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گفت و گو با  عادل طالبی، مدیرعامل 
«تیزلند» و «برآیند» درباره اکوسیستم

نباید کاری کرد آنهایی که امید داشتند و می گفتند 
باید ماند و ساخت، ناامید شوند و کنار بکشند؛ این 

اتفاق تلخی است که در حال وقوع است...

این
۱۰ درصد 
حساس!
دفاع معاون 
تجاری اسنپ 
و مدیر تجربه 
مشتری تپسی 
از ادعایی که 
درباره سهم 
بازارشان 
کرده اند

پارک های 
علم و فناوری 
دانشگاه ها و 

استان ها چقدر 
توانسته اند 

تجربه موفقی 
رقم بزنند؟ 

۱4

گفت وگو با محمدمهدی پیشقدم، مدیر مرکز تجزیه و مبادالت کشور

ارسال شش میلیون و ۶۰۰ هزار مرسوله اینترنتی در یک سال

هـــفــته نــامه
اقتصاد نــوآورى
ســــــــال دوم 
ــاره  شمــــــــ
هشــتادوچهارم
9 بهــمن1401
32  صفــحـــه
30 هــزار تومان
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قابل توجه مدیران 
کسب وکارها 

درس های 
استعـفای

Kیک نخست وزیر A R A N G
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عواقب رانتی جدید به 
نام اینترنت بدون فیلتر

راهکارهایی که جز 
چندپاره کردن بیشتر اقتصاد 
کشور نتیجه ای نخواهند داشت

4
وقت شروع است
مفهوم استارتاپ پاسخی به 
شرایط روز بوده، نه هدف نهایی

۱0
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 بهشتی پر از
مالل و تکرار

درباره ویدئوی تبلیغاتی فرش 
بهشتی؛ برندی که تبلیغات 

ماندگاری داشت، اما ...

برنامه هفتم توسعه
 فرصت مناسبی برای 
قانون گذاری رمزارزها

نایب رئیس مجلس تأکید کرد

خطر رادیکالیسم

سه چهره خبرساز هفته

یک نخست وزیر
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برای کمــک به اقتصــاد ایران یــا بهتر بگویــم برای 
کمک به ایران و وضعیت بد اجتماعی -  اقتصادی 
فعلــی اش، اولیــن گام آزادســازی اینترنــت و 
برگردانــدن آن به شــرایطی اســت که هم زیســت 
مجــازی شــهروندان ایرانــی نرمــال باشــد و هــم 
دسترســی کســب وکارها و افرادی که زندگی شان 
در گــرو اســتفاده از اینترنــت اســت، بــه ماه هــای 
قبل بازگــردد. هرچنــد در همان ماه هــای قبل هم 
اوضاع بسامانی وجود نداشت و محدودیت های 
این فضا هــم اعصاب خردکن بود و 
هم برهم زننــده برنامه ریزی فردی-

سازمانی.
 حاال نه تنها کســی آن طــور که باید 
به فکر یک چنیــن راهکار حداقلی 
نیســت، بلکــه مســیری توســط 
سیاســت گذاران ترســیم شــده که 
معنای آن یک چیز بیشتر نیست: 
هر کســی به فکر حل مشکل خود 
باشــد! آن هــم بــا درخواســت و 
نامه نگاری. نامه ها و درخواســت هایی که بیشتر 
از ســوی دولتی ها و نهادهای وابسته به آنها برای 
دسترســی به اینترنــت آزاد مطرح می شــود، یک 
طنز تلخ بیش نیست. وضعیتی که نشان می دهد 
حتی آنها که در کالم هم با محدودیت ها همراهی 
می کنند، خود بــه دنبــال دور زدن و خالصی از آن 
هســتند. اصــرار فعــاالن کســب وکارهای آنالیــن 
برای دسترسی به یک اینترنت آزاد و باثبات که در 
ماه های گذشته بر آن تأکید داشــتند، برای دوری 
گزیدن از رانت ســازی به شــیوه فعلی بوده است. 

رانتی که شامل خودی ها و معتمدها خواهد شد 
و آنهــا که نــه حقوق بگیــر دولت انــد و نه کســی را 
دارند که پاســخ نامه شــان را بدهد، دست شــان از 
یک حق شــهروندی بدیهی کوتاه می ماند. بماند 
که بعید است کسی را پیدا کنید که در این دسته 
قرار بگیرد و حاضر باشد برای چیزی که حق خود و 
کسب وکارش است، چنین درخواست نادرستی 

را مطالبه یا پیگیری کند.
بساط اینترنت طبقاتی را پهن کردن، معنایی جز 
ترویج یک انگاره خطرناک در میان اقشار مختلف 
از جمله کارآفرینان و نوآوران کشــور ندارد؛ یا باید 
بپذیرید آنچه را از اینترنــت آزاد می خواهید باید 
در همین فضای بســته و مبهم کنونی طلب و در 
دســته و طبقه خاصــی خودتــان را تعریــف کنید 
یا به جمــع آنهایــی بپیوندیــد که اینترنــت فعلی 
رضایت شــان را جلــب می کند! دســته دیگری که 
می تــوان تعریف کــرد، آنها هســتند که بــه هر دو 
دسته فعلی با تلخندی سرزنشگر پشت خواهند 
کرد و خواهند گفت این همه آن چیزی اســت که 
نصیب شماهایی می شود که می خواهید کماکان 
در این آب و خــاک بمانید! یا برای زندگــی؛ یا برای 

کسب  وکار و زندگی!
باید امیدوار بود زودتر این طرح خطرناک و بساط 
نامه نگاری برای رســیدن به اینترنت آزاد برچیده 
شــود. چراکه فــارغ از اینکــه چه تعــداد از افــراد و 
کســب وکارها به آن بپیوندنــد، نتیجــه نهایی آن 
چند شقه کردن بیشتر و بیشتر همین وضعیت 
چندپاره فعلی خواهد بود و بس. البته فعالً گوش 
شنوایی برای توجه به این خطر بزرگ وجود ندارد. 

INTROسرآغاز

راهکارهایی که جز چندپاره کردن بیشتر انسجام
اجتماعی-اقتصادی کشور نتیجه ای نخواهند داشت

عواقب رانتی جدید به نام
اینترنت بدون فیلتر

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

با همکاری سازمان نصر و اتاق تهران صورت می گیرد

تشکیل دبیرخانه مشترک
برای حل بحران اینترنت

نشســت مشــترک ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران و کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی صنایع، 
معــادن و کشــاورزی تهــران بــه منظــور همفکــری دربــاره 
اقدامــات قابل انجــام در مــورد محدودیت هــای اینترنتی 

برگزار شد.
در ایــن نشســت حســین اســالمی، رئیــس هیئت مدیره 
ایــن ســازمان بــا تأکیــد بــر درخواســت ایســتادگی بــرای 
دســتیابی به اینترنت آزاد و رســیدگی عادالنه بــه پرونده 
بازداشــتی های صنف در حوادث اخیر و تــالش برای اخذ 
حکم برائت آنها گفت: »منظور از اینترنت آزاد، بازگشت 
به شهریورماه سال جاری اســت و تاکنون این دو موضوع 

مورد اجماع اهالی صنف فناوری اطالعات بوده است.«
او با اشــاره به مکاتبــات و پیگیری هــای انجام شــده با وزرا 
و مقامــات مختلــف اعالم کــرد: »به نظــر می رســد اکنون 
هیچ کــس، حتی خــود مســئوالن دولتــی از وضــع موجود 
اینترنت دفاع نمی کند. در عین حال کسی هم مسئولیت 
این موضــوع را عهــده دار نمی شــود و خــود را تصمیم گیر 

نمی داند.«
اســالمی بیــان کــرد کــه در چهار مــاه گذشــته کســانی که 
عالقه مند به استفاده از واتس اپ هستند، همچنان از این 
پلتفرم استفاده می کنند و تنها دسترسی به آن برای آنها 
سخت تر شده است. او گفت: »در این مدت هر کمکی که 
از دســت ما برمی آمده برای کســب و کارها انجام داده ایم. 
مثالً اگر کسب و کاری نامه درخواست داده تا IP مرتبط با 
فعالیت های شرکتش باز شــود، پیگیری های الزم را انجام 
داده ایم. اما به این معنی نیســت کــه اینترنت یا وی پی ان 

طبقاتی را قبول داشته باشیم.«
او بــا اشــاره بــه احتمــال اجــرای حکــم حبــس مدیرعامل 
پلتفــرم دیــوار تأکیــد کــرد: »در هــر مجموعه  اگــر تخلفی 
صورت بگیرد، مدیرانش باید پاسخگو باشند، اما رفتن به 
زندان خط قرمز ماســت. اگر یک بار برای کسی این اتفاق 
بیفتد، تکرارپذیــر خواهد شــد. بنابراین چنیــن احکامی 

برای ما قابل پذیرش نیست.«

 اینترنت طبقاتی را نمی پذیریم
حســین ریاضی، رئیس هیئت مدیره ســندیکای صنعت 
مخابرات ایران نیز با بیان اینکه هدف از ایجاد شبکه های 
اجتماعی تسهیل ارتباطات بین المللی بوده است، گفت: 
»این ارتباطات جهانی اســت که به توســعه کسب وکارها 
کمک می کند.« او تأکید کرد: »اثر فیلترینگ اینستاگرام 

و واتس اپ بــر کســب وکارهای کوچک و خانگــی در نقاط 
دورافتاده بسیار قابل توجه است. ما اینترنت بدون فیلتر 
برای برخی از اشــخاص را نمی پذیریم و خواســتار توسعه 

کسب وکارهای دیجیتال برای عموم مردم هستیم.«
ریاضی ضربــه به حیثیت کشــور را آفت دیگری برشــمرد 
که حاصل قطع ارتباطات بین المللی در ماه های گذشــته 

بوده است.
در بخــش دیگــری از ایــن نشســت، شــهاب جوانمــردی، 
نایب رئیس کمیســیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال 
اتاق تهران در ســخنانی به عدم ارتبــاط بخش خصوصی 
با مکانیســم های تصمیم گیر در مورد اینترنت اشاره کرد 
و گفــت: »مــا بــا نهادهایی کــه آمادگــی گفت وگو داشــته 
باشــند روبه رو نیســتیم و چون به اینترنت با نگاه امنیتی 
مواجه ایــم، ارگان هــای دولتــی تمایلــی بــرای ورود بــه ایــن 
موضوع ندارند. در حالی که ما معتقدیم حوزه آی سی تی 

به قدری بالغ است که می تواند خودتنظیم گر باشد.«
او راهکارهایی هم بــرای عبور از این وضعیــت مطرح کرد: 
»بایــد در این زمینــه به صــورت ممتد اطالع رســانی کنیم 
و یادآور شــویم که خروج ســرمایه انســانی و از بیــن رفتن 
اشتغال، عالوه بر آفت های اقتصادی آسیب های امنیتی 
برای کشــور خواهد داشــت. همچنین با محدودیت های 
اینترنتــی حقوقــی از تمامــی شــهروندان و کســب وکارها 
ضایع می شود. بنابراین باید از نظر حقوقی این موضوع را 
پیگیری کنیم و این مسئله وظیفه ما به عنوان نمایندگان 

صنف است.«

 تشکیل کمیته رفع بحران
مجتبی توانگر، رئیــس کمیته اقتصــاد دیجیتال مجلس 
شــورای اســالمی نیز وضعیت کنونــی اینترنت در کشــور 
را موقعیتــی بحرانــی خواند و ضمــن تأکید بــر همدلی در 
شــرایط موجــود بیان کــرد: »این جلســات باید به ســمت 
ارائــه راهکار بــرای کمک به وضــع موجود و تدویــن برنامه 

عملیاتی برای حل مشکالت منجر شود.«
در ادامــه این نشســت و با همفکــری حاضران مقرر شــد 
دبیرخانــه مشــترکی بــا تمامــی تشــکل های همســو برای 
ادامه پیگیری هــا و مکاتبات با نهادهــای دولتی در جهت 
حل بحــران اینترنت ایجاد شــود. همچنین توافق شــد با 
نظارت این دبیرخانه و همراهی نمایندگان همسو با بخش 
خصوصی در مجلس شورای اسالمی، اقدامات رسانه ای و 

حقوقی در این زمینه تقویت شود.
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ضرر 1۲1 میلیاردی «باسالم»
بررسی صورت های مالی صندوق 
پیشگام نشان می دهد زیان مالی خالص 
اســتارتاپ »باســالم« طــی شــش مــاه 
ابتدایــی امســال بــه ۱۲۱ میلیــارد تومــان 
رســیده و درآمــدش ۸/۲ میلیــارد تومــان 

بوده است.

امکان جدید ازکی
 خرید اقساطی بیمه ثالث و بدنه 
در »ازکــی« متــداول بــوده، اما اخیــراً این 
وب سایت شــرایط خرید اقســاطی بدون 

چک و سفته را راه اندازی کرده است.

کاهش ثبت نسخه الکترونیکی
پلتفــرم آنالیــن ســالمت بقــراط 
با بررســی داده های خــود طی یــک هفته 
اخیــر، از کاهــش قابــل توجــه ثبت نســخ 
الکترونیکی، مشاوره آنالین و نوبت دهی 

اینترنتی خبر داد.

رویداد بازی های دیجیتال
رویــداد تخصصــی بازی هــای 
دیجیتال روزهــای ۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۴۰۱، در 
محل آکادمی ایرانســل واقع در ایســتگاه 

نوآوری شریف برگزار می شود.

هفته های اخیر مدام گفته ایم و نوشته ایم که اکوسیستم 
نــوآوری در حــال تغییــر و پوســت اندازی اســت. از 
عوض شــدن روح کلــی ایــن فضــا گرفته کــه تحــت تأثیر 
فشارهای اقتصادی و محدودیت ها و ناامیدی ها کرخت 
و فرســوده شــده و منتظــر گشــایش نشســته تــا برخــی 
جابه جایی ها که نشان از تغییر آرایش مدیران و راهبران 
این فضــا می دهــد. امــا در میــان همه ایــن تغییــرات در 
هفته گذشته، سه خبر بیشتر گوش ها و حواس ها را به 

خود جلب کرد.

 ساجدی؛ از استارتاپ ویکند تا شناسا
حامــد ســاجدی مدیرعامــل شناســا بــود؛ شــرکت 
ســرمایه گذاری خطرپذیر زیرمجموعــه هلدینگ فناپ، 
متعلق به بانک پاسارگاد. شناسا از اوایل دهه ۹۰ کارش 
را شروع کرد. تقریباً همزمان با پیشگامانی چون سرآوا. 
البته به اندازه ســرآوا و دیگر وی ســی هایی کــه بعدها به 
ایــن فضــا پیوســتند، خروجــی و موفقیــت نداشــت اما 
شخصیت و تمرکز ساجدی روی شبکه سازی و رویدادها 
و فعالیت هایــی از این دســت، در مجموع برای شناســا 
یک هویــت قابل قبول و بی حاشــیه در این اکوسیســتم 
ساخته بود. ساجدی از اولین کسانی بود که با حمایت 
در شــکل گیری اولیــن اســتارتاپ ویکند کشــور نقــش 
قابل توجهی در ایجاد پایه های اولیه آن داشــت. اگرچه 

در ادامه به نظر می رسید مدام تالش می کند تأثیرگذاری  
و حضورش در این فضا را از یک سطح مشخص بیشتر 
نکند. باید دیــد نظربلند، جانشــین او برای شناســا چه 
مســیری را در نظــر خواهــد گرفــت و البتــه بایــد منتظر 
ماند و دید ســاجدی ادامــه فعالیت حرفــه ای اش را کجا 

پی می گیرد.

 دهبیدی پور و میراثی به نام ناحیه نوآوری 
شریف

مجیــد دهبیدی پــور هفتــه گذشــته در مراســم تجلیلی 
کــه دانشــگاه شــریف بــرای او گرفتــه بــود، در ســخنانی 
بغض آلود گفــت خیلی کارها دوســت داشــته به عنوان 
رئیس پــارک این دانشــگاه انجام دهد، اما موفق نشــده 

است.
او متواضعانــه از نتوانســتن هایش گفــت. امــا حضــور 
۱۰ ســاله او به عنــوان یــک مدیــر در محلــه طرشــت، 
میراثی به نــام ناحیه نوآوری شــریف را به جا گذاشــت. 
فارغ التحصیــل رشــته هوافضــا ورودی ســال ۱۳۷۷ کــه 
وقتــی از دهبیــد بــه ایــن دانشــگاه مطــرح کشــور آمــد، 
فکرش را نمی کــرد ۲۴ ســال پابنــد شــریف و کوچه های 

اطرافش شود.
کارنامه دهبیدی پور از یک ســو و شــخصیت آرام و مورد 
اعتمادش از دیگر سو، از او یک مدیر جوان و موفق را در 

اذهان فعاالن اکوسیستم به جا گذاشته است. رفتن او 
از پارک شــریف بخش دیگری از تغییراتی است که این 

روزها در اکوسیستم نوآوری کشور شاهدیم.

 از بایکس تا دیجی کاال
مسعود طباطبایی یکی از اولین نفراتی بود که در ابتدای 
دهه ۹۰ به فکــر فــروش آنالین پوشــاک افتــاد. آن هم با 
ســایت بایکس کــه احتماالً حــاال فقط قدیمی هــای این 
فضا آن را به یاد داشته باشند؛ سایتی که شانس یکی از 
اولین تجربه های جذب میلیون دالری سرمایه خطرپذیر 

را پیدا کرد، اما سرانجام شکست خورد.
طباطبایــی بعــد بــه علی بابــا رفــت و در کنــار مجیــد 
حســینی نژاد تجربه های موفقی را در اداره یک شــرکت 
بزرگ کسب کرد. کسی که مدتی مدیرعامل علی بابا بود، 
اما احتماالً به دلیــل برخی اختالف نظرهــای حرفه ای با 
بنیان گذار این مجموعه آنجا را ترک کرد و راهی مجموعه 
بزرگ اسنپ شد. او حاال اسنپ اکسپرس را ترک کرده تا 
از ابتدای سال ۱۴۰۲ به عنوان قائم مقام دیجی کاال کارش 
را شــروع کند. نیاز بــه گفتن نــدارد که بــرادران محمدی 
از ابتــدای ســال بعد بــا رفتــن خــود، یکــی از بزرگ ترین 
تغییــرات مدیریتی ســال های اخیــر اکوسیســتم را رقم 
خواهنــد زد. اکوسیســتم نــوآوری و اســتارتاپی کشــور 

به شدت در حال پوست اندازی است...

سه چهره 
خبرساز هفته

ساجدی از شناسا رفت 
دهبیدی پور تجلیل شد 
طباطبایی مدیرعامل 

دیجی کاال می شود

نامه انجمن VODها در اعتراض به درخواست فیلتر فیلیمو

ساترا هیچ قانون مصوب و مشخصی ندارد
چنــد روز پیــش رئیــس صداوســیما به عنــوان نهــاد 
باالدســتی ســاترا در نامــه ای بــه ریاســت جمهــوری بــه 
دلیل آنچه زیر پا گذاشــتن قانون عنوان شده، خواستار 
فیلتر شدن فیلیمو شد. بعد از انتشار این خبر، انجمن 
صنفــی VODهــا در نامــه ای بــه پیمــان جبلــی، رئیــس 
صداوسیما ضمن تأکید بر اینکه نهاد ناظر پلتفرم های 
صوت و تصویر، نه تنها هیچ قانون مصوب و مشــخصی 
برای نظارت بر این بخش ندارد، بلکه ضوابط حرفه ای و 
معقولی نیز برای نظارت مدنظر خود ارائه نداده اســت، 
نسبت به درخواست فیلترشــدن فیلیمو اعتراض کرد. 
در نامــه انجمن صنفــی شــرکت های نمایش بــه رئیس 
صداوســیما ضمــن اشــاره بــه اینکــه تــا آخریــن لحظــه 
منتظر تکذیب این خبر بوده اند، عنوان شده که این نامه 
نشان دهنده ارزش پایین تالش برای پرداختن به حیات 

فرهنگــی کشــور در زمانه ای اســت کــه باران مشــکالت 
اقتصــادی بر اقتصــاد غیردولتــی می بــارد. در ادامه این 
نامه اعالم شــده که چنین درخواســتی مبین آن اســت 
که دغدغــه رئیس رســانه ملــی در این اوضــاع فرهنگی 
آشفته و پرخطر، نه همراهی و کمک به حفظ و حفاظت 
از منظومه فرهنگی ایران که تحریم و تهدید به تعطیلی 
اســت. انجمن صنفی شــرکت های نمایش در این نامه 
ضمن اشاره به تأثیر مخرب رکود سینما و نمایش خانگی 
بر پیکره فرهنگی کشور و هنرمندان و همین طور با اشاره 
به اوضاع نابســامان تورم از رئیس صداو سیما پرسیده 
که در میانه این بلوای اقتصادی، باید این تنگ راه موجود 
در حوزه فرهنگ را هم بســت و برای تعطیلی یکی شــان 

نقشه کشید و نامه نوشت؟
انجمن صنفی VODهــا در نامــه مذکور ضمــن تأکید بر 

اینکه محدودکردنVODهــا تأثیری بر تعــداد مخاطبان 
رســانه ملــی نــدارد، نوشــته اســت: »چگونه می شــود به 
ســازوکاری اعتمــاد کــرد کــه مدیرانــش دلســوز اوضــاع 
فرهنگی-اقتصــادی نیســتند؟ رویــه تأســف انگیزی کــه 
در جلســات عمومــی و در محضــر مســئوالن از تعامل و 
همراهی برای توسعه می گویند و در خفا پیگیر محدودیت 
و تعطیلی انــد.« انجمن صنفــی شــرکت های نمایش در 
انتهای ایــن نامه ضمــن بیان اینکه ســاترا هیــچ تعریفی 
از »صوت و تصویر فراگیــر« ندارد،  عنوان کرده اســت که 
نمی توان نظارت بر یک صنف نوپا و محبوب و خصوصی 
را به نهادی ســپرد که نه تنها قانون مصوب و مشــخصی 
برای نظــارت در این بخش نــدارد، بلکه ضوابــط حرفه ای 
و معقولی نیز برای نظارت مدنظر خود به شکل شفاف و 

قابل رؤیت و نظارت مردمی، تدوین و ارائه نکرده است.
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اقتصاد
E C O N O M Y

شاخص های گزارش رتبه بندی IMI-100 نشان می دهد 

قدر  ت نمایی بانک ها در میان ۵۰۰ شرکت بزرگ

INDEXشاخص

شاخص های گزارش رتبه بندی شــرکت های برتر 
ایران ســازمان مدیریــت صنعتی نشــان می دهد 
گروه بانک ها و مؤسســات اعتبــاری در میان ۵۰۰ 
شــرکت، بیشــترین ســهم را از دارایــی دارد. بــر 
اســاس این گــزارش ۴۶ درصــد از مجمــوع دارایی 
۵۰۰ شرکت برتر در ایران، تحت مالکیت بانک ها و 
مؤسسات اعتباری است. به  نظر می رسد بخشی 
از این دارایی ها مربوط به امالک و خانه های خالی 
در دســت بانک هاســت کــه همــواره مــورد انتقاد 
کارشناسان بوده و گفته می شود یکی از بحران های 
نظــام بانکــی در ایــران همیــن اســت کــه بانک ها 
بیشــتر از اینکــه بــه بانکداری برســند، مشــغول 

بنگاه داری و امالک داری هستند.
گــزارش رتبه بنــدی شــرکت های برتــر، گروه هــای 
فعالیتی مختلف را در چندین شــاخص بررســی 
کرده اســت. گروه بانک هــا و مؤسســات اعتباری 
از نظــر دارایــی در جایــگاه اول قــرار دارند و ســهم 
۴۶درصدی را به خود اختصــاص داده اند. این در 
حالی اســت که این گروه در شــاخص های درآمد، 
سودآوری و ارزش افزوده جایی در میان سه جایگاه 
برتــر گروه هــای فعالیتــی ندارنــد. در میــان گــروه 
بانک ها و مؤسســات اعتباری، بیشــترین دارایی 
مربوط به سه بانک ملت، صادرات و تجارت است. 
در مجموع در بین ۱۰ شرکت که بیشترین دارایی را 

دارند، شش مورد آن بانک ها هستند.

 اشتغال زایی صنعت مالی
همچنیــن گــروه بانک هــا و مؤسســات 
اعتباری از لحــاظ اشــتغال زایی )تعــداد کارکنان( 
سهم ۱۷درصدی را داراست که به نظر می رسد این 
ســهم بیشــتر از اینکه به توانایی در اشتغال زایی 
بانک ها بازگردد، به ازدیاد تعداد شــعب بانک ها 
مربوط اســت. طبق آخریــن آمار رســمی، ۲۱ هزار 
و ۶۵۶ شــعبه بانــک در کل کشــور وجــود دارد که 
تقریبــاً دو برابــر اســتاندارد جهانــی اســت. طبق 
استانداردهای تعریف شده بین  المللی برای ارائه 
خدمات مطلوب بانکی برای هر ۱۰۰ هزار نفر باید 
بین ۱۰ تا ۱۵ شــعبه وجود داشته باشــد؛ در حالی  

که در ایران برای هر ۱۰۰ هزار نفر حدود ۳۵ شعبه 
بانکی وجود دارد.

آمار تعداد کارکنان بانک  ها اعم از نیروی انسانی 
ســتاد و صــف هــم حــدود ۲۰۰ هــزار نفــر اعــالم 
شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب در بیــن ۶۰ میلیون 
جمعیــت بــاالی ۱۸ ســال در ایــران، برای هــر ۳۰۰ 
نفــر یک کارمنــد بانــک وجــود دارد کــه چندبرابر 

استانداردهای جهانی است.
گــزارش رتبه بنــدی شــرکت های برتــر نیــز نشــان 
می دهد بانک ملت و صادرات به ترتیب رتبه های 
ســوم و پنجــم را در تعــداد کارکنــان در میــان ۵۰۰ 
شرکت دارا هســتند. بانک ملت در ۱۳۸۹ شعبه 
بیــش از ۳۶ هــزار کارمنــد فعــال دارد کــه تقریبــاً 
نزدیک به تعداد کارکنان شرکت بزرگ خودرویی 
سایپاســت. بانک صــادرات نیــز با ۱۹۷۵ شــعبه، 
بیشــترین شــعب را در میــان بانک هــا دارد و در 
مجموع بیش از ۲۴ هزار نفر کارمند دارد که تقریباً 
برابر با تعداد کارکنان شرکت تولیدی فوالد مبارکه 

اصفهان است.
گــروه بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری بــه لحــاظ 
بهره وری نیروی انسانی جزو جایگاه های مطلوب 
نیست و از نظر شاخص بهره وری کل، این گروه در 

جایگاه ۲۴ام قرار دارد.

جایگاه بانک ها و پرداختی ها در 
گزارش ۵۰۰ شرکت برتر

در میان ۱۰ شرکت پیشرو در رتبه بندی سال ۱۴۰۱ 
بانک گردشگری به چشم می خورد. معیار اصلی 
انتخاب در این شاخص )پیشرو( تغيير رتبه فروش 
شركت های فهرســت صد شــركت برتر ايران طی 
چهار سال اخير اســت. همچنین بانک ملت به 
لحاظ باالتریــن ارزش افــزوده در میان ۱۰ شــرکت 

برتر، جایگاه نهم را دارد.
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد نیز در میان 
پنج شركت برتر از نظر رشد سريع بين صد شركت 
دوم اســت. باالترین رتبه فروش هم در میان صد 
شرکت برتر دوم به شرکت آسان پرداخت پرشین 

اختصاص دارد. 

 در شمال اسکاتلند دریاچه ای وجود دارد به نام 
لُخنِس؛ دریاچه ای با طول بیش از ۳۶ کیلومتر و 
عرضی در حدود ســه کیلومتــر. اطراف دریاچــه هتل های 
کوچک و مهمان خانه هایی به سبک اسکاتلندی ساخته 
شده که خاطرات به یادماندنی برای توریست ها می سازند. 
طبیعت زیبای این منطقه تنها چیزی نیســت که مردم را 
جذب خودش می کند؛ اینجا ســال ها خانه هیوالیی بوده 
که بــه هیوالی دریاچــه لُخنس معــروف اســت؛ چیزی که 
محلی ها به آن می گویند »نِسی«. از ۱۵۰۰ سال قبل برخی 
این هیوال را می دیده اند و عکســی از این هیوال وجود دارد 
که مربوط به ســال ۱۹۳۳ اســت. این هیوال را سال ها افراد 
زیــادی دیده انــد و حتــی جزئیاتــی دقیــق از آن منتشــر 

کرده اند.

 کار تــا جایــی پیــش رفــت کــه چنــد گــروه از 
دانشــمندان هم با بررســی DNA موجود در آب 
دریاچه سعی کردند ردی از این جانور ماقبل تاریخ بیابند. 
نظریه هایی هم درباره اینکه چگونــه یک جانور مربوط به 
دوران دایناسورها توانسته است در آب های لخنس زنده 

بمانــد، طرح شــد و در نهایت مشــخص شــد 
حتی آن عکس سال ۱۹۳۳ هم ساختگی بوده 

است!

 ســال ها با یک توهم توریســت ها به 
شــمال اســکاتلند کشــیده شــدند و 
حتی امروز دیگر برای کســی مهم نیســت که 
چنیــن هیوالیــی وجــود نداشــته و همــه آن 
فیلم ها و مستندها و گزارش ها توهم و گزارش 
توهم بوده است. ذهن انسان دروغ را دوست 

دارد و شیفته روایت های جذاب اســت؛ همین شیفتگی 
اســت که ســینما را توجیه پذیر می کنــد. مردم به ســینما 
می روند تــا ســاعتی از دنیــای واقعــی دور شــوند و در یک 

دنیای تخیلی زندگی کنند.

 متأسفانه دنیای کســب وکار واقعی است؛ آنچه 
می تواند مخدر انســان ها در دنیای واقعی باشد، 
در عالــم کســب وکار بــه ســم کشــنده تبدیــل می شــود. 
کســب وکارها در همه دوران ها بوده اند. اگــر دوران ماقبل 
مدرن شــدن را کنــار بگذاریم، در ۱۰۰ ســال اخیــر در همه 
شــرایط کســب وکارها فعالیــت کرده انــد؛ بــاال و پاییــن 
داشته اند و در هر دوره ای شاهد ظهور و سقوط ها بوده ایم، 
ولی این کســب وکارها بوده انــد که توانســته اند مهم ترین 
بازیگر خلــق محصول و خدمــت در جهان باشــند. تاریخ 
تحول کارآفرینی در جهان را هم که بررسی کنیم، متوجه 
تغییر و تحوالت می شویم. زمانی کارخانه ها مهم بودند و 
خــط تولیــد، زمانــی کمپانی هــا و شــرکت ها و زمانــی 
استارتاپ ها و شیوه های نوین خلق ارزش. استارتاپ پاسخ 
به شرایط بوده است برای چابک تر بودن و قرار نبوده جایی 
بــرای توقــف باشــد و هــدف نهایــی. کســب وکارها و علــم 

مدیریت در دوره های گوناگون شــاهد تغییر در رویکردها 
بوده اند؛ هرگز آن چیزی که به آن رسیده ایم، نقطه پایانی 
نبوده و در پاســخ به دگرگونی ها همیشــه راهــکار جدیدی 

یافته ایم.

 بدترین انتخاب ها توســل بــه توهم بوده اســت؛ 
آنچــه پایــان کســب وکارها را رقــم می زنــد، توهم 
است؛ چراکه کسب وکارها حتی می توانند روزهای بحرانی 
را هــم پشــت ســر بگذارنــد. در حالــی که توهــم آنهــا را به 
مسیری می برد که در نهایت چیزی از آنها باقی نمی ماند. 
کســب وکارهای بــزرگ امــروز جهــان دوره هــای ســخت 
تاریخی را پشت ســر گذاشــته اند و افتخار کشورها امروز 
بــه کســب وکارهایی اســت کــه بــه نمــاد کشــورها تبدیــل 

شده اند.

 هر کشــور توســعه یافته ای را که در نظر بگیریم، 
ده ها کسب وکار را می توانیم نام ببریم که به نماد 
آن کشــورها تبدیــل شــده اند؛ کســب وکارهایی کــه روابط 
گســترده ای بــا دولت هــا دارنــد و هدف شــان خلــق ارزش 

است.

منکــر  نیســتم؛  بحــران  منکــر   
چالش های پرشمار این روزها نیستم 
کــه مــن و همکارانــم در »راه کار« زخم خــورده 
بی درایتی هــا هســتیم و محکــوم بــه تحمــل 
شرایطی که ابعاد آن از اختیار ما بیرون است. 
معتقدم بســیاری از موضوعــات در اختیار ما 
نیست، ولی تصور می کنم در شرایط سخت و 
بحرانــی هــم می تــوان از خلــق ارزش صحبت 

کرد.

 حتی در شــرایط جنگ هم نانــوا باید نــان بپزد و 
مردم برای تأمیــن نیاز های خود محتاج کشــاورز 
هستند. تکرار مکرر چالش های پرشــمار این روزها حکم 
مخدری را دارد که به مثابه هیــوالی دریاچه لخنس عمل 
می کند. از نظر روانی بسیاری را تخلیه می کند و می توانیم 

مقصری برای همه نرسیدن ها بیابیم.

 آنچه امروز نیاز داریم توهم نیست؛ نه امید و نه 
ناامیدی؛ این روزها نیاز به افراد شجاعی داریم که 
افســانه هیوالی دریاچه را کنار بگذارند و به مسئله هایی 
کــه می تــوان برایشــان راه حــل پیدا کــرد، فکــر کننــد. این 
تعریف کارآفرینی است؛ این تعریف استارتاپ است. اگر 
قرار بود همه چیز بر وفق مراد باشــد و آن وقت صحبت از 
کارآفرینــی و اســتارتاپ کنیــم، چــه چالشــی را حــل کرده 
بودیم؟ عبور از بحران کار ســختی است؛ سخت ترین کار 
دنیــا و آنها کــه انتخاب می کننــد در فضای کســب وکارها 
فعال باشند، سختی کارهای سخت را باید به جان بخرند.

حاال وقت شروع کردن است.

وقت شروع است
مفهوم استارتاپ پاسخی به شرایط روز بوده، نه هدف نهایی

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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اگر سایت و �بکه های اجتماعی ما را د�بال کرده با�ید در هفته های اخ�ر متوجه تغ��رات خاصی در آنها شده اید. �ا ا�نجای راهی که آمده ایم سایت کارنگ، سایت 
هفته نامه �ود و تالش داشت با باز�شر مطالب هفته نامه د�ترسی کار�را�ش در وب به تحوالت اقتصاد نوآوری را �سه�ل کند. اما از ا�ن هفته هم سایت ما به یک سایت 
خ�ری م�تقل تر �بد�ل شده که به صورت ٧×٢٤ اخبار و رویدادهای مخ�لف ا�ن اکو���تم را �و�ش می دهد و هم به صورت لحظه ای در �بکه های اجتماعی به خ�رها و 
رخدادها واک�ش �شان می دهد. ا�ن بخشی از تالش جدید کارنگ �رای توجه ���تر به «خ�ر» در فضای اقتصاد دیج��ال کشور است. �س با کارنگ آنال�ن ���تر همراه با�ید.

اخبار را هم از ما بخواهید

کارنگ را لحظه ای دنبال کنید

k a r a n g w e e k l yk a r a n g w e e k l y

k a r a n g w e e k l yk a r a n g w e e k l y

k a r a n g w e e k l yk a r a n g w e e k l y

٧×٢٤



شــــــــــــــمــــــــــــاره 84
9 بهـــــــــــــــــــــمن 1401
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

6

اکوسيستم
E C O S Y S T E M

دفاع معاون تجاری اسنپ و مدیر تجربه مشتری تپسی از داده های 
کسب وکارشان و ادعایی که درباره سهم بازارشان کرده اند

سهم واقعی دو بازیگر اصلی تاکسی اینترنتی در ایران، یعنی 
اسنپ و تپســی از این بازار چقدر است؟ سؤالی که نه تنها 
امــروز که در ســال های گذشــته و با پــا گرفتن تاکســی های 
اینترنتی در زندگی روزمره هر یک از ما، وجود داشته است.

بعد از شکستن سد ورود شــرکت های استارتاپی به بورس 
توسط تپسی، به دنبال شفافیتی که ورود به این بازار برای 
هر شــرکتی به دنبــال مــی آورد، گمــان می رفــت با انتشــار 
صورت های مالی تپســی در بورس دیگر جایی برای شک و 
شبهه در این زمینه باقی نماند و حتی سهم بازیگر دیگر این 
بازار یعنی اسنپ که همیشه از مسلط بودنش بر این بازار 
و دیگر بازارها ســخن گفته هم مشخص شــود. اما به نظر 
می رسد همچنان در این زمینه اختالف نظرهای جدی بین 

این دو شرکت وجود دارد.
در جدیدترین رویارویی اســنپ و تپســی، وقتی تپســی در 
خبری با تکیه بــر یک نظرســنجی اعالم کرد که ســهمش 
از این بازار به ۲۰ درصد رســیده، این خبر چنــدان به مذاق 
اســنپ، رقیــب همیشــگی تپســی خــوش نیامــد، چراکــه 
چنــد روز بعد با ارســال خبری به رســانه ها اعالم کــرد که با 
رکوردزنی های جدیدی که داشته توانسته ۹۰ درصد سهم 

بازار تاکسی های اینترنتی را به نام خود ثبت کند.
به دنبال نبرد و انتشار این آمار از ســهم بازار، این سؤال به 
وجود می آید که با چه فرمول و روشــی اســنپ به سهم ۹۰ 
درصدی رسیده و چه شرایطی باعث شده تپسی بورسی، 

ســهمش از این بازار بــه ۲۰ درصد برســد؟ در گــزارش ویژه 
این صفحه بــا صحبت هایی که با هــر یک مدیــران این دو 
کسب وکار داشتیم، سعی کرده ایم به بررسی جایگاه و سهم 
هر کدام از آنها در بازار تاکسی های اینترنتی برسیم؛ کاری که 

به سادگی هم امکان پذیر نبود.

