی که در دفتــر کار حضور دارنــد، ارتباط 
اجتماعی چندانی نخواهد داشت و در نتیجه کارمندان 
حاضــر در محــل کار می تواننــد در مقایســه بــا همتایــان 
دوردســت خــود از امتیاز بیشــتری بــرای دریافــت ترفیع 

برخوردار شوند.«
رابرت سی پوزن، مدرس ارشد دانشکده مدیریت اسلون 
ام آی تی و نویسنده کتاب »چگونه در محل کار پیشرفت 
کنیــم« می گویــد: »در ســازمانی کــه برخــی از کارمنــدان 
به صورت کامــل دورکار و برخــی به صورت کامــل در دفتر 
حاضــر هســتند، مدیریت بایــد اقدامــات ویــژه ای انجام 
دهد تا مطمئن شود کارمندان دورکار فراموش نمی شوند. 
توصیــه می کنــم هــر مدیــری حداقــل هفتــه ای یــک بــار 
به صورت آنالین با اعضای تیم دورکار مالقات کند تا آنها 
را از تغییرات سیاست های شرکت و فرصت های تبلیغاتی 
مطلع کند. عالوه بر این، من توصیه می کنم که برای همه 
کارکنان از راه دور یک »رفیق اداری« منصوب 
شــود تا آنهــا را در جریان قرار دهــد و مطمئن 
شود که منابع غیررســمی اطالعات شغلی را 

از دست نمی دهند.«

 جوانــان مراقــب فرصت هــای 
از دست رفته باشند

ماســیاس می گویــد کارمنــدان جوان تــری که 
پیمــودن نردبــان شــغلی را به تازگــی شــروع 
کرده انــد، ممکن اســت نســبت بــه همتایان 
باتجربه تر خــود به زمان حضوری بیشــتری نیاز داشــته 
باشــند. به خصــوص اعضــای جــوان تیــم ممکن اســت 
فرصــت ایجــاد روابــط واقعــی بــا رهبــران و هم ســاالن را 
هنگام کار از راه دور از دست بدهند. آنها باید جلسه ای 
را برنامه ریــزی کننــد تــا بــا مدیــران مواجه شــوند. همان 
شــخص در دفتر ممکن اســت با یک رهبر در اتاق ناهار 
مالقــات کنــد و موفقیت های بــزرگ خــود را به اشــتراک 
بگــذارد. تقویت روابطــی که به شــما کمک می کنــد تا از 
نردبان شــرکت بــاال برویــد در شــرایطی که فرصتــی برای 
مالقات هــای تصادفــی و تعامــالت رودر رو وجــود دارد، 

آسان تر است.
در اینترادیــم، بــا وجــود وضعیــت دورکاری، تالش هــای 
هماهنگی برای جــذب کارکنان جــوان یا جدیــد به درون 
سازمان انجام شده است. مک کانل می گوید: »کارمندان 
جوان تر در مقایســه با کار قبل از همه گیری از پیشرفت 
حرفه ای حتی در یــک محیط کامــالً دورکار رنج می برند. 
آنها قادر به شنیدن مکالمات و یادگیری غیرمستقیم از 
کارمندان ارشد نیستند. به همین دلیل است که ما یک 
انتخاب بسیار آگاهانه برای سرمایه گذاری قابل توجه در 
توسعه کارکنان جدید و یک برنامه مدیریت و راهنمایی 

بسیار ساختاریافته انجام داده ایم.«
ابــی پیــن، مدیــر ارشــد شــرکت ســیل پوینــت می گوید: 
»سیســتم های پــاداش نیــز بایــد تطبیــق داده شــوند. 
پیشرفت را با معیارهای عملکرد عینی و نه روابط مرتبط 
کنیــم. مــا تأثیــر را اندازه گیــری می کنیــم و کارمنــدان مــا 
می توانند از هر جایی تأثیر بگذارند. ما روی توانمندسازی 
رهبران ســازمان خود برای مدیریت و ســنجش عملکرد 
تمرکــز می کنیم تــا به افــراد مناســب در ســازمان پاداش 

دهیم و آنها را شناسایی کنیم.«
با این حال ممکن است کارمندان ترکیبی و دورکار حتی 
زمانــی که معیارها عینی می شــود نیز فشــار بیشــتری را 
برای حفظ ایــن معیارها در ســطوح باال احســاس کنند. 
شــوخی کردن بــا یک مدیــر در اتــاق ناهــار ممکن اســت 
بــه اختصاص زمان بیشــتری به یــک پروژه منجر شــود، 
اما کارمنــدان ترکیبــی و دورکار چنین فضایــی نخواهند 
داشــت. پیــن می گویــد: »مدیــران بایــد در نظــر داشــته 
باشــند که کارمندان دورکار یا ترکیبی ممکن اســت برای 
نشان دادن تعهد خود فشار بیشتری را احساس کنند و 
باید فعال تر باشند تا توسط مدیریت دیده شوند. مدیران 
تیم هــای دورکار می تواننــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه 
کارمندان از راه دور تحت فشار قرار نمی گیرند و در طول 
بررسی ها و جلسات منظم فرصت های توسعه یکسانی 

را مانند سایر اعضای تیم دریافت می کنند.«

اختالف بین افراد جویای کار و کارفرمایان همچنان ادامه دارد

شکاف انتظارات میان نیروی کار و کارفرما

REVIEWبررسی

کیت وولف، استخدام کننده ای در هیوستون سعی 
می کند با مشــتریان دیپلماتیــک رفتار کنــد، اما 
اخیراً با بســیاری از آنها مکالماتی سخت داشته 
اســت. از نظــر وولف، مشــکل گسســت عمیقی 
اســت بین آنچه مدیــران اســتخدام از نامزدهای 

شغلی انتظار دارند و آنچه نامزدها می خواهند.
وولــف، مدیــر عامل شــرکت اســتخدامی »موری 
ریسورس« می گوید: »کارفرمایان اخبار را تماشا 
می کننــد، داســتان هایی در مــورد اخــراج و رکــود 
احتمالی می بینند و فکر می کنند مردم باید برای 
شغل التماس کنند و مایل به حضور در دفتر کار 
باشند.« اما واقعیت اینچنین نیست. او می گوید: 
»بیشــتر مردم خواهان کار از راه دور یا کار ترکیبی 
هســتند. آنهــا می خواهند کنتــرل روز خــود را در 
اختیار داشته باشند. آنها نمی خواهند رفت و آمد 
کنند و مایل اند که بتوانند خانواده خود را ببینند.«

 گزینه هــای بهتر همچنــان روی میز 
است

بــا گذشــت تقریبــاً ســه ســال از همه گیــری کــه 
راه هــای جدیــدی بــرای اشــتغال ایجــاد و تمایــل 
افــراد را بــرای برنامه هــای از راه دور و انعطاف پذیر 
تقویت کرده، بســیاری از کارفرمایــان همچنان بر 
بازگرداندن کارمندان به دفتر کار متمرکز هستند. 
این که کارمندانــی از قبل برای آنهــا کار می کردند 
و باید از قوانیــن آنها پیــروی کنند یا خطــر اخراج 
وجــود دارد، یک موضوع اســت و این مســئله که 
اســتخدام کنندگان تــالش می کننــد کارمنــدان 
احتمالــی را متقاعــد کننــد تــا بــه اســتخدام آنها 

دربیایند، موضوعی کامالً متفاوت است.
وولف می گویــد: »وقتی ما یک فهرســت شــغلی 
دریافت می کنیم، به کارفرمایان می گوییم اگر این 
یک نقش از راه دور نیست، از فهرست ۷5 درصد 
از نامزدهــای احتمالی حذف می شــود. همیشــه 

بهترین نامزدها گزینه های دیگری نیز دارند.«
در حــال حاضــر، حداقــل آن نامزدها اهرم فشــار 
دارنــد. داده هــای اخیــر وزارت کار ایــاالت متحده 
نشــان می دهــد کــه در مــاه نوامبــر حــدود ۱۰/5 
میلیون فرصت شغلی در دسترس بوده است. این 
عدد از شش میلیون آمریکایی بیکار به دنبال کار 
بیشتر است. این گزارش همچنین نشان می دهد 
کــه در مــاه نوامبــر تعــداد بیشــتری از کارمنــدان 

نســبت به یک ماه قبل، کار خود را ترک کرده اند. 
این امر نشان می دهد آمریکایی ها به آینده شغلی 

خود اطمینان دارند.

 هفته کاری پنج روزه جذاب نیست
ممکــن اســت بــا ضعیف شــدن اقتصــاد و تــرس 
از رکــود، نیــروی کار موقعیــت خــود را در حــال 
تضعیف شــدن بدانــد. از آنجــا کــه شــرکت های 
بیشــتری شــروع بــه اخــراج کــرده و اســتخدام را 
متوقــف می کنند، ممکــن اســت قــدرت انتخاب 
دیگــر در دســتان کاندیداهــا نباشــد.  بســیاری از 
اســتخدام کنندگان به صورت مشــروط دســتمزد 
می گیرند، بــه این معنی کــه آنها فقــط زمانی پول 
درمی آورند که کاندیدای مورد نظرشــان استخدام 
شــود. در نتیجه آنها در مورد هدر دادن زمان برای 
پر کردن مشــاغلی کــه الزامــات صریــح آنهــا برای 
تعداد کمی از کاندیداها جذاب است، محتاطانه 

عمل می کنند.
کلــی هریونــاک، یــک اســتخدام کننده در حــوزه 
بازاریابی دیجیتال و فناوری در منطقه واشنگتن 
دی ســی و بالتیمــور، می گوید: »پنــج روز در هفته 
حضور در دفتر گزینه بسیار دشواری برای جذب 
کاندیداهای شــغلی اســت. بعضی هــا می گویند 
بــا حضــور در دفتــر بــرای دو یــا ســه روز در هفتــه 
مشــکلی ندارند، اما آنهــا آزادی و قــدرت انتخاب 
می خواهند.« نظرسنجی های متعددی نشان داده 
که اکثر کارمندان اداری شرکت کننده، مدل ترکیبی 
یــا دورکاری را ترجیح می دهند. البتــه عدم تطابق 
نیز در آنها وجــود دارد. آخرین گــزارش لینکدین 
در مورد وضعیت بازار کار، نشان دهنده تقاضای 
بسیار بیشــتری برای مشــاغل ترکیبی و دورکاری 
نســبت به حضور کامل در محل بود. از ماه اکتبر 
بــرای هــر متقاضــی کــه بــه دنبــال کار حضــوری 
می گشــت، تقریبــاً دو فرصت وجــود داشــت. از 
سوی دیگر، این گزارش نشان می دهد که برای هر 
فرصــت دورکاری موجود در ایاالت متحــده در آن 
زمان، دو متقاضی فعال وجود داشــته است. رند 
قایاد، اقتصاددان در لینکدین به اینسایدر گفت: 
»انتظار می رود طی چند ماه آینــده، بازارهای کار 
سرد شود و این عدم تطابق کاهش یابد. هیچ برنده 
یا بازنده ای وجود نخواهد داشت، اما در مقطعی، 

ما به یک تعادل جدید خواهیم رسید.«

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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خرده فروشی
R E T A I L

زمانــی که پاندمــی کرونا آغاز شــد، توقــع از خرده فروشــانی 
که صاحــب فروشــگاه بودند، بســیار زیاد بود. فروشــگاه ها 
هر کاری که در توان شــان بود، انجام دادنــد؛ از تعطیل کردن 
اتاق های پرو گرفته تا برآورده کردن نیازهای ضروری مشتریان 
بــا کمتریــن تمــاس فیزیکــی و تحویــل ســفارش ها در کنار 
خیابان. آنها تجربه خرید در فروشــگاه را برای رفع نیازهای 
همیشــه در حــال تغییــر جامعــه بــه دلیــل افزایش تــورم و 
بیماری همه گیر جهانی، به طور کامل متحول کردند. هرچه 
بر تعداد افــرادی که برای خریــد خود به شــکل حضوری به 
فروشــگاه ها مراجعه می کردند، افزوده شد، تغییرات دوران 
پاندمی تکامل بیشــتری یافت. یکــی از تغییراتــی که مورد 
توجه قرار گرفته، مسئله طراحی فروشگاه است. پاپ آپ ها 
و فروشگاه های محلی تبدیل به مدلی شده اند که بسیاری 

از خرده فروشــان بــرای مدرن ســازی خــود، ایــن قالب هــا را 
انتخاب می کنند. خرده فروشان نشان داده اند که آماده اند 
فروشــگاه ها را تجربه  پذیرتــر کننــد و فضــای بیشــتری را به 
فعالیت های اومنی چنل اختصاص دهند. به نظر می رسد 
در سال ۲۰۲۳ شاهد رشــد تقریباً بی سابقه ای از قالب های 

فروشگاهی باشیم. 

 فروشگاه های محلی
انتظار می رود که در ســال ۲۰۲۳ فروشــگاه های بیشتری در 
محله ها دیده شــوند. امسال خرده فروشــانی که معموالً بر 
شهرهای ردیف اول از نظر جمعیت و تراکم تمرکز می کردند، 
متوجه می شوند که بسیاری از شهرهای ردیف اول، شاهد 
مهاجرت کارمندان تعدیل شده به شــهرهای ارزان تر درجه 

قالب های فروشگاهی مختلفی در سال 2023 
فرصت دارند تا مشتریان با رویکردهای متفاوت 

را به خود جذب کنند؛ این قالب ها چه هستند؟

هیچ فروشگاهی 
مناسب همه نیست

شرایط در دوران پساکرونا آن طور که خرده فروشان گمان 
می کردند، پیش نرفت

سیاست انقباضی آمازون

REPORTگزارش

 تمــام خریدهــای آنالینــی کــه در طــول 
همه گیری انجام شــد، به افزایش تقاضا 
کمک کرد و با سایر نیروهای اقتصادی ترکیب شد 
تا قیمت هــا باالتــر بــرود. هزینه ها بــرای صنعت 
فناوری بیــش از حد بــاال رفت و شــرکت ها، حتی 
آمازون غول پیکر را وادار به کاهش جاه طلبی های 

خود کرد.

 طبق آمار استتیستا پیش از همه گیری، 
آمازون غــول تجارت الکترونیــک ایاالت 
متحــده بــود و بیــش از ۴۰ درصــد از بــازار بــه او 
اختصاص داشت. با رونق خرید آنالین که به دلیل 
قرنطینه ها شروع و سپس با پول نقد تحریک شد، 
سود شرکت برای بیش از یک سال افزایش یافت. 
رشد آمازون در اواسط سال ۲۰۲۱ متوقف شد و در 
آغاز ســال ۲۰۲۲ اولین ضرر خود را در هفت سال 
گذشــته بــه ثبــت رســاند. بلومبــرگ گــزارش داد 
آمازون اولین شرکت در جهان بود که یک تریلیون 

دالر از ارزش خود را از دست داد.

 آمــازون ماننــد بســیاری از شــرکت های 
فنــاوری،  روی رفتارهــای جدیــد خریــد 
ســرمایه گذاری زیــادی کــرد. بــا بازگشــت بــه 
فروشگاه های فیزیکی و کاهش هزینه های خود در 
ســال جاری، شــرکت بــا نیــروی کار بزرگ و شــبکه 
تدارکاتی عظیمی که نمی توانست از آن پشتیبانی 
کند، تنها ماند. امسال آمازون و رقبای آن بخش های 
بزرگی از آنچه را که در طول همه گیری ساخته بودند، 
کنار گذاشتند. مشهودترین نشانه عقب نشینی 

آمازون، اخراج های برنامه ریزی شده بود. 

 آمازون در اکتبر ۲۰۲۱ به ســرمایه گذاران 
گفــت ظرفیــت انبــارداری و حمل و نقــل 
هوایی خود را در پاسخ به تقاضای اولیه همه گیری 
افزایــش داده اســت. آمــازون کتاب فروشــی های 
فیزیکــی خــود و برخــی از مکان هــای فروشــگاه 
»آمازون گــو« را تعطیل کرد. این شــرکت خدمات 
مراقبت های بهداشتی آمازون کر را به دلیل تردید 

در سودآور بودنش کنار گذاشت.

 انــدی جاســی، مدیرعامــل آمــازون در 
جریان کنفرانس دیل بوک نیویورک تایمز 
گفت آمازون از شرط بندی روی موقعیت هایی که 
می توانند بازدهی بلندمدت داشته باشند، دست 
نکشــیده اســت. جاســی گفت: »ما در تالشــیم 
هزینه های خود را در بسیاری از زمینه های مختلف 
ساده سازی کنیم و در عین حال اطمینان حاصل 
کنیم روی چیزهایی که فکر می کنیم در درازمدت 

می توانند تغییر کنند، شرط بندی می کنیم.«

 نیل ساندرز، تحلیلگر خرده فروشی در 
گلوبال دیتا گفت که این نشانه ای از نوع 

برخــورد کل صنعت بــا خریدارانی اســت که به 
کاهــش هزینه هــا روی آورده انــد. او افــزود: »در 
دوران همه گیری بسیاری از شرکت ها طوری رفتار 
می کردند که گویی این تغییر دائمی است.« در 
ســال ۲۰۲۰ خریــداران درآمــد و نقدینگــی را در 
اثاثیه منزل، لــوازم باغبانی و لــوازم الکترونیکی 
کاهش دادند، اما رشد خرید آنالین قابل توجه 
بود؛ از نرخ رشــد ثابت حدود ۱6 درصد در پایان 
ســال ۲۰۱۹ بــه بیــش از ۴۴ درصــد در ماه هــای 
تابستان ۲۰۲۰ رسید. در حالی که هنوز خریدها 
در ســطوح بی ســابقه ای بود، آمازون از پول نقد 
اضافــی بــرای ســاختن انبارهــا و مراکــز هوایــی 
استفاده کرد. نیروهای خود را از کمتر از ۸۰۰ هزار 
کارمنــد در پایــان ســال ۲۰۱۹ بــه بیــش از ۱/6 

میلیون نفر در پایان سال ۲۰۲۱ افزایش داد. 