 فرمول های متفاوت، نتایج متفاوت
تماس با مســئوالن ســماس بعد از دو هفته پیگیــری برای 
صحت سنجی آمار اعالم شده از ســوی اسنپ، بی نتیجه 
ماند. بنابراین باز هم برای در جریان قرار گرفتن از جزئیات 
بیشــتر در مورد فرمول مورد محاسبه اســنپ برای تعیین 
سهمش از بازار به سراغ فرید شهابی، معاون تجاری اسنپ 
رفتیم، چراکــه به باور کارشناســان آمار ارائه شــده از ســوی 

اسنپ نیز صحت سنجی مشخصی ندارد.
شهابی، معاون تجاری اسنپ در گفت وگو با کارنگ اعالم 
می کند که وقتی در مورد ســهم بازار تاکسی های اینترنتی 
صحبت می شــود، در واقــع صحبت از تعداد ســفر در کل 
کشور و سهم هر بازیگر مبنا قرار می گیرد. او نیز مانند خلج 
اعالم می کند که تعداد سفرهای اسنپ با رجوع به دیتابیس 
آنها قابل رصد است و تعداد سفرهای دیگر بازیگر اصلی 
بازار هم به واسطه  حضورش در بورس، با اطالعات موجود در 
کدال می توان تخمین زد. بر اساس تخمین اخیری که آنها 
داشته اند »اگر تعداد ســفرهای هر دو شرکت با هم جمع 

این 10 درصد 
حساس!

 رسیدن به عدد سهم بازار، بدون ذکر روش تحقیق
قابل استناد نیست

مدیرعامل اسنپ به کارنگ چه گفت؟

INTERVIEWگفت و گو

محمــد خلــج، مدیرعامــل اســنپ در گفت وگو با 
کارنــگ اعــالم می کند کــه هم اکنــون این تاکســی 
اینترنتی در ۲۶۲ شهر بزرگ و کوچک ایران فعالیت 
می کنــد و ۷۵ درصــد ســفرهای ایــن تاکســی های 
اینترنتــی فقــط در هشــت اســتان تهــران، البــرز، 
اصفهان، فارس، خراسان رضوی، قم، خوزستان و 
آذربایجان شرقی اتفاق می افتد. به گفته او، اسنپ 
در ۲۰ دی ماه در تهران رکورد یک میلیون و ۷۱ هزار 
و ۶۲۸ ســفر را ثبت کــرده و در ۱۴ دی مــاه نیز رکورد 
سه میلیون و ۸۲۱ هزار و ۹۶۹ سفر را در کل کشور به 

ثبت رسانده است. 
بر اســاس اظهارات او، تعداد ســفرهای ثبت شده 
اســنپ در آذرمــاه ۱۴۰۱ برابر بــا ۹۹ میلیــون و ۵۶۷ 
هزار و ۵۰۵ سفر بوده و این میزان سفر را با سفرهای 
ثبت شده در کدال برای شرکت رقیب که در بورس 
پذیرفته شده، مقایســه می کند و نتیجه می گیرد 
که اسنپ ۹۰ درصد از بازار تاکسی های اینترنتی را 
به خود اختصاص داده اســت. مدیرعامل اسنپ 
تأکید می کند که سهم بازار تاکسی های اینترنتی 
را همان هشت اســتان تأثیرگذار تعیین می کنند، 
چراکــه ۷۵ درصــد ســفرها در آن اســتان ها اتفــاق 
می افتد و میزان ســفرها در ســایر اســتان ها فقط 

می تواند به صورت مقطعی بازار را تغییر دهد.
خلج در پاســخ به اینکه صحت سنجی این آمار با 
توجه به اینکــه آنها هنــوز وارد بورس نشــده اند از 
چه طریقی قابل انجام است، به کارنگ می گوید: 
»با استفاده از ابزار، امکانات و ظرفیت هایی که در 
اختیار داریم و رصد شهرهای محل فعالیت اسنپ 
به این آمار می رسیم. مخصوصاً در شهرهایی که 
به صورت مشــترک با رقیب در آنها فعالیم، دائماً 
سهم بازار را اندازه گیری می کنیم و استراتژی های 
رقابتی خــود را بــر همین اســاس می چینیــم.« به 
گفته او اطالعات مالی، فاکتوری اســت که شرکت 
رقیب آنها در کدال منتشر می کند. با در نظر گرفتن 
میانگین قیمت ســفرها رســیدن به عــدد مربوط 
به تعداد ســفر و قیاس آن با تعداد ســفر اسنپ و 

تعیین سهم بازار به سادگی امکان پذیر است.  اما 
ایــن ابزارهــای داخلی چگونــه قابل ارزیابی اســت 
و چگونه می توان روی اســتاندارد بــودن آنها تکیه 
کرد؟ خلج در پاسخ به این سؤال توضیح می دهد: 
»نتایج حاصل از روش ها و ابزارهای داخلی و قیاس 
آن بــا اعــداد منتشر شــده از رقیب مــان در بورس، 
ضریــب اطمینــان باالیی در مــورد تخمین ســهم 
بازارمان به ما می دهد. سهم بازار اسنپ بر اساس 
اســتراتژی های مالــی رقیــب نوســاناتی دارد، ولــی 
در حال حاضر ســهم اســنپ از بازار تاکســی های 
اینترنتــی ۹۰درصــد اســت.« خلــج همچنیــن به 
نظرســنجی اخیــری کــه منتشــر و طبق آن ســهم 
تپســی ۲۰ درصــد اعالم شــد نیــز ایــراد می گیرد و 
معتقد است رسیدن به عدد سهم بازار بر اساس 
تحقیق بازار، بدون ذکر روش تحقیق، قابل استناد 
نیســت. به باور او، بــازار تاکســی های اینترنتی دو 
رقیب جدی دارد و شرکت رقیب بدون دسترسی به 
آمارهای اسنپ امکان تعیین سهم هر یک از رقبا را 
ندارد و این در حالی است که اسنپ به آمار شرکت 
رقیــب به واســطه حضــورش در بورس دسترســی 
دارد. خلــج یکــی دیگــر از راه هــای راســتی آزمایی 
آمــاری را کــه ارائــه می دهنــد، در اختیار گذاشــتن 
اطالعات رانندگان و میزان سفرشــان به نهاد های 
دولتــی عنــوان می کنــد و در ایــن زمینــه می گوید: 
»تاکســی های اینترنتــی بــرای دریافــت مجموعه 
خدمات دولتی موظف به ارائه  آمار مربوط به تعداد 
سفر خود به سازمان های دولتی هستند. برای مثال 
سامانه  سماس در بحث اندازه گیری یارانه سوختی 
به رانندگان بر اساس پیمایش شان فعالیت می کند 
که در آن تجمیع اطالعات و پیمایش سفرها انجام 
می شــود و این ســامانه و تیمی که در وزارت کشور 
قرار دارد، می توانند به عنوان مرجعی در این زمینه 
مورد اســتناد قرار بگیرند. به خصــوص با توجه به 
بورسی شدن یکی از شرکت ها، بحث محرمانگی 
اطالعــات هم برای شــرکت فعــال در بــورس وجود 

ندارد.«  



شــــــــــــــمــــــــــــاره ۸۴
۹ بهـــــــــــــــــــــمن ۱۴۰۱
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم
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شوند، تپســی ۰/۱ و اســنپ ۰/۹ بازار را در اختیار دارد و به 
این ترتیب سهم بازار اسنپ ۹۰ درصد است.«

شــهابی در حالی به آمار ذکر شــده تپســی روی کدال اشاره 
می کند که در کدال تعداد ســفرهای تپســی اعالم نشــده و 
مشخص نیست مقایسه اســنپ با رقیب خود بر حسب 
حجم ریالی بوده یا تعداد ســفرها؟ شــهابی در این مورد به 
کارنگ توضیح می دهد: »در رقم های اعالمی تپسی در ماه 
آذر در سایت کدال چند ردیف درآمدی می بینید که برخی 
از آنها ربطی به ســفر ندارد. مثالً درآمدهای جانبــی و... اما 
درآمد اصلی این شرکت از دو بخش تأمین می شود؛ بخش 
اول درآمد حاصل از سفرهاست که در ماه آذر حدود ۵۹/۲ 
میلیــارد تومان بــوده و بخــش دیگــر درآمد هم به ســرویس 
تلفنی برمی گردد. بر اساس مجموع این دو بخش، شرکت 
تپسی در ماه آذر حدود ۶۱ میلیارد تومان درآمد داشته و این 

درآمد حاصل از سفرهاست.«
او ادامه می دهد: »با یک فرمول ساده می توان از طریق مبلغ 
درآمد، تعداد سفرها را تخمین زد. فقط یک پرانتز باز کنم و 
بگویم زمانی که اعداد تپسی در کدال منتشر نمی شد هم ما 
برای تخمین ســهم بازار، روش های تحقیق بازار مشخصی 

)مانند نظرسنجی های آنالین، تلفنی و میدانی( 
داشــتیم و با این روش های تحقیق، ســهم بازار 
تاکسی های اینترنتی را به طور تقریبی تخمین 
می زدیم. تخمین های اخیرمان هم نتایج حاصل 

از روش های قبلی مان را تأیید می کند.«
شــهابی توضیــح می دهد فرمولــی کــه از طریق 
صورت هــای مالــی تپســی بــه آن می رســند، به 
این شکل اســت: »درآمد حاصل از کمیسیون 
ســفرهای تپســی در ماه آذر حــدود ۶۱ میلیارد 
تومان ثبــت شــده اســت )درآمد ســفرهای اپ 

۵۹/۲ و درآمد ســرویس تلفنی ۱/۹(. برای به دست آوردن 
ارزش کل ســفرهای تپســی باید رقم کمیســیون دریافتی را 
لحاظ کنیم. کمیسیون تپســی در ۸۵ درصد کسب وکارش 
۱۵درصد و در مابقی ۲۰ درصد و متوسط کمیسیونش حدود 
۱۵/۵ درصد اســت. اگر ۱۵/۵ درصد ســهم این شرکت ۶۱ 
میلیــارد تومــان باشــد، ارزش کل ســفرهایش ۳۹۳ میلیارد 
تومان خواهد بود. ارزش ســفر هم به معنای مبلغی اســت 
کــه کاربران بــرای کل ســفرهای تپســی در مــاه آذر پرداخت 
کرده اند.« به گفته او هر دو شــرکت، به واسطه  رصد مداوم 
قیمت ها، نسبت به قیمت های یکدیگر اشراف دارند. طبق 
اعالم شهابی در حال حاضر، قیمت سفر تپسی به صورت 
میانگیــن ۳۳۵۰۰ تــا ۳۴۰۰۰ تومــان اســت کــه این عــدد در 
شهرهای بزرگ حدود ۴۵۰۰۰ تومان است. با داشتن متوسط 
ارزش هر ســفر و ارزش کل ســفرها به راحتی می توان تعداد 
ســفر را محاســبه کرد. آن طــور که شــهابی می گویــد با یک 
تقسیم ساده، تعداد سفرهای تپسی حدود ۱۱میلیون و ۵۰۰ 

هزار تا ۱۱میلیون و ۷۰۰ هزار سفر می شود.
او ادامه می دهد: »تعداد ســفرهای ما هم در ماه آذر حدود 
۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار سفر بود. بنابراین اندازه کل بازار حدود 
۱۱۱ میلیون و تعداد سفرهای تپســی حدود ۱۰/۵ درصد از 
کل بازار اســت. محاســبات ما از طریق تیم تحقیقات بازار 
و اســتراتژی هم همیــن اعــداد را تأییــد می کنــد. در نهایت 
تپســی تقریباً بین ۱۱/۵ تا ۱۱/۷ میلیون ســفر دارد. به این 
شکل می توان با استفاده از کدال به سهم هر شرکت از کل 

بازار رسید.«
اما تا چه حد این آمار و فرمول ها قابل اتکاست؟ شهابی در 
مورد صحت و اســتاندارد بودن راهی که آنها برای به دست 
آوردن سهم خود از بازار رفته اند، می گوید: »در صحت اعداد 
ثبت شده در کدال که شکی نیســت. کمیسیون تپسی در 
هشت استان بزرگ ۱۵ درصد و در سایر استان ها ۲۰ درصد 
است. میانگین کمیسیون دریافتی را ۱۵/۵ در نظر گرفتیم، 
زیرا کمیسیون تپسی در برخی شهرها که تعداد سفر کمی 
در آنها دارد هم ۱۵ درصد است. تخمین متوسط قیمت سفر 
تپسی هم کار پیچیده ای نیست و بر اساس بدیهیات رقابت، 
کسب وکارهای مشابه قیمت های یکدیگر را رصد می کنند.«

او ادامه می دهد: »در حال حاضر، میانگین قیمت ســفر با 
تپسی ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان و میانگین قیمت سفر با اسنپ 
حدود ۳۲ هزار تومان است. علت کمتر بودن متوسط قیمت 
اسنپ این است که ما در ماه آذر در بعضی از شهر های بزرگ 
)حدود ۲ تا ۳ درصد( ارزان تر بودیم و همچنین در شهرهای 
کوچک تر بیشتری فعالیت داریم. تپسی در حدود ۴۰ شهر 
فعال است و ما در بیش از ۲۵۰ شهر بزرگ و کوچک، در این 
شــهرها هم متوســط قیمت اســنپ کمتر از ۲۰ هزار تومان 
است که باعث می شــود متوســط قیمت  را پایین تر بیاورد. 
ولی تپسی در شهر های بزرگ تر فعال است و همین موضوع 

متوسط قیمت را کمی باالتر می برد.«

 تپسی: فرمول های اسنپ قابل اتکا نیست
در حالی که اســنپ با تکیه بر آمار منتشر شده تپسی روی 
کــدال و فرمول های ریاضی به این نتیجه رســیده که ســهم 
۹۰درصدی در بازار دارد، اما تپســی دیتاهای اسنپ در این 
زمینه را غیرقابل اتکا می داند. به باور این شرکت، دیتای هر 
شــرکتی وقتی قابل اتکاســت که نظارت و تأییدشده باشد، 
مانند دیتایــی که تپســی روی کــدال منتشــر می کنــد. این 
شــرکت معتقد اســت دیتای شــفاف روی تابلو 
بورس را نمی توان با یک شــرکت غیربورسی که 
دیتا فقط در اختیار خودش است، مقایسه کرد 
و در واقع هر دو شــرکت از نظر شــفافیت در دو 

زمین متفاوت بازی می کنند.
همان طور که اسنپ حاضر نیست میزان درآمد 
خود را تــا وارد نشــدن به بــازار بورس بــه کارنگ 
اعالم کند، تپسی هم فرمول خاصی از محاسبه 
خود برای رسیدن به سهم ۲۰درصدی از بازار را 
در اختیار کارنگ نمی گذارد، چراکه اعالم می کند 
تمام دیتای مورد نیاز برای محاسبه این شرکت از طریق کدال 
در اختیــار عموم قــرار گرفته اســت. با این حال این شــرکت 
توضیحی در خصوص روش تحقیقی که این شرکت در به 
دست آوردن ســهمش از بازار مورد اســتفاده قرار می دهد، 

بازگو می کند.
نــگار پورشــعبان، مدیر تیــم تجربــه مشــتری و تحقیقات 
بــازار تپســی در گفت وگــو بــا کارنــگ در مــورد ایــن روش 
تحقیــق توضیــح می دهــد: »بــرای محاســبه ســهم بــازار 
با نــگاه درآمــدی، بایــد فــروش یک شــرکت بــر کل فروش 
صنعت در یک بازه زمانی خاص تقسیم شود، اما در نبودِ 
اطالعات قابــل اتــکا و صحت سنجی شــده از صورت های 
مالی و درآمدی شــرکت رقیب، مــا از روش های تخصصی 
تحقیقــات بــازار در ایــن زمینــه اســتفاده می کنیــم.« بــه 
گفته او در ایــن تحقیقات بازار، ســهم بازار آنهــا از تعداد 
سفرهای تاکسی های آنالین سنجیده می شود. پورشعبان 
تأکیــد می کند که به صــورت مســتمر و در بازه هــای زمانی 
مشــخص، کار تحقیقات بازار را هم از سمت مسافر، هم 
از ســمت راننده و هم در مورد بــازار تاکســی های آنالین و 
تغییــرات آن انجام می دهند. او در ادامــه می گوید: »برای 
انجام تحقیقات در ســمت کاربــران مســافر، نمونه گیری 
درســت و مســتقل، برای مــا بســیار حائز اهمیت اســت. 
بــرای همیــن پیــش از هرچیــز، جامعــه کاربران مــان را بــر 
اســاس ویژگی های آنها تقســیم بندی می کنیم تا بتوانیم 
بر اســاس دســته های مختلف کاربران در هر شهر، نمونه  
کافی داشــته باشــیم. « به گفته او در نظرسنجی، بررسی 
کاملی از رفتار مصرف کاربران انجام می شود و سهم بازار 
نیز سنجیده می شــود. به گفته پورشــعبان، کار آنها پس 
از دریافت نتایج نظرســنجی تمــام نمی شــود، بلکه نتایج 
به دســت آمده را از طریــق منطبــق کــردن آن بــا داده هــای 
شرکت صحت سنجی می کنند و در نهایت به عدد سهم 
بازار خود می رسند. پورشعبان تأکید می کند که در بررسی 
ســهم بــازار تاکســی های آنالیــن، هــر شــهر وزن متفاوتی 
دارد و شــاخص هایی مانند ضریب نفود اپلیکیشــن های 
تاکســی آنالیــن، میانگین قیمــت، ترکیب کاربــران و... در 
شهر متفاوت است و این تفاوت باید در نظر گرفته شود.

سونیتا سراب پور 

@SonitaSarabpour

میالد منشی پور، مدیرعامل تپسی می گوید اطالعات شفاف آنها
روی کدال، گواهی بر درستی حرف شان است 

در DNA ما حرف غیرواقعی نیست

INTERVIEWگفت و گو

میالد منشــی پور، مدیرعامل تپســی 
آمارهای اعالم شــده از سوی اسنپ را 
غیرواقعــی می دانــد و اعــالم می کند کــه تمام 
اطالعات شفاف آنها روی کدال نشان می دهد 
که آنها چه میزان ســهم از بازار دارنــد و تا چه 
میزان بــه ایــن ســهم اضافه یــا از آن کم شــده 

است.

 منشــی پور بــا اشــاره بــه همیــن آمــار 
منتشرشــده در کــدال بــه کارنــگ 
می گویــد: »اگر در کــدال درآمد تپســی را نگاه 
کنیــد، از پارســال تا بــه االن مــاه به مــاه درآمد 
تپســی ۲/۴ برابر شــده و قیمت ها هم درصد 
کمــی افزایش داشــته، پــس عمالً ســهم ما دو 

برابر شده است.

 در واقع عــدد درآمــدی مــا روی کدال 
مشخص است. فروش ما فرض کنید 
آذر پارســال حدود ۲۴ میلیــارد بــوده و اگــر 
اشــتباه نکنــم االن حــدود ۶۲ میلیــارد تومــان 
شده و ۲/۵ برابر شده است. این عدد شفاف 

و مشخص و رسمی است.«

او ادامه می دهد: »اگر سهم بازار ما به 
گفته اسنپ در هر مقطع زمانی ثابت 
بوده و از آن طرف درآمد ما دو برابر شده، به این 
معنی است که اســنپ هم دو برابر شده و این 
یعنــی بــازار هــم دو برابــر شــده کــه ایــن اتفاق 

نیفتاده است.

 یعنی اگر شخص بیرونی هم بخواهد 
قضــاوت کنــد، می گوید قــدرت خرید 
مردم کمتر نشــده باشــد، قطعاً دو برابر نشده 
اســت. نه اســنپ به شــهر جدیدی رفتــه و نه 
تهران آن قدر بزرگ شده است. به بیان خیلی 

ساده یعنی اسنپ واقعیت را نمی گوید.«

 در حالی منشی پور به آمار روی کدال 
تپســی تکیــه می کنــد کــه اســنپ نیز 
ســاالنه گزارش عملکرد خود را منتشــر و آمار 
تعداد ســفرهای خــود را اعالم می کنــد. با این 
حال در مورد میزان سفر تپسی، هیچ آماری نه 
در کــدال و نــه در گزارش هــای عملکــردی ایــن 

شرکت وجود ندارد.

 مدیرعامــل تپســی اعــالم می کند که 
به زودی تعداد ســفرهای این شــرکت 
نیز با هماهنگی بورس روی کدال قرار می گیرد. 
او با شبهه وارد کردن به گزارش های عملکردی 
اســنپ می گویــد: »گــزارش ســاالنه را مــن 
هرچیزی بخواهم می توانم بگویم و کســی هم 
نمی تواند آن را راستی آزمایی کند. با این حال 
از وقتی آمار درآمــدی ما روی کــدال به صورت 
شــفاف رفته، از ایــن به بعــد ما در مورد ســهم 
بازارمــان به صــورت ســه مــاه یا شــش مــاه هم 

صحبت خواهیم کرد.«

 منشــی پور تأکید می کند که به خاطر 
بورســی بودن شــان نمی توانند حرفی 
بزنند که درســت نباشــد. او اعــالم می کند که 
حرف هایشــان باید منطبق بر حقیقت باشد، 
فارغ از اینکه در DNA آنها این مورد هم نبوده 

که حرف غیرواقعی بزنند.

 مدیرعامــل تپســی ابــراز امیــدواری 
می کنــد کــه در نیمــه ســال آینــده بــا 
همین مســیر که می روند بین ۳۰ تا ۳۵ درصد 
ســهم بــازار تاکســی اینترنتــی را بــه دســت 
بیاورنــد. به بــاور او این اصــرار بــرای دادن آمار 
اشــتباه هــم بــرای ایــن اســت کــه اســنپ 
نمی خواهد قیمت سهم آنها در بازار باال برود 
تــا از آن طــرف افزایــش ســرمایه ایــن شــرکت 

محدود شود.



شــــــــــــــمــــــــــــاره ۸۴
۹ بهـــــــــــــــــــــمن ۱۴۰۱
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم
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گزارشويژه
S P E C I A L
R E P O R T

اگر پیگیر صفحه تاریخ نوآوری «کارنگ» باشید، احتماالً 
مطلبی با عنوان «الگوی نوآوری فلورانس دوره رنسانس 

بهتر از سیلیکون ولی» را به یاد دارید. مطلبی که به ما 
گوشزد می کند سیلیکون ولی برای الگوبرداری بسیار 

جوان است و باید به دنبال الگو های موفق قدیمی تر بود. 
از همان آغاز شکل گیری نهادهای تحقیقاتی مانند پارک 

تحقیقاتی استنفورد، یافتن یک روش نظام مند برای 
کاربست نوآوری، جزئی از چالش های مهم و اساسی 

بود. بسیاری معتقد بودند اساساً نظام مند کردن چنین 
مفهومی، خیانت به نوآوری است و صرفاً باید همراه 
آن بود و از آن حمایت کرد. فارغ از درست و غلط این 
دیدگاه ها، نزدیک به دو دهه است با مفهومی به نام 
پارک علم و فناوری آشنا شده ایم. این پارک ها، چه از 

جنس استانی و چه دانشگاهی، در طول مدت حیات 
خود فراز و فرودهای گوناگونی را تجربه کرده اند، ولی هرگز 

خروجی بزرگی از آنها دیده نشده است. در این شماره 
از گزارش ویژه به سراغ چند تن از رؤسای دانشگاهی و 

استانی پارک های علم و فناوری رفتیم و از آنها مهم ترین 
چالش های توسعه پارک های علم و فناوری را جویا شدیم 

و اینکه چرا شرکت ها و تیم های موفق و بزرگی از این 
مجموعه ها بیرون نیامده است.

ابوالحسن رزمی نیا
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر

مسئله بازار است
پارک های علم  و  فناوری فرزند خلف 
دانشگاه ها و متولی فناوری در حوزه 
هســتند.  خودشــان  پیرامونــی 
زیرمجموعه پارک ها که مراکز رشد 
زیبایــی  مفهــوم  از  هســتند، 
برخوردارند که شــرکت ها در کنار هم در عین اســتقالل با 

یکدیگر امکان هم افزایی و مشارکت دارند و می توانند یک 
بازار موضعی برای خود ایجاد کنند. اما چالش اصلی تمام 
ایــن مجموعه هــا، بــازار اســت. تمــام ایــن حمایت هــا و 
زیرساخت ها باید در نهایت به بازار ختم شود و این مسئله 

از چند جنبه قابل بررسی است. 
اول بازارسنجی؛ بسیاری از شرکت ها به صرف داشتن یک 
ایده شــروع به کار می کنند، بــدون اینکه اطالعــی از بازار، 
قرارداد یا ویژگی های دوام یک محصول داشــته باشــند و 
فقط به جنبه مهندسی کار نگاه می کنند. یکی از کارهایی 
کــه پارک هــا می توانند انجــام دهنــد، همین بازارســنجی 

است. 
دوم بازارســازی؛ ما تا پایان عمر این شــرکت ها نمی توانیم 
آنها را به شــرکت های بزرگ معرفی کنیم. باید بازارسازی 
انجام دهیم تا شرکت ها از طریق راه های ارتباطی خودشان 

بتوانند به بازار متصل شوند.
سوم شبکه سازی؛ یکی از مشکالت این مسئله این است 
کــه شبکه ســازی بیشــتر قائم بــه فرد می شــود. مثــالً من 
به عنوان رئیس پارک چقدر قدرت شبکه ســازی دارم. اگر 
می شد سازوکاری طراحی کرد که اوالً پارک ها بین خودشان 
شبکه سازی قوی داشته باشند، خیلی خوب بود؛ مثالً اگر 
پروژه ای به پارک بوشهر داده می شود که شرکت مرتبط با 
آن را نداریم، فوراً شرکتی در پارک مشهد اعالم آمادگی کند 
و آن را انجام دهد. منظورم این است که ما در نهایت یک 
پارک باشیم در کل ایران. ابتدا باید این شبکه داخلی شکل 
بگیرد و بعد برای شبکه ســازی فراســازمانی اقــدام کنیم و 
بتوانیم دستگاه های مختلف را با رسالت پارک آشنا کنیم. 
اینکــه نتوانســته ایم شــاهد تولــد برند هــای بــزرگ از دل 
پارک های علــم  و فنــاوری باشــیم، چنــد دلیــل دارد. یکی 
مســئله فرهنگی اســت که افراد معموالً تک نفره حرکت 
 می کنند و کمتر بلد هســتند در قالب یک تیــم کار کنند. 

باید بیــن تیم و گــروه هم تفــاوت قائل شــد. بنیان گــذاران 
بیشتر از همه باید به این کار تیمی اصرار داشته باشند، اما 
متأسفانه می بینیم که گاه در شرکت ها رشته تمام امور به 
یک نفر ختم می شود. بخشی از این مهارت های تیمی باید 
از دل دانشگاه بیرون بیاید. یک تیم باید دیسیپلین های 
مختلف را در خود جــای دهد و هــر نفر بازویــی از کل تیم 

باشد.
نکته بعد این اســت که پارک ها، از ابتدا اشتباه نام گذاری 
شــده اند. پارک ها محل تولید علم نیســتند و صرفاً فناور 
هســتند. علم قرار اســت در دانشــگاه تولید شــود. نباید 
جایگاه هــا را با هــم مخلــوط کــرد. علــم را باید دانشــگاه و 
مهارت را فنی وحرفه ای آموزش دهــد و حلقه آخر اتصال 
به بازار هم پارک ها هســتند. از جهاد دانشــگاهی و بنیاد 
نخبگان تا خود دانشــگاه، همه می خواهند کاری را انجام 
دهند که پــارک باید انجــام دهــد. اســتقرار دفتر صنعت 
در دانشــگاه هم نمونه دیگری از این کارهاســت که بعد از 
مدتی ناکارآمد می شــود و صرفاً جنبه تشریفاتی به خود 
می گیــرد. ارتباط بیــن صنعت و دانشــگاه بایــد به صورت 

ارگانیک شکل بگیرد. 

علیرضا نصیری
 رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان

 چالش دولتی بودن پارک ها
اعتقــاد دارم بایــد از خــود دانشــگاه 
شــروع کــرد. بایــد دانشــجویانی که 
روحیه کارآفرینی دارند، با افرادی که 
دارای مهــارت هســتند ارتبــاط پیدا 
کنند. الزم است فرایند تربیت نیروی 
انسانی را قبل از ورود افراد به مراکز رشــد و پارک های علم و 
فناوری آغاز کنیــم و ذهنیت کار تیمی در آنها شــکل گرفته  

پارک دولتی ها
پارک های علم و فناوری دانشگاه ها و استان ها چقدر توانسته اند تجربه موفقی رقم 

بزنند؟ مشکالت و موانع آنها در این مسیر چه بوده است؟

 ایرادی اساسی
 در پرورش نیروی کار

دانشگاه ها 
دیوان ساالر

تربیت می کنند
آمــوزش   بــه نظــام  مســئله   
برمی گــردد. کمتــر بــه فرزنــدان 
خود آموخته ایم که جامعه را »کار« سرپا 
نگه مــی دارد و اگــر هم بــه تحصیل علم 
می پردازیم، برای این است که در نهایت 
کار مناسبی داشته باشیم. از همان ابتدا 
که ما دانشگاه را در کشــور از مدل غربی 
تقلید کردیم تــا امروز رویه به این شــکل 
بــوده کــه دانشــگاه بــه جــای اینکــه 
متخصــص و نیــروی ماهــر کار پــرورش 

دهد، دیوان ساالر تربیت کرده است. 

خروجی هــای  از  بســیاری   
دانشــگاه کمتــر می تواننــد در 
عمــل گرهــی را بــاز کننــد و ایــن یکــی از 
آسیب هایی است که در کارآفرینی وجود 
دارد. فرهنگ کار به عنوان 
یک عامل هویت بخش به 
فرزنــدان مــا آمــوزش داده 
نمی شود. چه در دانشگاه 
و چــه در مراحــل ابتدایــی 
آموزش. این مسئله در کنار 
تحول اقتصادی صد سال 
اخیــر جامعه ایــران کــه از 
فــروش منابــع نفتــی و 
شــده،  ایجــاد  معدنــی 
فرهنگ کار را ضعیف کرده است. ارتباط 
بین علم و عمل هم در کشور ما به صورت 
ارگانیک نیســت. باز هم اینجا مســئله 
تقلید در کار اســت. مشــکلی بــا تقلید 
ندارم و معتقدم بایــد از تجربیات خوب 
دیگران بهره جست، اما ما اگر سیستمی 
را به تقلید بنا می کنیم،  باید با مقتضیات 

و شرایط جامعه خود آن را بومی کنیم. 

 در بخــش اقتصــاد هــم، فعاالن 
ســنتی خود را از نوآوری و نیروی 
خالق بی نیاز می بینند و این نیز به نوعی به 
اقتصاد نفتی ما بر می گردد. از همان دهه 
۳۰ که نفت ملی شد و پول نفت به اقتصاد 
ما اضافه شــد، این روند شــکل گرفت و تا 
امروز هم ادامه دارد. این نگرش در انتخاب 
رشته دانشجویان هم نفوذ کرده و جوانی 
که برای تحصیــل اقــدام می کند، خــود را 
درگیــر بــازار کار نمی بینــد و ممکــن اصالً 
ندانــد کــه چــرا آن رشــته را انتخــاب کرده 

است. 

POINT OF VIEWدیدگاه

بابک سوری
 رئیس پارک علم و فناوری کردستان
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متغیرها و عناصری وجود دارند که در پارک های علم و فناوری 
دانشگاه ها به آنها توجه نمی شود

ایده، تیم، آموزش عادالنه

POINT OF VIEWدیدگاه

 با نگاه به کل اکوسیستم نوآوری کشور 
مرحلــه ای  بــه  مــا  گفــت  می تــوان 
رسیده ایم که بسیاری از ایده ها عملیاتی شده 
است. حتی ایده های کپی هم بومی سازی شده 
و سهم خود را در بازار پیدا کرد ه اند. چند سال 
پیش می شــد با یک بررســی کوچک، ایده های 
موفق خارجی را پیدا کرد و نمونه بومی آن را در 
کشــور پیاده ســازی کرد. االن اما شــرایط تغییر 
کرده و ما در اکوسیستم، خصوصاً اکوسیستم 
دانشــجویی بــه ایده هــای نــو نیــاز داریــم و در 
مرحلــه بعــد، کار تیمــی مهم تریــن چالش مان 

است. 

 از بین بچه هایی که ما خودمان با آنها 
کار می کنیــم، می بینیــم کــه بــا وجــود 
داشــتن ایده خوب، تیم خوبی شــکل نگرفته و 
همین مسئله باعث می شود ایده به شکست 

منجر شود. 

 حل این مســئله به آموزش نیاز دارد و 
افــراد بایــد مهارت هــای کار تیمــی را 
فرابگیرند تا بتوانند تیم خوب تشــکیل دهند. 
فرهنــگ کار تیمــی چیــزی نیســت کــه در 
کوتاه مدت شکل بگیرد و می بایست از مراحل 
ابتدایی آموزش و از دوران کودکــی به این نکته 

توجه شود.

 در گذشته این مفهوم وجود داشت که 
هر کــس مســئول کار خودش اســت و 
باید سعی کند روی پای خود بایستد. این تفکر 
که می شــود کارها را با تشــکیل تیــم پیش برد، 
کمتــر در آموزش هــای گذشــته گنجانده شــده 

بود.

 آمــوزش کار تیمــی چیــزی اســت کــه 
کشورهای پیشــرفته بســیار به آن بها 
می دهند. حتی رقابت مهم زندگی دانشجو هم 
کنکور اســت که باز هم باید به صــورت انفرادی 
عمل کند و به تنهایی برنده شــود و به دانشگاه 
ورود کنــد. تــازه در محیــط دانشــگاه اســت که 
می شود کمی کار تیمی را درک کرد؛ البته آن هم 
بــه فرهنــگ دانشــگاه و پیشــرفت های درونــی 
بایــد اول در  دانشــگاه ها مربــوط اســت. 
آموزش وپرورش و بعد در دانشــگاه به این مهم 

بها داده شود. 

 خروجــی پارک های علم  و فنــاوری نفر 
نیست. اتفاقاً پارک های علم و فناوری 
جذب کننده نیروی انسانی هستند و خروجی 
پارک های علم و فناوری باید شــرکت باشد. اما 
نداشــتن مهــارت در تشــکیل تیــم، گاه باعــث 
می شــود نیروهای متخصص از پــارک به دیگر 

شرکت ها جذب شوند.

 مباحــث مربــوط بــه مهارت آمــوزی و 
توانمند سازی بیشتر به دانشگاه های 
ما مربوط است. از آنجا که ما پارک دانشگاهی 
و  ترویــج  بــا  مرتبــط  مباحــث  هســتیم، 
فرهنگ ســازی را هــم بــر عهــده داریــم، امــا در 
پارک های استانی این مباحث کمتر مورد توجه 
قــرار می گیــرد. اینکــه دانشــگاه ها چقــدر 
توانســته اند نیروهایی پرورش دهند که جذب 
بــازار کار و شــرکت ها و تیم هــای مســتقر در 
پارک ها شوند، موردی است که فکر می کنم در 
آن ضعیــف عمــل شــده اســت. ممکــن اســت 
بعضــی از دانشــگاه ها هــم خــوب عمــل کــرده 
باشــند، اما از نظر واحدهای درســی و آموزشی 

مباحث کافی در این زمینه ارائه نمی شود. 

ماننــد  مهارت هایــی   
توســعه فــردی و ارتبــاط 
برقرارکــردن بــا محیــط کار، نحــوه 
حضور در جلســه مصاحبه کاری 
و مباحــث مرتبــط با قوانیــن کار و 
محیط کار، مباحثی است که باید 
در دانشگاه به آن پرداخته شود. 

 چنــد ســال پیــش در 
شــریف  دانشــگاه 
برنامــه ای تحــت عنــوان »ســفیر 

کارآفرینــی« برگــزار شــد کــه بچه هایــی کــه از 
شهرســتان در دانشــگاه پذیرفته  شــده بودند، 
به صــورت داوطلبانــه در مرکــز کارآفرینــی 
آموزش هایی را دریافت می کردند و پس از اتمام 
تحصیل این مباحث را در دانشــگاه های شهر 
خودشــان به صورت کارگاه یــا کنفرانس مطرح 
می کردند. مثالً یکی از دانشجویان ترم چهار با 
فراگیری این مباحث، کارگاهی در شهر خودش 
برگزار کرد که حــدود ۲۰۰ نفر پای صحبت های 

او نشسته بودند.