 آمازون تنها نبود؛ شاپیفای، شرکتی که 
پشت بسیاری از فروشــگاه های آنالین 
مستقل قرار دارد نیز استخدام های زیادی انجام 
داد. شرکت های رسانه های اجتماعی مانند متا 
و توییتــر نیــز ســود بردنــد و درآمــد تبلیغاتــی 

بیشتری کسب کردند.

 ارقام اداره سرشــماری ایاالت متحده 
نشــان می دهد که هزینه هــای تجارت 
الکترونیــک اکنــون به جایی رســیده کــه اگر با 
همــان رشــد ثابــت قبــل از همه گیــری ادامــه 
مــی داد، بــه آنجــا می رســید. بــا وجــود اینکــه 
خریدهای فزاینده در ســال گذشــته شــروع به 
کاهش کرد، تعدادی از مدیــران فناوری گفتند 
که فکر می کننــد تغییر رونــد به خریــد آنالین 
دائمی است، اما این طور نبود. زمانی که متا در 
ماه نوامبر اخــراج ۱۱ هزار کارمند خــود را اعالم 
کــرد، مــارک زاکربــرگ، مدیرعامل این شــرکت 
اذعان کــرد تصور اینکــه افزایش درآمــد پایدار 
خواهد بود، اشتباه است. شاپیفای ۱۰ درصد 
از نیروی کار خــود را در ماه ژوئیــه کاهش داد و 
مدیرعامــل شــرکت توبــی لوتکــه گفت کــه در 
پیش بینی جهش دائمی پنج تا ده ساله در نرخ 

رشد خرید آنالین اشتباه کرده است.

 اخراج های آمازون نیز قابل توجه خواهد 
بود. بر اســاس گــزارش نیویــورک تایمز 
آمازون در مســیر بزرگ ترین کاهش نیــروی کار 
شرکت از زمان سقوط دات کام در سال ۲۰۰۱ که 
بــه ۱5 درصــد از کارکنــان آن ضربــه زد، حرکــت 
می کند. با این وجود جاسی عنوان کرد تصمیم 
آمــازون مبنی بر رشــد ســریع کــه از ســال ۲۰۲۰ 
شروع شد، درست بود. او افزود بهتر است بیش 
از حد بزرگ شــود تا اینکــه برای پاســخگویی به 
تقاضای خریداران و فروشــندگانی که از بازارش 

استفاده می کنند، بیش از حد محدود بماند

داده های جدید ایاالت متحده 

 بدترین شغل:
کار در خرده فروشی 

بر اســاس مطالعه اخیر »یو اس نیــوز انــد ورد ریپورت« 
که ۱۹۰ شغل را بر اســاس رتبه بهترین مشاغل امروز در 
ایاالت متحده رتبه بندی کــرده، کار در خرده فروشــی در 
پایین ترین سطح قرار دارد. تحلیلگر بلومبرگ این بخش 
را بــه دلیــل موقعیت هایی کــه از نظر حقــوق، بــازار کار و 
پتانسیل رشــد آتی در رتبه های پایین قرار دارد، بدترین 

بخش برای کار می داند. 
صنــدوق داران فروشــگاه در رتبــه دوم بدتریــن جایــگاه 
قرار گرفتند. طبق گــزارش ایندیــد، صندوقدارها به طور 
متوســط حــدود ۱۴/5۲ دالر در ســاعت درآمــد دارنــد. 
مطالعات نشــان می دهد که یک خانواده چهار نفره که 
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خرده فروشی
R E T A I L

ارائه راه حل های مقرون به صرفه

رویکرد کرفت هاینز در بازار نامطمئن خرده فروشی

REPORTگزارش

»کرفت هاینــز« درس های بســیاری از همه گیری 
کرونا گرفت و چشم انداز روشنی برای سال ۲۰۲۳ 
دارد. این شرکت بر احیای برند های نمادین خود، 
ایجــاد ارزش بــرای مصرف کنندگان و همــکاری با 
شرکای خرده فروشی خود در راستای اطمینان از در 
دسترس بودن محصوالت برای خریداران متمرکز 
اســت. کارلوس آبرامــز ریورا، رئیــس کرفت هاینز 
در آمریکای شــمالی در فوریه ۲۰۲۰، درست قبل 
از قرنطینــه همه گیر در ایاالت متحده که بیشــتر 
شــرکت ها را در ماه مارس تحت تأثیر قرار داد، به 
این شــرکت پیوســت. آبرامز ریورا تأکید بسیاری 
بــر مشــارکت کارکنــان، مشــتری و خرده فروشــی 
داشــت. او در متن پیش رو از تجربیاتــش در این 

مدت می گوید.

 تغییر استراتژی با کووید
با شروع تغییرات قابل توجه در تقاضای 
مصرف کننــدگان از مــارس ۲۰۲۰، بســیاری 
از تولیدکننــدگان و خرده فروشــان بــا مشــکالت 
تولیــد، توزیــع و زنجیــره تأمین دســت و پنجه نرم 
کردند. ریــورا می گوید: »زمانی کــه در فوریه ۲۰۲۰ 
به کرفت هاینز ملحق شدم، مأموریتم این بود که 
شرکت را به مسیر اصلی خود برگردانم و استراتژی 
کســب و کار ایــاالت متحــده را به روشــی پایــدار و 
ارگانیک تبدیل کنم. سپس کووید شیوع پیدا کرد 
و شــرکت بالفاصله به روش جدیدی برای تجارت 

نیاز داشت.«

 مشارکت بیشتر کارکنان
با وجود چالش های ناشی از همه گیری، 
ایــن شــرکت بــه بســیاری از اهــداف خود دســت 
یافــت. آبرامــز ریــورا توضیــح می دهــد: »تیــم مــا 
ســازمان را به طور کامل متحول کــرده و از درون به 
نوآوری می پردازد. کرفت هاینز آمریکای شــمالی 
باالترین امتیاز مشــارکت کارکنان را در سال های 
اخیــر دارد.« فروش آمریکای شــمالی )۸5 درصد 
از کل تجارت جهانی کرفت هاینز( برای سه ماهه 
ســوم ۲۰۲۲، ۱5/۳ درصد افزایش یافت. توانایی 
هماهنگی سریع برای پاسخگویی به تقاضاهای 
در حال تغییر مصرف کنندگان از طریق کار خالقانه 
با تأمین کنندگان در زنجیره تأمین، تأثیر مثبتی بر 

رشد شرکت داشته اســت. آبرامز ریورا می گوید: 
»مــا از نزدیک بــا مشــتریان خــود کار می کنیم تا 
داده های واقعی را دریافت کنیم و سطح موجودی 
در فروشــگاه های خــاص را بهتــر و دقیق تــر درک 
کنیــم.« داده ها به تیــم کرفت هاینز ایــن امکان را 
می دهد تا موقعیت های خارج از انبار را پیش بینی 
کند. آبرامز ریــورا می افزایــد: »از زمان همکاری ما 
با یــک خرده فــروش خــاص، محاســبات اولیه به 
کاهــش ۴۰ درصــدی موجودی ها تنها در هشــت 

هفته منجر شد.« 

 تورم چالش های خودش را دارد
در دســامبر ۲۰۲۲، شــاخص قیمــت 
مصرف کننــده بــرای همــه دســته ها بــرای ۱۲ مــاه 
6/5 درصــد بــود. با ایــن حــال، شــاخص قیمت 
مصرف کننده بخش مواد غذایی ۱۱/۸ درصد بود. 
از آنجا کــه مصرف کنندگان به ویژه در دســته های 
مــواد غذایــی، بیشــتر روی ارزش تمرکــز کرده اند، 
کرفت هاینز با ارائه محصوالتی که این خواسته ها 
را برآورده می کنند، پاســخگوی نیازها بــود. آبرامز 
ریورا می گوید: »ارزش به معنــای ارائه راه حل های 
عالی بــه مصرف کننــدگان با گســترش قالب های 
بسته بندی و امتیاز قیمت است تا مردم همچنان 
بتوانند از برندهای کرفت هاینــز مورد عالقه خود 
به همــان شــیوه ای کــه همیشــه لــذت می بردند، 

لذت ببرند.« 

چشم انداز سال ۲۰۲۳
پیش بینی نحــوه مصرف خرده فروشــی 
و مخــارج مصرف کننــده در ایــاالت متحــده 
چالش برانگیز اســت، زیرا نگرانی هــای مربوط به 
رکود اقتصادی در ســال ۲۰۲۳ ادامــه دارد. آبرامز 
ریورا معتقد اســت روند همه گیری به آشــپزی در 
خانه و افزایش دورکاری منجر شده و مردم بیشتر 
در خانه خود غذا می خورند. این شــرکت شــاهد 
بوده که کشــش قیمت محصوالتش بهتر از قبل 
است، اما اذعان می دارد که پیش بینی مدت زمان 
ماندگاری این کشش دشوار است؛ »ما می دانیم 
این وظیفه ماست که راه حل های مقرون به صرفه 
به خانواده ها ارائه دهیم و این مسئولیت را جدی 

می گیریم.«

دو یا سه یا حتی به شهرهای کوچک هستند. فروشگاه های 
بــزرگ بــرای یافتــن تراکم کافــی از نظــر جمعیت شناســی و 
دنبال کــردن ردپــای مشــتریان در شــهرهای کوچک تالش 
می کننــد. قالــب فروشــگاهی کــه در چنیــن مکان هایــی 
جــواب می دهــد، فروشــگاهی کوچــک اســت. در حالی که 
خرده فروشــان ایــن مفهــوم را آزمایــش کرده انــد و تارگــت و 
والمارت تالش های متعــددی در این زمینه انجــام داده اند، 

اما چالش ایجاد مجموعه ای مناسب همچنان وجود دارد.
نوردســتروم )فروشــگاه زنجیــره ای پوشــاک( یکــی از اولیــن 
مجموعه هایــی بود کــه بــا »نوردســتروم لــوکال« قالب های 
موجــود را شکســت. فروشــگاه محلــی نوردســتروم تقریباً 

بیشتر شبیه یک اتاق پرو است. شما چیزی را 
که می خواهید، سفارش می دهید، به فروشگاه 
محلی می روید، آن را امتحان می کنید و هرکدام 
را پسندیدید، می خرید. نوردستروم همیشه این 
شانس را دارد تا بر اساس رفتار شما و به این امید 
که شما را ترغیب کنند تا محصول جدیدی را به 
ســبد خرید خود اضافه کنید، چیزهایــی را که 
نخواسته اید نیز بفرستند. چیزی که خریداری 
نمی شود یا در فروشگاه می ماند یا به مرکز توزیع 

تجارت الکترونیک باز می گردد.

 اوت  لت ها
مراکــز خریــد اوت لــت مدت هاســت کــه در اوج قــرار دارند. 
میســیز، نوردســتروم و ســاکس بــرای مــدت طوالنــی در 
کســب و کار اوت لــت بوده انــد و بســیاری از خرده فروشــان و 
برندها نیز وارد این بازار شده اند. این یک راه عالی برای اتمام 
موجودی خرده فروشانی است که برندهای دیگر شرکت ها 
را نیز می فروشند. فروشگاهی که با فوریت و به دفعات - به 
دلیل ورودی موجودی هــای جدید - اقدام بــه ارائه تخفیف 

می کند، به مقصدی برای بازدید مشتریان تبدیل می شود.
این امر می تواند برای برندها چالش برانگیزتر باشد. برندها 
باید در برابر کاهش فروش محصوالت خود به دلیل معرفی 
محصوالت مشابه، تعادل برقرار کنند. یکی از اهداف اتمام 
موجودی اضافی است. در سال ۲۰۲۲، همه نگران موجودی 
بیش از حد بودند. خرده فروشــان سنتی ارزان قیمت مانند 
»راس« و »تی جی مکــس« قطعاً از عــدم تطابق بین عرضه 
و تقاضا سود می بردند. اما تعجب نکنید اگر خرده فروشان 
بیشــتری وارد این فضا شــوند. »دیکز اســپورتینگ گودز« 
سال گذشــته وارد رقابت شــد و به دنبال گســترش مفهوم 

ناموجود/ اتمام موجودی است.
اما همچنین شاهد هستیم که خرده فروشان بیشتری وارد 
پروسه فروش مجدد می شوند. ثردآپ آن قدر در این بخش 
فعالیت داشته که یک برنامه برچســب سفید ایجاد کرده 
تا برندهــا بتوانند برنامه فــروش مجدد خــود را با اســتفاده 
از پلتفرم ثــردآپ راه انــدازی کنند. فروشــگاه ها اگر محبوب 
شــوند، به ســرعت موجودی شــان تمام می شــود و این از آن 
نوع موجودی نیســت که شــما بخواهید آنها را نگــه دارید. 
یک فروشگاه اوت لت پرفروش، نشانه ای از عملکرد بسیار 

بد فروشگاه هایی اســت که محصوالت جدیدی را با قیمت 
نسبتاً باال عرضه می کنند. 

 فروشگاه در فروشگاه
هنگامــی کــه ســفورا از جی ســی پنی خــارج شــد و بــه کولــز 
پیوست، تأثیراتی گذاشت. همکاری میســیز با تویز آر آس 
بــرای تعطیــالت روی کاغــذ امیدوارکننــده بــود، اما بــه نظر 
نمی رســد موفقیتی را که میســیز در انتظــارش بــود، در پی 
داشته باشد. اما خرده فروشــان باید فروشگاه ها را به عنوان 
راهی برای جلب مشــتریان بیشــتر به روز نگه دارنــد و ارائه 
مفهوم فروشگاه در فروشگاه راهی عالی برای انجام آن است. 
انتظار مــی رود که تعداد بیشــتری از ایــن موارد 
دیده شوند، به خصوص برای برندهای D2C که 
به دنبال فرصت های بیشــتری برای گســترش 

توزیع خود هستند.

 پاپ آپ ها
در ســال ۲۰۲۳ شــاهد پاپ آپ هــای بســیار 
بیشتری خواهیم بود، به خصوص که رویدادهای 
حضوری دوباره وارد صحنه می شوند. پاپ آپ ها 
بدون زیرســاخت های زیاد، دسترســی فوری را 
ارائه می دهند و به خرده فروشان این فرصت را می دهند که 

مکان ها یا محله ها را از قبل آزمایش کنند.

 مرکز پردازش سفارش ها
نمونه های زیادی از مراکزی که منحصراً پردازش سفارش ها 
را انجــام دهند، وجــود نــدارد. برخالف تجــارت الکترونیک 
خالص، رفتارهای خرید اومنی چنل با بازگشــت مشتریان 
بــه فروشــگاه ها کاهــش نیافته اســت. معلــوم می شــود که 
اگرچه ممکن اســت افــراد هنــوز تجربــه حضــوری را طلب 
کنند، اما همچنین می خواهند مطمئن باشند قبل از رفتن 
به فروشگاه، موارد فهرست شــده واقعاً در فروشگاه موجود 
است. خرده فروشان نیز در تالش هستند تا تعادل مناسبی 
میان فضاهایی کــه اســتفاده از آنها بــرای مصرف کنندگان 

راحت است، برقرار کنند.

 رویکرد پورتفولیو
مهم ترین چیزی که باید در سال ۲۰۲۳ در نظر داشت، این 
است که قرار نیست هیچ قالب جدیدی مناسب همه باشد. 
به نظر می رســد خرده فروشــان نیــز آمــاده پذیرش ایــن امر 
هســتند که باید برای هر فروشــگاه و جغرافیای خاص خود 
از رویکرد پورتفولیو استفاده کنند. ممکن است آنها در هر 
منطقه بازاریابی با یک فروشگاه شاخص، دو اوت لت، یک 
مرکز پردازش ســفارش ها و چهار فروشــگاه محلی فعالیت 

داشته باشند.
مدیریــت اینهــا در کنــار هــم دشــوار اســت، امــا در نهایت 
ممکــن اســت انعطاف پذیــری و توانایی نزدیک تر شــدن به 
مصرف کننــدگان را هم بــه صورت مجــازی و هم بــه معنای 

واقعی کلمه، بهتر از همیشه ارائه دهند.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

هر دو بزرگسال در آن مشغول به کار هستند، به حدود 
۲۴ دالر در ســاعت - قبــل از کســر مالیات - نیــاز دارند. 
گزارش هــاروارد بیزینس ریویــو دالیلی را برای ســخت و 
چالش برانگیز بودن یک محیط شــغلی مطرح می کند. 
کار در محیط های مطرح شده، فرایند رشد و تغییر را برای 
اقشار کم درآمد و دست کم گرفته شــده دشوار می کند. 
ســریع و سســت: بــه شــرکت هایی گفتــه می شــود کــه 
کارمندان بدون تجربه زیادی را وارد می کنند و سریعاً آنها 
را ارتقا می دهند، اما روی آموزش سرمایه گذاری نمی کنند 
و در نهایت کارمندان به سرعت از آنجا خارج می شوند. 
سوخت و ســاز: شــرکت هایی که فرصتی برای پیشرفت 