 این نشــان می دهد عدالت آموزشــی، 
خصوصــاً در بحث هــای کارآفرینی در 
ســطح کشــور به خوبــی برقــرار نشــده اســت. 
و  آموزش هــا  ایــن  تمرکــز  بیشــترین 
در  کســب وکار  حــوزه  مهارت آموزی هــای 
اســتان های برخــوردار ماننــد تهــران، خراســان 
رضــوی، اصفهــان و شــیراز بــوده و اســتان های 
کم برخــوردار از ایــن آموزش هــا کمتــر بهــره 

برده اند.

 ایــن کار وظیفــه دانشگاه هاســت و 
خوشــبختانه در ســال های اخیــر ایــن 

مباحث بیشتر مطرح شده است.  

باشد. وجود بازیگران متعدد در زیرمجموعه پارک ها نظیر 
مراکز رشد به بزرگ شدن این فضا و جدی تر  شدن فرهنگ 
کارآفرینی برای دانشجویان یاری می رساند و قانون مراکز رشد 
مشــترک هــم کــه توســط وزارت علــوم تدوین شــده، کمک 
می کند این مراکز در تعامل با پارک های علم و فناوری و تفکر 
حاکم بر پارک عمل کنند و اصطالحاً هرکســی ســاز خود را 
نزنــد.  از طرفــی بودجه هــای تخصیص یافتــه بــه پارک هــا 

متناسب با مأموریت آنها نیست. بودجه کل 
پارک های استانی کشور حتی با یک دانشگاه 
مثل دانشــگاه تهــران همخوانی نــدارد و قابل 
قیــاس نیســت. درســت اســت کــه هزینــه 
دانشگاه ها بسیار زیاد اســت، اما انتظارات از 
پارک ها هم کم نیســت. نیاز اســت کــه دولت 
تمرکز بیشتری بر زیرساخت ها و منابع داشته 
باشد. اکوسیستم ما هنوز بسیار جوان است و 
ما باید بستر را برای آینده فراهم کنیم. اما با این 
بودجــه و برنامه ریــزی فکــر نمی کنــم امــکان 
توســعه وجــود داشــته باشــد. از منظــر دیگر 

ظرفیت های خوبــی در قانون جهش تولید دیده شــده که 
جای امیــدواری دارد. اما یکــی از آســیب هایی که متوجه 
پارک هاست و توسعه آن را دشوار می کند، دولتی بودن آن 
اســت. حضور دولت در قانون گذاری مثبت است، اما در 
مرحله اجرا با مشــکالت متعــدد روبه رو می شــود. نمونه 

موفق جهانی حاصل کار بخش خصوصی است. 
ورود دولت در شکل گیری اکوسیستم نیاز بود و تا حد قابل 
قبولی هم این اتفاق افتاد. در بحث فرهنگی هم پیشرفت 
خوبی داشته، اما روال تجاری سازی و رشد محصول نباید 
درگیر ســازوکار دولتی باشــد. باید روند طبیعی رشد یک 
شرکت از دل خود شرکت بیرون بیاید. این در ذات فعالیت 
پارک هم تناقضی ایجــاد می کند به این معنــی که از یک 

بخش دولتی انتظار کار تجاری می رود.

علی باستی
رئیس پارک علم  و فناوری گیالن

دانشجویی که به فکر رفتن است...
متأسفانه رویکردی در انتخاب رشته 
شــکل گرفتــه کــه عمومــاً از مــن 
می پرســند چــه رشــته ای انتخــاب 
کنند که بتوانند در خارج از کشــور 
تحصیل کنند. دانشجو با این تصور 
وارد دانشــگاه می شــود و دغدغــه او ایــن اســت کــه ادامه 
تحصیل در خارج از کشور برایش مهیا باشد، نه اینکه بعد 
از فارغ التحصیلی وارد بازار کار شود و کسب وکار خودش 
را راه بیندازد. این یک مســئله فرهنگی است و به شرایط 

کشور و جامعه وابسته است. 
نکته بعدی فرهنگی اســت که در دانشگاه های ما جریان 
دارد. بــه هــر حــال دانشــگاه یــک مجموعه دولتی اســت 
و عمومــاً بــا کســب و کار و نــوآوری میانــه ای نــدارد. مــن 
همــان درس هایــی را کــه در ســال ۱۳۷۰ خوانــده ام، امــروز 
بــه دانشــجویانم تدریــس می کنــم و انــگار هیچ تحــول و 
تغییری در دنیا اتفاق نیفتاده اســت. ۳۰ سال پیش یکی 
از اهداف تحصیالت دانشــگاهی این بود که افــراد پس از 
فارغ التحصیلی جذب مجموعه های دولتی شوند و البته 
این امکان هم فراهم بود. امروز باید به این نکته توجه شود 
که خروجی دانشــگاه به خلق کســب وکار منجر شود، نه 
اســتخدام؛ اما متأســفانه این فرهنگ در دانشگاه وجود 
ندارد. حتی اســاتید هم بــرای ارتقا به مقاالتی نیــاز دارند 
که عمومــاً با هــدف چــاپ در ژورنال های خارجی منتشــر 
می شــود و دردی از جامعه دوا نمی کنــد. در صورتی که در 
بسیاری از دانشگاه های دنیا شاهد این هستیم که گرنتی 
که به اساتید اعطا می شود، از حالت دولتی به غیردولتی 
تغییر داده شــده و تعداد دانشجوهای ارشــد و دکتری که 
یک اســتاد می تواند داشــته باشــد، به حجم ارتبــاط او با 

صنعت مربوط است. 

اینها نکاتی اســت کــه هرچند کارهایــی هم در این راســتا 
انجام شــده، اما هنوز عقب هســتیم. ایــن عقب ماندگی 
در تشــکیل تیم هم وجود دارد و باز بر می گردد به آموزش 
در ســال های اول تحصیلی کــه عموماً فرهنــگ کار تیمی 
بین کودکان و نوجوانان ما به شــکل متمرکــز آموزش داده 
نمی شود. این نقیصه در شکل دهی تیم ها برای کسب وکار 
هم نشت می کند و ما متأسفانه تیم های قدرتمند کمی را 
در پارک ها می بینیم. نکته ای که باید در بررسی 
شــرکت های بــزرگ و یونیکــورن جهان بــه آن 
دقت شــود، درآمد آنها نیست، بلکه ساختار 
و شاکله آنهاســت که چطور توانسته اند مثالً 
بــرای یک دهــه در کنــار هــم کار کننــد و موفق 
شــوند. از طرف دیگر زمین مناسب برای رشد 
کســب وکارها در کشــور فراهم نیســت. ما در 
شــاخص های جهانی رتبــه خوبــی در پرورش 
نیروی انسانی داریم، اما در زمینه سازی فضای 
کســب وکار، حاکمیت و قانون گذاری رتبه مان 
خوب نیســت و بخــش زیــادی از دالیــل عدم 
موفقیت در اکوسیستم کسب وکار به سیاست گذاری های 

غلط بر می گردد. 

محمد راضی جاللی
 رئیس پارک علم و فناوری خوزستان

نمی گذارند شرکت ها بزرگ شوند
پارک های علم  و  فنــاوری می توانند 
بســتری مناســب بــرای اشــتغال 
دانش آموختــگان مــا باشــند. ایــن 
مســئله در اســتان مــا یکــی از 
چالش هــای اصلی اســت. با وجود 
فرصت های بی نظیر جغرافیایی، لجستیکی و صنعتی و 
ظرفیت های باالی استان خوزستان، متأسفانه این استان 
نــرخ بیــکاری باالیــی دارد. از ۲۴۵  هــزار بیکار خوزســتان، 
حدود ۴۳  درصــد افراد تحصیل کــرده  هســتند و با وجود 
داشتن این ظرفیت ها نتوانسته اند شــغل مناسبی برای 

خود ایجاد کنند. 
پارک های علم  و فناوری چتر حمایتی بســیار خوبی دارند 
و در زمینه های نیروی انسانی، گمرک، درآمد و... معاف از 
مالیات هستند و مشوق های گوناگونی هم در اختیار دارند. 
متأسفانه یکی از مهم ترین مشــکالت توسعه پارک  علم  
و فناوری در خوزســتان، مسئله زیرســاخت و نبود فضای 
فیزیکی اســت. شــهرک علمی اصفهان نمونــه خوبی در 
کشــور اســت و اگر این امکانات در اختیار خوزســتان قرار 
بگیرد، قطعاً موفقیت بیشتری کسب خواهد کرد؛ چراکه 
از لحاظ ژئوپلتیکی و تعدد صنایع، مزایای بسیار بیشتری 

نسبت به اصفهان دارد. 
مسئله دیگر این است که شرکت های نوآور تا حدی اجازه 
رشــد دارند و اگر بخواهند بیشتر رشــد کنند، جلوی آنها 
گرفته می شــود. برخی نهاد های ثــروت در کنــار نهاد های 
قــدرت، اجــازه بزرگ شــدن بــه کســب وکارهای فنــاور را 
نمی دهند. کسب وکاری که محصول بسیار باکیفیت تولید 
کرده و کشــور را از واردات آن بی نیاز کرده اســت، آن قدر از 
راه های مختلف تحت فشار قرار می گیرد که همان محصول 
را باید با برچسب خارجی در کشور به فروش برساند و این 
بسیار تأســف بر انگیز اســت. باید پذیرفت که ما کشوری 
خام فروش هستیم و حتی فروش محصوالت پتروشیمی 
هم خام فروشــی به شمار می رود. کشــورهای خارجی این 
محصوالت را با قیمت بســیار پایین خریداری می کنند و 
بعد محصوالتی را که از همیــن مواد ما تولیــد کرده اند، با 
چندبرابر قیمت به ما می فروشند. باید شرکت های فناور 
ما به عنوان بازوهــای فناوری در کنار صنایــع قرار بگیرند و 
چالش های صنایع را از نزدیک رصــد و حل کنند. یکی از 
مواردی که باعث شــده شرکت های مســتقر در پارک های 
علم و فنــاوری نتواننــد در برند ســازی موفق باشــند، نبود 

ارتباط تنگاتنگ بین این شرکت ها و صنایع بزرگ است.

بهنام طالبی 
 رئیس پارک  علم  و فناوری 

دانشگاه شریف
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درباره ویدئوی تبلیغاتی فرش بهشتی؛ برندی که زمانی 
با سام درخشانی به عنوان سفیر برند تبلیغات ماندگاری 

ارائه داد، حاال با یک موزیکال مالل آور می خواهد مخاطب 
جذب کند

 بهشتی پر از 
مالل و تکرار

این روزها بسیاری از کسب و کارها تبلیغات محیطی را کنار 
گذاشته اند و تبلیغات شــان را محدود به تبلیغات ویدئویی 
کرده اند. یکی از این کسب و کارهای »فرش بهشتی« است. 
فرش بهشــتی از ســال ۱۳۸۹ فعالیتش را در صنعت بافت 
فــرش آغاز کــرده و بــا تکیــه بر خالقیــت نیــروی متخصص 
و جوانش در عرصــه طراحی و تولیــد انواع فرش، توانســته 
مجموعه ای از انواع فرش  ماشینی و دستبافت به وجود آورد. 
این برند تا مدت ها از چهره سام درخشانی به عنوان سفیر 
برند خود اســتفاده می کرد. بیلبوردهای »شــما چه نقشی 
دوســت دارید«، همراه بــا چهره ســام درخشــانی به خوبی 
می توانست این مزیت مهم فرش بهشتی را در تنوع نقش 

نشان دهد. 
این روزها فرش بهشــتی همچون بســیاری از کسب و کارها 
ترجیــح داده یا مجبور شــده، هــم تبلیغات محیطــی اش را 
متوقف کند و هم بــرای مدتی در ســایر تبلیغاتــش کمتر از 

چهره سفیر برندش استفاده کند.
جدیدترین ویدئوی تبلیغاتی فرش بهشتی آهنگین است. 
این آهنگین بودن به شرطی که می توانســت در نهایت نام 
فرش بهشتی را در ذهن ما حک کند، می توانست انتخاب 
خوبی باشد، اما متأسفانه متن ترانه تأکید خاصی بر نام این 
برند ندارد. از طرفی تصویرها هم به کمک این ترانه نیامده اند 
و تقریباً در نهایــت مخاطب می توانــد یکی را دنبــال کند و 

دیگری را از دست می دهد.
با دو تــن از فعاالن حوزه تبلیغــات دربــاره ویدئوی تبلیغاتی 
فرش بهشتی گپ زدیم و از آنها خواستیم برای ما از کیفیت 
این ویدئوها بگویند. همچنین نظرشان را درباره اینکه چطور 
این ویدئــو می توانســت اثرگــذاری بیشــتری روی مخاطب 

داشته باشد، با ما به اشتراک بگذارند.

 باب روز نیست
 پارسا کاکوئی، مدیر محتوای آژانس 
دیجیتــال مارکتینــگ »ادوایس« و 
مؤسسه »مای آرمان«، درباره تبلیغ 
می گویــد:  بهشــتی  فــرش 
»آهنگین بودن تبلیغ خوب است و 
متن ترانه دقیقاً آنچه را که می خواهد مخاطب درباره فرش 
بهشتی بداند کامل در بر می گیرد و به خوبی منتقل می کند. 
اما اجرای تصاویر بســیار کلیشــه اســت؛ اینکه خانواده ای 
خوشحال و پرانرژی به فروشگاهی می روند. این تصویر را در 
خریدن روغن مایع و پوشک بچه می بینید و برای فرش هم 

که بارها و بارها دیده ایم.«
کاکوئی می گوید شاید اگر به جای دیدن این تصویر کلیشه ای 
از تصویر یک گروه موسیقی استفاده می شد، بهتر بود. او در 
ادامه می افزاید: »در این تصویر می شد همراه گروه موسیقی 
از نورها و رنگ هایی هم اســتفاده کرد که جذابیت تصویر را 
بیشتر کند. اســتفاده از گروه موسیقی در بســتر تلویزیون 
تضاد دارد و برای همین می تواند بسیار جذاب باشد. البته 
با  مشــکالت ممیزی هم همراه اســت، چراکه با محدودیت 
نمایش ساز مواجه خواهیم شد، اما با استفاده از یکسری 
تکنیک های کارگردانی می شد این مشکل را نیز برطرف کرد. 
در رابطه با محدودیت های تلویزیون برای نمایش گروه های 
موســیقی، یکــی از راهکارهــا اســتفاده از بچه هاســت، زیرا 
آوردن بزرگساالن جهت آوازخواندن برای تلویزیون مسئله 
است و استفاده از کودکان برای آواز خواندن این فضا را از نظر 
تلویزیون تلطیف می کند. البته نمی گویم که این پیشنهاد 
خیلی عالی اســت، ولی چیزی که حاال در تصویر می بینیم 
بیش از اندازه کلیشه ای است. حتی چیزی بیش از کلیشه 

و کامالً تکراری است.«
مدیر محتوای ادوایس معتقد اســت کــه باید ایــن ویدئو را 
فارغ از زمان بررسی کرد؛ »چون اگر با توجه به زمان بخواهیم 
بررســی کنیم بایــد بگوییــم که بــا توجه بــه شــرایط جامعه 
مشاهده چنین ویدئوی تبلیغاتی آهنگینی برای مخاطب 
خوشــایند نیســت. امــا نمی خواهم ســخت گیرانه بــه این 
موضوع نگاه کنم، زیرا ممکن اســت این ویدئو قبالً ساخته 

شده و حاال پخش شده باشد.«
کاکوئی این مسئله را که در این تیزر تبلیغاتی از هیچ تکنیک 
فیلم برداری و کارگردانی خاصی اســتفاده نشــده و کامالً در 
سطح سایر کارهای تلویزیون ایران است، یکی از نقاط ضعف 
می داند. او می افزاید: »البته باید به مخاطب هم توجه کرد 
و حتی اگــر بخواهیــم مخاطــب را در نظر بگیریــم، احتماالً 
ایرادی که برای زمان ویدئو هم می گوییم، برطرف شــود، زیرا 
مخاطبان تلویزیون ایران را باید در نظر بگیریم. البته اگر این 
تبلیغ در آپارات هم قابل مشاهده باشد، این ایراد همچنان 

وارد است.«
کاکوئی نقاط ضعف و قوت این کار را از نظر بازاریابی چنین 
تشریح می کند: »از نظر بازاریابی مزیت پرداخت اقساطی 
توسط شهر فرش فتح شــده و فرش بهشــتی باید به دنبال 
مزیت دیگری در محصول خود باشد. مثالً این برند می تواند 
درباره تنوع خود سخن بگوید یا درباره شفافیت عددی خود، 

مثالً N تعداد مدل و طرح فرش.«

درباره بازاریابی اجازه ای که برای حق انتخاب احترام قائل است

برای تبلیغ تازه، اجازه با اجازه
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حتماً برای شما هم پیش آمده که وارد 
یــک مغــازه یــا فروشــگاه شــوید و 
بالفاصله بعــد از ورود یکــی از فروشــندگان به 
شما بگوید: »کار خاصی مد نظرتون هست؟« 
درایــن حالــت اگــر بگویید: »بلــه« و نــام کاالی 
مورد نظرتــان را بگوییــد، احتماالً فروشــنده به 
شــما انواع کاالی مــد نظــر و مزیت هر کــدام را 
می گویــد و شــما را بــه ایــن ترغیــب می کند که 
حداقل یکی از آنها خیلی مناســب شماست. 
اگر هم بگوییــد: »نه« و بخواهید در فروشــگاه 
چرخی بزنیــد، دنبال شــما راه می افتــد و کافی 
است در مقابل کاالیی مکث کنید تا شروع کند 
به توضیح دادن دربــاره آن کاالی به خصوص و 
ترغیب کــردن شــما به خریــد. در ایــن مواقع یا 
شما قدرت نه گفتن تان باالســت و بعد از کلی 
چرخ زدن اگر کاالی مناســب تان را پیدا نکنید، 
بــا ســری بــاال و دســتی خالــی از مغــازه خــارج 
می شوید یا قدرت نه گفتن ندارید و با سری باال 
اما دستی پر از مغازه خارج می شوید. در حالی 
که بابت چیزی که خیلی هم الزمش نداشتید 

یا باب دل تان نبوده، پول داده اید.

در فضای تبلیغات دیجیتــال این نوع 
بــه شــیوه دیگــری صــورت  تبلیــغ 
می گیــرد؛ شــما بــدون اینکــه بخواهیــد در 
فاصله هــای زمانــی کوتــاه ایمیــل  یــا پیامــک  
تبلیغاتی دریافت می کنید. این نوع بازاریابی، 
بازریابی برونگرا یــا وقفه ای اســت. در این نوع 
بازاریابــی اینکــه کاربــر خــودش دوســت دارد 
تبلیغــی را دریافــت کنــد یــا نــه، هیــچ اهمیتی 
ندارد. برند تبلیغش را به کاربر تحمیل می کند 
و کاربر تنها در برخی موارد می تواند خودش را 
از شر ارسال دوباره پیام های تبلیغاتی رها کند. 
در مقابل این بازاریابی نوع دیگری از بازاریابی 
هم وجود دارد که این روزها برای کاربری که حق 
انتخابــش را محتــرم می شــمارد، بســیار مهم 

اســت؛ بازاریابی اجــازه ای یــا به قــول فرنگی ها 
.Permission Marketing

 در بازاریابــی اجــازه ای شــما تنهــا بــه 
کاربرانــی تبلیغ تــان را می فرســتید که 
اجــازه ارســال تبلیغ را بــه شــما داده انــد. مثالً 
وقتی از مغازه ای خرید می کنید و فروشنده به 
شــما می گوید: »اگر مایلیــد از آخریــن کارها و 
می تونیــد  بشــید،  باخبــر  تخفیف هامــون 
شماره تون رو بدید تا براتون پیامک بفرستیم.« 
در صورتی که شما شــماره خود را به فروشنده 
بدهید، نه تنها وقتی که پیامکی از ســمت این 
فروشــگاه بــرای شــما می آیــد، شــوکه و کالفــه 
نمی شــوید، بلکــه حــس می کنیــد مشــتری 
خاصی هســتید و این پیامک را تنها آدم هایی 
دریافت کرده اند که مثل شــما و هم سلیقه تان 
هســتند. هــر نــوع اشــتراکی در دریافــت پیــام 
کوتــاه، خبرنامــه، مطالــب وبــالگ یــا حتــی 
کارت هــای وفــاداری از نــوع بازاریابــی اجازه ای 
اســت. گودین اولین کســی کــه در کتــاب خود 
»بازاریابــی اجازه ای« را معرفی کــرد، می گوید: 
»با تکنیــک بازاریابی اجــازه ای تولیدکنندگان 
می توانند غریبه ها را به دوســت تبدیل کنند و 

دوستان را به مشتری.«

در روزگاری کــه مــا اختیــار هیــچ چیــز 
زندگــی خودمــان را نداریــم و انتخاب 
کردن برایمان تبدیل به آرزو شده، توجه برندها 
بــه اینکــه بــه کاربــر قــدرت انتخــاب بدهنــد، 
می تواند حس بسیار خوبی به کاربر بدهد. این 
کار باعث می شود به کاربر نیز یادآوری شود که 
تو می توانی خودت انتخــاب کنی که تبلیغی را 
دریافت کنی یا نه و من برندی هستم که این را 
درک می کنم. پــس اگر برند دیگــری این حق را 
برایت قائل نیســت، بهتر است در استفاده از 

آن تجدیدنظر کنی.
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 سرگردان در وادی تکرار
 محمدرضــا قدیمــی، کارگــردان، 
تدوینگــر و طــراح موشــن مجموعــه 
بایتیکل درباره ایــن ویدئو می گوید: 

»کار از لحاظ کارگردانی 
یکســری نقاطی قوت و 
یکسری نقاط ضعف دارد. اینکه دوربین همواره 
ســیال اســت و در تمــام پالن ها شــاهد حرکت 
دوربین هســتیم، نقطه قوت کار اســت، چراکه 
سیالیت کار را باال می برد و باعث می شود چشم 
مخاطب خسته نشود. تصاویر هم از تنوع رنگی 
باالیی برخــوردار اســت و اصــالح رنــگ در آنها 
به خوبی صــورت گرفته کــه با توجه بــه ماهیت 
تبلیغ که درباره فرش اســت، یکی از نقاط قوت 
ویدئــو بــه حســاب می آیــد. امــا یکســری 

ترنزیشن های کار بسیار مبتدیانه است و می شد به صورت 
تکنیکی تری صورت گیرد.«  قدیمی می گوید حضور آدم های 
ویدئو هیچ چیزی به آن اضافه نمی کند و بیشتر آن را به وادی 
تکرار می کشاند؛ »شــما یک بار این ویدئو را ببینید و تصور 
کنید هیچ آدمــی در آن نیســت. گمان نمی کنــم تفاوتی در 
هیچ چیز ایجاد شود، البته شاید حتی حس بهتری بگیرید 

و آن را با تبلیغات سایر فرش فروشی ها اشتباه نگیرید.«
قدیمــی حضــور در لوکیشــن فرش فروشــی را هــم یکــی از 
تکراری ترین هــا می داند و می افزاید: »شــهر فــرش با برخی 
تبلیغات خود به خوبی توانست این کلیشه را بشکند و خوب 
است که سایر برندهای فرش نیز به لوکیشن های جدید فکر 
کنند. درست است که فرش را از فرش فروشی می خرند، اما 
آن را کجا اســتفاده می کنیم؟ چرا به ســراغ اســتفاده فرش 
نمی رویم و از حس متفاوتی که محصول ما می تواند ایجاد 
کنــد، حرفــی نمی زنیم؟« کارگــردان بایتیکل معتقد اســت 
فیلم نامه این تیزر نیز بســیار کلیشه ای اســت و در این باره 
توضیح می دهد: »در واقع در اکثر قریب به اتفاق تبلیغات 
تلویزیونی ما شــاهد چنین تصویرها و المان هایی هستیم؛ 
یک پیرمرد یا پیرزن و یک خانواده که می خواهند به خرید 

بروند. در تبلیغات فرش که دیگر این تبدیل به عادت شده 
که خانواده ای می خواهند بروند و خرید کنند و خالقیتی در 
آن وجود ندارد. استفاده از ترانه یا ریتم نیز خوب است، به 
شرطی که در جهت ماندگاری بیشتر فرش بهشتی در ذهن 
باشد. در واقع من بعد از گوش دادن به ترانه این 
ویدئو هیچ بیت یا مصرعی را به خاطر نسپردم 
و حتی هیچ یک از مزیت ها یا ویژگی های فرش 
بهشــتی به صــورت غیرآهنگین نیــز در خاطرم 
نمانده است. در مقابل تبلیغی از فرش قیطران را 
به یاد می آوردم که اگرچه از نظر کلی ضعیف تر از 
تبلیغ فرش بهشتی است، اما نام فرش قیطران 
را به خوبی در ذهن من به عنــوان یک مخاطب 
حک می کند.« او تبلیغ آهنگین را به راه رفتن بر 
لبه تیغ تشبیه می کند و می گوید: »درمورد این 
تبلیغ متن آهنگ بسیار زیاد و مصرع ها طوالنی 
اســت. حتی خود تصویر و ســیالیت آن باعث می شــود که 
توجه به مصرع ها کمتر شود. نویسنده ترانه از طرفی ایجاز 
را رعایت نکرده و از طرفی از کلماتی استفاده کرده که خیلی 
به یــاد نمی مانــد. در ویدئــوی موزیکال بســیار مهم اســت 
که از کلماتــی هم ریتم بــا آهنگ مشــابه نام برند اســتفاده 
شــود و به گونه ای کوتاه باشــد که در ذهن خواننده بماند. از 
طرفی نحوه اجرا و ریتم هم کلیشه ای است. در واقع ملودی 
استفاده شــده برای این ترانه می توانســت با خــرق عادت و 
اســتفاده از نــوع کمتراستفاده شــده ای از ملودی هــا توجــه 
بیشتری از مخاطب بگیرد.« همان طور که از نظرات فعاالن 
حوزه بازاریابی برمی آید، فرش بهشتی در ویدئوی تبلیغاتی 
خود نتوانســته از کلیشــه های تبلیغات این حوزه پا را فراتر 
بگذارد. استفاده از ترانه هم در تبلیغات این برند از آنجا که 
به اندازه کافی هوشمندانه نبوده، ارزش افزوده ای برای ویدئو 
نداشته و در نهایت تبلیغ فرش بهشتی یکی از ۱۰۰ تبلیغی 
اســت که اگر کاربر بتوانــد از آن می گــذرد و اگر نتوانــد آن را 
به سرعت فراموش می کند. در یک کالم تبلیغ فرش بهشتی 
در حال نمایش بهشتی است پر از مالل و تکرار. اما آیا این 

واقعیت برند بهشتی است؟ 

تبلیغات جالب برندها برای شروع سال ۲۰۲۳

این واقعاً یک جشن است؟

REPORTگزارش

تبلیغات و پویش های سال نو همواره جذابیت های 
خــاص خودشــان را دارند. امســال هــم برندهای 
مختلف بــار دیگــر به بهانه ســال جدیــد میالدی 
پویش هایی را برگزار کردند و ویدئوهایــی را با پیامِ 
فرارسیدن ســال نو ســاختند که در آن به یادآوری 
ارزش هایــی پرداختنــد کــه در زندگــی مخاطــب 
 ایفا کرده اند یــا از ارزش هایی گفته انــد که کاربران 
برایشان مهم اســت و دوســت دارند که برندها از 
آن  سخن بگویند. در ادامه به بررسی چند تبلیغ 

خوب از برندهای متفاوت می پردازیم.

 #CanIChangeگوگل و 
بهتریــن  گــوگل  ســال  هــر  ابتــدای 
جســت و جوهای ســال قبلش را نشــان می دهد. 
در سال ۲۰۲۲، مردم بیشتر در گوگل جست و جو 
می کردنــد کــه »چگونــه می تواننــد خــود را تغییر 
دهند«. گوگل طبــق این داده یــک ویدئوی زیبای 
دو دقیقه ای ساخته و منتشــر کرده است. در این 
ویدئو گوگل نشــان می دهــد که دقیقاً مــردم برای 
تغییر خــود و دنیــای اطراف شــان چه کرده انــد؛ از 
ترک یا تغییر شــغل گرفته تا سوار شــدن بر قرار و 
ســفر کردن و تغییر رنگ موهایشان. اولین تبلیغ 
ســال ۲۰۲۳ گوگل درباره افرادی اســت که ســعی 
می کنند خود را دوباره کشف کنند و از نو بسازند. 
این ویدئو همچنین شــامل برخی از نمادین ترین 
لحظات سال ۲۰۲۲ در تمام جهان است. در سال 
۲۰۲۳ بــا توجه به جســت وجوهای جدیــد گوگل 
می توانیم بفهمیم چقدر این دغدغه ها برای آدم ها 

مهم است و برایش چه می کنند.

   #CelebrateEqualآریل و 
در اکثر خانواده های آسیای جنوبی، زنان 
عمدتاً در جشــن ها غایب اند و آریل سال هاست 
که تالش می کند با پویش های شگفت انگیز خود 
با این عمل مقابله کند. امســال آریــل، برند مواد 
  #CelebrateEqual شوینده لباس شویی، کمپین
را برگزار کرد تا نشــان دهد چطــور در اغلب مواقع 
حضور زنان در جشــن ها نادیده گرفته می شــود. 
انگار تنها سهم زنان از جشن ها، آماده سازی های 
جشن است. در انتهای این ویدئو آریل سؤال مهم 
و البته تأمل برانگیزی را مطرح می کند: »اگر برابری 

نباشد، این واقعاً یک جشن است؟« این سؤال در 
واقع به مخاطبان اصلی برند آریل، زنان، می گوید 
که آنها را می فهمد و در کنار آنهاست. شعار آریل 
بــا توجه بــه اتفاقات زیــادی کــه در جهــان افتاده، 

شعاری است به شدت به روز.

 نتفلیکس و 
#NewYearNewMe

واقعاً پایــان یک ســال نشــانه چه چیزی اســت؟ 
آیا واقعاً پایان چیزی اســت؟ یا شــروع یک فصل 
جدید است؟ اینها سؤاالتی است که نتفلیکس 
از طریــق تبلیغ ســال جدیــد خــود به آنها پاســخ 
می دهد. ویدئوی ۸۰ ثانیه ای این شــرکت ترکیبی 
است از تصاویر برخی از تأثیرگذارترین صحنه های 
نتفلیکس. این تصاویر نمادی هستند از تغییر. 
حــاال می خواهد این تغییــر اتمام چیزی باشــد یا 
شــروع چیزی دیگر. چــه در مورد بازســازی دوباره 
خود باشــد و چه قرار گرفتن در یــک جدول زمانی 
جدید. ویدئــوی نتفلیکس از ریتم بســیار خوبی 
برخوردار است و کمک می کند تا مخاطب با لذت 
آن را دنبال کند و حتی بارها و بارها به تماشــایش 
بنشنید. همین ویژگی باعث می شود تا مشتریان 
فعلی و بالقوه نتفلیکس آن را برای هم بفرســتند 
و یکدیگر را دعوت به دیدن ۸۰ ثانیه جذاب کنند.

 واتس اپ و 
#everyoneyoulove

واتــس اپ تبلیغــی بی انــدازه احساســی را بــرای 
ســال جدید به مخاطبانــش ارائــه داد. این تبلیغ 
می گویــد بایــد چیزهایــی را کــه در زندگــی داریم، 
گرامی بداریم. این آگهی آدم هایی را نشان می دهد 
که با عزیزان شان در واتس اپ در تماس هستند؛ 
از جمله مــردی کــه در حــال تماشــای ویدئویی از 
خنده هــای عصبــی زنــی اســت. بعداً مشــخص 
می شود زنی که در ویدئو می بینیم، مادر مرد است 
که دیگر نیســت و احتمــاالً این خنده هــا آخرین 
خاطره ای اســت که از او به یادگار مانده. برادر این 
ویدئو را در واتس اپ برای برادرش فرســتاده و آرزو 
می کند کاش مادر کنارشــان بود. واتــس اپ با این 
ویدئو به کاربرانش یادآوری کرده در سال گذشته 

چه نقشی در زندگی کاربرانش ایفا کرده است.

مارکتينگ
M A R K E T I N G

نگار قانونی  

negarqanouni
@gmail.com
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اهمیت سالمت غذایی بر کسی پوشیده نیست. 
با رشد جمعیت جهان و صنعتی شدن کشاورزی و 
دامپروری، مشکالت جدیدی هم برای تولید انبوه 

پایه های غذایی، از تأمین خوراک تا چرخه توزیع به 
وجود آمد. اما همیشه در این زنجیره، نوآوری های 

مختلفی برای رفع چالش ها پدید آمده است. دکتر 
رضا هاشمی زاده دانش  آموخته دا مپزشکی که به گفته 
خودش جذابیت حوزه نوآوری او را به خود جذب کرده، 

حاال هم بنیان گذار یک محصول مبتنی بر اینترنت 
اشیاست که در مرغداری ها مورد استفاده قرار می گیرد 

و کمک می کند محصول نهایی این صنعت برآمده از 
شرایط سالم تولید باشد.

آقــای دکتــر برایمــان بگویید کــه تغییر 
مســیر شــما از دامپزشــکی به نوآوری و اینترنت 

اشیا چگونه رخ داد؟
من به رشته دامپزشکی عالقه داشــتم، ولی مسیرهایی 
کــه بــا نــوآوری، فناوری هــای نوظهــور و اســتارتاپ های 
صنعــت دامپزشــکی ارتبــاط داشــت، برایــم جذاب تــر 
بــود. شــاید در ذهــن مخاطبــان، رشــته دامپزشــکی در 
محدوده یک کلینیک کوچک بگنجد  ، ولی رشته بسیار 
گسترده ای است که شامل راهکارهای درمانی در صنایع 
دام و طیــور و آبزیــان، ســالمت مــواد غذایــی، مبــارزه بــا 
بیماری های مشترک دام و انسان و پروژه های تحقیقاتی 
می شود. گســتردگی این رشته باعث شــد من بیشتر با 

حوزه  های مرتبط با ســالمت آشنا شــوم و زودتر عالقه ام 
را کــه راه اندازی اســتارتاپ و نــوآوری در این حوزه اســت، 
پیدا کنم. فعالیت دیگری که برحسب عالقه انجام دادم، 
در زمینه ســالمت عمومی و ســالمت واحد بوده اســت. 
با این توضیح که پس از ســال ها در جامعه دامپزشکان، 
کمیته ای را تحت  عنوان »بهداشت عمومیِ دامپزشکی« 

احیا کردم و به  عنوان دبیر این کمیته فعالیت دارم.

 از چــه ســالی بــه فضــای نــوآوری وارد 
شدید؟

اولین تجربــه جدی مــن از ســال ۱۳۹۹ آغاز شــد و اولین 
چالشم در قالب یک برنامه پیش شتاب دهی، پیدا کردن 
نیاز بازار یا »پرابلم فاندینگ« بود. به واســطه دسترســی 
و ارتباطی کــه با صنعت طیور و دامپزشــکان و مرغدارها 
داشــتم، با انجام مصاحبه، اطالعاتی را جمع آوری کردم 
و توانســتم یکــی از نیازها را شناســایی کرده و بر اســاس 
آن، راه حلــی تعریــف کنم که خدمــات فعلی ما را شــامل 
می شــود. ما در حال حاضر برای مرغداری ها دستگاهی 
طراحی کرده ایم که قابلیت اندازه گیری وزن میانگین، دما، 
رطوبت، میزان گاز آمونیاک و نور را داراست و این امکان 
را به مرغداران می دهد که فرایند پرورش مرغ را در لحظه 
بررســی کرده و بــرای تولید بیشــتر و بهبود فراینــد اقدام 
کنند. ما به وســیله این دســتگاه، اطالعاتی را جمع آوری 
می کنیــم و روی پلتفــرم بــه مرغــدار نشــان می دهیــم. 
همچنین به  کمک هوش مصنوعــی، داده های مهم تر را 

جدا و آنالیز کرده و نتیجه را به مرغدار گزارش می کنیم. 
بر اساس این گزارش در هر دوره به مرغدار می گوییم چه 
عملکــردی داشــته و چطــور می تواند تولیــد محصوالت 
خود را افزایــش دهــد. فرایند نیازســنجی یافتــن راه حل 
مناســب، یکی از چالش های من بود و وقتی با مرغدارها 
درباره مشکالت شــان صحبــت می کردم، ایــن دغدغه را 
داشتم که راه  حل مناسبی را شناسایی و طراحی کنم که 
نیاز آنها را به  صورت کامل برطرف کند. مدل کســب وکار 
به دســت آمده، فراینــد »ام وی پــی« بود که قســمت فنی 
تولید را با توجه به اینکه دامپزشــک هســتم و اطالعات 
تکنیکال کافی نداشتم، برون سپاری کردم که متأسفانه 
تجربــه جالبی نبــود و محصــول و پلتفرم مد نظــر من به 
دســت نیامــد و درجســت وجوی هم بنیان گــذار برآمدم 
که آن هم چالش بزرگی بــود. با افــراد مختلفی صحبت 
کردم. پیــدا کــردن  هم بنیان گــذار شــاید به نحوی شــبیه 
ازدواج اســت و کســانی که با هم یک اســتارتاپ را پیش 
می برند، باید خیلی با هم هماهنگ باشند. خوشبختانه 
با  هم بنیان گذار بســیار خوبی بــه  نام آقــای منصوری که 
مــدرک دکتــرای بــرق و الکترونیــک دارند، آشــنا شــدم و 
توانستیم محصول قابل عرضه به بازار را تولید کنیم و در 

اسفند ۱۴۰۰ محصول نهایی به بازار عرضه شد. 

 کمــی درباره بــازار هدف شــما صحبت 
کنیم. ابعاد بازاری که در آن فعالیت دارید، چقدر 

است؟

 اندازه بازار و آینده سالمت 
دام  و طیور

فرصت های جهانی 
برای یک بازار خاص

اندازه بازار جهانی بهداشــت دام و طیور 
در سال قبل ۴۰ میلیارد دالر ارزش گذاری 
شــد و انتظــار مــی رود شــاهد نــرخ رشــد 
ترکیبی ســاالنه ۱۰ درصــد از ســال ۲۰۲۳ 
تــا ۲۰۳۰ باشــد. ایــن بــازار عمدتــاً بــه 
دلیــل افزایــش قابــل توجــه تقاضــا برای 
مواد غذایــی پروتئینــی و افزایش شــیوع 
بیماری های مشــترک بین انســان و دام و 
غذا در سطح جهان روند صعودی داشته 
و این افزایش بی سابقه در شیوع بیماری، 
شرکت ها را به تولید واکسن ها و داروهای 

پیشرفته  ترغیب کرده است.
تقاضای باال همچنین بــه افزایش تعداد 
شــرکت هایی منجر شــده که راه حل های 
نظارتی برای کنترل خطرات آلودگی های 
محیطی، پاتوژن ها و بیماری های منتقله 
از دام بــه انســان را ارائه می دهنــد. ظهور 
این شرکت ها به رشد بازار کمک می کند. 
به عــالوه، سیاســت های امنیــت غذایــی 
برای ترویــج محصــوالت بهداشــتی دام، 
پیشــگیری از بیمــاری در ابتــدای زنجیره 
غذایــی و همچنیــن طرح هــای حمایتــی 
دولت ها برای هرگونه نوآوری در ســالمت 
غذایی، موجب افزایش شرکت های نوآور 
می شــود که عموماً بر نیازهای خاص این 

حوزه تمرکز می کنند. 
طیــف وســیع نیازهــا، تنــوع راه حل هــا را 
بــه همــراه دارد و محــل تقاطعــی بــرای 
علــوم زیســتی، پزشــکی و دامپزشــکی، 
الکترونیــک، هــوش مصنوعــی و دیگــر 
علوم پیشرو در حوزه نوآوری است. طبق 
گزارش وزارت امور اقتصادی و اجتماعی 
ســازمان ملــل، جمعیــت جهــان تقریبــاً 
هشــت میلیــارد نفــر اســت و پیش بینی 
می شــود تــا ســال ۲۰۵۰ بــه حــدود ۹/۷ 
میلیــارد نفــر برســد. بــر اســاس بــرآورد 
صنــدوق بین المللی توســعه کشــاورزی، 
از این تعداد ۷۹۵ میلیون نفر دچار ســوء 
تغذیــه هســتند. آمارهــا نیــاز فــوری بــه 
گسترش عرضه غذا از طریق پرورش دام 
و طیور در مقیاس بزرگ را نشان می دهد. 
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ماهنامه تخصصـــی صنعت 
بیمــــــــه و اینشورتک ایـــــــران
شماره هفتـــــــم |  بهمــن 1401 
68 صفحـــــــه| 98000 تومـــــان

ضمیمه  ماهنامه عصرتراکنش

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

وت وینگ و پایش 
مرغداری ها

گفت وگو با دکتر رضا هاشمی زاده درباره 
ظرفیت های حوزه سالمت در اقتصاد 

نوآوری؛ کسی که جذابیت های نوآوری او 
را به مسیر کارآفرینی هدایت کرده است

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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طبق مطالعــه اولیه مــا، این بــازار بعد از صنعــت نفت، 
بیشــترین گردش مالی را در کشــور داشته اســت. بازار 
صنعت طیور، با گــردش مالی حدود ۱۳۵ هــزار میلیارد 
تومان در ســال، بازار بســیار جذابی اســت و زیرساخت 
مناســبی در ایــران دارد، ولــی متأســفانه ایــن صنعــت 
روزبه روز در حال کوچک تر شــدن اســت؛ بــه این خاطر 
که هر دفعه شــوکی به ایــن بازار وارد شــده اســت. برای 
مثــال ارز ۴۲۰۰ تومانــی حــذف شــده و قیمت واکســن، 
دارو و نهاده هــای دامــی افزایــش چشــم گیری داشــته 
است. بسیاری از واحدهای مرغداری  به  دلیل ضررهای 
مالــی دیگــر تولیــد نمی کننــد و بــرای زنجیره هــا بیشــتر 
به صرفه اســت کــه تولید داشــته باشــند، نــه واحدهای 
مرغداری! بعضــی از مشــتریان ما دســتگاه را خریدند، 
ولی متأسفانه بعد از چند ماه به  علت ضرردهی، واحد 

مرغداری شان بسته شد. 
اعتقــاد مــن این اســت کــه وقتــی می خواهیم نــوآوری و 
تحــول دیجیتالــی را در کســب وکاری ارائــه دهیــم، ایــن 
کسب وکار باید به شرایط پایدار و در حال توسعه رسیده 
باشــد و بعد انتظار نوآوری و اســتفاده از اســتارتاپ ها و 
پیاده سازی تحول دیجیتال را از آن واحد تولیدی داشته 
باشــیم. واحدهای مرغــداری در حال حاضر بیشــتر در 
تالش انــد کــه زنــده بماننــد تــا اینکــه بخواهند نــوآوری 
داشته باشــند! هدف از راه اندازی اســتارتاپ ها، کاهش 
هزینه های مرغداری است که مورد استقبال واقع شده، 
اما این صنعت مانند صنایع دیگر تحت فشــار است و 

شرایط روزبه روز بدتر می شود.

بــر   تأثیــر راه حــل شــما 
ســالمت غذایــی چیســت و فکــر 
می کنید این راه حل چقدر بر سالمت 

جامعه تأثیرگذار باشد؟
۶۰ درصــد از بیماری هــای واگیــردار، قابــل 
 انتقال از دام و طیور به انسان هستند و این 
عــدد، اهمیت موضــوع را نشــان می دهد. از 
طرفــی خوراک افــراد جامعــه در این صنعت 

تأمین می شود. هوشمندســازی و کاربست فناوری  های 
نوین و وضعیت بهینه ای که به  ســبب آن در مرغداری، 
گاوداری و مــزارع آبزیــان فراهــم می شــود، شــرایط را 
به ســمتی پیــش می بــرد کــه بیمــاری  کاهش پیــدا کرده 
و ســالمت دام و طیــور تضمیــن شــود و بیماری هــای 
مشترک، کمتر وارد چرخه غذایی جامعه شود. از طرف 
دیگر هوش مصنوعی و یادگیری ماشــین کــه جدیداً به 
کار گرفته می شود، بسیاری از بیماری ها را پیش از وقوع 
پیش بینــی می کنــد کــه ایــن موضــوع، قــدرت مدیریت 
دامپزشک را برای درمان و جلوگیری از سرایت به جامعه 

افزایش می دهد.

 کمی درباره فرایند محصول تان برای ما 
بگویید. نوآوری شما دقیقاً چه کار می کند؟

دستگاهی که ما ارائه می دهیم، در سالن های مرغداری 
تعبیــه می شــود و بــا پــرش جو جه هــا روی تــرازو، وزن 
میانگین را به صورت روزانه ثبت و افزایش وزن را نسبت 
به روزهای قبل محاســبه می کند. عالوه بر این در سطح 
ســر جوجه ها، سنســورهایی کار گذاشــته شــده که نور، 
دما، رطوبت و میزان گاز آمونیاک را می سنجد و مرغدار 
متوجه می شــود کــه در شــرایط محیطی مختلــف، وزن 
مرغ چقدر است. ما داده های مهم را با هوش مصنوعی 
جداســازی می کنیم و فرایند تصمیم گیری در مرغداری 
را بهبود می بخشــیم که این امر، کاهــش مصرف انرژی 
و کاهش مصرف خــوراک دام را به همــراه دارد و مرغدار 
می توانــد در یــک دوره تولیــدی، بهتریــن وزن گیــری و 

بیشترین و سالم ترین تولید را داشته باشد.

 تاکنون جذب سرمایه  داشته اید؟ 
مــا به صــورت بوت اســترپ کار می کنیــم. در گذشــته دو 
پیشــنهاد جــدی از ســوی ســرمایه گذاران داشــتیم و 
مذاکراتی هــم کردیــم، امــا هدف آنهــا بیشــتر تصاحب 
اســتارتاپ بود، نــه ســرمایه گذاری! چراکه بــه ازای مبالغ 
خیلــی پاییــن، درصدهــای بــاال پیشــنهاد می کردند. هر 
دو پیشــنهاد از جانــب صنــدوق ســرمایه گذاری بــود که 
به رشــد اســتارتاپ منجــر نمی شــد. در حــال حاضر در 
اکوسیستم های استارتاپی، ســرمایه گذاران رغبتی برای 
سرمایه گذاری روی استارتاپ های سالمت یا دامپزشکی 
ندارند و دلیلش بازدهی کمتر نســبت به بازارهای دیگر 
است. به نظر من، چیزی به  نام »اکوسیستم 
استارتاپی« اساساً وجود ندارد و اکوسیستم 
اســتارتاپی یک موجود مــرده  اســت و منابع 
مالی که تزریق می شــود یا گزارش هایی که از 
ســرمایه گذاری برخی صندوق ها می شنویم، 
مانند تنفس مصنوعی برای آن مرده اســت، 
چون چرخه خــروج اصالً اتفــاق نمی افتد که 
برای سرمایه گذاران جذاب باشد تا بخواهند 

روی یک استارتاپ سرمایه گذاری کنند.

 چه روش هایی را برای بازاریابی انتخاب 
کرده اید؟

بازاریابی ما اغلب از طریق تماس تلفنی و ارسال پیامک 
و گاهی هم از طریق شبکه های اجتماعی انجام می شود 
و دسترســی ای کــه به صــورت شــخصی بــه اســتادان، 
دامپزشــکان، مرغــداران و... داشــتم، باعث شــد ارتباط 
مؤثری را از ایــن کانال با صنعــت دام و طیــور برقرار کنم. 
بیشــترین بازخــورد را از ایــن کانال هــا و روش ســنتی 

گرفته ام.
 

 آیــا محصــول شــما امــکان اتصــال بــه 
ســخت افزارهای دیگــر مرتبــط بــا مرغداری هــا را 
دارد. مثالً زمانــی که حجم آمونیاک بــاال می رود، 
فرمانی به ســانتریفیوژها داده می شــود تــا هوا را 

تخلیه کنند؟
در محصولی که به تازگی عرضه شــده ایــن نیاز را برطرف 
کرده ایم؛ به این صورت که تابلوهای برق و سیســتم های 
اتوماســیون روی پلتفــرم متصــل می شــود و بــا توجــه به 
داده های جمع آوری شده، تنظیمات محیط سالن انجام 
می گیرد. یــک یادگیری ماشــین را هــم در آینــده برایش 

پیاده سازی می کنیم؛ البته نه در سطح پیشرفته!

 راه حل شما چقدر از سمت نهادهایی 
مانند جهــاد کشــاورزی یا بیمــه کشــاورزی مورد 
اســتقبال قرار گرفتــه؟ چــه حمایتی نیــاز دارید و 

پیشنهادتان چیست؟
من بــا بســیاری در ایــن خصوص صحبــت کــردم. یکی 
از آ نهــا بیمــه بانک کشــاورزی بــود که بــه نظرشــان این 
دســتگاه جالب بود و ارتباط از ســوی آنها رقم خورد. در 
دنیا از این فناوری به ویژه برای بیمــه دام و طیور و آبزیان 

استفاده می شود.
بــه مرغداری هایــی کــه بــه  شــیوه اتوماتیــک مدیریــت 
می شوند، بیمه باالتری تعلق می گیرد. طی مذاکره ای که 
با بیمه بانک کشــاورزی داشــتم، چنین هدفی را دنبال 
نمی کردند و بیشتر می خواستند پلتفرمی وجود داشته 
باشــد که مرغــدار و دامــدار، در آن پلتفرم دســتگاهی را 
بخرد و در کاهــش هزینه هــا و تولیــد بهینه بــه او کمک 
کند. ایــن رویکرد که از دســتگاه حمایت ویژه ای بشــود، 
وجود نداشــت و بیشــتر برای پــر کردن گــزارش عملکرد 
در پایان ســال و تظاهر به اینکه در ســال دانش بنیان از 
استارتاپ های دانش بنیان حمایت شده، به ما پیشنهاد 
می شد. وقتی کســب وکار تنها دنبال زنده ماندن باشد، 
نوآوری و انتظار حمایت از جانب دولت دشــوار یا امری 

واهی است.

 بــرای وت وینــگ چــه آینــده ای متصور 
هســتید؟ فکر می کنیــد با شــرایط فعلی، مســیر 

کسب وکار شما به کجا ختم شود؟
من عاشق این حوزه هستم و بیشــتر روش بوت استرپ 
را در پیــش گرفتــه ام و حاضــرم هــر روز و هــر ســاعت در 
این مســیر فعالیت کنم. نگهداشــت این استارتاپ، در 
میان مدت و بلندمدت برای من خیلی مهم اســت، ولی 
به گزینه هایی مانند مهاجرت و دیگر موارد فکر می کنم. 
راستش را بخواهید با شــرایط موجود، امید چندانی به 
رشــد و توســعه اســتارتاپ و پیشــرفت در حــوزه نوآوری 
استارتاپ ندارم. من شاید در این شرایط به کمتر کسی 
پیشنهاد ورود به حوزه استارتاپ را بدهم، ولی همیشه 
به کسانی که در این رابطه با آ نها حرف می زنم، می گویم 
که راجع  به این حوزه مطالعه کنید و فناوری های جدید را 
بشناسید؛ چراکه تحول دیجیتال و نوآوری اتفاق خواهد 
افتــاد و بســیار خــوب اســت کــه مــا آن را تــا حــد زیادی 
بشناســیم و به  عنوان دامپزشــک، حداقل ایــن تحول و 

استفاده از فناوری نوظهور را بپذیریم. 

TRENDروند

سه حوزه نوآور که در آینده 
نزدیک برای سالمت غذا 

نقش بازی می کنند

آینده سالمت 
غذایی

 دولت هــا بیــش از پیش بــه این 
نتیجــه رســیده اند کــه بــرای 
ســالمت جامعــه بایــد ابتــدای زنجیــره 
غذایی تا مصــرف را با دقت بهینه ســازی 

کنند.

 افزایــش بهداشــت محیط های 
تولیدی و کاهش مصرف سم در 
نتیجه این بهبود می تواند بخش مهمی از 
روند آینده سالمت غذایی باشد. بر همین 
اســاس نوآوری هــای این حــوزه هــم مورد 
اقبال دولت ها و سرمایه گذاران در سراسر 
دنیا قرار گرفته است. ســه حوزه نوآور در 

روند آینده غذایی پیش بینی می شود.

 پهپادهــا و ربات هــای 
اتوماسیون محور

بــر  بــا هــدف نظــارت  ایــن ربات هــا 
محصوالت و مــزارع و برای سم پاشــی و 
کودپاشی به زودی اســتفاده های زیادی 
خواهند داشــت. انتظار می رود ربات ها 
برای مراحل کاشت تا برداشت در مزارع 

به کار گرفته شوند.

 بالکچین
فنــاوری بالکچیــن به عنــوان 
یــک سیســتم دیجیتــال بــرای ثبــت 
تراکنش های تجاری بین چندین طرف، 
به تعداد زیادی از شرکای تجاری اجازه 
می دهــد بــه داده هــا و منابــع به صورت 
خصوصی، ناشــناس و ایمن دسترسی 
داشــته باشــند. بالکچین ها دسترسی 
یکسانی برای هر شــریک در شبکه در 
همه زمان هــا فراهم می کننــد. افزایش 
قابلیــت ردیابــی، جلوگیــری از تقلب و 
بهبود پاسخ ها به آلودگی و بیماری های 
ناشــی از غــذا از بالکچین یــک فناوری 

پیشرو و پرکاربرد خواهد ساخت.

 گلخانه هــای هوشــمند و 
کشاورزی عمودی

گلخانه های هوشــمند به عنــوان ترکیبی 
از سیســتم های کشــاورزی ســنتی و 
اتوماسیون مدرن به کشاورزان این امکان 
را می دهنــد کــه در محیط کوچــک خود، 
شرایط مطلوب تولید محصوالت سالم و 
بدون نیاز به سم را ایجاد کنند و بهره وری 

را افزایش دهند. 

عباس عین علی 

abbas.einali
@gmail.com

رسانه صنعت بیمه  و اینشورتک ایران
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لجستيک
L O G I S T I C

با سرمایه گذاری ۶/۵ میلیارد 
دالری آمازون

ناوگان بار هوایی 
آمازون در هند 
راه اندازی شد

 آمازون بیش از ۶/۵ میلیارد دالر 
از ســرمایه  خــود را در آن  ســوی 
زیرســاخت  گســترش  بــرای  آب هــا، 
لجســتیک خود اختصاص داده  اســت. 
ایــن غــول تجــارت الکترونیــک به تازگــی 
ناوگان بــار هوایی اختصاصی خــود با نام 
»آمازون ایــر« را در هنــد راه انــدازی کــرده  

است.

این خرده فروش با شــرکت باربر 
)Quikjet(  هوایی کوئیک جــت
مســتقر در بنگلور بــرای راه انــدازی اولین 
ســرویس حمل ونقل هوایی خــود در این 
کشور شریک شــده  اســت. به گفته وی، 
ایــن شــراکت آمازون ایــر را 
قــادر می ســازد در تحویــل 
خــود چاشــنی ســرعت را 
دخیل کنــد. آمــازون که از 
بوئینــگ ۸۰۰-۷۳۷ بــرای 
ایــن ســرویس اســتفاده 
می کند، گفت کــه در ابتدا 
از آمازون ایــر بــرای تحویــل 
کاال در دهلــی، بمبئــی، 
حیدرآباد و بنگلور استفاده 
خواهد کرد. یکی از مدیران 
اجرایــی آمــازون، آمازون ایــر را »یــک 
پیشرفت بزرگ برای صنعت هوانوردی« 
توصیف کرد؛ بدون اینکــه بگوید این امر 

چگونه ممکن است.

 آمــازون در ســال ۲۰۱۶ ایــر را بــا 
بیــش از ۳۶ هواپیمــای بــاری 
بوئینگ در ایاالت متحده راه اندازی کرد. 
همچنین ایــن برنامه به طــور مختصر در 
بریتانیــا هــم مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه  
اســت. هنــد ســومین بــازاری ا ســت کــه 
آمازون خدمات حمل ونقل هوایی خود را 
در آن راه انــدازی کرده  اســت. بنا به گفته 
ایــن شــرکت، ایــن نــاوگان هوایی شــامل 
بیــش از ۱۱۰ پــرواز در ۷۰ مقصــد در 
سرتاسر جهان اســت و »صدها میلیون 
دالر« در قابلیت هــای لجســتیک هوایی 

سرمایه گذاری شده  است.

 آمــازون ســرویس حمل ونقــل 
هوایی خود را آمازون ایر می نامد، 
اما بــه طرز گیج کننــده ای همچنــان از نام 
بــرای   »Prime Air« پرایم ایــر 

هواپیماهایش استفاده می کند.

INVESTMENTسرمایه گذاری

گفت وگو با محمدمهدی پیشقدم، مدیر مرکز تجزیه و 
مبادالت کشور؛او می گوید فعالیت هایی انجام شده که 

ارسال بسته از طریق پست برای کسب و کارهای اینترنتی و 
خانگی، ساده و به صرفه باشد

در مسیر تحول 

مرکز پستی «لشگر» تا چندی پیش تنها هاب پستی 
شرکت ملی پست تلقی می شد، اما اکنون هفت مرکز 
مشابه این هاب در مراکز استان های مختلف راه اندازی 
شده که با وجود این هفت هاب، دیگر نیاز نیست تمام 
مرسوالت از تمام نقاط ایران به تهران بیایند و مرسوالت 
از همان هاب ها برای توزیع به استان های همجوار خود 

ارسال می شوند. البته هنوز هم با اینکه هفت هاب پستی 
در استان های مختلف کشور فعال شده، درصد زیادی از 

حجم مبادالت این شرکت بزرگ پستی از طریق مرکز تجزیه 
و مبادالت کشور انجام می شود. این مرکز همچنان یکی از 

استراتژیک ترین هاب های پستی کشور محسوب می شود 
و هرگونه خدمت، از جمله فرایند تجزیه، آماده سازی و 
رهسپاری مرسوالت پستی از طریق آن انجام می شود. 
آماده سازی مرسوالت که پیش از این به صورت دستی 
انجام می شد، از دو سال قبل با استفاده از سورتینگ 

هوشمند در مرکز تجزیه و مبادالت کشور، به شکل مکانیزه 
انجام می شود و مرسوالت بر اساس مقاصد تفکیک 

می شوند. به این صورت که بسته ها در ابتدای دستگاه 
سورتینگ تخلیه شده و بعد از اسکن بارکد مرسوالت، 

توسط نرم افزاری که برای آن تهیه شده، جدا می شوند و در 
شوت هایی که برای هر استان و شهرستان است قرار گرفته 

و پس از آن، بارگیری و رهسپاری انجام می شود. مرکز تجزیه 
و مبادالت کشور واقع در چهارراه لشگر تهران، مسئولیت 

توزیع و نظارت بر هاب های پستی کشور را هم بر عهده 
دارد و محمدمهدی پیشقدم که به تازگی سکان مدیریت 
این مرکز را در دست گرفته، اداره این مجموعه عظیم را که 

قلب تپنده ارسال و توزیع مرسوالت و بسته های پستی 
شرکت پست محسوب می شود، بر عهده دارد. گفت و گوی 

«کارنگ» با محمدمهدی پیشقدم در ساختمان اداری 
مرکز تجزیه و مبادالت و همجوار با هاب پستی لشگر انجام 

شد؛ گفت وگویی درباره وظایف و نقش این مرکز و البته 
چالش های لجستیک پستی در کشور.

 ارســال و توزیع مطمئن کاالها مهم ترین 
دغدغــه فروشــگاه ها و کســب وکارهایی اســت کــه 
به صورت اینترنتی فعالیت می کنند. در این بخش 
شرکت پســت چگونه می تواند به این کسب وکارها 

کمک کند؟
شــرکت ملی پســت با توجه بــه زیرســاخت های گســترده 
و شــبکه توزیــع مویرگــی پســت، می توانــد کار ارســال کاال 
بــرای اســتارتاپ ها را از مراکــز اســتان ها گرفتــه تــا دورترین 
نقاط روســتایی انجام دهد. این همکاری از کسب وکارهای 
خانگی شروع شــده و به فروشگاه های اینترنتی بزرگ ختم 
می شود و از طریق در اختیار قرار دادن پنجره ای در گیت وی 
و پلتفــرم تجــارت الکترونیک پســت انجــام می پذیــرد. اما 
در بخش کســب وکارهای خــرد، فروشــنده از هر فروشــگاه 
اینترنتــی کــه بــرای فــروش کاالی خــود اقــدام کــرده باشــد، 
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ارســال کاالهــای خارجی از اســتان بوشــهر به ســایر 
شــهرهای کشــور از یکم بهمن ســال جــاری ممنوع 
شــد. با اینکه اولین و احتماالً آخرین بار نیســت که 
جابه جایــی کاالی خارجــی از اســتان های مــرزی بــا 
محدودیت هایــی مواجــه شــده، اما ایــن ممنوعیت 
این بار از سوی دفاتر پستی استان بوشهر با تنش های 
زیادی برای کسب وکارهای اینترنتی توأم شده است، 
زیرا آنچه احســاس یک خرید امن را برای خریداران 
فراهم می کند، رسیدن آسان و ســریع کاال به دست 
مشــتری اســت و محدودیت هایی از این دســت که 
بخواهد کاال در اداره پست سرگردان بماند یا مشتری 

هزینه را پرداخت کرده باشــد، اما کاالیی به دستش 
نرســد، یک بــار بــرای همیشــه مشــتری را از خریــد 
اینترنتی منصرف می کند و به ناامنی در این فضا دامن 
می زند! کاالهای خارجی ای که در اســتان های مرزی 
کشــور تحت عنوان »ته لنجــی« یا »کاالهــای همراه 
ملوان« از آنها یاد می شــود، جزو اقالمی اســت که تا 
پیش از این، خروج آن به صورت جزئی از استان های 
مرزی آزاد بود و فرستادن این کاالها از طریق مرسوالت 
پستی اشکالی نداشته و قاچاق محسوب نمی شد؛ 
هرچند خــروج آن از این اســتان ها به صــورت عمده 
ممنوع بود، اما ارسال آن به میزان کم و به محل های 

تغییر
یک شبه قانون 

ممنوعیت پست کاالهای خارجی
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می تواند به جمع آوری کاال از محل فروشنده تا توزیع آنها به 
خریداران اقدام کند و پست نیز خدمات خود را به فروشنده 
و خریدار ارائــه  دهد. اما کســب وکارها با اتصال به ســامانه 
تجارت الکترونیک شــرکت ملی پســت بــا آدرس اینترنتی
ebazar.post.ir می توانند به راحتی و با انعقاد یک قرارداد 
بسیار ساده، مرسوالت فروخته شده را برای توزیع درب منزل 
خریدار از طریق نامه رســان های شــرکت ملی پست ارسال 
کنند. این امکان خوبی اســت که شــرکت ملی پســت برای 
کسب وکارهای خرد در حوزه تجارت الکترونیک فراهم کرده 
 است. نقطه قوت این شبکه این است که شرکت ملی پست 
به عنــوان یک نهــاد دولتــی، زیرســاخت فــروش آنالین کاال 
توسط فروشگاه های اینترنتی و دریافت وجه آن درب منزل 
خریداران را ایجاد کرده است. در این نوع از خدمت، شرکت 
ملی پست عالوه بر توزیع کاال، مسئولیت دریافت مبلغ کاال 

از گیرنده و واریز آن به حساب فروشنده را نیز بر 
عهده می گیرد.

 مأمــور پســت از چــه طریــق 
مبلغ را دریافت می کند؟ 

چنانچــه فروشــنده فاکتــور فروشــگاهی را در 
سامانه ثبت کرده باشــد، مأمور پست از طریق 
دستگاه های کارت خوان سیار، مبلغ فاکتورشده 
را از گیرنده دریافت می کند و در زمان ذکرشــده 
در قرارداد به حســاب فرستنده کاال )فروشنده( 
واریــز می کنــد. دریافت مبلــغ در زمــان تحویل 

کاال، ظرفیت فروش را در کســب وکارهای اینترنتی افزایش 
می دهد.

بــرای مشــاهده لحظه به لحظــه  آیــا   
مرسوالت نیز امکانی در نظر گرفته اید؟ 

شــرکت ملی پســت بارکــد ۲۴رقمی را بــه مشــتری پیامک 
می کند و گیرنده کاال می تواند لحظه به لحظه از طریق سایت 
www.tracking.post.ir  رونــد ارســال تــا توزیع مرســوله 
خود را مشــاهده کند. بحث دیگری که در زیرســاخت های 
لجســتیکی شــرکت پســت وجــود دارد، ایــن اســت کــه 
خودروهای حمل کننده کاال متعلق به شرکت ملی پست بوده 

و به دلیل مسقف بودن از امنیت باالیی برخوردار هستند.

 حجم مبادالت روزانه چه میزان است؟ 
تغییر رویکردی که بعد از دوران کرونا از پاکت به بسته اتفاق 
افتاد، باعث شــد حجم زیادی از مبادالت روزانه ای که برای 
مردم ارسال می شــود به صورت بســته های کوچک و بزرگ 
باشد. به طور میانگین روزانه در روزهای بدون مناسبت های 
تقویمی حدود ۴۰۰ هزار مرســوله پستی - که شــامل انواع 
بسته ها، امانات )بســته های بزرگ( و پاکات پستی از قبیل 
کارت ســوخت، گواهینامــه، گذرنامه، کارت خودرو، اســناد 
ملکی، مدارک بانکی و... اســت - در این مرکز آماده سازی و 

به مقاصد رهسپار می شــوند. این ارسال ها در سه شیفت 
کاری صبح، بعداز ظهر و شب انجام می شود. در هر شیفت، 
مرسوالت آماده سازی شده و برای بارگیری از طریق خطوط 
هوایی، ریلی و زمینی رهســپار و ارســال می شــوند. خطوط 
منظم رهسپاری پستی در این مرکز که مرسوالت از آن به کل 
کشور ارسال می شود، اغلب در شیفت کاری شب )ساعت 
۸:۳۰( بوده و بسته هایی که قرار است به استان های همجوار 
تهران مانند اصفهان و اراک و... ارسال شوند صبح روز بعد به 
گیرندگان آنها تحویل داده می شود. اما مرسوله استان های 
دورتر مانند خراسان، ممکن اســت به توزیع شیفت صبح 

نرسند و بعدازظهر تحویل داده شوند.

 در مرکــز تجزیــه و مبــادالت پســت چــه 
فعالیت هایی انجام می شود؟

اینجا بزرگ ترین مرکز مبادله پســتی در کشور 
اســت. تمامــی مرســوالت پســتی که در شــهر 
تهران و شهرســتان های اســتان تهران پذیرفته 
می شود، به این مرکز وارد شده و پس از تفکیک 
و آماده ســازی، مراحل رهســپاری آن به سمت 
مقاصــد انجــام می گیــرد. درصــد باالیــی از کل 
محموله های پستی کشور از طریق همین مرکز 

انجام می شود.

 آیا برنامه ای برای ارسال مرسوالت با 
استفاده از روش های هوشمند هم دارید؟

بــا وجــود پیشــرفت های زیــادی کــه در حــوزه فنــاوری در 
لجستیک رخ داده، ارسال کاال یک کار فیزیکی و در حوزه 
کارهای عملیاتی است و با رشــد کسب وکارهای اینترنتی 
در گذر زمان این نیاز بیشــتر می شــود. در شرکت پست، 
سیاست گذاری در خصوص استفاده از فناوری های نوین 
بر عهده مرکــز فنــاوری و نوآوری پســت اســت و اقدامات 
بســیار خوبی نیز توســط این مرکز انجام شــده یا در حال 

انجام است.
از آنجا که مبحــث توزیع مرســوالت به زیرســاخت هایی از 
جمله حمل ونقل، نیروی انسانی و خودرو نیاز دارد، در این 
بخش نیز نوآوری هایی صورت گرفته است. برای مثال برای 
اولین بار تعداد ۱۰۰ دســتگاه موتورسیکلت برقی به ناوگان 
شرکت پســت در تهران افزوده شــده و این چیزی است که 
می تواند ســرآغاز نوآوری در بخش زیرســاخت های پستی 
کشور در زمینه پست سبز و حمایت از محیط زیست باشد.

 
 شرکت پست در خصوص نرخ گذاری چه 

سیاستی را دنبال می کند؟ 
شرکت ملی پست یک ســازمان دولتی اســت که بر اساس 
سیاســت های دولــت در راســتای حمایــت از مشــتری و 
مصرف کنندگان بــا مصوبات دولتــی امکان افزایــش نرخ را 

داشته و معموالً افزایش نرخ به ندرت اتفاق می افتد .

 بســیاری معتقدنــد تــا رســیدن بــه یــک 
لجســتیک کارآمد، راه زیادی در پیش داریم. آیا در 

ایران لجستیک به معنای واقعی اجرا می شود؟

به جرئت می توان گفت نه. هیچ شرکتی در ایران نتوانسته  
مفهوم واقعی لجستیک را به تنهایی پیاده سازی و عملیاتی 
کنــد، زیــرا پیاده ســازی آن داخــل یــک مجموعــه بــزرگ به 
امکانات و زیرساخت های مکانیزه نیاز دارد که انجام آن عمالً 
برای یک شرکت مقرون به صرفه نیست. هرچند به صورت 
مقطعی و ناپیوســته همه این کارهــا انجام می گیــرد، اما در 

داخل یک مجموعه، لجستیک واقعی اتفاق نمی افتد.

 آیــا برنامــه ای بــرای ارائــه ســرویس های 
درون شــهری آندیمند یا تحویل در همــان روز یا روز 

بعد دارید؟
ارائه این سرویس ها جزو برنامه هایی است که مرکز نوآوری 
پست دنبال می کند و چنانچه ظرفیت ها و زیرساخت های 

الزم ایجاد شود، قابلیت اجرایی پیدا می کند.

 چنانچــه اختاللــی در توزیــع مرســوالت 
ایجاد شود، پاسخگویی به آن چگونه خواهد بود؟

در شرکت پست کمیته ای به نام کمیته بحران ایجاد شده تا 
چنانچه مشکلی بود، بتوانیم در همان روز مدیریت کنیم.

 رضایتمنــدی مــردم از خدمــات شــرکت 
پست چه میزان است؟

رضایتمنــدی مــردم در چنــد نکتــه خالصــه می شــود کــه 
مهم ترین آن، این است که بسته به موقع به دست گیرنده 
برسد. البته خوش رویی پستچی و صحت و سالمت بسته 
ارسالی نیز بسیار مهم قلمداد می شــود و در این خصوص 
آموزش هایی به کارمندان داده ایم. عملکرد کاری کارمندان 
در ســامانه ارزیابــی عملکــرد PFP شــرکت پســت بــه ثبت 
می رسد و هر قدر این عملکرد بهتر باشد، در میزان دریافت 

دستمزد پستچی مؤثر است.

 ترافیــک مرســوالت اینترنتی در شــرکت 
پست چه تعداد است؟

در ســال ۱۴۰۰ حــدود شــش میلیــون و ۶۰۰ هــزار مرســوله 
اینترنتی در شــرکت ملی پســت کارســازی و توزیع شده که 
 ebazar از ســوی فروشــگاه های اینترنتی و اینســتاگرامی و
شرکت پست ثبت سفارش شده و پس از جمع آوری توسط 

مأموران پستی جهت توزیع روانه شده  است.

در میــان مرســوالتی کــه از طریــق پســت 
توزیع می شود، مرسوالتی با وزن باال نیز وجود دارد؟

خیر. شرکت پست فقط مرسوالت پایین تر از ۳۰ کیلوگرم را 
قبول می کند که شــامل خرده بار است و جابه جایی بارهای 

بزرگ عمدتاً از طریق باربری ها انجام می شود.

سمیه سامانی  
  

somaye.samani
@gmail.com

مختلف اشــکالی نداشــته و قاچــاق به حســاب نمی آمده 
است. این موضوع با چنین رویکرد و نگاهی، سال ها مورد 
استناد مسئوالن مربوطه و کسب وکارهای اینترنتی موجود 
در این استان ها بوده است. اما تغییر یک شبه این رویکرد، 
فروشــگاه های اینترنتی زیــادی را در این اســتان با مشــکل 
مواجــه کــرده اســت. کســب وکارهایی کــه اغلب مشــاغل 
خرد اینترنتی هستند و صاحبان آنها با تالش های بسیار 
توانسته اند مشتریان خود را نگه دارند و اعتماد آنها را برای 
خریــد اینترنتی در مقطعی کــه پلتفرم های اینســتاگرامی 
فیلتر شده اند، حفظ کنند. با جهانشیر بارگاهی، مدیر کل 
پست استان بوشهر ارتباط تلفنی برقرار کردیم تا بتوانیم از 

صحت وسقم دستورالعملی که کسب وکارهای زیادی را آواره 
و سرگردان کرده، مطلع شویم. هرچند متأسفانه وی حاضر 
به گفت وگو نشــد و در جــواب گفت که دربــاره این موضوع 
نمی توانــد تلفنــی پاســخ دهد، زیــرا ایــن قضیــه جریاناتی 
دارد و باید به این موضوع همه جانبه نگاه کرد. او گفت اگر 
بخواهید تنها قضیه را از دیدگاه شــرکت پست ببینید، به 
پاسخ درستی نمی رسید! شرکت پست به عنوان شرکتی که 
حوزه تحت مسئولیتش ارسال مرسوالت مردم و حفظ بقای 
خود است با ارسال یا عدم ارسال اجناس خارجی، دستمایه 
تالطمات زیادی شــده زیرا تا پیش از این، ارسال مرسوالت 
خارجی در مقیاس خرده بار، مشکلی را متوجه این استان 

نمی کرد، امــا تصمیمات یک شــبه ای که گرفته می شــود، 
خطر تعطیلی ۲۴۹ دفتر مرسوالت پستی را در این استان 
ایجاد کرده زیرا طبق آماری که در شهریورماه منتشر شده 
طی شــش ماه اول امســال دو میلیون و ۷۰۰ هزار مرسوله 
توسط این دفاتر جابه جا شده و این آماری است که بخش 
اعظمی از آن بارهایی اســت که از طریق فــروش اینترنتی 
جابه جــا شــده اند. از روی همیــن آمــار و کاهــش ناگهانی 
تعداد مرسوالت پستی می توان متوجه شد تعداد زیادی 
کسب وکار اینترنتی و فروشگاهی که سردرگم و مبهوت و 
بیکار مانده اند، تنها با یک تصمیم مقطعی یا غيرمقطعی 

مسئوالن به اینجا رسید ه اند.