یا آمــوزش مهارت ها فراهــم نمی کننــد و کارمنــدان را به 
ترک سریع ترغیب می کنند. ارزش افزوده کم: مشاغلی 
که در آن کارکنان نــه در نقش خود و نه در نقشــی که در 
شغل بعدی خود خواهند داشت، پیشرفتی نمی کنند. 
بنابراین از یک شــغل ابتدایــی در یک خرده فروشــی به 
شغل ابتدایی دیگری در حوزه دیگری مشغول می شوند.
مشــاغل،  رتبه بنــدی  فهرســت  اول  گزینــه  پنــج 
موقعیت هایــی در بخش هــای فنــاوری و مراقبت هــای 
بهداشــتی از جملــه توســعه دهنده نرم افــزار، تحلیلگــر 
امنیــت اطالعــات، پرســتار، مدیــر خدمــات پزشــکی و 

بهداشتی و دستیار پزشک هستند.
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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

دگرگونی در فناوری کشــاورزی از حدود ۱۰ هزار سال پیش 
آغاز شــد. ابزارهای دســتی ســاده ای که در ابتــدا به کمک 
کشاورزان آمده بودند، اندک اندک به تجهیزات مکانیکی 
امروزی تبدیل شدند. نگاه دقیق تر به فناوری موجود نشان 
می دهد امروزه برای تقریباً هر عملیات کشاورزی راهکارهای 
تجــاری خودکارســازی وجــود دارد. اگرچــه خودکارســازی 
شامل بسیاری از قطعات ابتکاری و بر پایه مهندسی بسیار 
هوشــمندانه اســت، اما تنهــا در کارهــای ســاده جایگزین 
انســان یا فعالیت انســانی می شــود و درباره کاری که باید 
انجــام شــود، انعطاف پذیــری چندانی نــدارد. ایــن گونه از 
فناوری بیشــتر بر اســاس راهکارهای مهندسی مکانیک 
است و شامل الکترونیک، حسگرها، نرم افزار یا »هوش« 

نیست. 
تراکتور از جنبه جابه جایی در داخل و خارج از زمین و قدرت 
به خوبی جایگزین اسب، گاو و حتی انسان شد، اما درباره 
اینکه چه عملیاتــی را در زمین، کجا و چگونــه انجام دهد، 
هیچ چیز نمی داند. آنگاه که پای نظارت بر عملیات و حفظ 
ایمنی در میان باشد، همچنان یک کاربر انسانی )کشاورز 
یا یکی از کارکنان او( مســئول اســت. گرچه گســتره بزرگی 
از ابزارهــا بــرای اتصال بــه تراکتــور و انجام کارهــای حیاتی 
تولید محصول فراهم شده، اما انعطاف پذیری این ابزارها 
محدود است و زمان زیادی است که رویکرد میدانی آنها در 
چارچوب »یک اندازه مناسب برای همه« قرار گرفته است.

 از فناوری ساده تا پیشرفته
کشــاورزی امروز در حال گذار از خودکارسازی با فناوری 
ســاده بــه مرحلــه خودکارســازی بــا فنــاوری پیشــرفته 
اســت. »خودکار شــدن با فناوری پیشــرفته« را می توان 
به معنای توجــه به تغییرات طبیعی در اشــیا و محیطی 
که ماشــین در آن کار می کند، انعطاف پذیری نسبت به 
کار)هــا( و امــکان جابه جا شــدن از یــک کار بــه کار دیگر 
در نظــر گرفــت. فنــاوری بــرای رســیدن بــه ایــن عملکرد 
بایــد از حســگرها و مفاهیمــی ماننــد همجوشــی بیــن 
حســگرها، مقداری قابل توجه از »هــوش مصنوعی« و 
نرم افزار و ترکیبی از مکانیک و الکترونیک یا به اصطالح 
»مکاترونیــک« یا رباتیــک اســتفاده کنــد. در جایی که 
خودکارســازی بــا فنــاوری ســاده جایگزیــن کارکردهــای 
مکانیکی انسان شده، خودکارسازی با فناوری پیشرفته 
با هدف جایگزینــی کارکردهــا و توانمندی های انســانی 
ماننــد حــس، شــناخت، تصمیم گیــری و هماهنگــی 
مؤثر چشــم و دســت برای کارهای دقیق تر یا پشتیبانی 
از آنهــا )بــه عملیــات کشــاورزی دقیــق توجــه کنیــد( یــا 
کارهــای کشــاورزی پیچیده تــر مانند برداشــت انتخابی 
اســت. پیش بینی پیدایش این گونه فناوری کشــاورزی 
از نیم قرن پیــش بیان شــده بود، امــا برای دســتیابی به 
پیشرفت هایی که امروز در این زمینه می بینیم، به بهبود 
فنــاوری حســگر، بینایــی کامپیوتــر، قدرت محاســباتی 

روند دگرگونی فناوری کشاورزی؛ اگرچه خودکارسازی 
شامل بسیاری از قطعات ابتکاری و بر پایه مهندسی بسیار 

هوشمندانه است، اما درباره کاری که باید انجام شود 
انعطاف پذیری چندانی ندارد

گذشته و امروز 
کشاورزی روی لبه فناوری

بازیابی جایگاه تاریخ کشاورزی

سیندرالی تاریخ علم و فناوری

REVIEWبررسی

 علم و فناوری بــرای بیش از ســه قرن و با 
شــتابی مشــخص در ۱۰۰ ســال گذشته 
نقش مرتبط فزاینده ای در کشاورزی پیدا کرده. با 
این حال تاریخ کشاورزی در گذشته و تا چند سال 
اخیر موضوعی رایــج در میان تاریخ نــگاران علم و 
فنــاوری نبــوده و در حال حاضــر به دلیــل فراوانی 
رویکردهــا در مطالعــه عملکردهــای علمــی و 
نوآوری هــای فنــاوری، به عنــوان یکــی از پویاتریــن 
حوزه هــای تاریــخ علــم و فنــاوری برجســته شــده 

است. 

 تاریــخ کشــاورزی تــا ۲۰ ســال پیــش 
ســیندرالی تاریــخ علــم و فنــاوری بــود. 
کشــاورزی حتی در فهرســت موضوعی نشست 
تاریخ علــم مدرن کــه در دهــه ۱۹۹۰ توســط رابرت 
اولبی، تاریخ نگار مشهور زیست شناسی ویرایش 
شد نیز دیده نمی شود. پژوهشگران عالقه مند به 
پیشــرفت های علمــی و فنــاوری تمایلــی بــه 
درگیر شدن با کشاورزی نداشتند. اما ۲۰ سال پس 

از آن وضعیت بسیار تغییر کرد. 

 شهر برلین در قرن نوزدهم بنای یادبودی 
برای آلبرشت دانیل تائر )۱۷۵۲-۱۸۲۸ م.( 
برپا کرد کــه آموزه ها و آزمایش هــای او کمک قابل 
توجهی به اصالحات کشــاورزی پروس کرد. یک 
قرن و نیم پــس از آن هنــوز بنای یادبــود تائر باقی 
مانده است. در دوران تائر و در سراسر قرن ۱۹ برای 
آزمایش های کشــاورزی تنها از دانش شــیمیایی 
اســتفاده می شــد، اما با آغاز قرن بیســتم، زمینه 
آزمایش هــای کشــاورزی بــه شــکلی قابل توجــه 

گسترش یافت. 

 در نیمه نخست قرن بیستم آزمایشگاه 
اســتاندارد کشــاورزی به شــکل معمول 
تنها به ابزارهایی برای تحلیل شیمیایی نمونه های 
گیاهی و خــاک و میکروســکوپ های نوری مجهز 

بود، اما در طول 6۰ سال گذشته زیست شناسی 
مولکولــی، ژنومیک و زیست شناســی مصنوعی 
علــم را دگرگون کــرده اســت. همچنیــن دگرگونی 
شــیوه های پرورش حیوانات در کشــاورزی بر پایه 
پژوهش های آزمایشگاهی بوده که از فناوری های 
پزشکی مانند لقاح آزمایشگاهی و ابزارهای فناوری 
زیســتی بهــره بــرده اســت. در ســال های اخیــر 
کشاورزی سلولی از پیشرفت های زیست شناسی 
مصنوعــی بــرای تولیــد گوشــت و شــیر در میــز 
آزمایشــگاه به جای حیاط مزرعه با هدف کاهش 
اثرات زیســت محیطی کشــاورزی اســتفاده کرده 

است. 