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com
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همکاری سلزفورس 
و والمارت برای ارائه 
خدمات لست مایل 

هوشمندی غول 
خرده فروش 

والمــارت و ســلزفورس شــراکتی ایجــاد 
کرده انــد تــا بــه خرده فروشــان کوچــک و 
بزرگ کمک کنند از طریق برنامه ای به نام 
AppExchange خدمات خرید آنالین و 
پیکاپ را به مشتریان خود ارائه دهند. این 
معامله به والمارت کمک می کند تجارب 
ارزشــمندی در مــورد نیازهای مشــتریان 
خود به دست آورد. با اینکه در ظاهر امر، 
این شــراکت بــرای ارائــه خدمــات تحویل 

چنــدان منطقــی بــه نظــر 
نمی رسد، هنگامی که دقت 
کنید متوجه می شوید این 
شــراکت چه چیــزی را برای 
هر دو طرف فراهم می کند و 
مشخص می شود که برای 

دو طرف سودمند است.
در ادامــه جزئیــات مربــوط 
بــه ایــن ســرویس تحویل و 
تأثیــری کــه در چشــم انداز 
خرده فروشــی وجــود دارد، 

به عالوه اینکــه Q.ai  چگونــه می تواند به 
ســرمایه گذاران در ایــن فضــا کمــک کند، 

آمده  است.
 والمــارت در حــال بــاز کــردن سیســتم 
سفارش و تحویل اومنی چنل داخلی خود 
برای خرده فروشان مستقل است تا به آنها 
کمک کند کسب وکار خود را توسعه دهند 

و به مشتریان بیشتری خدمت کنند.
 ایــن ســرویس بــه منظــور کمــک بــه 
خرده فروشان برای دسترسی به سیستم 
سفارش و تحویل آنالین راه اندازی شده  که 
در صورت نبود این سرویس، این خدمات 
برای خرده فروشــان کوچک و متوســط در 

دسترس نخواهد بود.
 نقــش ســلزفورس ارائــه فنــاوری بــه 
خرده فــروش یا مشــتری اســت، در حالی 
کــه والمــارت بــه خرده فــروش ایــن امکان 
را می دهــد کــه تحت نــام خود بفروشــد و 
خدمــات برچســب ســفید را از خریــد تا 

تحویل ارائه دهد.
 AppExchange انتخــاب ســفارش را 
برای خرده فروشــان آســان تر می کند و آن 
را برای تحویل مشــتری یا تحویل در زمان 

کمتر و با دردسر کمتر آماده می کند.
از  می تواننــد  خرده فروشــان   
AppExchange بــرای مقیاس بنــدی 
عملیات خود در جهت برآوردن تقاضای 

فعلی مشتری استفاده کنند.



شــــــــــــــمــــــــــــاره ۸۴
۹ بهـــــــــــــــــــــمن ۱۴۰۱
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG
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گفت و گو با عادل طالبی، مدیرعامل «تیزلند» و انتشارات «برآیند»؛ او 
معتقد است کسب و کارهای برای ادامه حیات خود به تطبیق با شرایط 

همدلی و فعالیت در صنف نیاز دارند
اگر بخواهیم فهرستی از افراد باسابقه و فعال اکوسیستم تهیه کنیم، عادل طالبی قطعاً یکی از گزینه های این فهرست خواهد بود. شخصی که هرچند به عنوان بنیان گذار و مدیرعامل 

استارتاپ تیزلند و انتشارات برآیند در اکوسیستم استارتاپی حضور دارد، اما افراد او را بیشتر با فعالیت های صنفی و اظهارنظرهای صادقانه اش در خصوص وضعیت اکوسیستم 
می شناسند.  در گفت و گوی پیش رو، طالبی به تشریح وضعیت امروز اکوسیستم پس از چهار ماه فیلترینگ و محدودیت های اینترنتی گسترده می پردازد و معتقد است یکی از مهم ترین 

اتفاقاتی که در این دوره رخ داده، حذف افراد معتدل و میانه رو و ظهور رفتارهای افراطی و رادیکال است. اتفاقی که به بسته تر شدن و محدودیت بیشتر فضا می انجامد و در نهایت باعث بروز 
ناامیدی در نیروی ماهر جوان می شود که نتیجه اش سرعت یافتن روند مهاجرت است. او معتقد است کسب و کارهایی که می خواهند فعالیت خود را ادامه دهند، الزم است قواعد جدید را 

بشناسند، محدودیت های آتی را پیش بینی کنند و فارغ از برخوردهای احساسی، برای ادامه مسیرشان تصمیم های درست بگیرند.

خطر رادیکالیسم
اکوسیستم این روزها

چه شرایطی دارد؟

امید را زنده نگه 
داریم

 بــر کســی جــز برخــی مدیــران 
دولتی پوشــیده نیست که این 
روزهــا تمامــی کســب و کارها وضعیــت 
دشــواری را پشــت ســر می گذارنــد. 
به خصوص کسب و کارهای نوآور از آنجا 
که ارتباط معنادار و بیشتری با اینترنت 
و ابزارهــای آن دارنــد و از ســویی دیگــر، 
دارای تــوان مالی کمتــری نیز هســتند، 

بیشتر از این شرایط آسیب دیده اند.

 عادل طالبی که سال هاست در 
اکوسیستم استارتاپی فعالیت 
دارد و مدیرعامــل تیزلنــد و انتشــارات 
برآیند اســت، بــه کســب و کارها توصیه 
می کند که اگر تصمیم شان بر ماندن در 
کشور و ادامه فعالیت اســت، خود را با 
شرایط جدید وفق دهند و با پیش بینی 
محدودیت های آتــی، راه ادامه حیات و 

سودآوری را برای خود باز نگه دارند.

 او معتقد است در زمانه ای که 
نــه رگوالتــور ســر ســازگاری بــا 
شــرایط  نــه  دارد،  را  کســب و کارها 
اقتصــادی دارای اوضــاع مســاعدی 
است، این کســب و کارهای اکوسیستم 
هســتند کــه بایــد بــا یکدیگــر همــدل 

باشند.

 در ایــن شــرایط نه تنهــا روا 
نیســت کــه کســب و کارها بــه 
یکدیگر لگد بزنند که الزم است در برابر 
لگدپرانی افراد خارج از اکوسیستم نیز 
بــه حمایــت از هــم برخیزنــد. به عــالوه 
طالبــی می گویــد ایــن روزهــا فــارغ از 
دعواهــای صنفــی، باید بــه حمایــت از 
مفهــوم صنف پرداخــت و فعالیت های 
صنفی را بیشتر کرد. زیرا کسب و کارها 
با قرار گرفتــن زیر چتر صنف اســت که 
قــدرت می گیرنــد و حتــی می تواننــد در 
برابــر تصمیمــات نادرســت رگوالتــور 
ایســتادگی کننــد و در جهــت بهبــود 

شرایط گام بردارند.

 با وجود اینکه طالبی از سیطره 
ناامیــدی و بغض و حســرت بر 
فضای اکوسیستم ســخن می گوید، اما 
همچنــان معتقــد اســت کــه ناامیــدی 
مساوی مرگ است و اگر هنوز عالقه ای 
به زندگی داریم، الزم است شعله امید 

را در دل هایمان زنده نگه داریم. 
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داستاناصلی
L E A D  S T O R Y

 در چهــار مــاه گذشــته وقــوع تغییــرات 
بسیاری را در اکوسیستم اســتارتاپی شاهد بودیم. 
مهم ترین تغییراتی که در این مدت اتفاق افتاده، از 

نظر شما چه هستند؟
در یک نــگاه کلــی بــه فضــای کســب و کار آنالیــن و آنچه به 
نام اکوسیســتم اســتارتاپی می شناســیم، اتفاقــات زیادی 
افتاده، ولی به نظرم مهم ترین اتفاقی کــه رخ داده، به وجود 
آمدن فضای دوقطبی مســموم و در کنار آن حاکم شدن جو 
ناامیدی در میان جوانان مان است. قطع ارتباطات اینترنتی 
و محدودیت و کند شدن آن، امید به آینده را برای فعاالن این 
حوزه به شدت کاهش داده و تعداد افرادی را که معتقد بودند 
می شود همچنان کار کرد، بسیار کم کرده است؛ افرادی که 
امیدوار بودند می تــوان در چهارچوب ها فعالیت کرد و برای 
بهبود شــرایط تالش کرد؛ کســانی که زمانی از قانون مداری 
دفاع می کردند و معتقد بودند باید همین قوانین را بپذیریم 
و بعد سعی در اصالح داشته باشیم. به نظرم این یک خطر 
بزرگ  است. به هر حال اینکه قانون و شرایط را بپذیریم و در 
چهارچوب های موجود حرکت کنیم، کمک می کند احتماالً 
تغییراتی در جهت بهبود شرایط داشته باشیم. وقتی تعداد 
این افــراد که میانــه رو و معتدل هســتند، کاهــش می یابد و 
معتدل ها هم از احتمال بروز تغییر ناامید می شوند، عمالً 
در هــر دو طــرف - حاکمیت و کســب و کار - جا بــرای افرادی 
با رفتارهــای افراطی بــاز می شــود و احتمال اینکــه در آینده 
مشکالت بزرگ تری به وجود آید، افزایش می یابد. به نظرم 
این مهم ترین و خطرناک ترین تغییری بوده که در این چند 

ماه اتفاق افتاده است.

 در این مدت به علت همان اتفاقاتی که از 
آن صحبــت کردیــم، پوســت اندازی ناخواســته و 
اجبــاری کســب و کارها را شــاهد هســتیم. بهترین 
استراتژی ها برای کسب و کارها و نیروی کار ماهر چه 
هســتند؟ چطــور می تواننــد در ایــن شــرایط دوام 

بیاورند و راه خود را ادامه دهند؟
ما در فضای کســب و کار یک قاعده کلــی داریم که می گوید 
کسب و کارهایی می توانند در شرایط بحران کار خود را ادامه 
دهند و دوام بیاورند و حتی رشد کنند که بتوانند خودشان 
را با شــرایط وفق دهند. تطبیق با شــرایط در واقع مهم ترین 
موضوع اســت. یک مثــال در مدیریــت داریم کــه می گوید 
دایناسورها نه به خاطر برخورد شهاب سنگ، بلکه به دلیل 
عدم توانایی تطبیق خود با شرایط جدیدی که پس از برخورد 
با شهاب سنگ ایجاد شد، منقرض شده اند. وگرنه در همان 

زمانی که دایناسورها منقرض شدند، بسیاری از موجودات 
هم خودشــان را با ایــن تغییر تطبیق دادنــد و تا امــروز باقی 

مانده اند. 
نکته دیگری هم وجــود دارد. در مثال دیگری کــه از ماجرای 
انقراض دایناســورها در حوزه مدیریــت می زنند، می گویند 
موجوداتی که در آب ها ساکن بوده اند، شانس بیشتری برای 
بقا داشــته اند، زیرا تغییرات بــرای موجودات آبــزی کمتر از 
تغییرات برای موجودات هوازی بوده است. تعبیر این مثال 
در مدیریت و کسب و کار در شرایط حال حاضر می تواند این 
باشد که کســب و کارهایی که خودشــان را هرچه سریع تر با 
ابزارهای موجــود وفق دهند و محدودیت های آتــی را هم در 
نظر بگیرند، امکان بقا و رشدشان بیشتر خواهد بود. به هر 
حال ما یکسری قوانین باالدستی داریم، مثالً قوانینی که در 

شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده. 
مشکالتی هم با این قوانین داریم؛ مشکالتی از 
جنس تعبیر و تفسیر قانون. با همین قوانین در 
دوره آقای روحانی شرایط کسب و کارهای آنالین 
به نظر فعاالن این حوزه بهتر بود. چرا؟ چون در 
آن دوره تفسیری که از آن می شد، با تفسیری که 
این روزها و در تیم جدید می شود، متفاوت بود. 
مثالً ما قانونــی داریم که بایــد ضریب اینترنت 
داخلی و بین المللی به ۷۰-۳۰ تغییر کند. مجری 
و دولــت قبلــی اعتقــادش این بــود که بــا کمک 

به محتــوای داخلــی و فراهم کــردن زیرســاخت کمک کنیم 
تولیدکننده محتوای داخلی به ســمت پلتفرم های داخلی 
متمایل شــود تــا به تدریــج بــه اعــداد تعیین شــده در قانون 
برسیم. در واقع سیاست این بود که به بیشتر  شدن ترافیک 
داخلی کمک کنیم. امــا به نظر می آید نظر مجــری و دولت 
فعلی این است که آن بخش بین الملل را آن قدر کم و محدود 
کنیم که به این چشم انداز یا این اعداد برسیم. می بینید که 
بند قانونی همان است ولی تفسیر و تصمیم مجری می تواند 
به شــکل های متفاوتی این بنــد را اجرایی کند. کســانی که 
می توانند این تغییر تعبیر و تفسیر را متوجه شوند، احتماالً 
فضاهایی را برای ســودآوری پیدا خواهند کــرد. البته ایجاد 
ارتباطات نیز بســیار مهم هســتند. واقعیت این اســت که 
در کشــور ما مقداری بیش و پیش از قانون، ارتباطات کارها 
را پیــش می بــرد. افــرادی کــه ارتباطاتــی را ایجــاد می کنند و 
احتماالً به یکســری از قواعد بازی های جدید تن می دهند، 
می توانند موفق شوند. این، واقعیِت شــرایطی است که در 

آن قرار گرفته ایم. 
در مورد نیروی انسانی ماهر هم که سؤال کردید باید بگویم 

همان جو ناامیدیِ حاکم، متأسفانه باعث شده به شدت در 
فکر مهاجرت باشند. قاعدتاً همه افراد به علت های مختلف 
اعم از عاطفی و مالی نمی توانند مهاجرت کنند. اما آنهایی 
که می مانند هم آن نیروی انســانی ســابق نیســتند و عمالً 
نیرویی از دست رفته اند، زیرا بخش مهمی از نیروی انسانی 
در حوزه تِک و فنــاوری با بدن و عضلــه کار نمی کند، بلکه با 
فکر کار می کند و وقتی ذهن و فکر یک نفر درگیر فرایندهای 
ذهنی و شرایط جامعه و ناامیدی باشد، آن زایش و خالقیت 
اتفــاق نمی افتــد و نمی تواند خدمــت ارائه دهــد و بهره وری 
نــدارد. عمــالً آنهایــی که شــرایط حاضــر را شــرایط مطلوب 
نمی داننــد و از طرفــی تــوان باالیی دارنــد و شــرایطش را هم 
دارند، مهاجرت می کنند و آنهایی که به هر دلیلی نمی توانند 
بروند، آن قدر ذهن شان درگیر مصیبت های روزمره و شرایط 
اقتصادی بــد و کندی و قطعــی اینترنت و رفتن 
همراهان و دوســتان و افســوس ها و حسرت ها 
می شود که بهره وری سابق را نخواهند داشت و 
عمالً چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، خروجی 
نیروی انسانی باقی مانده به شدت کاهش پیدا 

می کند. 

 می توان بــه تربیــت نیروی انســانی 
جدید دل خوش کرد؟

تربیــت نیروی انســانی ماهــر زمانبر اســت. در 
دوره آقای خاتمی موضوع آی تی و فناوری اطالعات بســیار 
مهم شد و سرمایه گذاری های وســیعی حد فاصل ۱۳۷۶ تا 
۱۳۸۲ در این حوزه انجــام گرفت. بعد از چند ســال آموزش 
و در کوران کار قرار گرفتن، توســعه و تجربه آمــوزی، این افراد 
در حدود سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ به بلوغ رسیدند. با وقایع 
ســال ۱۳۸۸ بخشــی از این نیرو را در اثر مهاجرت از دســت 
دادیم. دوباره در سال ۱۳۹۲ با حضور آقای روحانی به عنوان 
رئیس جمهور، فضای استارتاپ ها راه اندازی شد. انگیزه های 
جدیدی به وجود آمد و حتی تعدادی از افرادی که رفته بودند، 
قانع شــدند که برگردند. این افراد به کمک هم چیزی به نام 
اکوسیستم اســتارتاپی را شــکل دادند. اما ناگهان از جایی 
شــب نامه ای بیرون آمد و بازیگران را با یکســری فرضیات و 
توهمات متهم به جاسوسی و نفوذ کردند و ناامیدی به این 
اکوسیستم تزریق شد. در این دوره دوباره جریان مهاجرت 
شروع شد. من نمی خواهم ناامید باشم و نمی گویم همه چیز 
از دست رفته است. با توجه به اینکه حداقل دوبار در طول 
عمــر کاری ام دیده ام که یکســری تصمیم گیــرِ آگاه، باخرد و 
آینده نگــر آمده اند و کمــک کرده اند کــه اتفاقــات خوبی رخ 
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دهد، در آینده نیز احتماالً با چنین فضایی مواجه خواهیم شد. 
خوشــبختانه هنوز بخشــی از جوانــان را داریم و حتــی امکان 
بازگشــت و بازیابــی بخشــی از رفته ها نیــز وجــود دارد. ضمن 
اینکــه بایــد یادمــان باشــد کــه جامعــه مــا به تدریــج در حــال 
پیر شــدن اســت و این فرصت ها فرصت های آخر ماست. اگر 
می خواهیم برگردیم و منابع انســانی را حفظ کنیم، این روزها 
و این سال ها فرصت های آخرمان اســت و با توجه به نرخ زاد و 
ولد، نسل دیگری با این جمعیت از نظر کمی نخواهیم داشت. 
وضعیت رشد جمعیت آنچنان نامساعد است که می بینید 
به هر مادری که دو بچه دارد، ماشین هم می دهند. این یعنی 
تصمیم گیران هم فهمیده اند اوضاع از چه قرار است. روزها و 
سال های آخری را می گذرانیم که می شود با تصمیمات درست، 
منابع انســانی متخصص را هم حفظ کــرد و هم پــرورش داد. 
نه تنها به پرورش باید فکر کرد، بلکه به بازگرداندن رفته ها هم 
باید اندیشید. به نظر می رسد باید تصمیمات سختی گرفته 
شود. برخی موضوعات باید تغییرات اساسی کنند. بعد از آن 
دیگر کسی نیست که بخواهیم پرورش دهیم. تصمیم گیران و 
تصمیم سازان کشور باید بسیار به این موضوع اهمیت بدهند. 

 امیدی به ورود نسل جدیدی از کسب و کارها 
بــه ایــن فضــا وجــود دارد؟ چــون بــا توجــه بــه رونــد 
ســرمایه گذاری و ضعیف شــدن تیم هــا و کاهــش 
عالقه منــدی ســرمایه گذاران بــه ســرمایه گذاری روی 
کسب و کارهای ارلی استیج، به نظر می رسد با معضل 
کمبود کســب و کارهای بالغ در ســال های آتــی مواجه 

خواهیم شد.
بحث اصلی همان طور که خودتان هم اشــاره کردید، موضوع 
ســرمایه اســت. این ســرمایه گذاری از دو جنبه وارد می شــود. 
یکی سرمایه گذاری دولتی است که در رگوالتوری اتفاق می افتد 
و غیر مالی اســت و در ثبات تصمیم گیری هــا و قوانین تا به ما 
این اطمینان داده شــود که در بلندمدت و میان مدت می توان 

ســرمایه گذاری کــرد. دیگــری ســرمایه بخــش خصوصــی کــه 
مالی اســت و بعــد از اینکه ســرمایه گذاری دولتی انجام شــد، 
کار را پیش می برد. با عدم ثباتی که در تصمیم گیران در کشور 
می بینیم و اینکه متأسفانه با عوض شدن یک رئیس جمهور یا 
یک وزیر می بینیم همه چیز تغییر می کند، نمی توان از بخش 
خصوصــی انتظار چندانی داشــت. در کشــوری مثــل آمریکا 
وقتی رئیس جمهوری مانند ترامپ ســر کار می آیــد که از نظر 
من یک دیوانه اســت، نمی توانــد از چهارچوب ها خارج شــود 
و اگر ایــن کار را بکند، نهادهایــی جلویش را می گیرنــد و اجازه 
نمی دهند با دیوانگی هایش یک کشور یا دیگران را نابود کند. 
حتی دسترسی رئیس جمهور آمریکا به شبکه اجتماعی مثل 
توییتر بر اساس قوانین قطع می شود. یعنی آن قدر آنجا قوانین 
واقعی و در حــال اجرا هســتند که حتی می توانند دسترســی 

رئیس جمهــور آمریــکا را هم قطع 
کنند. در حالی که در کشور ما یک 
معاون وزیر هــم می تواند تغییرات 
گســترده در ارتباطــات اینترنتــی 
ایجاد کنــد. معاون وزیر که ســهل 
اســت، حتی یک قاضی دادگاه در 
گوشه ای از کشــور می تواند ابزاری 
مانند تلگرام را فیلتــر کند و صدها 
هزار کسب و کار را با مشکل مواجه 
ســازد و اصــالً پاســخگوی تبعــات 
تصمیمــش نباشــد و حتی بــه آن 
فکر نکند. طبیعی است در چنین 
شرایطی که ثبات رگوالتوری وجود 
نــدارد و خبــری از قوانیــن شــفافی 
کــه واقعــاً بــه آن پایبنــد باشــند 
نیســت، ســرمایه گذار تمایلــی بــه 

سرمایه گذاری نداشته باشد. 
ببینید؛ اعداد با ما حرف می زنند و داســتان خــود را تعریف 

می کنند. حجم سرمایه گذاری ها در اکوسیستم استارتاپی 
در ایران با جمعیــت ۸۰ میلیون نفــر، با این همــه ادعایی که 
در مدیریت جهان داریم و منابع انســانی واقعاً متخصص، 
چقدر بوده اســت؟ بــرای ترکیه کــه از نظر جمعیت مشــابه 
ماســت، ولی منابــع انســانی مــا را نــدارد، چطــور؟ بحرین و 
امارات و کشــورهایی که بعضاً حتی اندازه یک استان ما هم 
نیستند، چقدر سرمایه گذاری داشته اند؟ این تفاوت به چه 
علت اســت؟ آنها رگوالتوری درســتی دارنــد و تصمیم گیران 
و تصمیم سازان شان چشــم انداز دارند و به آن دورنمایی که 
برای کشورشان در حوزه استارتاپ ها تصویر کرده اند، پایبند 
هســتند. در نتیجــه بــا تغییر یــک مدیــر، رئیس جمهــور یا 
معاون وزیر، چشم اندازشان تغییر نمی کند و همه موظف اند 
کــه در راســتای آن هدف حرکت کننــد. ما متأســفانه چنین 
چشــم اندازهایی نداشــته ایم. 
یکسری برنامه توسعه پنج ساله 
نوشــته ایم که خودمان هــم به آن 
پایبنــد نبوده ایــم. چقــدر دربــاره 
ایران ۱۴۰۰ حــرف می زدند؟ بروید 
ســند را بیــرون بیاوریــد و ببینیــد 
در ایــن ۲۰ ســال چــه کاری بــرای 
ایــران ۱۴۰۰ کردنــد؟ متأســفانه 
فقدان چشم انداز، عدم پایبندی 
به برنامه هــا و اجــازه دادن به افراد 
برای اعمال سلیقه های شخصی، 
شب نامه سازی و امنیتی دیدن هر 
چیزی، سرمایه بخش خصوصی 
را حــذف می کنــد. ذات ســرمایه 
ُســر و فرار اســت. تا وقتــی هم که 
ســرمایه نیایــد، منابع انســانی و 
منابع دیگر کنار هم جمع نمی شوند که بتوانیم به خروجی 
برسیم. متأسفانه گاهی که به شرایط نگاه می کنم، نمی توانم 

خیلی به آینده امیدوار باشم. 

دیجیتال مارکتینگ یکی از بخش هایی بود 
که بیش از سایر حوزه ها تحت تأثیر اختالل اینترنت و 
فیلترشدن اینستاگرام قرار گرفت و شرکت ها دست به 
تعدیل و کاهش نیــرو در این بخش زدند. شــما آینده 
دیجیتال مارکتینــگ را چطور می بینیــد؟ راهکارهای 

بقای آن چه هستند؟
متأســفانه افرادی که می توانســتند تأثیرگذار باشــند و کمک 
کنند، با مشکالتی روبه رو شــدند که باعث شد به تدریج خود 
را کنار بکشند. افراد تأثیرگذار در حال حاضر ترجیح می دهند 
کمکی به بهبود شــرایط نکنند. واقعیت این است که شرایط 
بحرانی اســت و در چنین شــرایطی به افرادی نیاز داریم که به 
ثبات و فاصله گرفتن از رفتارها و عکس العمل های احساسی 
کمک کنند. به نظرم عده ای عامدانه کسانی را که می توانستند 
به تعدیــل فضا کمــک کننــد، از فضــا دور کردند تــا بتوانند به 
اهداف خود برسند که یکی از مهم ترین هدف هایشان دوقطبی 
و احساســی کردن جامعه و بروز عکس العمل های احساسی 
بود تــا به بهانــه همیــن عکس العمل ها اقدامــات نهایــی را در 
محدودیت بیشتر انجام دهند. من چنین احساسی را دارم و 

تصور می کنم چنین اتفاقی رخ داده است. 
اما بــرای دیجیتــال مارکتینــگ اتفاق خاصــی نخواهــد افتاد. 
تعریــف جامــع دیجیتــال مارکتینــگ از نظــر مــن این اســت: 
»انتخاب و استفاده هوشمندانه و خالقانه از ابزارهای موجود 
و در دســترس در فضــای دیجیتــال بــرای رســیدن بــه اهــداف 
بازاریابــی.« دیجیتــال مارکتینــگ یعنــی ابزارهــای موجــود را 
شناسایی کنیم و ببینیم از بین آنها کدام یک به درد ما می خورد. 
مثالً ایمیل مارکتینگ به کار عــده ای می آید و برای بعضی هم 
مناسب نیســت. یا بازاریابی پیامکی یا ســایت یا شبکه های 

اجتماعی و غیره.
ادامه در صفحه 31

 حجم سرمایه گذاری ها 
در اکوسیستم 

استارتاپی در ایران 
با جمعیت 80 میلیون 
نفر، با این همه ادعایی 
که در مدیریت جهان 
داریم و منابع انسانی 
واقعا متخصص، چقدر 

بوده است؟ 

   عکس:  مریم سعیدپور
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یک استارتاپ BNPL زیرمجموعه وای کامبینیتور 
می خواهد بازار خود را به ایاالت متحده گسترش 
دهد؛ این کسب وکار چه خدمتی ارائه می دهد و 

برنامه بنیان گذاران آن چیست؟

ترنچ 100 میلیون دالری

اســتارتا پ های فین تکی در بریتانیا به شدت مورد توجه 
ســرمایه گذاران خطرپذیر قرار گرفته انــد. لندن از دیرباز 
یکی از مراکز مالی مهم دنیا بوده و دور از ذهن هم نبوده 
که چنین توجهی به کســب وکارهای نــوآور این حوزه در 
این شهر شکل بگیرد. فین تک های لندنی روزهای خوبی 
را ســپری می کننــد و به نظــر می رســد یک اکوسیســتم 
قدرتمند اروپایی را شــکل داده و از کشــورهای دیگر این 

قاره پیش افتاده اند. 
یکی از این کسب وکارها »ترنچ«؛ یک ارائه دهنده اعتبار 
فوری جهت پرداخت اشتراک SaaS و سایر هزینه های 
B2B در لندن اســت. ترنچ اخیراً اعالم کــرده که موفق به 
جذب ۱۰۰ میلیون دالر از ســرمایه گذاران ایاالت متحده 
شــده اســت. بخشــی از این ۱۰۰ میلیون دالر بــه  عنوان 
ســرمایه گذاری و بخشــی دیگــر بــه  عنوان قرض اســت. 
ایــن ســرمایه ۱۰۰ میلیــون دالری به توســعه دفاتــر ترنچ 
در نیویورک کمک کرده و زمینه را بــرای ارائه خدمات در 
حوزه های وسیع تر از طرف این کسب وکار آماده می کند. 
در واقــع ترنــچ می توانــد بــا ایــن ســرمایه بــه بخش های 
دیگری از حوزه SaaS یا همان نرم افزار به  عنوان خدمت 
وارد شــود.  گزینه »پرداخت با ترنچ« برای شــرکت های 
SaaS بــه آنها اجــازه می دهــد راه هــای پرداخت خــود را 

منعطف تر کنند.

ترنچ برای خریدهای ســازمانی تا ســقف پنج هزار دالر و 
بازپرداخت ۱۲ماهه و کمتر کمک های مالی ارائه می دهد 
و یکــی از اســتارتاپ های تحــت حمایــت شــتاب دهنده 

وای کامبینیتور است. 
بخــش ســرمایه گذاری ایــن دور تأمیــن مالــی بــا رهبری 
مشــترک ســوما کپیتال و فاندرز ایکــس و حمایت چند 
ســرمایه گذار ناشــناس دیگــر انجــام شــده و کلیــر هــون 
منیجمنــت نیــز بخــش اعتبــاری و قــرض ایــن دور را بر 
عهده داشــته اســت. عالوه بر وای کامبینیتور، صندوق 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر گلوبــال فاندرز کپیتــال نیز از 

سرمایه گذاران ترنچ محسوب می شود.   
فیلیپ کلوین )نفر سمت راست در عکس(، مدیرعامل 
و یکی از بنیان گذاران و بیو آلیسون )نفر سمت چپ در 
عکس( دیگــر هم بنیان گــذار و مدیر فنی ترنچ هســتند. 
کلویــن دربــاره کسب وکارشــان می گویــد: »در برابــر 
ایــن چالش هــای برآمــده از اقتصــاد کالن، خریــداران و 
تأمین کنندگان باید اطمینان حاصل کنند که می توانند 
 B2B .چرخــه ســرمایه در گــردش خــود را بهینــه کننــد
BNPL یک راه متعارف برای دستیابی به این امر است. با 
کمک سرمایه گذاران مان توانسته ایم تسهیالت اعتباری 
قابل توجهی فراهم کنیم. ترنچ در موقعیت بسیار خوبی 

برای ادامه و رشد در بازار ایاالت متحده قرار دارد.« 

گفت وگویی با معاون بازاریابی و فروش دیجی پی
درباره سرویس ها و اهداف این لندتک 

دیجی پی می خواهد تسهیالت برای همه مردم باشد

INTERVIEWگفت و گو

لندتک دیجی پی با هدف توسعه فراگیری مالی و 
برای کمک به باز کردن قفل بحران های اقتصادی 
ســعی کرده برخی از دغدغه های بانــک را برطرف 
کند و بــه روش های متفــاوت، اعطای تســهیالت 
فراگیری مالی را گسترش دهد و بخشی از چرخش 
مالی اکوسیستم دیجیتال را برعهده بگیرد. پویان 
عطاآبــادی، معــاون بازاریابــی و فــروش دیجی پی 
می گوید: »دیجی پی با هدف فراگیری مالی و با در 
نظر داشتن دغدغه بانک درباره استفاده درست 
از اعتبار و شــفافیت محل اســتفاده تسهیالت، 
خدمــات اعتبــاری بلندمــدت را راه انــدازی کــرد. 
سقف استفاده از این تســهیالت در حال حاضر 
۳۰ میلیــون تومان اســت کــه در آینــده  ای نزدیک 
بیشتر خواهد شد.«  او می گوید: »دیجی پی به آن 
بخش از فرایند اعطای اعتبار خرید اقســاطی که 
برای بانک ها مقرون به صرفه نیست، ورود کرده و 
سرویس های اعتباری را پیاده سازی کرده است.«

 اهمیــت لندتــک در اقتصــاد 
دیجیتال

عطاآبادی معتقد است که لندتک موتور تقویتی 
و محرک اقتصاد دیجیتال است که اهدافی مانند 
دســترس پذیرکردن اعتبــار بــرای همــه، افزایــش 
ســرعت دســتیابی به اعتبار، کاهــش هزینه های 
تمام شــده عملیاتــی و کاهــش نــرخ نکــول را برای 
چرخه اقتصاد دیجیتال تأمین می کند. همچنین 
بــا اختصــاص مبالــغ متنــوع و متناســب بــا رتبه 
اعتبــاری افــراد، در افزایــش قــدرت خرید مــردم و 
رشــد اقتصاد دیجیتال همراه تأثیر مثبــت دارد. 
نقــش لندتک هــا در ایــن چرخــه بــه ایــن مــوارد 
محــدود نمی شــود. لندتــک می توانــد در بهبــود 
جایــگاه و محبوبیــت بانک ها در بین مشــتری ها 
نیز نقش آفرینی کند؛ چراکه فرایندهای سنتی و 
زمان بر در بانک ها از محبوبیت  سرویس هایی مثل 
تسهیالت و اعتبار در میان کاربران کاسته است. 
لندتک به نوعی نقش پــل ارتباطی بین بانک ها و 

مردم در تمام نقاط کشور را بازی می کند. عالوه بر 
این فرهنگ سازی و شکل گیری رد پای دیجیتال، 
شناساندن مفهوم رتبه اعتباری به کاربران، هدایت 
اعتبار به ســمت خرید کاالهــای اساســی و مورد 
نیاز، گذر از وثیقه محوری و شناسایی دقیق محل 
مصرف تسهیالت خرد ازجمله کمک هایی است 

که لندتک ها به  نظام بانکی کشور می کنند.«

 «بعداً پرداخت کن» 
عطاآبــادی در ادامــه و بــا اشــاره بــه 
 BNPL فعالیت های دیجی پــی در ارائه محصــول
یا »االن بخر، بعداً پرداخت کن«، گفت: »هدف از 
ارائه این محصول، ایجاد قدرت خرید متناسب با 
توان بازپرداخت در کوتاه مدت برای کاربران اقتصاد 
دیجیتال اســت. این ســرویس به کاربــران کمک 
می کند محصول یا کاالی مورد نیاز خود را هنگام 
نیاز خریداری و پول آن را یک مــاه دیرتر پرداخت 
کنند.« معاون بازاریابی و فروش دیجی پی اعتبار 
خرید اقساطی و سرویس BNPL را مکمل یکدیگر 
می داند و معتقد است نمی توان فقط به ارائه یکی 
از این دو خدمت بســنده کرد: »بســیاری از افراد 
تاکنــون از نظــام بانکــی کشــور وام نگرفته انــد. به 
همین دلیل رفتــار اعتباری آنها بــرای نظام بانکی 
نامشخص است. این افراد شاید نتوانند به راحتی 
و سادگی واجد دریافت تسهیالت خرد از شبکه 
بانکی باشند. دیجی پی سرویس BNPL را با هدف 
کمک به برنامه ریزی بهتر و مدیریت سبک زندگی 
و بهبود رتبه اعتباری مشتریان راه اندازی و اجرایی 
کرده اســت. بــه  ایــن  ترتیب عــالوه بر یــک اعتبار 
کوتاه مدت، فرصتی برای ساخت پیشینه اعتباری 

در اختیار کاربران قرار می گیرد.«

 مدیریت مالی و رتبه اعتباری در 
لندتک

دیجی پــی  فــروش  و  بازاریابــی  معــاون 
می گویــد: »BNPL شــرایطی ایجــاد می کنــد کــه 
خانواده هــا بهتــر بتواننــد تا انتهــای مــاه نیازهای 
ضروری و حتی پیش بینی نشده خود را مدیریت 
کننــد و هم زمــان بســتری فراهــم می کند کــه فرد 
به واسطه مدیریت منابع مالی و با خوش حسابی 
رتبه اعتباری خود را افزایش دهد و با پشتوانه آن 
بتوانــد ســرویس های اعتباری بیشــتری دریافت 
کند.« عطا آبادی در انتها می افزاید: »در دیجی پی 
ما به دو روش به کاربــران اعتبار BNPL می دهیم: 
یک روش با همــکاری ســازمان ها و بــرای کارکنان 
 Secured سازمان که به آن روش تضمین شده یا
می گوییم. در ایــن روش هر کارمند بــه میزانی که 
سازمانش مشخص کند، اعتبار دریافت می کند. 
روش دیگر به این صورت است که خود شخص با 
روش های هوشمند و به کمک ردپاهای دیجیتال 
در اکوسیستم تجارت الکترونیک، در لحظه خرید 
اعتبارسنجی می شود و اعتبار دریافت می کند.«

کمک به برنامه ریزی بهتر و مدیریت سبک زندگی 
و بهبود رتبه اعتباری مشتریان راه اندازی و اجرایی 
کرده اســت. بــه  ایــن  ترتیب عــالوه بر یــک اعتبار 
کوتاه مدت، فرصتی برای ساخت پیشینه اعتباری 

مدیریت مالی و رتبه اعتباری در 

دیجی پــی  فــروش  و  بازاریابــی  معــاون 
 شــرایطی ایجــاد می کنــد کــه 
خانواده هــا بهتــر بتواننــد تا انتهــای مــاه نیازهای 
ضروری و حتی پیش بینی نشده خود را مدیریت 
کننــد و هم زمــان بســتری فراهــم می کند کــه فرد 
به واسطه مدیریت منابع مالی و با خوش حسابی 
رتبه اعتباری خود را افزایش دهد و با پشتوانه آن 
بتوانــد ســرویس های اعتباری بیشــتری دریافت 
کند.« عطا آبادی در انتها می افزاید: »در دیجی پی 
 می دهیم: 
یک روش با همــکاری ســازمان ها و بــرای کارکنان 
Secured
می گوییم. در ایــن روش هر کارمند بــه میزانی که 
سازمانش مشخص کند، اعتبار دریافت می کند. 
روش دیگر به این صورت است که خود شخص با 
روش های هوشمند و به کمک ردپاهای دیجیتال 
در اکوسیستم تجارت الکترونیک، در لحظه خرید 
اعتبارسنجی می شود و اعتبار دریافت می کند.«
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گپی با رئیس اداره فناوری های نوین فام درباره خدمات اپلیکیشن این شرکت

همه آنچه فام انجام می دهد
اپلیکیشــن فــام یکــی از اپلیکیشــن های فعــال در حــوزه 
خدمات بانکی اســت که در سه نســخه اندروید، آی او اس 
و وب موجود اســت و می توانید با آن از تراکنش های بانکی 
گرفته تا استعالم بیمه، سهام عدالت، ثبت چک صیادی 
و… را انجــام دهیــد. البتــه این اپلیکیشــن متمایز از ســایر 
اپلیکیشــن های پرداخت، اولین اپلیکیشــن ایرانی مبتنی 
بر هوش مصنوعی است و فقط به خدمات بانکی محدود 
نمی شود و در سایر زمینه ها چون بیمه، بورس، سالمت و… 
نیز خدمات  دهی دارد. برای آشــنایی بیشــتر با اپلیکیشن 
فام کــه یکــی از محصــوالت شــرکت تجــارت الکترونیک و 
فناوری اطالعات ملل است و نیز آگاهی از جزئیات خدمات 
ارائه شــده در این اپلیکیشــن به گفت وگو با مهدی طالب، 

رئیس اداره فناوری های نوین این شرکت نشستیم.
او در گفت وگــو بــا »راه پرداخــت« ابتدا به معرفی شــرکت 
تجــارت الکترونیــک و فنــاوری اطالعــات ملــل پرداخــت و 
گفت: »این شرکت در زمینه انواع فناوری های مالی فعالیت 
می کنــد و محصــوالت و خدماتی کــه در حال حاضــر ارائه 
می دهد شــامل ســامانه پرداخت یــاری، ســامانه متابانک 
)نئوبانک(، سامانه مبارزه با پول شویی، سامانه نوبت دهی 
بهنمــا، همراه بانــک ملــل، اینترنت بانــک ملــل، ســامانه 
استعالمات حاکمیتی فام، سامانه سوئیچ پرداخت، سامانه 
متمرکــز اداری، ســامانه دیتامیــت و خدمــات دیتاســنتر 

است.«
 طالــب بــا بیــان اینکــه اپلیکیشــن فــام نیــز یکــی دیگــر از 
محصوالت شــرکت تجارت الکترونیک اســت، درباره این 
اپلیکیشــن توضیح داد: »اولین نســخه از اپلیکیشــن فام 
اردیبهشت سال ۱۳۹۸ فعال شد که ابتدا به عنوان رمزساز 
)یک ابزار نرم افزاری یا ســخت افزاری است که می تواند در 
بازه های زمانی معیــن رمزهای یک بار مصــرف تولید کند.( 
مؤسســه اعتباری ملــل )پویانگار ملــل( بود و به مــرور زمان 
سایر امکانات پرداختی از جمله کارت به کارت، خرید شارژ، 

پرداخت قبوض و… به آن اضافه شد.«

 فام چه کاری انجام می دهد؟
او ادامــه داد: »در حاضــر می توانیــد امکانــات متنوعــی از 
ثبت چک صیادی گرفته تا صدور انواع بیمه نامه را در فام 

انجام دهیــد. البته تمامــی تراکنش های بانکی نیــز در این 
اپلیکیشن انجام می شود و در این زمینه انحصاری نداریم، 
بلکه بــا ۲۳ بانک بــرای انتقال وجــه از مبدأ قــرارداد داریم. 
ثبت نام در سجام، استعالم سهام عدالت، دریافت شماره 
شــبا و خدمات خودرویی از دیگر خدماتی است که فام به 

کاربران خود ارائه می دهد.«
 رئیس اداره فناوری های نوین شــرکت تجــارت الکترونیک 
و فنــاوری اطالعــات ملــل افــزود: »خدمــات خودرویــی در 
اپلیکیشــن فام بــه زودی تکمیل می شــود و بــه آن خدمات 
پرداخت جرایم و عوارض آزادراهی و  … اضافه خواهد شد. 
سالمت بدون مرز نیز از دیگر خدماتی است که در فام ارائه 
می شــود که از طریق آن، امــکان ویزیت و دریافــت نوبت از 
پزشک برای کاربر فراهم می شود. عالوه بر این، در فام پیام 
اعالن تمامی تراکنش های حســاب های مؤسسه اعتباری 

ملل برای مشتریان ارسال می شود.«

 خدمت درخواست وجه در فام
طالب درباره خدمــت جدیدی کــه در فام ارائه می شــود و 
کامالً برعکس انتقال وجه است، گفت: »امکانی که اخیراً 
در فام اضافه شده، درخواست وجه است؛ این خدمت به 
این صورت است که اگر فردی از فرد دیگری پول بخواهد، 
می تواند درخواست خود را در فام برای شخص مبدأ ثبت 
کند و به صاحب کارت اطالع داده می شود که باید مبلغی 
را به  حســاب مربوطــه پرداخت کنــد. البته فرد مــورد نظر 

می تواند این درخواست را به دالیل مختلف رد کند.«
او ادامــه داد: »خدمــت دیگری کــه در فام ارائه می شــود، 
ســرویس متابانــک اســت. متابانــک ســامانه نئوبانــک 
مؤسسه اعتباری ملل است که به زودی امکانات بسیاری 
به آن اضافه خواهد شــد. در حال حاضر در این ســامانه، 
احراز هویت غیرحضــوری و افتتاح حســاب آنالین وجود 
دارد که روند آن به این صورت اســت که پس از وارد کردن 
اطالعــات هویتــی متقاضــی از کــد ملــی گرفتــه تا شــماره 
موبایــل و تأیید ایــن اطالعات، با درخواســت اپلیکیشــن 
از مشتری مبنی بر ارســال عکس و ویدئو از خود، تصویر 
او با کارت ملی و ســایر مدارک مبتنی بــر هوش مصنوعی 
مطابقت داده می شود که در صورت تأیید نهایی، حساب 

بانکی برای این افراد افتتاح خواهد شد.«
رئیس اداره فناوری های نوین شــرکت تجارت الکترونیک 
و فنــاوری اطالعات ملــل، هدف اصلــی فام به عنــوان یک 
اپلیکیشن فعال در حوزه خدمات بانکی را تبدیل شدن به 
یک مگااپ دانســت و گفت: »مبتنی بر هوش مصنوعی 
بــودن ویژگــی منحصربه فــرد فام اســت کــه آن را از ســایر 
اپلیکیشــن های فعــال در حــوزه خدمــات بانکــی متمایــز 
می کنــد زیــرا فــام اولیــن اپلیکیشــن پرداخــت مبتنــی بر 
هــوش مصنوعی اســت که به صــورت صوتــی و دوطرفه از 
ســؤال های روزمــره دربــاره هواشناســی گرفتــه تا مســائل 
بانکی را بــا هر نــوع ادبیاتی کــه کاربر بــا آن راحت باشــد، 

پاسخ می دهد.«

 شناسایی تراکنش های مشکوک با هوش 
مصنوعی فام

طالــب ادامــه داد: »عالوه بــر اینکه در حــال بهبــود رفتار 
این هوش مصنوعــی و دقیق کــردن رفتار آن هســتیم، دو 
امکان دیگر بــه آن اضافه خواهیــم کرد. یکــی از امکانات 
که برای هــوش مصنوعی فــام در نظر گرفته ایم این اســت 
که رفتارهــای عجیب وغریــب و تراکنش های مشــکوک را 
شناســایی کند و مانع از رخ  دادن آنها شــود. ارائه توصیه 
و پیشــنهادهایی برای انجام یــک رفتار ثابــت در یک بازه 
مشخص نیز دومین امکان جدیدی است که برای هوش 

مصنوعی اضافه خواهد شد.«
 او با بیان اینکه تالش ما بر این اســت کــه در فام تجربه 
کاربری خوبی را فراهم کنیــم، گفت: »در حال حاضر در 
این اپلیکیشــن می توانید زیر ۱۰ ثانیه به صورت دســتی 
یا گفتاری خرید شــارژ انجــام دهید. همچنیــن، از آنجا 
که دریافت رمز پویا برای نابینایان مشــکل است و زمان 
می برد تا این افراد بتوانند در زمان تعیین شده رمز را وارد 
کنند، این امــکان در فام وجود دارد تا ایــن رمز برای آنها 
هم خوانده شــده و هم به صــورت خودکار اعمال شــود. 
همچنیــن تمامــی امکانــات نرم افــزار فــام از اســتاندارد 
دســترس پذیری روشــندالن پشــتیبانی می کنــد که این 
اســتاندارد موجب می شــود هموطنان نابینــا بتوانند از 

امکانات فام استفاده کنند.«
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با همکاری عصر امین 
و دانشگاه تهران برگزار 

می شود

 دوره آموزشی 
DBA  فین تک

درنتیجــه همــکاری عصــر امیــن بانــک 
کارآفریــن و دانشــکده تجــارت و مالیــه 
دانشــگاه تهــران، اولیــن دوره آموزشــی 

DBA فین تک برگزار می شود.
مراســم رونمایــی ایــن دوره بــا حضــور 
هاشــم آقــازاده، ریاســت دانشــکده 
تجــارت و مالیه دانشــگاه تهران؛ ســید 
شــرکت  مدیرعامــل  امامــی،  صابــر 
عصر امیــن کارآفرین؛ نســیم عشــقی، 
مدیــر تحقیــق بــازار شــرکت عصــر 
امیــن کارآفریــن؛ رزا هندیجانــی، مدیر 
آموزش هــای آزاد دانشــکده تجــارت و 
مالیــه؛ رضا قربانــی، رئیس کمیســیون 
فین تــک نصــر تهــران و اســاتید دوره 
برگــزار شــد.  بــه گفتــه صابــر امامــی، 
مالــی  فناوری هــای  تحــوالت حــوزه 
روزبــه روز بیشــتر می شــود و نیازهــای 
بــازار افزایش پیــدا می کند. ایــن نیاز ها 
با فناوری قابل  رفع  هســتند، اما دانش 
مورد نیاز این فناور ی ها در دانشــگاه ها 
وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل وجــود 
الزامــی  تکمیلــی  دوره هــای  چنیــن 
اســت. دارا بودن مــدرک کارشناســی و 
هشــت ســال ســابقه کار منوط به ارائه 
ســوابق بیمه رســمی و دارا بودن مدرک 
کارشناسی ارشــد و حداقل چهار سال 
ســابقه کار منوط بــه ارائه ســوابق بیمه 
رســمی از شــرایط ثبت نام در ایــن دوره 
هســتند. دانش آموختــگان رشــته های 
مدیریــت بازرگانــی، MBA  و علــوم 
اقتصادی به  جای هشــت و چهار سال 
ســابقه بــه پنــج و دو ســال ســابقه نیــاز 
دارند.   به گفته هاشــم آقــازاده، دی ماه 
سال گذشته دانشــکده تجارت و مالیه 
با شعار نسل جدید راه اندازی شد. این 
دانشــکده آموزش، پژوهش و فناوری را 
سه اصل مهم قرار داده و به هر کدام به 
یک اندازه اولویت می دهد. به روز بودن، 
کاربردی کار کردن و ارتباطات بین الملل 

از اولویت های این دانشکده است.

فناوری اطالعات ملل است و نیز آگاهی از جزئیات خدمات 
ارائه شــده در این اپلیکیشــن به گفت وگو با مهدی طالب، 

رئیس اداره فناوری های نوین این شرکت نشستیم.
او در گفت وگــو بــا »راه پرداخــت« ابتدا به معرفی شــرکت 
تجــارت الکترونیــک و فنــاوری اطالعــات ملــل پرداخــت و 
گفت: »این شرکت در زمینه انواع فناوری های مالی فعالیت 
می کنــد و محصــوالت و خدماتی کــه در حال حاضــر ارائه 
می دهد شــامل ســامانه پرداخت یــاری، ســامانه متابانک 
)نئوبانک(، سامانه مبارزه با پول شویی، سامانه نوبت دهی 
بهنمــا، همراه بانــک ملــل، اینترنت بانــک ملــل، ســامانه 
استعالمات حاکمیتی فام، سامانه سوئیچ پرداخت، سامانه 
متمرکــز اداری، ســامانه دیتامیــت و خدمــات دیتاســنتر 

است.«
 طالــب بــا بیــان اینکــه اپلیکیشــن فــام نیــز یکــی دیگــر از 
محصوالت شــرکت تجارت الکترونیک اســت، درباره این 
اپلیکیشــن توضیح داد: »اولین نســخه از اپلیکیشــن فام 

اردیبهشت سال 
)یک ابزار نرم افزاری یا ســخت افزاری است که می تواند در 
بازه های زمانی معیــن رمزهای یک بار مصــرف تولید کند.( 
مؤسســه اعتباری ملــل )پویانگار ملــل( بود و به مــرور زمان 
سایر امکانات پرداختی از جمله کارت به کارت، خرید شارژ، 

پرداخت قبوض و… به آن اضافه شد.«

 فام چه کاری انجام می دهد؟
او ادامــه داد: »در حاضــر می توانیــد امکانــات متنوعــی از 
ثبت چک صیادی گرفته تا صدور انواع بیمه نامه را در فام 
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جلسه هم اندیشی فعاالن کســب وکارهای حوزه تبادل 
رمزارز با کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس 

شورای اسالمی برگزار شد.
در ایــن جلســه که بــه میزبانــی مجتبــی توانگــر، رئیس 
کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و بــا حضور عبدالرضا 
مصــری، نایب رئیــس مجلــس شــورای اســالمی برگــزار 
شــد، کارآفرینان و فعاالن اکوسیستم رمزارز و بالکچین 
کشــور، نمایندگان انجمــن فین تک، انجمــن بالکچین، 
کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهــران و مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی 
درخصوص آخریــن الزامات حوزه تنظیم گــری این فضا 
ازجمله الزاماتی که اخیراً پلیس فتا تدوین کرده به بحث 

و گفت وگو پرداختند.

 مجلس از نوآوری حمایت می کند
نایب رئیــس مجلس شــورای اســالمی در این جلســه با 
تأکید بر حمایت نمایندگان خانه ملت از کسب وکارهای 
حوزه نوآوری و فناوری، توجه هم زمان به توســعه و رشد 
کسب وکارهای نوآور، حقوق مردم و کاربران و دغدغه ها 
و مسئولیت حاکمیت را رویکردی مناسب برای مواجهه 
با حوزه های جدید کسب وکاری عنوان کرد. او از فعاالن 
کســب وکارهای رمــزارزی خواســت بــا چنیــن رویکردی 
مطالبــات تنظیم گــری در حــوزه فعالیت شــان را دنبــال 

کنند.
مصــری بــا تأکیــد بــر اینکــه نبایــد فرصــت  پیشــتازی 

در فناوری هــا و حوزه هــای جدیــد کســب وکاری را بــا 
قانون گذاری سختگیرانه یا مقررات گذاری سهل انگارانه 
که منافع مردم را به خطر می اندازد از دســت داد، توجه 
بــه حقــوق مــردم و آگاهی بخشــی دربــاره خســارت ها و 
تهدیدهای احتمالی که در حوزه های مالی هم به اعتماد 
عمومی آسیب می رساند و هم منابع بیت المال را دچار 
چالش می کنــد، پیش نیــاز تنظیم گــری در ایــن حوزه ها 
دانست. او به کارآفرینان و فعاالن این حوزه توصیه کرد 
قانون گــذاران را با در نظر گرفتن ایــن دغدغه ها همراهی 

کنند.
نایب رئیس مجلس بعد از شنیدن مهم ترین دغدغه ها 
و موانــع فعلــی تنظیم گــری حــوزه رمــزارز و بالکچیــن به 
کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتــال مجلس توصیه 
کــرد بــا همراهــی اکوسیســتم کســب وکاری ایــن حــوزه 
و ســایر مراجــع تصمیم گیــر، از فرصــت تدویــن برنامــه 
هفتم توســعه برای تنظیم گــری حوزه رمزارز اســتفاده و 

پیشنهادهایی را در این رابطه آماده کنند.

 صنف و کســب وکارها خود را برای برنامه 
هفتم آماده می کنند

مجتبــی توانگــر، رئیــس کمیتــه دانش بنیــان و اقتصاد 
دیجیتال مجلس هم با استقبال از این پیشنهاد تأکید 
کــرد کمیســیون اقتصــادی و کمیتــه اقتصــاد دیجیتال 
مجلس پیگیری الزم را در این زمینه انجام خواهند داد. 
توانگر گفت: »این کمیسیون به این منظور جلساتی را 

با همکاری فعــاالن و نهادهــای صنفی حــوزه فین تک و 
بالکچین، بانک مرکزی، وزارت صمــت، وزارت اقتصاد، 

ستاد رمزارزش ها و... ترتیب خواهد داد.«
وی افزود: »اصلی ترین پیشران توســعه در ایران آینده، 
فناوری اطالعات، اقتصاد دیجیتال و صنعت بال کچین 
و رمزارز است که اکنون این مزیت ها به صورت سرریز در 

کشورهای همسایه عملیاتی شده است.«
 توانگــر ادامــه داد: »متأســفانه رویکــرد برخــی نهادهــا 
و تصمیم گیــران در ســال های اخیر بــه  گونه ای بــوده که 
به جــای تســهیل توســعه فناوری هــای مالی، یا فشــار و 
محدودیت ایجــاد کرده  اند یا خــود وارد رقابت با فعاالن 
این حوزه شده اند و نتیجه این امر را می توان در لطمه به 

رشد کشور در این عرصه دید.«

 گالیه از پلیس فتا
در این جلســه مدیران کســب وکارهای مختلف ازجمله 
ســکوهای تبادل رمزارز و کســب وکارهای پرداخت یاری 
مهم تریــن چالش های الزاماتــی که اخیراً توســط پلیس 
فتا برای صرافی هــای رمزارز تدوین شــده را برشــمردند. 
آنهــا تأکیــد کردنــد قانون گذاری هایــی از ایــن دســت به 
مــرگ کســب وکارهای نــوآور و دانش بنیــان ایــن حــوزه 
منجر خواهد شد. موضوعی که به گفته آنها نتیجه اش 
سوق دادن کاربران ایرانی به ســوی صرافی های خارجی 
و از دســت رفتن فرصت های کارآفرینی و اشــتغال زایی 

شرکت های داخلی خواهد بود.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه با فعاالن حوزه رمزارز و بالکچین عنوان کرد

 برنامه هفتم توسعه
 فرصت مناسبی برای قانون گذاری رمزارزها

اندونزی صرافی ملی 
کریپتو راه اندازی می کند

 اقدام تازه اندونزی 
در بازار رمزارزها

بر اســاس گزارش هــا، اندونزی بــه  عنوان 
بخشــی از اصالحــات مقــررات کریپتــو 
در ســال ۲۰۲۳، یــک صرافی رمــزارز ملی 
راه انــدازی خواهــد کرد. ایــن پلتفــرم قرار 
اســت قبــل از انتقــال قــدرت رگوالتوری، 
از آژانــس تنظیــم مقــررات معامــالت 
آتی کاال در اندونزی به مرجع اوراق بهادار 

راه اندازی شود.
چهــارم ژانویــه، رئیــس آژانــس تنظیــم 
مقــررات معامــالت آتــی کاال در اندونزی، 
دیدیــد نوردیاتموکو اظهار داشــت که در 
سال جاری باید یک صرافی کریپتوی ملی 
در این کشــور راه اندازی شــود. ایــن اقدام 
در حقیقــت بخشــی از اصالحــات مالی 
گسترده تری است که از نوامبر سال ۲۰۲۲ 

در اندونزی آغاز شده است.
بر اســاس ایــن اصالحــات، طی دو ســال 
آینده نظارت بر صنعت کریپتو، از آژانس  
صرفاً متمرکــز بــر کاالی  تنظیــم مقررات 
معامالت آتی کاال در اندونزی گرفته شده 
و در اختیــار اداره خدمات مالــی اندونزی 

قرار خواهد گرفت.
 الیحــه توســعه و تقویــت بخــش مالــی 
)P۲SK( اندونــزی، در ۱۵ دســامبر ســال 
۲۰۲۲ توســط مجلــس نماینــدگان ایــن 
کشــور بــه تصویب رســیده تــا بــه مرجع 
قانونــی اولیــه در بخــش خدمــات مالــی 
تبدیل شــود. ســامینتو ساستروســویتو، 
رئیس بخــش مالــی و مدیریت ریســک 
وزارت دارایــی ملــی در توضیــح انتقــال 
اختیــارات از آژانــس تنظیــم مقــررات 
معامــالت آتــی کاال در اندونــزی بــه اداره 
خدمــات مالــی ایــن کشــور کــه توســط 
ایــن الیحــه تثبیــت شــده، مدعــی شــد: 
»دارایی هــای کریپتــو در حقیقــت از کاال 
به ابزارهای ســرمایه گذاری و مالی تبدیل 
شــده اند و بنابراین بایــد بر مبنایــی برابر 
با ســایر ابزارهای مالــی و ســرمایه گذاری 

تنظیم شوند.«
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ویتالیک بوترین، یکی از بنیان گذاران اتریــوم، اخیراً یک 
راه حــل احتمالــی بــرای بزرگ تریــن چالــش اتریــوم ارائه 
داده اســت. او باور دارد احتماالً حفــظ حریم خصوصی 
بتواند مشکل اتریوم را حل کند. بوترین در بیستم ژانویه 

اظهار داشت تمام اطالعاتی که روی بالکچین 
عمومی قــرار می گیرنــد، عمومی می شــوند و 
به راحتی قابل دسترسی هستند؛ پس حفظ 
حریم خصوصی می تواند راه حل این مسئله 
باشــد. او در این راســتا به مفهــوم آدرس های 
مخفی اشاره می کند و می گوید این آدرس ها 
می توانند تراکنش های P2P، انتقال ان اف تی 
و ثبت نام در سرویس ENS اتریوم را ناشناس 

و در نتیجه از کاربران محافظت کند.

 راه حل بوترین چیست؟
بوتریــن در مــورد چگونگی ناشــناس کــردن تراکنش های 
زنجیره ای بیــن دو طرف توضیــح می دهد. ایــن فرایند در 
واقع چنــد مرحلــه دارد. در مرحلــه اول، بــرای کاربری که 
به دنبال دریافت دارایی اســت، یک »کلید خرج کردن« 
تعریف می شود که کاربر باید این کلید را نگه دارد که بعد 
برای ایجاد آدرس متا از آن اســتفاده کند. ســپس آدرس 
متــا بــه فرســتنده ارســال می شــود. فرســتنده می توانــد 
روی ایــن آدرس محاســبات کریپتویی انجــام دهد تا یک 
آدرس مخفی برای گیرنده ایجاد کند. بعد از این مرحله، 
فرســتنده می تواند دارایی هــا را به آدرس مخفــی گیرنده 
منتقل کرده و یک کلید موقت بــرای تأیید آدرس مخفی 
متعلق به گیرنده ایجاد کند. در واقع برای هر تراکنش، یک 

آدرس مخفی جدید ایجاد می شود.
اجازه دهیــد با یک مثــال این فراینــد را با زبان ســاده تری 
توضیــح دهیم. فــرض کنید شــخص »الــف« می خواهد 
از شــخص »ب« مقداری دارایی دیجیتال دریافت کند. 
ابتدا شــخص الف یک آدرس ایجاد می کنــد و آن را برای 
شخص ب می فرستد. شــخص الف می تواند این آدرس 
را مســتقیم بفرســتد یا آن را در ENS ثبت کند. شخص 
ب روی ایــن آدرس یکســری محاســبات کریپتویی انجام 
می دهد تا آن را به یک آدرس مخفی تبدیل کند و مجدداً 
آن را برای شخص الف می فرستد. در این مرحله شخص 
الف دارایی هــا را به این آدرس مخفــی انتقال می دهد که 
شخص ب  می تواند دارایی ها را از این آدرس دریافت کند.
البته بوتریــن می گوید عــالوه بر مکانیســم مخفی کردن 
آدرس ها باید »تبادل کلید دیفی-هلمن« هم اجرا شود تا 
بتوان از قابل مشــاهده نبودن پیوند بین آدرس مخفیانه 

و متاآدرس مطمئن شــد. او می افزاید: »زی کی-اسنارک 
می تواند وجوه را برای پرداخت هزینه های تراکنش منتقل 
کند. هرچند این مورد هم در کوتاه مدت مشکالت خود را 

دارد و هزینه های زیادی را تحمیل می کند.«
زی- فنــاوری  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
از  یکــی   )zk-SNARK( اســنارک  کــی 
الگوریتم هــای اثبــات دانش صفــر و مخفف 
Zero-Knowledge Succinct Non-
 Interactive Argument of Knowledge
بــه معنــی گــواه اثبــات دانــش صفــر اجمالی 
غیرتعاملی اســت. اســنارک از مفهوم دانش 
صفر گرفته شــده که نخســتین بــار در اواخر 
دهه ۱۹۸۰ معرفی شــد. این فنــاوری برای رفع 
مشکل ناشناس ماندن در بالکچین بیت کوین 
به وجود آمده اســت. آدرس هــای مخفی نیز 
مدت هاســت به  عنوان راه حلی برای رسیدگی به مسائل 
حریم خصوصی زنجیره ای معرفی شــده اند. با این  حال 
راه حل هــای بســیار کمــی تاکنون بــه بــازار ارائه شــده اند. 
بوترین معتقد اســت مفهومی کــه از آدرس های مخفی 
در رابطه با مســئله حفظ حریم خصوصی ارائه می شود 
با تعریف اداره کنترل دارایی های خارجی ایاالت متحده 

)OFAC( متفاوت است.
OFAC آدرس هــای مخفــی را تورنادوکــش می نامــد و 
توضیح می دهد: »تورنادوکش می توانــد نقل و انتقاالت 
دارایی هــای قابــل تعویــض اصلــی ماننــد ETH را پنهــان 
کند، اما در مورد دارایی های کمتر شناخته شــده ضعیف 
عمل می کند و به  هیچ  وجه نمی تواند حریم تراکنش های 

ان اف تی ها را حفظ کند.«

 توصیه های بوترین به پروژه های وب 3
بوترین به پروژه های وب ۳ که در حال توسعه راه حل های 
خود هستند، توصیه هایی ارائه می کند. او تأکید می کند: 
»آدرس های مخفــی اصلی امــروزه می توانند به ســرعت 
پیاده سازی شوند و حفاظت از حریم خصوصی کاربر در 
اتریوم را به میــزان قابل توجهی تقویت کننــد. پروژه های 
وب ۳ برای بهره بردن از این آدرس ها باید کمی روی کیف 
پول هــای خودشــان کار کننــد؛ بنابرایــن بــه نظر مــن این 
پروژه ها می توانند برای حفظ حریم خصوصی به سمت 

یک مدل بومی تر چند آدرسی حرکت کنند.«
بوترین می گوید ممکن است نگرانی هایی در مورد قابلیت 
استفاده طوالنی مدت از آدرس های مخفی وجود داشته 

باشد، اما این مشکالت حل شدنی هستند.

بنیان گذار اتریوم معتقد است چالش فعلی اتریوم تنها 
با حفظ حریم خصوصی کاربران قابل حل است؛ راه حل 

خود او برای این موضوع چیست؟

آخرین چالش
اخراج ها و تعدیل نیرو تحت تأثیر شرایط اقتصادی و وضعیت بازار به حوزه اتــــریــــوم

رمزارز رسیده است

شرکت های رمزارزی کوچک می شوند
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تعدیــل نیــرو در شــرکت های چندملیتــی و 
به خصوص آمریکایی به اوج خود رســیده است. 
کارشناســان دلیــل ایــن اتفــاق را سیاســت های 
اقتصــادی دولــت آمریــکا و بحــران پــس از کرونــا 
می داننــد، بحرانی که رکــود و تــورم شــدیدی را به 
کشــورها تحمیل کرده اســت. طی چند ماه اخیر 
افزایــش بیــش از انتظــار تــورم باعــث ناامیــدی 
سهامداران به عقب نشینی بانک مرکزی آمریکا 
نسبت به ادامه سیاســت افزایش نرخ بهره شد. 
عالوه بــر این، جنــگ اوکراین قیمت هــای جهانی 
انرژی و مــواد غذایــی را باالتر برده و قیمــت گاز در 
پمپ بنزین هــای آمریکا در ماه گذشــته بــه رکورد 
بیش از شش دالر در هر گالن رسید. پیش بینی ها 
نشــان می دهــد فــدرال رزرو بــه  احتمــال  زیــاد بــه 
سیاســت افزایــش شــدید نــرخ بهــره خــود ادامه 
خواهد داد و تالش می کند با کاهش تقاضا، روند 
افزایش قیمت ها را کنترل کند و اجازه ندهد تورم 

در اقتصاد این کشور ریشه بدواند.
در این شرایط معموالً افراد به جای سرمایه گذاری 
در بازارهایی با ریسک باال ترجیح می دهند پول و 
سرمایه خود را در بانک ها  نگه دارند یا دارایی های 
کم ریسک تر خریداری کنند. نتیجه این شرایط، 
رکــود و ســقوط بازارهــای ســهام و ارز دیجیتــال 
می شــود و در نهایــت شــرکت ها بــرای محافظت 
و ســرپا نگــه داشــتن کســب وکار خــود و کاهــش 
هزینه ها مجبــور به تعدیل نیرو می شــوند. عالوه 
بر مــواردی که پیش تر گفته شــد، ســقوط قیمت 
بیت کوین و ســایر ارزهای دیجیتال نیز وضعیت 
نامطلوبــی برای فعــاالن صنعــت رمزارز بــه وجود 

آورده است.

 تأثیــر رکــود در بــازار رمزارزهــا بر 
فعاالن حوزه ارز دیجیتال

صرافــی ارز دیجیتــال جمینــی )Gemini( هفته 
گذشــته با اســتناد به پیامــی کــه بــرای کارمندان 
خود ارسال کرد، ۱۰ درصد از کارکنان خود را اخراج 
کــرد. کامــرون وینکلــووس، یکــی از بنیان گــذاران 

و مدیرعامــل ایــن صرافــی در ایــن پیــام گفتــه که 
شــرایط بد اقتصاد کالن و کالهبرداری بی ســابقه 
در صنعت کریپتو، صرافی جمینــای را مجبور به 
کاهش تعــداد کارکنان کرده اســت. این ســومین 
باری است که این صرافی بخشی از کارمندان خود 
را اخراج می کند. جمینای تنها شرکتی نیست که 
تحت تأثیر رکود قیمت رمزارزها قرار گرفته است.

 مــوج تعدیــل  در شــرکت های 
رمزارزی

ConsenSys  یــک شــرکت فنــاوری نرم افــزاری 
بالکچین، مســتقر در نیویورک نیز هفته گذشته 
حدود ۱۱ درصد از کارکنان خــود را اخراج کرد. این 
شرکت در بیانیه ای اعالم کرد این دور از کاهش ها 
در مجمــوع ۹۶ کارمنــد را تحــت تأثیــر قــرار داده 

اســت. جــوزف لوبیــن، بنیان گــذار 
ConsenSys گفــت: »بــازار نزولی 
کنونی مــا بــا یــک محیــط اقتصاد 
کالن بســیار چالش برانگیز ناشــی 
از افزایــش تــورم، عقب ماندگــی 
فعالیت هــای اقتصــادی و افزایش 
ناآرامی هــای ژئوپلیتیکــی هم زمان 
اســت.« همچنیــن بــا ادامــه رکود 
ارزهای دیجیتال، حدود سه هفته 
پیش کوین بیس حــدود ۲۰ درصد 
از نیروی کار خــود را اخراج کرد. این 

شــرکت اعــالم کــرد کــه پلتفــرم مبــادالت ارزهای 
دیجیتال کوین بیس ۹۵۰ کارمند یعنی حدود ۲۰ 
درصد از نیــروی کار خود را به دلیــل ادامه رکود در 
بازار ارزهای دیجیتال و اقتصاد گسترده تر اخراج 
کرده است. این دور جدید از کاهش مشاغل پس 
از اخراج حدود ۱۱۰۰ نفر از این شرکت در ماه ژوئن 
صورت گرفت. کوین بیس پیش از این گفته بود که 
در ماه سپتامبر پس از کاهش نیرو در اوایل سال 
گذشــته، حــدود ۴۷۰۰ کارمند داشــته کــه اکنون 
پس از اخراج های اخیر، آمار تعداد کارمندان این 

صرافی باید حدود ۳۷۰۰ نفر باشد.
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چهرهها
F I G U R E S

با وجود اتفاقات سال های گذشته خستگی رهبران 
کسب وکار دور از انتظار نیست؛ چطور باید با این چالش 

بزرگ مواجه شد؟

درس های استعـفای
یک نخست وزیر

صحبت کرد، کار آســانی نباشد. اما ســعی کنید پنج نفر را 
نام ببرید که بتوانید در زمان سختی با آنها تماس بگیرید و 
صحبت کنید. تالش کنید در مواقعی که به صحبت کردن 
نیاز دارید، با این افراد مالقات کنید یا با آنها تماس بگیرید. 
فراموش نکنید که متخصص و درمانگر نیــز برای کمک به 

شما بسیار مؤثر و حائز اهمیت است. 

حدومرزها را مشخص کنید
واقعیت این اســت که فقــط خودتان مســئول محافظت از 
انرژی تان هســتید. هیچ کــس دیگــری نمی تواند ایــن کار را 
برای شما انجام دهد. اگر یکی از همکاران تان مدام به شما 
زنگ می زنــد و این کار شــما را آزار می دهد، بایــد بدانید این 
شما هستید که باید به او بگویید دارد شما را اذیت می کند. 
این شما هستید که باید آزار و اذیت اطرافیان تان را متوقف 
کنید. آنها نمی توانند بدون اینکه واکنش منفی نشان دهید، 
احساسات شما را تشخیص دهند. مربی والیبال، هیو مک 
کاچئون می گوید: »رفتار شما تعیین کننده رفتار دیگران با 
شماست. ما به مردم یاد می دهیم که چگونه با ما رفتار کنند. 
اگر بدرفتــاری دیدیــد، می توانید تحمل نکنیــد. اگر تحمل 

کردید، پس مجوز را صادر کرده اید.« 

هشدارها را جدی بگیرید
یکی از رهبران تعریف می کند: »فکــر می کردم حالم خوب 
است. من اخبار را می خواندم و از همه چیز آگاه بودم، اما فکر 
نمی کردم روی من تأثیر بگذارد. ســپس یک روز من در یک 
کنفرانس تلفنی با تیمم بودم و ناگهان شــروع به جیغ زدن 

بر سر آنها کردم. کامالً کنترل خود را از دست داده بودم.« 
گفته می شــود که جهان ابتدا زمزمه می کند، سپس فریاد 
می زند. معموالً عالئم هشداردهنده ای وجود دارند که نشان 
می دهند فرسودگی شما آغاز شده است. وقتی این عالیم را 
نادیده بگیرید، بزرگ تر می شوند تا جایی که نادیده گرفتن 

آنها غیرممکن می شود.

اعالمیه اخیر جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند، مبنی 
بر اینکه تا مــاه فوریه از ســمت رهبری کناره گیــری می کند، 
بســیاری از افراد را شــوکه کرد. آردرن به علت اقداماتش در 
طول همه گیری کرونا به عنوان رهبری دلسوز شناخته شده 
و مردم را تحت تأثیر قــرار داده بود. اما او مدام در ســال های 
اخیــر در اظهاراتــش یــک چیــز را تکــرار می کرد؛ خســتگی 
رهبری. آردرن یک رهبر خیلی تنهاســت. برای اولین بار در 
دهه ۱۹۸۰، ارتش ایاالت متحده مفهوم »رهبــری غم« را به 
کار برد. آنها خاطرنشان کردند که رهبر قوی و دلسوز چقدر 
در کاهش اضطراب در شرایط بحرانی نقش مهمی دارد. در 
همین راستا مؤسسه نیروی کار اخیراً گزارشی منتشر و در آن 
قید کرده مدیران تأثیر بیشتری بر سالمت روان افراد نسبت 
به پزشکان یا درمانگران دارند. این تأثیر گاهی حتی به اندازه 
تأثیــر همســر و شــریک زندگی اســت. امــا رهبــران چگونه 

می توانند پرانرژی باقی بمانند؟

برنامه روزانه خود را از نو مرور کنید
ماننــد بســیاری از موقعیت هــا بهتریــن دفــاع در مقابــل 
فرسودگی شغلی، یک حمله خوب است. برای محافظت از 
سالمت روح و جسم باید اقداماتی در پیش گرفت. یکی از 
این اقدامات متعهد شدن به تنظیم مجدد برنامه های روزمره 
است. برخی از کارهایی که روزانه انجام می دهید، منبع انرژی 
شما در طول شبانه روز هستند. این منبع انرژی برای برخی 
افراد خوردن قهوه و برای برخی دیگر تمرین یوگاست. نکته 
کلیدی این است که منبع انرژی خود را فراموش نکنید و هر 

روز آن کار را انجام دهید. 