 در آغــاز قــرن بیســتم کشــف دوبــاره 
آزمایش هــای هیبریداســیون منــدل 
فرصت های جدیدی را برای درک و بررسی گسترده 
وراثت از جمله در زمینه های کشاورزی - صنعتی 
ارائــه داد. یکــی از ویژگی های مندلیســم تجزیه و 
تحلیل آماری بود. آمار ریاضی از ســال های اولیه 
آن بــه ســنگ بنــای ژنتیــک تبدیل شــد و امــروزه 
همچنان ابــزاری حیاتــی در علم ژنومیک اســت. 
روش هــای آماری بــرای طراحی و تجزیــه و تحلیل 
آزمایش هــا، در اجــرای راهبردهــای جدیــد، 
آزمایش هــای میدانی و آزمایشــگاهی کشــاورزی 

تعیین کننده بود. 
 

 در طول دهه ۱۹۲۰ گیروالمو آزی، کشاورز 
ایتالیایی کار بزرگی در زمینه کشت گندم 
در سرتاســر جهــان بــا عنــوان »آب و هــوای گنــدم 
زمیــن« )Le climat du blé dans le monde( انجام 
داد. کار آزی نشانگر تنش رایج در کشاورزی است.
از یک سو آرزوی ارتقای مقررات جهانی و ایجاد 
بازارهای جهانی برای کاالهای کشاورزی وجود 
دارد، اما از ســوی دیگر نیازمنــد در نظر گرفتن 
شرایط محیطی محلی و شــیوه های کشاورزی 

هستیم.
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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

مقرون به صرفه و هوش مصنوعی نیاز بود.

 دگرگونی فناوری کشاورزی رباتیک
نخستین کاربرد موفق و پذیرفته شده رباتیک در کشاورزی 
مربوط بــه ربات شــیردوش اســت. شیردوشــی رباتیک در 
جایگاه یــک چالــش پژوهشــی در آغــاز دهــه ۱۹۸۰ نمایان 
شــد و امروز یک فنــاوری رایج در کشــاورزی اســت. فناوری 
کامل کننده شیردوش رباتیک در زمینه دامپروری، ربات های 
تمیزکننــده انبارهــا و توزیع کننــدگان خوراک هســتند. در 
زمینه تولید طیــور موضوع جمع آوری تخم هــای کف آنگاه 
در پژوهش ها مورد توجه قرار گرفــت که برای مقابله با آنها 
تغییر از روش نگهداری در قفس به سامانه های دیگر در نظر 
بود.  برای درک آینده کشــاورزی می توان به طرح پژوهشی 
»Hands free hectare« در هارپــر آدامزِ بریتانیا نگاهی 
انداخت. در وب سایت این طرح به عنوان نمونه ماشین های 
خودکاری نشان داده شده که نخستین محصول زراعی را 
از راه دور، بــدون حضور کاربر روی صندلی هــای رانندگی یا 

کشاورزان روی زمین رشد می دهند.

 تراکتورهای خودران
جایگزینــی همه جانبــه توانایی هــای انســانی در تمــام 
زمینه های کشــاورزی زراعی هنوز چالش برانگیز است. با 
این حال بــرای حمایت از کشــاورز در حال حاضــر فناوری 
پیشرفته وجود دارد. ســامانه های هدایت خودکار بر پایه 
مکان یابی جغرافیایــی )GPS( برای تراکتورها در دســترس 

است و در دو دهه گذشته به دلیل بهره وری در 
کاربرد و کاهش هزینه های سوخت با استقبال 
کشاورزان روبه رو شده اســت. مدتی است که 
تراکتورهــا یــا ربات های مســتقل در فهرســت 
طراحی پژوهشــی و صنعتی قرار دارند، گرچه 
نگرانی هــای ایمنــی پیشــرفت در این حــوزه را 
مانع می شــوند. انتظار می رود پیشرفت ها در 
زمینه خودروهای خودران موجب پیشرفت در 

رباتیک کشاورزی نیز بشود. 
ابــزار وجین کــه بــا تراکتور کشــیده می شــود و 

مجهز به بینایی کامپیوتر است، راه حل تا اندازه ای مستقل 
را تشکیل می دهد. پیشرفت در بینایی دوربین و روش های 
هوش مصنوعی، به ویــژه روش های یادگیــری عمیق نتایج 
امیدوارکننــده ای را در تشــخیص علف هــای هــرز از میــان 
محصوالت بروز داده است. این فناوری در حال حاضر وارد 

عمل کشاورزی می شود.

 برداشت خودکار
به موضوع برداشت مستقل در باغبانی گلخانه ای توجه 

زیادی شده، گرچه این موضوع به دلیل ساختار ضعیف 
محیط کاربری، احاطه شدن میوه ها با برگ ها و ساقه ها، 
تنوع طبیعی چشــم گیر بین گیاهان و میوه ها و شــرایط 
روشــنایی در گلخانــه همچنــان چالش برانگیــز اســت؛ 
اما در مقابل آن بــر پایه پژوهش و برنامه ۱۵ســاله رباتی 
برای حذف برگ های گوجه فرنگی در یک سامانه کشت 
سیم بندی شده در حال حاضر نزدیک به ارائه به بازار و 
بسیار شــبیه به طرح »Hands free hectare« است. 
قابلیت های هوش مصنوعی در چالش گلخانه خودکار 
به خوبی آزمایش شــده و کشــت درختان میــوه )ثمرده( 
بــا چالش هایــی مشــابه تولیــد محصــوالت گلخانــه ای 

روبه رو است. 
برای زمــان طوالنــی برداشــت خودکارمختار در دســتور 
کار پژوهشی بوده؛ حل این مشکل چالش برانگیز کلید 
تکامل فناوری کشاورزی اســت. در این میان کشاورزان 
راه حلی را در پیــش گرفته اند کــه در آن کارگران روی یک 
بستر متحرک مستقل جابه جا می شوند. بهره وری کاری 
در ایــن روش بــه دلیــل بی نیــازی از حرکــت و باال رفتن از 
نردبان به میزان چشم گیری بهبود یافته و ممکن است 
زمانی فرا برســد که مهارت های پیشــرفته کارگر انسانی 

نیز با فناوری رباتیک جایگزین شود.

 چالش پذیرش فناوری
توســعه فنــاوری رباتیــک یــک چیز، امــا پذیــرش عملی 
آن در کاربری های کشــاورزی موضوعی بســیار متفاوت 
اســت. نخســت آنکــه بــه نظــر می رســد 
زیرســاخت فنــاوری در حــال تغییــر اســت. 
گونــه متفاوتــی از شــرکت ها بــا مهارت هــای 
قــوی در رباتیــک و هــوش مصنوعــی وارد 
بازار فناوری کشــاورزی می شــوند. دوم آنکه 
ســازگار کردن فناوری با نیازهای کشــاورزان و 
آموزش کشاورزان در استفاده از تجهیزات با 
فناوری پیشرفته تر، نقش حیاتی در موفقیت 
برای پذیرش فناوری رباتیک دارد. سوم آنکه 
جای گــذاری فنــاوری رباتیک در زیرســاخت 
داده مــزارع آینــده و تمرکز شــدید بــر داده هــا به تنهایی 

چالش برانگیز است. 
روشــن اســت که ربات ها بخشــی از چارچــوب اینترنت 
اشیا در کشاورزی خواهند شد. مالکیت داده ها و حریم 
خصوصی باید مــورد توجــه قرار گیــرد. همیــن موضوع 
دربــاره ایمنــی و مســئولیت نیــز وجــود دارد. در همیــن 
حال پذیرش فناوری تنها دغدغه کشاورز نیست، بلکه 
در ذهــن مصرف کننــدگان نیز رابطــه بین غــذا و فناوری 

موضوعی حساس است.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com
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سرمایه در دست بازیگران سنتی است

INTERVIEWگفت وگو

در واقــع می تــوان گفــت این مــدل رشــد از طریق 
بدهــی اســت. اســتارتاپ یــا بایــد چنیــن کاری را 
یاد بگیرد یــا در زنجیــره ارزش یک شــرکت بزرگ 
بنشیند. آن مدل وی سی خالص و اینکه به یک 
جامعه بزرگی یک سرویس ارائه بدهیم، نه اینکه 
کامالً از بین برود، ولی کم رونق تر از گذشته خواهد 