احساسات خود را بروز دهید
ابــراز نکــردن احساســات و جمع کــردن آنهــا در دل تــان بــر 
سالمت روانی و جسمی، روابط و عملکرد شما تأثیر منفی  
می گذارد. ممکن است برای برخی افراد مانند رهبران، یافتن 
فردی که بتوان بــا او راجع به چالش ها و احساســات روزمره 

مدیرعامل سلزفورس تحت فشار سرمایه گذارانش می خواهد 
اسلک را با نصف ارزشی که خریداری کرده بود واگذار کند

 مارک بنیوف زیر تیغ سرمایه گذاران 

REPORTگزارش

مؤســس و مدیرعامل ســلزفورس، مــارک بنیوف، 
چندین ســرمایه گذار فعال دارد که در سلزفورس 
ســهامدار هســتند و مــدام او را بــه ایجــاد تغییــر 
وا می دارنــد. برخــی معتقدنــد احتمــاالً یکــی از 
این تغییــرات، فروش یــا تفکیک اســلک خواهد 
بود. برخی از تحلیلگران هم می گوینــد این اقدام 
بــه ســلزفورس کمــک می کنــد روی اولویت هــای 
اصلی اش تمرکــز کند؛ هرچند فــروش یا تفکیک 
اسلک، ضرری میلیاردی برای سلزفورس به دنبال 

خواهد داشت. 
جالوریا ریشــی از آربی ســی نیز با ارائه برداشــت 
خود در قالب یک یادداشت، پیشنهاد می دهد: 
»ســلزفورس با فروش یا تفکیک اسلک می تواند 
یکی از بدترین و ناامیدکننده ترین تجربه های خود 

را از بین ببرد.«
جالوریا می نویســد: »ســلزفورس اخیراً به شــدت 
درگیر ساخت و توسعه امپراطوری اش بوده و باید 
به سرعت تمرکز خود را به اولویت های اصلی اش 

برگرداند.« 
اگرچــه جالوریــا می گوید کــه اطالعــات دقیقی از 
برنامه های ســلزفورس ندارد، اما معتقد است در 
صــورت واگذاری اســلک، مول ســافت یــا هیروکو 
نبایــد شــگفت زده شــد. اصــالً بعیــد نیســت که 
واگــذاری ایــن ســه بخــش از گزینه هــای روی میز 
سلزفورس باشد. ادغام سلزفورس با پلتفرم تابلیو 
نیز یک شکســت بــود، اما احتمــال واگــذاری آن 
کمتر از سایر پلتفرم هاست. زیرا فناوری تابلیو در 
برخی از محصوالت کلیدی سلزفورس به کار برده 

شده و واگذاری آن به راحتی ممکن نیست. 

 1۲ میلیــارد دالر در مقابــل ۲۸ 
میلیارد دالر 

با این حال، بر اساس محاسبات جالوریا، تفکیک 
اســلک همچون برداشــتن بــاری ســنگین از روی 

دوش بنیــوف اســت و ســهام ســلزفورس را تــا ۲۷ 
درصــد افزایــش می دهــد. ارزش اســلک در حال 
حاضر بــا توجــه بــه شــرایط پســاکرونا حــدود ۱۲ 
میلیارد دالر است. اگر سلزفورس ۸۰ درصد از این 
تجارت را منحل و ۲۰ درصد از سهام را حفظ کند،  
می توانــد ۹ میلیارد دالر پــول نقد به جیــب بزند. 
جالوریا معتقد اســت ســلزفورس باید از این پول 
برای بازخرید ســهام و کمــک به افزایش ســهام و 

درآمد هر سهم استفاده کند.
با ایــن حال، فــروش اســلک به همیــن راحتی هم 
نیست و مشکالتی در پی خواهد داشت. فروش 
اسلک مانند پنبه کردن رشته های بنیوف است. 
بنیوف ســال ها درگیر تالش و رقابــت تنگاتنگ با 
مایکروسافت بوده و خرید اسلک یکی از اقدامات 
وی در این راه بود. بنیوف کویپ را نیز خرید تا استاد 
مایکروســافت را به چالش بکشد. فروش اسلک 
با ایــن قیمت بــه این معنی اســت که ســلزفورس 
میلیاردها دالر در معامله اولیه خود ضرر خواهد 
کرد. ســلزفورس ۱۸ ماه پیش بیــش از دوبرابر این 
قیمت )۲۷.۷ میلیــارد دالر( را برای خرید اســلک 

پرداخت. 

 تحــت محاصره ســرمایه گذاران 
فعال 

وقتی می گوییــم بنیوف چنــد ســرمایه گذار فعال 
دارد، فقط به این معنی نیســت که بنیوف حامی 
مالی دارد، بلکه به این معنی است که توسط چند 
سهام دار محاصره شده است. چنانچه سلزفورس 
در مــاه ژانویــه اعــالم کرد کــه یکــی از کرســی های 
هیئت مدیره را به یکی از سرمایه گذاران، میسون 
مورفیت، مدیرعامل و مدیر ارشــد سرمایه گذاری 
ولیواکــت کپیتال اعطــا کــرده اســت. مورفیت در 
ســال ۲۰۱۴ هم پــس از اینکه ولیواکت ســهامدار 
مایکروسافت شد، عضو هیئت مدیره این شرکت 
شد و در نتیجه این اقدام استیو بالمر، مدیرعامل 

مایکروسافت استعفا داد. 
بر اساس گزارش سی ان بی ســی، جف اوبن، یکی 
دیگر از سرمایه گذاران فعال است که در سلزفورس 
موقعیت خوبی دارد. اوبن نیز قبالً در ولیواکت بوده 
و در امور مایکروسافت مشــارکت فعاالنه داشته 
اســت. او در ســال ۲۰۲۰ به ســلزفورس پیوست و 
اکنون بیــش از ۱.۵ میلیون ســهم در این شــرکت 
دارد.  اما شرکت سرمایه گذاری الیوت منیجمنت از 
موارد قبلی بسیار مخوف تر است. بنا بر گزارش ها 
ارزش ســهام الیــوت در ســلزفورس چنــد میلیارد 
دالر است. الیوت منیجمنت اعالم کرده به دنبال 
ایجــاد تغییراتــی اســت کــه ارزش ســلزفورس را 

افزایش دهند. 
ســلزفورس  هیئت مدیــره  اعضــای  دیگــر  از 
می تــوان بــه آرنولــد دونالــد، مدیرعامــل ســابق 
کارنیوال کورپوریشن و ســاچین مهرا، مدیر مالی 

مسترکارت اشاره کرد. 
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چهرهها
F I G U R E S

ایــن روزها یک فنــاوری جدید بــه  نــام ChatGPT در فضای 
مجازی و به  طور مشــخص در توئیتر به شــدت مــورد توجه 
واقع شــده اســت. این فناوری باعث شــده گــوگل تمام تیم 
هوش مصنوعی خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد، ایالن 
ماسک آن را ترسناک دانســته و مایکروسافت گفته عالوه 
بر یک میلیارد دالری که پیش از این به شرکت صاحب این 
فناوری پرداخته بود، ۱۰ میلیارد دالر دیگر نیز برای آن تزریق 
خواهد کرد. نیویورک تایمز هم این ربات را بهترین ربات چت 

مصنوعــی کــه تاکنــون اختــراع 
شده، دانسته است.

 چــت جی پی تــی چیســت کــه 
مــردم این قــدر از آن صحبــت 
می کنند و چه تأثیری روی آینده 
  ChatGPT ما خواهد داشــت؟
 Chat Generative مخفــف
 Pre-trained Transformer
اســت. ایــن کلمه بــه یــک ربات 
اشــاره دارد که در نوامبر امسال 
راه انــدازی شــده و در واقــع مثل 
یک انسان با شما چت می کند.

مــورد  اســتارتاپ 
حمایت مایکروسافت

محصــول  ربــات  ایــن 
شــرکت OpenAI اســت کــه یــک آزمایشــگاه تحقیقاتــی 
در زمینــه هــوش مصنوعــی اســت و در اواخــر ســال ۲۰۱۵ 
در سانفرانسیســکو تأســیس شــده اســت. ایــن شــرکت 
توسط چند شــخص تأســیس شــده، ولی در ســال ۲۰۱۹ از 
مایکروسافت کمکی به میزان یک میلیارد دالر دریافت کرده 
و به  تازگی نیز گفته شده که مایکروسافت می خواهد در آن ۱۰ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری کند. این در حالی است که پس از 
انتشار چت جی پی تی و بدون در نظر گرفتن توجه رسانه ای 
که در این مدت به این شرکت شده، این شرکت ۲۹ میلیارد 

دالر ارزش داشته است.
اطالعات ورودی این ربات از ســه مســیر تأمین شده است: 
نخست برخی از مربیان انســانی که مکالماتی با این ربات 
داشتند و پاسخ هایی که ربات می داد را رتبه بندی می کردند 
و سعی در بهینه کردن پاسخ ها داشتند. دوم، برخی عملیات  
محاســباتی که به  طور خــاص با همــکاری مایکروســافت و 
زیر ســاخت ابررایانــه ایــن شــرکت یعنــی Azure به دســت 
آمده و ســوم، جمع آوری داده از کاربــران. کاربران مجازند به 
پاسخ هایی که از ChatGPT دریافت می کنند رأی مثبت یا 
منفی بدهند و همچنین می توانند متنی را هم ارسال کنند 

که در واقع نوعی نظر مشروح در خصوص آن پاسخ است.

فقط یک ربات سخنگو؟
تا اینجای کار ما با نوعی ربات روبه رو هستیم که می تواند با 
ما گفت وگو کند، ولی واقعیت این است که چت جی پی تی 
چیزی فراتر از این حرف هاست. این هوش مصنوعی توانایی 
اصــالح کدهــای برنامه هــای کامپیوتــری را دارد. همچنیــن 
قابلیت ســاخت موســیقی، فیلم و حتــی نوشــتن مقاالت 
دانشــجویی و دانش آمــوزی و نیــز توانایــی پاســخ دادن بــه 
سؤاالت آزمون ها، نوشتن شــعر و متن آهنگ ها و بسیاری 
از کاربردهای دیگــر را دارد. برای 
مثال شــما می توانیــد توصیفی 
از وقایــع خشــونت بار میــدان 
تیان آن مــن یــا شــعری دربــاره 
قربانیان آن سرکوب دولت چین 
یــا حتــی یــک فیلمنامــه در این 
خصوص بخواهید و از این ربات 
هوش مصنوعی تحویل بگیرید. 
این ربــات می توانــد حتی برخی 
مفروضــات خــالف واقــع را نیــز 
در نظر بگیرد. مثــالً می تواند به 
این ســؤال پاســخ دهد کــه »اگر 
کریستف کلمب در ســال ۲۰۱۵ 
به قــاره آمریکا وارد می شــد چه 
می دید؟« همچنین ایــن ربات، 
برخالف ربات های دیگر، سخنان 
پیشینی که یک کاربر به او گفته باشد را هم به  خاطر می آورد 
و به ایــن ترتیب می تواند نوعی مشــاور یا روانکاو هم باشــد 

چون مشکالت قبلی شما را به  خاطر می آورد.

باگ های هوش مصنوعی
نکته جالب توجه این است که این نرم افزار می تواند از تولید 
خروجی هــای توهین آمیز جلوگیری کند و درخواســت های 
نژادپرســتانه یا جنســیتی را نادیده بگیرد، امــا این موضوع 
باگ هایی هم دارد. مثالً این ربات دست کم در یک مورد، یک 
آهنگ رپ نوشته که در آن گفته می شد زنان و دانشمندان 
رنگین پوســت نســبت به دانشمندان سفیدپوســت و مرد 
پست تر هستند یا در یک مقاله ضمن اینکه به اردوگاه های 
کار اجباری هیتلر اشــاره کــرده، به خدمات او مثل ســاخت 
بزرگراه ها نیز اشــاره کرده اســت. در موردی دیگر افراد موفق 
شــدند بــا فریــب دادن ایــن ربــات، دســتورالعمل ســاخت 
کوکتل مولوتف یا بمب هســته ای را از آن بگیرند. در همین 
زمینه تحقیقات مجله تایم نشان می دهد این شرکت برای 
ایمن کردن خود در برابر محتواهای سمی از کارگران کنیایی با 
درآمد کمتر از دو دالر در ساعت استفاده می کند و خود این 

موضوع باعث انتقادات جدی به این شرکت شده است.

سرمایه گذاری مایکروسافت در حوزه هوش مصنوعی 
واقعاً جواب داده است؟ از  ChatGPT چه می دانیم؟

چت کردن با 
شبه انسان!

 OpenAI در سال 
20۱9 از مایکروسافت 
کمکی یک میلیارد 
دالری دریافت کرده 
و به  تازگی نیز گفته 
شد مایکروسافت 

می خواهد ۱0 میلیارد 
دالر دیگر در آن 

سرمایه گذاری کند
�شریه رمزارز از رســانه های ز�رمجموعه کارخانه نوآوری 
رســانه راه کار شــماره جدید خود را م��شــر کرد. شــماره 
جدید رمزارز کــه با گرافیک و محتــوای متفاوتی از چهل 
شماره ق�ل م��شر شده، در گفت وگوها،  گزارش ها 
و یادداشــت های مخ�لــف، مروری دا�ــته �ــر کارنامه 
ســال ۲۰۲۲ میالدی در حوزه رمزارزها و ال�ته درس ها�ی 
که می تــوان از ا�ن ســال �ــرای تع��ــن ا�ــترا�ژی های 
کسب وکاری یا سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۳ گرفت.

رمــزارز شــماره ۴۱ در ۶۴ صفحه م��شــر شــده و از طر�ق 
سایت ramzarz.karanagweekly.ir یا فروشگاه 

راه �رداخت قا�ل تهیه است.

رمزارز٤١
منتشر شد
رمزارز٤١
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»پاســکال« یــک اســتارتاپ محاســبات کوانتومــی و 
مستقر در پاریس اســت که اخیراً توانســته در دور دوم 
تأمین مالی خود ۱۰۰ میلیون یورو جذب کند. این سازنده 
پردازنده هــای کوانتومــی می خواهــد از ســرمایه جدیــد 
خود بــرای تحقیق و توســعه بیشــتر در جهت ســاخت 
یــک کامپیوتــر کوانتومــی هزارکیوبیتــی در کوتاه مدت و 
معماری های مقاوم به خطا در بلندمدت استفاده کند. 
از سال ۲۰۱۹ تاکنون، پاســکال بیش از ۱۲۵ میلیون یورو 

جذب کرده است.
این دور ســرمایه گذاری به رهبری تماســک و مشــارکت 
EIC(، صنــدوق  صنــدوق شــورای نــوآوری اروپــا )
ســرمایه گذاری واعــد )بــازوی ســرمایه گذاری شــرکت 
آرام کو( و پی بی فرانس انجام شد. سرمایه گذاران دیگری 
چون کوانتونیشن، صندوق نوآوری دفاعی، دافنی و انی 

نکست نیز از این دور تأمین مالی حمایت کردند. 

پاسکال از کجا شروع کرد؟
بر اســاس گفته هــای آلــن اســپکت، برنــده جایــزه نوبل 
فیزیک و هم بنیان گذار پاسکال، این استارتاپ در ژوئن 
ســال ۲۰۲۱ در اولیــن دور تأمیــن مالــی خــود توانســت 
۲۵ میلیون یورو جذب کنــد. در آن زمان پاســکال از این 
سرمایه در جهت توسعه پردازنده های کوانتومی آنالوگ 
و دیجیتال، تقویت رویکرد طراحی مشترک برنامه های 

کاربــردی، توســعه QCaaS )محاســبات کوانتومــی 
به عنوان سرویس( و توسعه بین المللی استفاده کرد.

اکنون و پس ۱۸ ماه پاســکال در حال تجربه یک جهش 
بزرگ دیگر اســت. پاســکال این بار توانســته چهاربرابر 
ســری اول ســرمایه جــذب کنــد و تولیــد سیســتم های 
کوانتومی خود را برای نصب در محل توســعه و افزایش 
دهد. این استارتاپ توانسته الگوریتم های اختصاصی 
بــرای مشــتریان در سراســر بازارهــای عمــودی کلیــدی 
ازجمله انرژی، شیمی، خودرو، مراقبت های بهداشتی، 

فناوری سازمانی، امور مالی و دولت توسعه دهد. 

 فرصت های تجاری رایانه های کوانتومی
ژرژ اولیویــه ریمونــد، مدیرعامــل و یکــی از بنیان گــذاران 
پاســکال می گوید: »ما در مســیری روشــن برای ارائه یک 
رایانــه کوانتومی هســتیم. این رایانــه کوانتومــی می تواند 
فرصت های تجاری را به مشتریان نشان دهد. با این جذب 
سرمایه امیدواریم تا سال ۲۰۲۴ به هدف مان برسیم و این 

رایانه را تولید کنیم.«
 ریموند ادامه می دهد: »این دور تأمین مالی تأیید می کند 
کــه فنــاوری اتم هــای خنثــی یــک پلتفــرم برتــر بــرای ارائه 
برنامه هــای کاربــردی کوانتومــی در دنیــای واقعــی اســت 
و مــا خوشــحالیم کــه توانایــی مــا در ایــن زمینــه توســط 

سرمایه گذاران برتر شناسایی شده است.«

 کاربردهای محصول پاسکال در صنایع
فورچــون ۵۰۰ اخیــراً تحقیقاتــی را با بزرگ ترین مؤسســه 
مالی تعاونی جهان، کردیت اگریکول ســی آی بی منتشر 
کرده که نشان می دهد فناوری پاسکال می تواند مشکالت 
پیچیــده بهینه ســازی مالــی را بــا همــان دقــت رایانه های 
کالســیک حل کند. بــی ای اس اف نیــز یک شــرکت بزرگ 
در حوزه شیمی است که در مورد فناوری پاسکال تحقیق 
می کند و می خواهد از فناوری این استارتاپ برای پیش بینی 
الگوهای آب وهوا بهره ببرد. به عالوه، شرکت بی ام دبلیو از 
الگوریتم های پاسکال برای ساده ســازی شبیه سازی های 
پیچیــده ای اســتفاده می کنــد کــه می توانند برای تســت 
تصــادف و توســعه قطعــات و مــواد ســبک تر اســتفاده 
شــوند. افزون بر موارد مذکــور، زیمنس، ایربــاس، ال جی 
الکترونیکــس، جانســون و جانســون و تالــس از دیگــر 

مشتریان پاسکال هستند.
کریســتف ژورچــاک از کوانتونیشــن در مــورد ایــن دور 
ســرمایه گذاری می گویــد: »ما بــه نقطه عطــف جدیدی 
در توســعه پاســکال رســیده ایم و باور داریم این شرکت 
به یــک رهبــر جهانی تبدیــل می شــود. کوانتونیشــن از 
زمانی که از آپتیک جدا شد، حمایت خود را از پاسکال 
آغاز کرد. استارتاپ پاسکال برتری تحقیقات فرانسوی 
و رقابت پذیری اکوسیســتم کوانتومی فرانســه را نشــان 

می دهد.«

برنده جایزه نوبل فیزیک یک استارتاپ محاسبات کوانتومی در پاریس راه 
انداخته که می خواهد ابررایانه های کوانتومی تولید کند

جذب سرمایه 100 میلیون 
یورویی پاسکال

یک شرکت سرمایه گذاری 
خطرپذیر برای یک بخش 

خاص صنعت سالمت 

درباره دایمنشن
در نــگاه اول بــه نظــر می رســد زمــان 
سختی برای ســرمایه گذارهای خطرپذیر 
به خصــوص در صنعــت مراقبت هــای 
بهداشــتی باشــد. بــر اســاس گــزارش 
سی بی اینســایت، ســرمایه گذاری های 
خطرپذیــر در ســال ۲۰۲۲ نســبت بــه 
ســال ۲۰۲۱، ۳۵ درصــد و ســرمایه گذاری  
در حــوزه ســالمت دیجیتــال بیــش از ۵۰ 
درصــد کاهــش یافته اســت. اما شــرکت 
ســرمایه گذاری بیوفارما تا حدی توانسته 
در مقابــل ایــن رونــد ایســتادگی کنــد و 
شــاهد کاهــش ۲۳درصــدی نســبت بــه 
ســال قبــل باشــد.  ولــی بــه  طــور کلــی 
بــه نظــر می رســد ســطح ســرمایه گذاری 
در صنعــت مراقبت هــای بهداشــتی بــه 
ســال ۲۰۱۹ برگشــته اســت. در دوران 
کرونــا ســرمایه گذاری در ایــن حوزه رشــد 
چشــمگیری داشــت، امــا پــس از پایــان 
یافتــن پاندمــی، رونــدی نزولی پیــدا کرده 
اســت. زاویــن دار یکــی از ســرمایه گذاران 
ایــن حــوزه اســتدالل می کند جــای خالی 
شرکتی که برای ســرمایه گذاری بر تقاطع 
فناوری و سالمت آماده باشــد، در فضای 
ســرمایه گذاری خطرپذیر بر مراقبت های 

بهداشتی واقعاً حس می شود.
ادامــه می دهــد: »هیــچ شــرکت  او   
تخصصی که فقــط روی یک حوزه خاص 
ســرمایه گذاری کنــد وجــود نــدارد.«  بــه 
همیــن دلیل اســت کــه دار شــرکت قبلی 
خــود، لوکــس کپیتــال را تــرک کــرد تــا بــه 
همــراه آدام گولبرت و نان لی یک شــرکت 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر جدیــد بــه 
نــام  دایمنشــن ایجــاد کنــد که هــدف آن 
ســرمایه گذاری روی بخــش خاصــی از 

صنعت سالمت دیجیتال است. 
 دایمنشــن یک صنــدوق ســرمایه گذاری 
خطرپذیر اســت کــه روی اســتارتاپ های 
حــوزه ســالمت دیجیتــال کــه در مراحــل 
اولیه قــرار دارنــد ســرمایه گذاری می کند. 
این صندوق در اولین ســال فعالیت خود 
سرمایه گذاری در چهار شرکت پورتفوی را 

آغاز کرده است. 
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ونموف یــک توســعه دهنده و طــراح دوچرخه هــای برقی 
شــهری در آمســتردام اســت کــه اخیــراً بــا یــک معمای 
مالی مواجه و متحمل ضرر شــده اســت. بر اساس آمار 
منتشرشده در یک رســانه حوزه مالی مســتقر در هلند 
یعنی اف دی، قیمــت فروش دوچرخه هــای ونموف کمتر 
از هزینه تولید آنهاست. این مســئله منجر به یک زیان 
۱۱.۹ میلیون یورویی شده که نسبت به ضرر ۶.۷ میلیون 
یورویی این کسب وکار در سال قبل خیلی بیشتر است. 
به زبان ساده، هرچه ونموف دوچرخه بیشتری بفروشد، 

پول بیشتری از دست می دهد.

 مشتری دائم تعمیرگاه ها!
آمــار و ارقامــی کــه اف دی منتشــر کــرده کامالً بــا گزارش 
ونموف در تضاد هســتند. ونموف در اول سپتامبر ۲۰۲۱ 
اعــالم کــرد کــه بودجه ایــن شــرکت از تمــام شــرکت های 
ســازنده دوچرخــه الکتریکــی در جهــان بیشــتر اســت. 
در واقع ونمــوف در تاریخ مذکــور اعالم کرده بــود که ۱۲۸ 
میلیون دالر بودجه دارد. اما واقعیت این است که صرفاً 
برند ونموف از شــرکتش و حســاب و کتاب هــای مالی آن 

بزرگ تر است!
البته عیب دوچرخه های ونمــوف محدود به ناهمخوانی 
هزینه ساخت و فروش آنها نیست، بلکه برند ونموف به 
دالیل دیگری هم زیر ذره بین رفته است. بر اساس گزارش 
اف دی، ایــن دوچرخه هــا بیشــتر از اینکــه در خیابان هــا 
باشــند در تعمیرگاه هــا هســتند. بــر اســاس گفته هــای 
ایــن رســانه مالــی هلنــد، در ســال ۲۰۲۱ هزینــه تعمیر یا 
تعویض قطعات تحــت ضمانت ایــن دوچرخه ها به رقم 
خیره کننده هشت میلیون یورو رســیده است. دانستن 
این موضوع ما را بــه حل معمای مالی ونمــوف نزدیک تر 

می کند. 
امــا نمی تــوان امیــدی بــه بهبــود وضعیــت ونمــوف 
داشــت. زیرا در ســال ۲۰۲۰ که این شرکت ســری جدید 
دوچرخه هــای اس۳ و ایکــس ۳ را روانه بازار کــرد، دقیقاً 

همان مشکالت سری های قبل را می شد در آنها مشاهده 
کرد. برخالف اینکه ونموف قول داده بود عیب ونقص های 
این دو مــدل را برطرف کند و یک سیســتم تولید و توزیع 
فوق العــاده کارآمــد داشــته باشــد، ســری جدیــد اس۳ و 

ایکس ۳ هم دقیقاً همان مشکالت را داشتند. 

 عیب دوچرخه ها چیست؟
مشــکالت ونموف بــه اینجا ختم نمی شــود. بســیاری از 
مشــتریان گــزارش داده انــد که اغلــب دوچرخــه دو هزار 
دالری شــان در حیــن حمل دچــار خرابــی و آســیب های 
گوناگون شده است. دوچرخه های زیادی که به مشتریان 
تحویــل داده می شــوند دارای خط وخــش، چــرخ لــرزان، 
ترمزهای هیدرولیک معیوب و نمایشگر خراب هستند. 
به تمام مواردی که گفته شــد، ضمانت و خدمات پس از 
فروش سه ساله ونموف را هم اضافه کنید. در واقع ونموف 
تا ســه ســال هزینه نگهداری، تعمیــر و ســرقت را به طور 

رایگان بر عهده می گیرد. 
الکس هــرن از گاردیــن در مــورد بنیان گذار ونمــوف، تایز 
کارلیــر می گویــد: »تایــز هنــوز بــرای محصوالتــی انــرژی 
صرف می کند که مشــتریان از آنها راضی نیســتند. این 
محصــوالت مشــتریان را از دوچرخه ســواری پشــیمان 
می کنند. مشــتریان می خواهنــد ونموف به جــای تمرکز 
روی شکل و شمایل چرخ ها، روی خط نهایی تولید و طول 
عمر دوچرخه تمرکز کند. ونموف باید توجه داشته باشد 
رقبای او مثل کوبوی از بلژيک یا امپلر از استونی متوجه 
این نقــاط ضعف شــده اند و مطمئناً ســعی خواهند کرد 

دوچرخه های بهتری بسازند.« 
ونمــوف از جــوالی ســال ۲۰۱۷ توانســته ۱۸۹.۱ میلیــون 
دالر ســرمایه جمــع آوری کنــد و حمایــت شــرکت هایی 
چون بالدرتون کپیتــال، فلیکس کپیتــال، تریپل کپیتال، 
نوروســت ونچــر پارتنــرز، هیل هــاوس کپیتال گــروپ، 
اسلینگزشــات ونچــرز، ســینبون الکترونیکــز و بوکینگ 

دات کام را داشته باشد. 

ونموف هرچه بیشتر می فروشد، بیشتر ضرر می کند

افول دوچرخه ساز 
فاندرز فکتوری و فست وب به استارتاپ های ایتالیا کمک می کنند 

تا شاید اکوسیستم این کشور هم تکانی به خودش بدهد

ایتالیا هم دست به کار شد

REPORTگزارش

می گوینــد راه انــدازی اســتارتاپ در ایتالیــا از 
خاورمیانه هم سخت تر است. هشتمین اقتصاد 
برتر دنیا به هیچ عنوان نتوانسته در دنیای آنالین 
هم پای دیگر کشــورهای اروپایی مانند فرانســه و 
هلند و آلمان حرکت کند. یــک دلیل آن را کمبود 
نیروی جوان استارتاپی می دانند و دلیل دیگرش را 
مافیای اقتصاد سنتی که همیشه در برابر تغییر 
مقاومــت می کنــد. امــا حــاال آمارهــا می گویند با 
توجه به اینکه در سال ۲۰۲۲ مبلغ دو میلیارد یورو 
سرمایه گذاری خطرپذیر به ایتالیا وارد شده، این 
کشور بیش از گذشــته با بازارهای اروپایی رقابت 

می کند.

 اکوسیستم کم رمق ایتالیا
درصد بسیار کمی از اخبار فناوری اروپا 
به استارتاپ ها و اخبار فناوری در ایتالیا اختصاص 
دارد. جولیا گلیفورد در گزارش »۲۱ ســرمایه گذار 
درباره ســرمایه گذاری در استارتاپ های ایتالیایی 
چه می گویند؟« اشاره کرده که صحنۀ استارتاپ 
در ایتالیــا یــک معماســت. وجــود انبوهــی از 
نوآوری ها و استعدادها در چهارمین اقتصاد بزرگ 
اروپا و هشــتمین اقتصاد بزرگ جهان، باید برای 
پرورش یک اکوسیســتم اســتارتاپی کافی باشد، 
اما در عمل این گونه نشده است. ایتالیا اما از این 
نظر کامالً هم خالی از فعالیت و تکاپو نیست. در 
اکوسیستم استارتاپی این کشــور، نام هایی مثل 
اســکاالپی )Scalapay( کــه از فوریــه ســال ۲۰۲۲ 
 )Casavo( نخستین یونیکورن ایتالیا شده، کازاوو
و بندینگ اسپونز )Bending Spoons( به ذهن 
خطور می کنند. در واقع این کشور شتاب دهنده ها 
و پیشــرانه های داخلــی خــودش را دارد، امــا در 
 عین  حال چیزی کم اســت. شــاید الزم است که 
اکوسیســتم اســتارتاپی ایتالیــا اندکــی از نیــروی 
خارجــی اســتفاده کنــد. شــاید هم شــرکت های 
سرمایه گذاری خطرپذیر در شمال اروپا به دنبال 

یک زمینۀ تازه برای رشد و پرورش بوده اند. چرا؟

 ایتالیا به تکاپو افتاده است
هنــری لیــن فاکــس، مدیرعامــل فاندرز 
فکتــوری )Founders Factory( در ایــن رابطــه 
می گوید: »در سال ۲۰۲۲ ایتالیا تالش خود را برای 
کسب جایگاه شایسته ای در میان استارتاپ های 
اروپایــی افزایــش داد. بدین منظور در این کشــور 

ســرمایه گذاری های بیشتری انجام شــد و زمینه 
برای دسترســی به زیرســاخت ها فراهم شد تا به 
نسل جدیدی که استعداد کارآفرینی دارد، کمک 
شــود. احتماالً تفکــری وجــود دارد که بر اســاس 
آن شــرکت فاندرز فکتــوری که در لندن مســتقر 
اســت و شــرکت فســت وب )Fastweb( کــه در 
میــالن مســتقر اســت و مالکیــت آن سوئیســی 
است، در مشــارکت با هم بیش از ۳۰ کسب وکار 
دیجیتالــی نوآورانــه ایتالیایــی و بین المللــی را 
راه اندازی می کنند.« فاندرز فکتوری که دست کم 
سابقه ای هشت ساله دارد، قرار است دسترسی 
این کســب وکارها بــه ســرمایه، شــبکۀ جهانی و 
پشــتیبانی عملیاتــی را فراهــم کنــد. به واســطۀ 
فســت وب نیز کارآفرینان درها را بــه روی فناوری 
و تجارت بــاز می بینند و ارتباط شــان بــا بازارهای 

محلی و بین المللی تسهیل می شود.

 کدام استارتاپ ها
قرار اســت این ســرمایه گذاری مشترک 
روی استارتاپ هایی باشد که در زمینۀ خانه های 
هوشمند، امنیت سایبری، مراقبت های سالمتی 
و... فعالیــت می کننــد. شــتاب  دهنده ای کــه در 
ایــن زمینــه تشــکیل شــده بــه اســتارتاپ های 
کنونی در مراحل پیــش از فعالیت یا همــان ایده 
و مرحلۀ اولیــه کمک خواهد کرد، اما اســتودیوی 
ســرمایه گذاری کــه به ایــن منظــور راه افتــاده قرار 
است استارتاپ های جدیدی را طراحی و راه اندازی 
کند. فابیــو ترویانــی )Fabio Troiani( که یکی از 
بنیانگــذاران و مدیرعامل ســابق گــروه BIP بوده، 
رهبری برنامۀ ابتکار عمل فاندرز فکتوری در ایتالیا 
را در دســت دارد و می گویــد: »در طــول ۳۰ ســال 
کار مشــاوره اغلب با این موضوع برخورد کرده ام 
که چگونه شــرکت های بــزرگ می توانند نــوآوری 
را از اســتارتاپ های کوچــک و فعــال بیاموزنــد. 
تاکنون بیشتر شاهد شکست بوده ام تا موفقیت. 
فرمــول منحصربه فرد فانــدرز فکتوری، ســرعت 
و خالقیــت اســتارتاپی را بــا اســتحکام مدیریتی 
شــرکت های بزرگ ترکیب می کند. این فرمول به 
شــرکت هایی که فاندرز فکتوری راه انــدازی کرده، 
نوآوری و اعتبار می دهد و شرکت های دیگر هم از 
نوآوری و بازگشت سرمایه بهره مند می شوند. این 
ترکیبی منحصربه فرد برای تضمین موفقیت در 

نوآوری است.«
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شرکت ها در سال ۲۰۲۳ 
همچنان در حال تعدیل 

نیرو هستند

سریال اخراج ها 
ادامه دارد

بر اساس داده های سایت ردیابی »لی آفز« 
در اخراج های بخش فناوری هیچ نشانه ای 
از کاهش دیده نمی شــود. در ســال ۲۰۲۳ 
به طور متوســط روزانه حدود ۱۶۰۰ نیروی 
کار اخــراج شــده اند. بــر اســاس داده های 
جمع آوری شده توســط لی آفز، ۹۱ شرکت 
فناوری در سراســر جهان تاکنون ۲۴ هزار 
و ۱۵۱ کارمنــد را تنها ۱۵ روز پس از شــروع 
سال ۲۰۲۳ اخراج کرده اند. در حال حاضر 
تعداد اخراجی ها حــدود ۱۵ درصد از ۱۵۴ 
هــزار و ۲۵۶ کارمنــدی اســت کــه توســط 
بیش از هزار شرکت فناوری در سال ۲۰۲۲ 
اخراج شــدند. در صــدر فهرســت لی آفز، 
آمازون، متا و سلزفورس با حدود ۱۸ هزار، 
۱۱ هــزار و ۸ هزار پرســنل اخراج شــده بین 
نوامبــر ۲۰۲۲ تــا ژانویــه ۲۰۲۳ قــرار دارند. 
در آمازون اخراج کارکنــان در درجه اول بر 
افرادی که در نقش های شرکتی، از جمله 
مشاغل مرتبط با دســتگاه ها، کتاب های 
شرکت و بخش منابع انسانی بودند، تأثیر 
گذاشت. کاهش تعداد کارکنان سلزفورس 
به واحدهــای تجاری »اســلک« و »میول 
سافت« ضربه زد. آمازون و سلزفورس در 
هفته اول ســال اعــالم کردند کــه روی هم 
رفته بیــش از ۲۵ هزار موقعیت شــغلی را 
حذف می کنند. شرکت رسانه ای »ویمیو« 
و شــرکت نرم افزار زنجیره تأمین »فلکس 
پــورت« از دیگــر شــرکت های فنــاوری 
هستند که تعداد پرســنل خود را کاهش 
داده انــد. اخراج نیــروی کار تنها در بخش 
فنــاوری اتفــاق نمی افتــد. هفته گذشــته 
غول بانکی گلدمن ســاکس به دلیل کند 
شدن معامالت، شروع به اخراج سه هزار 
کارمند در سراســر جهان کرد. بلک راک، 
بزرگ ترین شرکت مدیریت دارایی جهان 
نیز برای اولین بار در چهار سال گذشته تا 

۵۰۰ موقعیت شغلی را حذف کرد.

NEWSخبر

مدیرعامل آلفابت با اعالم اخراج ۱۲ هزار کارمند از این شرکت 
می گوید مسئولیت کامل تصمیماتی که شرکت را به اینجا 

رسانده، می پذیرد؛ کارمندان می گویند سیستم های نظارتی 
بهره وری کارمندان به روز شده اند

برادر بزرگ 
مراقب شماست!