شد. این پیش بینی من از اتفاقات آینده است.
مــا در اســمارت آپ هدف مــان را اقتصــادی قــرار 
داده ایم و به دنبال این هستیم که بتوانیم بازدهی 
اقتصادی ایجاد کنیم. برای همین فاند بعدی مان 
به دنبال این اســت کــه بتوانــد در زنجیــره ارزش 
کســب و کارهای بــزرگ ســرمایه گذاری کنــد، زیرا 
شخصاً تنها این مدل را دارای بازدهی اقتصادی 
می دانــم. نکتــه دیگــر اینکــه دنبــال طراحــی 
راهکارهای مختلفی هســتم کــه بتوانــد بازدهی 
اقتصــادی در فضای خطرپذیر ایجــاد کند. ما در 
حال ایجاد بیزینس الین های مختلفی هســتیم 
و دوســت داریم بیشــتر بازیگران سنتی را جذب 
کنیــم. پــول آنجاســت و اگــر بخواهــد تصمیمی 
برای رشد اکوسیستم گرفته شود، در میان همان 
بازیگران ســنتی اتفاق می افتد و ما عالقه مندیم 
آنجــا ارتباطــات قوی تــری ایجــاد کنیــم و در آنجا 
اذهــان را شــفاف کنیــم. اگــر از آنجــا ســرمایه ای 
وارد ایــن اکوسیســتم اســتارتاپی یــا خطرپذیــر 
شود، می توان اکوسیستم را رشد داد، در غیر این 
صورت احتماالً از جای دیگری پول به دردبخوری 
به دســت نخواهم آورد. پول دولتی واقعــاً به درد 
من نمی خورد. راســتش فضای وی ســی ســخت 
شده و ماهیت اقتصادی داشتن برای وی سی کار 
بســیار دشــواری شــده و امیدوارم این گره هرچه 

زودتر باز شود.

از نظــر جهانــی هــم در حــوزه 
سرمایه گذاری، سال 2023 سخت خواهد 
بود و بــا توجــه بــه رکــودی کــه پیش بینی 
می شــود، اســتارتاپ ها در وضعیــت 
دشــواری خواهند بود. آیا ما هــم متأثر از 
این روند خواهیم بود یا فضایی کامالً جدا 

از اتفاقات جهانی داریم؟
ما هیچ ربطی به دنیا نداریم، ولی ما هم به همان 
صورت در حال عمل کردن هســتم. زیرا داســتان 
اقتصــاد همیــن اســت. در دنیــا اقتصــاد دچــار 
چالش شده، در ایران هم این اتفاق افتاده است. 
چالش ها متفاوت است و ما ربطی به دنیا نداریم، 

ولی همان روند را طی می کنیم.
پیشنهاد می کنم مقاله فایننشیال تایمز را در این 
خصوص بخوانید که می تواند ذهنیت خوبی در 
مورد واقعیت دنیا ارائه دهد. نشستی در داووس 
بوده و سران شرکت های بزرگ حضور داشته اند. 
در آن نشست گفته شده ســال ۲۰۲3 سال رکود 
خواهد بود. IMF می گوید در این ســال یک سوم 
دنیــا در رکود جــدی خواهد رفــت. اتفــاق دیگری 
که افتاده، این است که نه تنها استارتاپ ها بلکه 

همه شرکت ها در حال از دســت دادن ارزش خود 
هستند و ارزش شان حتی از ارزش دفتری شان هم 
پایین تر می آید. آنها مجبور شده اند تصحیحات 
جــدی در ســاختارهای مالــی و پرزنت کــردن 
ارزش گذاری شــان انجام دهند. این اتفاقی است 
که در دنیا هم در حال رخ دادن اســت. ما و جهان 
دو گــزاره ای هســتیم کــه در یــک مســیر حرکــت 
می کنیم، ولی لزومــاً ارتباطی با یکدیگــر نداریم. 
اتفاقاً ما ظرفیت خیلی خوبی داریم و اگر به دنیا 
وصل بودیم، می توانستیم در این شرایط بزرگ تر 

شویم و رشد کنیم.
معتقــدم ســال آینــده در ایــران ســال بســیار 
سخت تری خواهد بود و احتماالً تکرار وضعیت 
پاییز امسال را چندین و چندبار تجربه خواهیم 

کرد. 

چه چیزی می تواند این مسیر را 
هموار کند؟

فکر می کنــم در اکوسیســتم اســتارتاپی یا بهتر 
بگویم، در کل اکوسیســتم کســب و کاری رسانه 
نقش بسیار مهمی در گفتن واقعیات، پیداکردن 
راه هــا و اعالم کــردن آن بــه همــه دارد. زمانــی که 
بسیاری مســیر اشــتباهی را می روند، رسانه به 
صورت مشــخص می تواند بگوید چه چیزی به 
نظر بیراهه است که حداقل بازدارندگی عمومی 
نســبت بــه یکســری از اقدامــات وجود داشــته 
باشــد. ســرمایه گذاری کــردن بــرای ایجــاد یــک 
ویترین اتفاق بسیار بدی اســت که در شرف آن 
هستیم، به این معنی که هلدینگ بزرگی بی دلیل 
ســرمایه گذاری می کنــد. زمانی کــه دلیلی وجود 
ندارد، عملی انجام می دهد که با دلیل همخوانی 
ندارد و هیئت مدیره بازخواست می کند که چرا 
این کار را انجام شده و کالً حضورش را در چنین 
فضایی ممنوع می کنــد. رســانه در اینجا نقش 
جدی دارد و می تواند کمک خوبی به اکوسیستم 
کنــد و می توانــد بــه دو طرف کمــک کنــد؛ هم به 
اســتارتاپ ها برای اینکه مســیرهای رســیدن به 
موفقیــت را دریابنــد و هــم بــه تأمین کننــدگان 
کــه همــان بازیگــران ســنتی هســتند، ذهنیــت 
واقعی تــری بدهــد. اینجــا جایی اســت کــه فکر 
می کنم وی سی هایی که منطق اقتصادی درستی 
دارند، می توانند کمک کنند این فضا شــفاف تر 
و واقعی تر شــود و از فضایــی که ســرمایه گذاری 
می شــود اما دلیلی پشــت آن وجود نــدارد، دور 
شویم. منطق اقتصادی اســت که کسب و کارها 
را می ســازد و اگــر نباشــد، کســب و کارها دلیــل 
وجودی ندارند. زیادشــدن کســانی که پول را نه 
برای پول درآوردن خرج می کنند، بســیار ســمی 
و خطرناک اســت. مــا بــه آن می گوییــم NGO و 
غیرانتفاعــی اســت و نبایــد بــه چشــم ماهیت 
اقتصادی به آن نگاه کنیم. شاید در اینجا بتوانیم 
مســیر محتوایــی داشــته باشــیم و ذهنیت کل 

اکوسیستم را شفاف تر کنیم. 
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حاال متوجه شدید که نگرانی تان بیجاست؟ مطمئن شدید که قرار نیست کسی شما را به نظام 
طبقاتی ببرد؟ خیال تان راحت شد که اینترنت درست مثل همین امروز، َفت و فراوان، عینهو 

ریگ بیابان، در آینده هم در اختیارتان خواهد ماند؟
نصایح میررضی آرتیمانی

مهربانی می کند
در سنگ اثر 

میرزامحمد رضی معروف به میررضی 
آرتیمانــی از شــاعران و عارفــان نامــدار 
دوران صفــوی اســت کــه در نیمــه دوم 
قــرن دهــم ه. ق. در روســتای آرتیمــان 
از توابــع تویســرکان بــه دنیــا آمــد. در 
جوانــی در ســفر بــه همــدان بــا مرشــد 
بروجــردی دیــدار کــرد و همــراه وی بــه 
قصد سیر و  ســلوک عازم اصفهان شد. 
در آنجا در ردیف منشــیان شــاه عباس 
اول درآمد، ســپس با بانویی از خاندان 
صفوی ازدواج کرد. او در ســال ۱۰3۷ ه. 
ق. درگذشــت و در محل خانقاهش در 
تویســرکان به خاک سپرده شــد. از وی 
حدود ۱۲۰۰ بیت شــعر به جا مانده که 
معروف ترین آنها »ساقی نامه« است. 
وی کوی عشق را چنین معرفی می کند:

عادت اینجا ترک رسم و عادت است
رسم اینجا ترک جان و ترک سر

زهره شیران شود اینجا به آب
پا منه اینجا نداری تاب اگر

جان دهند اینجا برای درد دل
سر نهند اینجا برای دردسر

ای بسی نازک تر از گلبرِگ تر
در نگاهت عالمی زیر و زبر

ای به قد سرو و به رخ خورشید و ماه
وی به دل از سنِگ سندان سخت تر

واله گفتار تو پیر و جوان
مست از دیدار تو دیوار و در

تلخ گو و ترش ابرو تندخو
سخت باز و سنگدل بیدادگر

در دل او جای کردم عاقبت
مهربانی می کند در سنگ اثر

HINT نکته

توی طبقه خودتان بازی کنید!

1
»بله خب عذراخانم، تعریفش نباشــه، آقای ما جزء طبقه 
باالیی هاســت. بــرای همیــن چشــم شــیطون دور، دیــروز 
تونســتیم ۱۰ دقیقــه بــا پســرمون تمــاس داشــته باشــیم، 

تازه اون هــم تصویری... تــو رو خــدا یک وقت 
بهتون برنخوره ها! باالخره دولته دیگه. خودش 
می دونه به کی، چقدر اینترنت بده. حاال از من 
می شنوی شــما هم به آقاتون بگو، یک تُک پا 
بیاد پیش آقای ما، راه و چاه رســیدن به طبقه 
بــاال رو یــاد بگیــره، بلکه شــما هم ســال دیگه 
بیایید هم طبقه ما بشید. البته اگه تا اون موقع 
قانون ها عوض نشه و نگن که دیگه هیچ کس 

حق نداره طبقه جابه جا کنه.«

2
نترســید! این مونولوگ شــهین خانم و عذراخانم در آینده 
این مرز و بوم نیســت، بلکه تمریــن تئاتر یکــی از بچه های 
تئاتر بورکینافاسو است که تازه آن را هم استاد تأیید نکرده و 
گفته زیادی اغراق آمیز است. آن استاد به آن شاگرد گفته، 
بچه جان! برو یک نگاه بــه جهان پیرامون خــودت بینداز و 
ببین مردمان جهان چطور زندگی می کنند. ببین که در این 
روزگار هیچ جای دنیا نمی شود بدون اینترنت زندگی کرد. از 
آن بدتر هیچ کجای دنیا هم نمی شود اینترنت را طبقه بندی 
کرد و خوب ها و درشت هایش را برای رفقا برداشت و بدها و 

له ها و لک زده ها و کرم خورده ها را برای خلق اللهی که دستش 
به هیچ جا نمی رســد. این اســتاد دســت از ســر شــاگردش 
برنداشته و گفته اصالً به نظر خودت از پایتخت ما پرت تر 
و گمنام تــر توی دنیا هســت؟ گاهــی ما بورکینافاســویی ها، 
خودمان هم اسم »واگادوگو« را فراموش می کنیم، اما توی 
همین واگادوگو هم اینترنت طبقه بندی نشده 
است. دوست داری در ژانر وحشت بنویسی؟ 
خب بنویس، اما یک جوری بنویس که بگنجد 

جانم!

3
حاال مــن کــه هیچــی، امیدی بــه من نیســت، 
شــما بــا چــه دقتــی نشســته اید و گفت و گوی 
یــک اســتاد و دانشــجوی بورکینافاســویی را 
می خوانید؟ از من و شما بیکارتر، آن مترجمی بوده که رفته 
زبــان بورکینافاســویی و واگادوگویــی یــاد گرفته تا از شــدت 

بی سوژگی، مجبور شود این چیزها را ترجمه کند.

4
حاال متوجه شدید که نگرانی تان بیجاست؟ مطمئن شدید 
که قرار نیست کسی شما را به نظام طبقاتی ببرد؟ خیال تان 
راحت شــد که اینترنت درســت مثل همیــن امــروز، فَت و 
فراوان، عینهــو ریگ بیابان یا هر چیز دیگــری که توی ذهن 
منحرف شماست، در آینده هم در اختیارتان خواهد ماند؟

5
حاال زود ســر درددل تان بــاز نشــود و نپرید گوشــی تان را 
بیاورید و نشان بدهید که آن دایره ارسال پنجاه کیلوبایت 
فایل، دو ســاعت  و نیــم دارد می چرخد و هنوز به دســت 
صاحبش نرســیده اســت. اوالً صحبت پنجاه هزار بیت 
اســت که با حســاب قدیم، خیلی می شــود. ثانیاً باالخره 
که مــی رود. امــروز نرفت، فردا مــی رود. وقت زیاد اســت. 
ثالثاً اصــالً همین که شــما بــا این همه مشــکل و دردســر 
هنــوز هــم از رو نرفته ایــد و داریــد از آن برنامــه کوفتــی 
واتس اپ استفاده می کنید ، نشان می دهد حق تان همان 
طبقه ای است که فقط اجازه دارد دکمه پاور دستگاه های 

الکترونیکی را بزند.

6
توجه کنید که در استفاده از دکمه پاور زیاده روی نکنید واال 
به طبقــه زیرزمین هدایت می شــوید و دســت تان به دکمه 

Help هم نمی رسد.

7
کمتر به مسیر سنگ اندازی کن

خود را به هر آنچه داشتی، راضی کن
از زیرزمین سراغ دوبلکس نگیر
با هم طبقه خودت برو بازی کن

شب نوشته های یک بچه نوآور! )71(

سورنا کجایی که 
کارخونه ت رو بستن

بــاورش ســخت اســت. فکــر نمی کــردم بــه عمر مــن قد 
بدهد که ســامان را با یک دســته گل در دســت و لبخند 
روی لب ببینــم، اما دیدم. درســت اســت که 
کامیار مثل ساقدوش شانه به شانه این شاخ 
شمشاد ایستاده و کل ماجرا را به یک شوخی 
دیگــر تبدیل کــرده بود، امــا دیدن ســامان در 
آن موقعیــت خیلی شــگفت آور بــود. من که 
حــس پــدر دامــاد را گرفته بــودم، با دشــواری 
جلوی خودم را گرفتم که چند قطره اشــک از 
چشمانم سرازیر نشــود. البته کار زیادی هم 
الزم نبود، چون باال و پایین پریدن های کامیار 
به هیچ کس اجــازه نمی داد حســی بگیرد؛ به 

هر حال چند لحظه جالب و دلنشین بود. 
من هنوز بــه خــودم نیامده بــودم کــه ســمیرا و فریبا هم 

رسیدند و روشــن شد دامادشدن ســامان حتی از رؤیای 
نیمه شب تابستان جناب شکسپیر هم رؤیایی تر بوده و 
من دچار توهم شــده بودم. اما باالخره یک دسته گل که 
در دست سامان بود! بله، این دوستان دوست داشتنی 
پیــش خودشــان فکــر کــرده بودنــد بد نیســت بــه پاس 
انجام برخی کارهــا و انجام ندادن برخــی کارهای دیگر از 
من ســپاس گزاری کنند. ایول خیلی چســبید؛ حاال چرا 

ناگهانی؟ 
اینجای کار کامیــار آرام گرفت و فهمیــد ضربه زدن فریبا 
روی میــز یعنــی دیگر حــرف نباشــد! فریبا گفــت: »این 
چند روز تو در ســفر بودی. ما هم رفتیــم برنامه قدردانی 
از سورنا ستاری خودمان؛ و  همین طوری یکهویی وسط 
برنامه سامان رو کرد به ما و گفت من فکر می کنم ما هم 
بین خودمان یکی مثل سورنا داریم. چرا تا به حال برای 
نشان دادن سپاس گزاری مان کاری انجام ندادیم؟« و هنوز 
این جمله فریبا تمام نشده بود که کامیار دیگر بی اختیار 
شد و گفت: »و این گونه شد که به من فرمان رسید برای 
امروز گل بگیرم و شیرینی را هم سمیرا بیاورد. حاال کاری 
نداریــم مجبــور شــدم بــرای صرفه جویــی در هزینه ها از 
دست فروش سر چهارراه گل بخرم، ولی مهم این است 

که با عشق آماده شده!«
من مانده بودم وســط خنده و شــگفتی و اندوه. آخر من 
کجا و سورنا کجا، سورنا کارخانه داشت، اصالً خط تولید 
کارخانه راه انداخته بود؛ نه تنها صادرات محصول بلکه 
صادرات کارخانه هم داشــت و توی برخی شهرستان ها 
هم افتتاح کرد؛ تنها مانــده بود یک فراینــد فرنچایز هم 
بگذارد که دیگر دست کم در سطح ملی بی رقیب می شد، 
اما نشد. من هنوز همین یک کسب وکار کوچک را هم به 
سرانجام نرســانده ام. اصالً اینکه کاری کرد تا بتوانیم به 
او بگوییم سورنا، به دل مان نشست و با کارهای خوبش 
ماندنــی شــد. حــاال جاهایــی هــم کم و کاســتی داشــت، 

بگذاریم پای صدتا کار خوب دیگرش.
ســامان کــه تــا اینجــا ســاکت بــود، جلــو آمــد و همان 
دســته گل ارزان پیچیده شــده توی کاغــذ روزنامه را رو 
به من گرفت و گفــت: »بیا دیگر خــودت را لوس نکن. 
از بیچارگی مــا همین بس که تــو برای ما همان ســورنا 
هستی. اندازه و قواره ما همین است دیگر؛ خوشحال 
باش که کارخانه از جنس نوآوری نزدی تا فتیله کارش 
پاییــن کشــیده شــود و ناچــار شــویم بگوییــم: ســورنا 

کجایی که کارخونه ت رو بستن.«
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