همین دلیل اســت که من نســبت بــه توانایی هایمــان برای 
انجام مأموریت، حتی در سخت ترین روزهایمان خوشبین 
هستم. امروز قطعاً یکی از آنهاست.« گوگل، زیرمجموعه 
آلفابت کارمندان شرکت را موظف کرد از آوریل ۲۰۲۲ سه روز 
در هفته به دفتر بازگردند و خط مشی کار از هر کجا موجب 
می شود کارکنان بتوانند به مدت چهار هفته در سال از این 

موقعیت استفاده کنند.

 شرکت های فناور  درگیر مسائل اقتصادی
اخراج ها در آلفابت پس از آن صورت می گیرد که این شرکت 
»بررســی دقیق« کســب وکار خود را انجام داد؛ ضرورتی که 
بسیاری از شرکت های فناوری و رسانه ای خود را با آن درگیر 
می دانند، زیرا اقتصاد پس از سال ها رشد و سرمایه گذاری 
ســریع ، در حال فروپاشــی اســت. آکســیوس گــزارش داده 
که ووکس مدیا نیز روز جمعه دو هفته گذشــته ۷ درصد از 
کارکنان خود را اخراج کرد. این خبر در همان هفته منتشــر 
شد که روزنامه واشنگتن پســت با کاهش درآمد تبلیغاتی 
دست و پنجه نرم می کرد. در روز چهارشنبه دو هفته پیش 
مایکروســافت حدود ۱۰ هزار کارمند خود را یک روز پس از 
برگزاری کنسرت با حضور استینگ در طول مجمع جهانی 
اقتصاد در داووس برکنار کرد.  پیچای در یادداشــت خود از 
کارکنانی که شرکت را ترک می کنند، تشکر کرده و گفته که 
شرکت قصد دارد از آنها در زمانی که به دنبال شغل جدید 
هستند، حمایت کند. او نوشته است: »از شما برای تالش 
سخت برای کمک به مردم متشکریم. کمک های شما بسیار 

ارزشمند بوده است و ما از آنها سپاسگزاریم.«

 دستمزدهای چند صد هزار دالری...
بــه گــزارش اینفورمیشــن، برخــی از ۱۲۰۰۰ کارمنــدی کــه 
اخیراً توســط پیچــای تعدیل شــده اند، افــرادی بــا عملکرد 
باال و دســتمزدهای هفت رقمی بوده اند. مدیــران گوگل که 
نخواستند نام شان فاش شود، به این نشریه گفته اند برخی 
از کسانی که شغل خود را از دســت داده اند، شامل افرادی 
می شوند که نمرات باالیی در عملکرد یا پست های مدیریتی 
دارنــد و بیــن ۵۰۰ هــزار تا یــک میلیــون دالر در ســال درآمد 
دارند. طبق اطالعات ارائه شده توسط وب سایت استخدام 
»ایندید«، متوسط حقوق یک مدیر در کمپانی های فناوری 
در ایــاالت متحــده حــدود ۱۶۵ هــزار دالر در ســال اســت. 
اینسایدر در ژانویه ۲۰۲۲ گزارش داد که چهار مدیر اجرایی 
پس از شــکایت از نرخ دســتمزد و تورم، دســتمزد خود را به 
یک میلیون دالر افزایش دادند و گزینه های سهام بیشتری 
دریافــت کردنــد. پیچــای در ایمیلــی که بــه همــه کارمندان 
ارسال شده، گفته اســت: »ما برای یک واقعیت اقتصادی 
متفاوت از آنچه امروز با آن روبه رو هستیم استخدام شدیم 
و مسئولیت کامل تصمیماتی که ما را به اینجا رساندند، بر 
عهده می گیریم.« یکی از منابع اینسایدر که استخدامش 
در گوگل تأیید شــده، می گوید این شــرکت ماه گذشته یک 
خط مشــی جدید به نام »بازرسی پشــتیبان« ارائه داده که 
عنــوان مؤدبانه ای برای هشــدار در مورد عملکرد شــخصی 
شماست. این منبع به اینسایدر گفته سیستم رتبه بندی 
جدید به معنای صحبت مدیران با کارمندان است و نشانه 
این است که شما باید تکانی به خود بدهید یا به دنبال شغل 
دیگری باشید. یکی از کارمندان می افزاید: »این 
به طور ضمنی نشــان می دهد که شــرکت برای 
ما مانند خانواده است و آنها ما را مانند والدین 
تنبیه می کنند.« به گزارش اینفورمیشن، گوگل 
بــه مدیران گفتــه که در طــول بررســی عملکرد، 
کارمندان بیشتری را در دسته هایی با عملکرد 
پاییــن قــرار دهنــد. کارمنــدی که بــا اینســایدر 
صحبت کرده، گفته است: »این سیستم برای 
افراد جدید تنبیه کننده بود. برخی که فقط سه 
ماه در این شرکت کار کرده بودند، تجربه بازرسی 
پشتیبان را در مورد عدم برآورده کردن تمام انتظارات شرکت 

تجربه کرده بودند.«

ســاندار پیچــای، مدیرعامــل آلفابت چنــد روز پیــش، پس 
از اعــالم اخــراج ۱۲ هزار کارمند، دســتکش مخملــی خود را 
پوشید و به افرادی که هنوز در شرکت هستند، اجازه داد تا 

از خانه کار کنند.
پیچای در یادداشــتی بــه کارمنــدان خود گفته ایــن تعدیل 
نیرو که تقریباً شــامل ۶ درصد از کارکنان شــرکت می شود، 
در بخش های محصول و عملکردهای تجاری آلفابت اتفاق 
خواهد افتاد. او نوشته است: »این به معنای خداحافظی با 
افراد فوق العاده بااستعدادی اســت که برای استخدام آنها 
سخت تالش کردیم و دوست داشتیم با آنها کار کنیم. من 
عمیقاً به خاطر وقوع این اتفاق متأسفم. این واقعیت که این 
تغییرات بر زندگی کارمنــدان گوگل تأثیر می گــذارد، بر من 
سنگینی می کند و من مسئولیت کامل تصمیماتی که ما را 

به اینجا رسانده، می پذیرم.«

 به مأموریت ها پایبندیم
این شــرکت قصد دارد جلســه ای با کارکنان برگزار کند تا به 

سؤاالت شــان پاســخ دهد و اطالعات بیشــتری 
در مورد آینده نزدیک شرکت به آنها ارائه دهد. 
پیچــای در ایــن یادداشــت نوشــته که بــه دلیل 
مأموریــت، محصــوالت و خدمــات شــرکت و 
ســرمایه گذاری هایش در هــوش مصنوعــی، در 
مورد فرصت های موجود برای آلفابت مطمئن 
است. او افزوده است: »تا آن زمان لطفاً مراقب 
خود باشــید، زیرا در حال مواجهه بــا این اخبار 
دشــوار هســتید. اگر به تازگــی روز کاری خــود را 
شــروع می کنید، لطفاً امروز از خانــه کار کنید. 

وقتــی امروز بــه اطراف گــوگل نگاه می کنــم، همــان روحیه و 
انــرژی ای را می بینم که تالش هــای ما را هدایــت می کند. به 

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

از اعــالم اخــراج  موقعیت شغلی را حذف کرد.
پوشید و به افرادی که هنوز در شرکت هستند، اجازه داد تا 

از خانه کار کنند.
پیچای در یادداشــتی بــه کارمنــدان خود گفته ایــن تعدیل 

نیرو که تقریباً شــامل 
در بخش های محصول و عملکردهای تجاری آلفابت اتفاق 
خواهد افتاد. او نوشته است: »این به معنای خداحافظی با 
افراد فوق العاده بااستعدادی اســت که برای استخدام آنها 
سخت تالش کردیم و دوست داشتیم با آنها کار کنیم. من 
عمیقاً به خاطر وقوع این اتفاق متأسفم. این واقعیت که این 
تغییرات بر زندگی کارمنــدان گوگل تأثیر می گــذارد، بر من 
سنگینی می کند و من مسئولیت کامل تصمیماتی که ما را 

به اینجا رسانده، می پذیرم.«
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 بر اساس نظرسنجی های اخیر، بسیاری از مدیران خرده فروشی ها هنوز از ضرورت استفاده
از فناوری برای کارکنان خط مقدم خود آگاه نیستند

درجا زدن در شغل کسالت بار

NEWSخبر

تغییر در آسدا و بیکاری 
کارمندان

 تالشی برای
کاهش هزینه ها

در  عمــده  تغییــر  یــک  از  »آســدا« 
فعالیت هــای فروشــگاهی خــود رونمایی 
کرده که نزدیک به ۳۰۰ موقعیت شغلی را 
در معرض خطر قرار داده و دستمزد بیش 
از ۴۰۰۰ کارگــر شــبانه را کاهــش می دهد. 
این فروشــگاه زنجیره ای بزرگ انگلیســی 
پیشــنهاد داده کــه در ۱۸۴ فروشــگاه 
کوچک تر خود، شیفت های ذخیره سازی 
شــبانه را به روز منتقل کند، بــه طوری که 
کارکنــان محصــوالت مانــدگار در دمــای 
محیــط را بین ســاعت هفــت بعداز ظهر 
تا نیمه شــب و محصوالت منجمد را بین 
ســاعت هفــت صبــح تــا یــک بعداز ظهر 
ذخیره کننــد. ایــن ســوپرمارکت گفته که 
تعداد دقیق مکان های آسیب دیده توسط 
آســدا تأیید نشــده، اما این تغییــر حدود 
۲۱۱ نقش مدیر شیفت شب را در معرض 
خطر قرار می دهــد.  این انتقال همچنین 
بر ۴۱۳۷ کارگر ســاعتی تأثیر می گذارد که 
شــاهد تغییــر الگوهــای شــیفت کاری به 
روز و از دســت دادن حقوق شــیفت شب 
خود خواهند بود. کارگران شــیفت شــب 
بــرای الگوهــای ســاعات کاری خــود حــق 
بیمه دریافــت می کنند که دســتمزد آنها 
حداقــل ۲/۵۲ پونــد در ســاعت افزایــش 
می یابــد. در حالــی کــه مجمــوع حقــوق 
بــر اســاس موقعیت متفــاوت اســت، کار 
در شــیفت روز باعــث می شــود آنهــا این 
افزایــش درآمــد را از دســت بدهنــد. کــن 
تاول، مدیر خرده فروشــی آسدا می گوید: 
»بخش خرده فروشی با ســرعت در حال 
پیشــرفت اســت و بســیار مهم است که 
ترجیحات مشــتری را همراه بــا روش های 
کاری خودمــان تغییــر دهیم تــا اطمینان 
حاصل کنیم که تا حد امکان کارآمد عمل 
می کنیــم.«  ایــن ســوپرمارکت همچنین 
از کاهــش ۲۵ درصــدی ســاعات کاری ۲۳ 
فروشــگاه پســت در فروشــگاه خبــر داد 
و هفــت داروخانــه فروشــگاهی را کــه ۱۴ 
داروساز و ۴۸ کارگر دیگر در آن مشغول به 
کار هستند، تعطیل خواهد کرد. اتحادیه 
اخیــراً اعــالم کرد کــه کارگــران آســدا فقط 
۱۰/۱۰ پوند در ســاعت دریافت می کنند 
که کمترین دستمزد در بین چهار شرکت 
بزرگ و یکی از کمترین دستمزدها در بین 

کل خرده فروشان است.

همه گیــری کوویــد۱۹ بــر چالش هــای کارمندان خــط مقدم 
خرده فروشــی و حیاتی بــودن آنها برای ســازمان نــور تازه ای 
تاباند. طبق یک نظرســنجی جدید، فعالیت چندانی برای 
رضایت بخش کردن شغل آنها انجام نشده است. استخدام 
تعداد بیشتری کارمند، کمک خواهد کرد، اما تنها ۶۳ درصد 
از پاســخ دهندگان قصد انجام این کار را داشته اند و فقط ۸ 
درصد قرار بوده برای بهبود تجربه این کارمندان و رفع کمبود 

نیروی کار سرمایه گذاری کنند.
ایــن نظرســنجی کــه توســط »فارســتر کانســالتینگ« و به 
نمایندگی از »ورک جم« انجام شد، از ۵۰۲ تصمیم گیرنده 
تجــاری در برخــی از بزرگ تریــن شــرکت های کارفرمایــی در 

جهان صورت گرفته است.
اســتیون کرامــر، مدیرعامــل ورک جــم می گویــد: »مــا 
می دانســتیم که مشــکلی وجود دارد؛ نه فقط در بهره وری، 
بلکه در مشــارکت در این زمینه. یکی دیگــر از دالیل انجام 
این نظرســنجی این اســت که جهان در چند سال گذشته 
تغییر کرده و داده هــای چندان خوبی بــرای تعیین کمیت و 
موقعیت یابی مشکالتی که هر سازمان در جهان با آن مواجه 

است، وجود ندارد.«

 همان چیزی شد که فکر می کردیم
ایــن نظرســنجی از نظــر جغرافیایــی و انــواع خرده فروشــی 
بخش وسیعی را پوشش می دهد که شامل ۱۱ کشور، بیش 
از ۵۰۰۰ کارمنــد، مدیــران، معاونــان و رهبــران مجموعــه در 
بخش های مختلف سازمان ها می شــود تا دیدی جهانی از 
موضوع، اولویت ها و درک مشکل توســط رهبران این حوزه 

به دست آورد.
کرامــر می گویــد: »مــا از یافته هــا شــگفت زده نشــدیم. 
این نظرســنجی با بــاور مــا در مــورد ابعــاد مشــکل و برخی 
برداشت های نادرست سازمان ها از اولویت های کسب و کار 
و اولویت های افراد همسو بود. پیش بینی ما با هر چیزی که 

در نظرسنجی دیدیم، در یک راستا قرار داشت.«
کرامر می افزاید: »این کار نباید نوعی بن بست باشد. نیروی 
خط مقدم خرده فروشی بودن می تواند رضایت بخش باشد 
و به توســعه منجر شــود. ســازمان ها باید نحوه ارتباط خود 
با کارمنــدان را تنظیــم کنند تا بــرای افــرادی کــه در آنجا کار 

می کنند، جذاب تر و سرگرم کننده تر باشند.«
او می گوید: »بســیاری از ما و و بســیاری از مشــتریان ما که 
در دفتر مرکزی کار می کنند، کار خــود را به عنوان کارمندان 
خط مقدم خرده فروشــی آغاز کردیم. مشکل این است که 
کارمنــدان فعلی احســاس می کننــد این کار یک بن بســت 
شغلی است. این مشــکلی اســت که باید همین حاال حل 

شود.«

 ارتباط مستقیم کارمندان و نتیجه
قدردانــی از مهــارت کارمنــدان خــط مقــدم رایــج اســت، 
بنابرایــن تمــام ســازمان ها در سراســر جهــان درک کرده اند 
که بــه ســرمایه گذاری روی ایــن کارمنــدان نیاز دارنــد. آنچه 
ایــن نظرســنجی نشــان می دهــد ایــن اســت کــه تمایــل به 
سرمایه گذاری در ابزارهای توسعه و بهره وری افراد و همچنین 

حفظ کارکنان که مشکلی بزرگ است، وجود دارد.
کمبــود نیــروی کار یــک مشــکل بــزرگ بــرای بســیاری از 
خرده فروشــان اســت و این مســئله ارتبــاط عمیقی با ســه 
اولویت اصلی همه این خرده فروشان یعنی افزایش درآمد، 
افزایش ســودآوری و کاهش هزینه هــا دارد. کرامر می گوید: 
»ارتباط مستقیمی بین افراد و نتیجه کسب و کار وجود دارد. 
این تنها یک همبســتگی نیســت، بلکه پیوندی مستقیم 
اســت. این آگاهی بســیار مهم حاصــل از این نظرســنجی 

است.«
کرامــر می افزایــد: »شــرکت ها بــه کســب وکار و افــراد با هم 
به عنــوان یک راه حل نــگاه نمی کننــد، بلکه به عنــوان موارد 
جداگانــه می نگرنــد کــه ارتبــاط معنــاداری بــا هــم ندارنــد. 
شرکت هایی که افراد را درک می کنند، عملکرد بهتری دارند. 
اگر به گزارش هــای درآمد آنها نگاه کنید، متوجه می شــوید 
از منظــر رشــد درآمــد و ســودآوری امتیاز بیشــتری کســب 

کرده اند.«
مشکالتی که در حال حاضر برای کارمندان خط مقدم وجود 
دارد، با همه گیری کووید۱۹ تشدید شد. یکی از کارهای مهم 
این اســت که فناوری باید بخش بزرگی از راه حل ها باشد تا 
کارکنان شادتر و متعهدتر باشند و نتایج تجاری که اولویت 
سازمان هاســت نیــز بــه آن سمت و ســویی که مد نظرشــان 

است، هدایت شوند.

۵۲ شرکتی که مورد بررســی قرار گرفته اند، در کنار کار واقعاً 
دشــوار مدیریت مصرف کننــدگان و تمــام فعالیت هایی که 
در یک فروشگاه انجام می شود، از چهار سیستم مختلف 
به طــور همزمــان اســتفاده می کردنــد. ساده ســازی تجارب 
کارمندان امــری ضــروری اســت. ایــن کار عملیات را ســاده 
می کند و به سطح باالتری از مشارکت کارکنان منجر می شود. 
کرامر می گوید: »بسیاری از سازمان ها از فرایندهای دستی، 
کلیپ بردهــا، تابلوهــای اعالنــات و مــوارد چاپــی اســتفاده 
می کنند. این باعث می شود ارتباط کارکنان با شرکت قطع 
شود. آنها از باقی بخش ها دور می مانند و واقعاً نمی توانند با 
اهداف سازمانی هماهنگ شوند. فناوری یک مؤلفه بسیار 
بزرگ در حل مســائل مربــوط به تمایــالت کارکنان اســت و 
استفاده از آن به نتایج بهتر در کسب و کار خواهد انجامید.«

 این فناوری اولویت دارد؟
از  درصــد   ۸۰ کــه  داده  نشــان  جــم  ورک  مطالعــه 
تصمیم گیرنــدگان صنایــع در مناطــق جغرافیایی مختلف 
می خواهند از فناوری برای بهبود تجربه استفاده کنند، اما با 
اولویت دادن به سرمایه گذاری های دیجیتال مشکل دارند. 
در واقــع، ۷۱ درصــد از همه رهبران مورد بررســی نگــران این 
بودند که سرمایه گذاری در فناوری ای که فرایندها و کارایی را 
بهبود می بخشد، بر فناوری ای که در نهایت تجربه بهتری 
برای کارکنان ایجاد می کند، اولویــت دارد. به طور خاص در 
خرده فروشــی، ۷۳ درصد از تصمیم گیرنــدگان گفته اند که 
ابتکارات تحول دیجیتال هنوز به خط مقدم نرسیده است. 
خرده فروشان باید ابزارهای دیجیتالی مناسب را نه فقط برای 
کارکنان شــرکت ها و ســتاد، بلکه برای همــکاران خط مقدم 
خود نیز فراهم کننــد تا اطمینان حاصل شــود کــه کارکنان 
توانمند، متعهد و خوشــحال هســتند و کارایــی عملیاتی و 
درآمد را بهبود می بخشند.تقریباً ســه چهارم )۷۴ درصد( 
از تصمیم گیرندگان در سراسر صنایع گفته اند که کارمندان 
خط مقدم شرایط کاری را که فقط دو سال پیش بدون مقبول 
بــود، رد می کننــد و ۸۰ درصد نیز اذعــان داشــته اند گردش 
مالی در خط مقدم افزایش یافته و این امر شرکت ها را برای 
حفظ اســتانداردها و ارائه یک تجربه مثبت به مشتری به 

چالش می کشد.



شــــــــــــــمــــــــــــاره ۸۴
۹ بهـــــــــــــــــــــمن ۱۴۰۱
ســــــــــــــــــــــــــــــــال دوم

KARANG

28

خردهفروشی
R E T A I L

در طول دو ســال قرنطینه ناشــی از کرونا و آغاز رونــد کار از 
خانــه، مصرف کنندگان به صــورت آنالین به فروشــگاه های 
مــورد عالقــه خــود هجــوم آوردنــد تــا از برندهــای محبوب 
خود خرید کننــد. در حالی که عــده زیادی در حــال تجربه 
اولیــن خریــد آنالیــن خــود بودنــد، اتفاقــی مشــابه و کمتر 

مشاهده شده در فضای B2B نیز رخ داد. فروش 
در سایت های تجاری B2B در سال ۲۰۲۱ تقریباً 
۱۸ درصد نسبت به ســال قبل افزایش یافت و 
ارزش آن به بیش از ۱/۶ تریلیون دالر در سراسر 
جهــان رســید. با ایــن حــال تکــرار یــک تجربه 
فروشگاه آنالین استاندارد دیگر برای به دست 
آوردن قلب و ذهن خریداران کافی نخواهد بود. 
در یک بازار رقابتی فزاینده، شرکت های تجاری 
B2B باید تجربیات جذاب و هیجان انگیزی را که 
خریداران می خواهنــد، ارائه دهند. برای انجام 
این کار، آنها باید رویکردی چندجانبه از ترکیب 

فناوری و خواست مشتریان اتخاذ کنند.

 خرید بدون اصطکاک
پیش بینی می شــود بازار تجارت دیجیتال B2B آمریکای 

شــمالی تــا ســال ۲۰۲۵ از ۴/۶ تریلیــون دالر فراتــر رود. 
اما بــا افزایش فشــارهای اقتصــادی، فروشــندگان باید بر 
ســر آخرین مشــتری ها بــا هم مبــارزه کننــد. یعنــی آنچه 
 IDC را که مشــتری می خواهد به او بدهند. طبــق گزارش
)شرکت سپرده گذاری نهادی ایاالت متحده( اکنون تقریباً 
ســه چهارم )۷۳ درصــد( خریــداران انتظــار 
تجربــه ای از نــوع B2C را دارنــد و بــا توجــه بــه 
اینکــه در حال حاضر ســه چهارم )۷۳ درصد( 
از میلنیــال در تصمیم گیری هــای خریدهــای 
B2B مشــارکت دارنــد، مطمئنــاً راه برگشــتی 

وجود ندارد.
اما این روزها یک تجربه جــذاب B2C چگونه 
بــه نظــر می رســد؟ ممکــن اســت ترکیبــی از 
قابلیت های فروشگاه های فیزیکی و دیجیتال 
بــا هــم باشــد، ماننــد مفهــوم فروشــگاه بدون 
پرداخت. این ایده که توسط آمازون گو و سایر 
خدمات دهندگان در بخش خواربارفروشی اجرا و محبوب 
شده اســت، به معنی ایجاد یک تجربه خرید یکپارچه و 
بدون اصطکاک است. با داشــتن یک حساب کاربری در 
برنامه تلفن همراه، مشــتریان ثبت نام شــده می توانند در 

تجارت B2B چه چیزهایی را از تجارت B2C وام 
گرفته است؟ افزایش کیفیت کانال های فروش 

دیجیتال مسئله ای است که همه کسب و کارها به 
آن پی نبرده اند

رشد در بازاری
کمتر شناخته شده

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

پنج روندی که بازار D2C را در سال ۲۰۲۳ شکل خواهند داد

افزایش آگاهی؛ افزایش کارآمدی 

TRENDروند

شرکت های D2C که مستقیماً با مصرف کنندگان 
در ارتبــاط هســتند، بایــد بــرای ســالی کــه رکــود 
گریبانگیر بســیاری از کســب و کارها می شــود، از 
همه توان خود اســتفاده کنند تا از بازار رقابت جا 
نمانند. در ادامــه به پنج رونــد اصلی این بــازار در 

سال ۲۰۲۳ مروری خواهیم داشت. 

 اینفلوئنسر مارکتینگ
اینفلوئنســر مارکتینــگ قــرار اســت 
دســتخوش تغییــر قابــل توجهــی شــود، زیــرا 
برندهای D2C فرستادن هدایا برای اینفلوئنسرها 
را بــر همکاری هــای ســنتی بــا آنهــا در اولویــت 
قــرار می دهنــد. دلیــل ایــن تغییر نیــاز بــه یافتن 
راه هــای معتبرتــر و مؤثرتــر بــرای دســتیابی بــه 
مصرف کننــدگان اســت. بــا ارســال محصــوالت 
بــه گــروه هدفــی از اینفلوئنســرها و بــه اشــتراک 
گذاشتن بازخورد صادقانه آنها با فالوئرهای خود، 
برندها می توانند اعتمــاد ایجاد کننــد و فروش را 

افزایش دهند.

 افزایش پذیرش هوش مصنوعی
پذیــرش هــوش مصنوعــی نحــوه کار 
برندهــای D2C را تغییــر خواهــد داد. بــر اســاس 
تحقیقات »گرنــد ویــو«، انتظار می رود اســتفاده 
جهانــی از هــوش مصنوعــی در خرده فروشــی تــا 
سال ۲۰۲۵ بتواند ۷/۳ میلیارد دالر ارزش افزوده 
تولید کند. برندها با درگیر کردن هوش مصنوعی 
در عملیات و استراتژی های خود می توانند وظایف 
را خودکار و داده های مشتریان را تجزیه و تحلیل 
کنند و تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. این اتفاق به 
تولید ابزارها و فناوری های جدیدی منجر می شود 
که بــه برندهــا کمــک می کنــد کارآمدتــر و مؤثرتر 

فعالیت کنند.

 میم مارکتینگ
بازاریابی میم نیز قرار است در سال ۲۰۲۳ 
به یــک روند تبدیــل شــود، زیــرا مصرف کنندگان 
متعلق به نســل زد باعث محبوبیت آن شده اند. 

برندهــا بــا گنجانــدن میم هــا در اســتراتژی های 
بازاریابی خــود می توانند با مخاطبان هدف شــان 
ارتباط برقرار کنند و در یک بازار شــلوغ بیشتر به 
چشم بیایند. طبق گزارش مرکز تحقیقات »پیو«، 
۷۲ درصد از نســل زدی ها از میم ها بــرای برقراری 

ارتباط با دوستان خود استفاده می کنند.

 تبلیغات ویدئویی
انتظــار مــی رود اســتفاده از تبلیغــات 
ویدئویی در ســال ۲۰۲۳ به یک روند تبدیل شود، 
زیرا راهی مؤثر برای جلب توجه مصرف کنندگان 
و ایجــاد آگاهــی در مــورد برنــد اســت. عــالوه بــر 
ایــن، تبلیغــات ویدئویــی در حافظــه بلندمــدت 
مصرف کنندگان باقی می مانند و باعث می شوند 
آنها برای مدت بیشتری برند را به خاطر بسپارند 
و در خریدهــای آینده خــود آن را در نظــر بگیرند. 
اســتفاده از تبلیغــات ویدئویــی بــه برندها کمک 
می کند تا مخاطبان هدف بیشتری ایجاد کنند و 
شانس تبدیل آنها به مشتریان وفادار را افزایش 

دهند.

 تجارت مکالمه محور
در ســال ۲۰۲۳، تجــارت مکالمه محــور 
رایج تر خواهد شد، زیرا برندها برای شخصی سازی 
از ویژگی هــای تعاملــی بیشــتری در واتــس اپ 
استفاده می کنند. برندهایی که بدون وقفه ارتباط 
مفیــدی ارائــه می دهنــد، بیشــترین موفقیــت را 
خواهند داشت. برندهای D2C با استفاده از این 
شــکل ارتباطــی می تواننــد تعامل مشــتری، نرخ 

تبدیل و فروش خود را افزایش دهند.
همان طور که می بینیــد روندهای بســیاری وجود 
دارد که صنعت را در ســال ۲۰۲۳ شــکل خواهند 
داد. به عنــوان یــک بنیان گــذار برنــد D2C، مهــم 
است که جلوتر از منحنی باشــید و از این روندها 
به نفع خود استفاده کنید. با آگاه ماندن و عملکرد 
اســتراتژیک در رویکرد خــود، می توانید به رشــد 
تصاعدی دست یافته و به موفقیت های جدیدی 

برسید.
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خردهفروشی
R E T A I L

طرح خالقانه والمارت برای حل معضل حمل و نقل

ارتقای کارمند ساده به راننده کامیون

REPORTگزارش

همه گیری کوویــد ۱۹ تقریباً بر هــر صنعتی که 
می توانیــد نام ببریــد، تأثیر بســیاری داشــت. 
وقتــی نوبــت بــه کاالهــای مصرفی می رســید، 
دوران  در  محصــول  ســاخت  اگــر  حتــی 
قرنطینــه همچنــان امکان پذیــر بــود، تقریبــاً 
همــه محصــوالت مســتقیماً بــه درب خانه ها 
تحویــل داده می شــد. بنابرایــن تقاضــا بــرای 
خدمــات حمل و نقــل و راننــدگان کامیون هــای 
مسافت طوالنی به شدت افزایش یافت. عالوه 
بــر تقاضــای ســنگین تر، صنعــت حمل و نقــل 
کامیــون و تحویــل کاالهــا دارای نــرخ گــردش 
مالی باالیی بود؛ مشــکل بزرگی که بســیاری از 

شرکت ها سعی در حل آن داشتند.
غول های خرده فروشــی آنالیــن ماننــد آمازون 
از موفق تریــن مشــاغل در طــول همه گیــری 
بودنــد، اما حتــی آمازون هــم در تأمیــن تعداد 
کافــی راننــدگان بــرای پاســخگویی بــه افزایش 
تقاضا با مشــکل مواجه شــد و قــراردادش را با 
چندیــن ارائه دهنــده خدمــات تحویــل کاال که 
برای برآورده کردن ســهمیه های شرکت مجهز 

نبودند، فسخ کرد.
در همین حال والمارت تمرکز کمتری بر تالش 
برای جذب نیروی کار جدید داشت و در عوض 
ســعی کرد تــا توانمندی هــای نیــروی کار فعلی 

خود را ارتقا دهد.
بهار گذشته این شــرکت برنامه توسعه ناوگان 
خصوصــی خــود را آغــاز کــرد؛ یــک دوره ۱۲ 
هفته ای که همکاران را بــه گواهینامه رانندگی 
تجاری )CDL( مورد نیاز بــرای رانندگی یکی از 
کامیون های غول پیکر والمارت مجهز می کند. 
حقوق اولیــه راننــدگان ۱۱۰ هــزار دالر در ســال 

است.

 والمارت برنامه آزمایشی خود 
را گسترش می دهد

طرح والمارت برای اســتخدام رانندگان بیشتر 
از داخل شــرکت با دعوت از کارمنــدان زنجیره 
تأمین در بخش های خاصــی از ایاالت متحده 
آغاز شد. اکنون والمارت در حال گسترش این 
برنامه است تا همکارانی را که در فروشگاه های 
والمــارت، مراکز توزیــع و دفاتــر حمل ونقل کار 
می کنند نیز شامل شود. تا زمانی که کارمند در 

شعاع ۵۰ مایلی دفتر حمل و نقل شرکت کننده 
زندگی می کند، می تواند برای مجوز گواهینامه 

رانندگی تجاری آموزش ببیند.
اســتخدام از درون سیســتم یــک انتخــاب 
خالقانــه و اســتراتژیک بــرای شــرکت اســت. 
ارائه گواهینامه از داخل شرکت امکان آموزش 
بیشــتر را فراهم می کنــد. نــاوگان حمل و نقل و 
برنامه های آموزشــی والمــارت دارای افتخارات 
بسیار چشــم گیری اســت. انجمن حمل و نقل 
آمریــکا راننــدگان ایــن غــول خرده فروشــی را 
ایمن تریــن نــاوگان در بخــش بیــش از ۲۵۰ 
میلیون مایل، در شــش ســال گذشــته معرفی 

کرده است.

 شــرکت ها بــه دنبــال راه هــای 
نوآورانه هستند

والمارت و آمازون از بزرگ ترین خرده فروشانی 
هســتند که خدمات تحویــل درب منــزل ارائه 
می دهند. هر دو شرکت در حال بررسی راه های 
جدیــد و خالقانــه بــرای تحویــل محصــوالت 
بــه مشــتریان، بــدون تکیه کامــل بــه رانندگان 

هستند.
آمازون و والمارت در حال بررســی اســتفاده از 
پهپادها برای تحویل بوده اند. به محض اینکه 
یک محموله کوچک به ایستگاه توزیع برسد، 
پهپادها آن را درب منزل شما رها می کنند. ماه 
گذشته، آمازون توانست آزمایش این برنامه را 
در الکفورد، کالیفرنیا و کالج استیشــنِ تگزاس 
آغاز کند، در حالی که والمارت در حال آزمایش 
پهپادهای خــود در تگــزاس، فلوریــدا و آریزونا 

بوده است.
هــر دو شــرکت خودروهــای تحویل خــودکار را 
نیز به عنوان راه حلی بالقوه بــرای کمبود راننده 
بررســی کرده اند. این فنــاوری هنــوز در مراحل 
توسعه است و هیچ یک از خرده فروشان بزرگ 
هنوز گزینــه ایمــن و قابــل اعتمــاد حمل و نقل 
خــودکار را نیافته انــد. والمــارت و آمــازون تنها 
شــرکت هایی نیســتند که در صنعت رانندگی 
خودکار ســرمایه گذاری می کنند. شــرکت های 
بزرگــی ماننــد آلفابــت، یوپــی اس، فــدرال 
اکســپرس و اوبــر همگــی ایــن فضــا را کاوش 

کرده اند.

هر زمــان به ســادگی با اســکن دســتگاه خود به فروشــگاه 
دسترسی داشته باشــند. وقتی اقالم در ســبد خرید قرار 
می گیرند، توســط حســگرهای هوشــمند داخل فروشگاه 
اســکن می شــوند تــا تجربــه ای فــارغ از نیــاز بــه پرداخت 
را ایجــاد کنند. یــا حتی می تــوان ماننــد فروشــگاه آلمانی 
وورث۲۴، آنها را به طور خودکار در پایان خرید اسکن کرد.
از آنجــا کــه ارائه دهنــدگان تجــارت B2B به دنبــال ایجــاد 
مزیت رقابتی و افزایش کارایی و در عین حال کاهش اتکا 
به کارکنان هستند، می توان انتظار داشت که شاهد تکرار 
این مدل در سراســر صنعت، به ویژه در زمینه هایی مانند 

عمده فروشی و زنجیره تأمین باشیم.

 پیوستن به شبکه های اجتماعی
تجارت اجتماعی یکی دیگر از زمینه های در حال رشــد 
سریع است که به نظر می رســد مصرف کنندگان نیز آن 
را دوســت دارند. طبق گفته کورسایت ریســرچ )شرکت 
تحلیــل داده متمرکــز بــر خرده فروشــی( انتظــار می رود 
 )Live-streaming( که ارزش بــازار الیــو اســتریمینگ
ایاالت متحده به تنهایی تا سال ۲۰۲۳ به ۲۵ میلیارد دالر 
برســد. همه چیز به گســترش پایگاه مشــتریان با ایجاد 
امکان خرید از طریق پلتفرم های رســانه های اجتماعی 
مانند فیس بوک، تیک تاک و توییتر بستگی دارد. بیش 

از ۴۰ درصــد از شــرکت های 
از  فــروش  پتانســیل   ،B2B
طریــق رســانه های اجتماعــی 
را مشاهده می کنند؛ رقمی که 

فقط سیر صعودی دارد.
چــرا؟ زیــرا ایــن همــان چیــزی 
اســت کــه خریــداران بــه آن 
عــادت دارنــد؛ چــه از طریــق 
پخــش زنــده یوتیــوب خریــد 
کنند، چه از طریــق پیوندهای 
مستقیم »کلیک برای خرید« 
یــا »کلیک بــرای ثبت نــام« در 
توییتــر، در هــر حــال فرایندی 
ســریع و ســاده اســت کــه بــه 
خریدار اجــازه می دهــد بدون 

نیاز به جابه جا شدن از اپلیکیشنی به اپلیکیشن دیگر 
خرید کنند. جای تعجب نیســت که تجــارت اجتماعی 
در حــال حاضــر بیــش از ۴ درصــد از کل بــازار تجــارت 

 فروش در سایت های 
تجاری B2B در سال 

202۱ تقریبا ۱8 
درصد نسبت به سال 
قبل افزایش یافت و 
ارزش آن به بیش از 
۱/6 تریلیون دالر در 
سراسر جهان رسید

دیجیتال در ایــاالت متحــده را به خود اختصــاص داده 
است.

فروشندگان تجارت B2B باید شــروع به تعریف اهداف 
تجــارت اجتماعی و گســترش اســتراتژی بازاریابی خود 
کننــد. بــا ایجــاد تعامــل و امــکان خریــد یکپارچــه در 
کانال هــای شــبکه های اجتماعــی، فرصــت بزرگــی برای 
افزایش سود و ایجاد روابط نزدیک تر با مشتریان وجود 
دارد. آن هایــی کــه می تواننــد در همــان ابتــدا حضــوری 
معتبــر در تجارت اجتماعی داشــته باشــند، بیشــترین 

شانس موفقیت را دارند.

 برشی از بازار
در نهایت روند کالن B2C بازارهای آنالین را باید در نظر 
گرفت. اگر این روند به درستی پیش رود، می تواند رشد 
را افزایش دهد؛ تحقیقات نشــان می دهد که ۴۰ درصد 
از خریداران B2B ایاالت متحده، بریتانیا و اســترالیا در 
آینده قصد خرید از آمازون بیزینس را دارند. اما این آمار 
به معنی آن نیست که همکاری با آمازون کمک چندانی 
به رشــد کســب و کار می کند. در واقع ممکن اســت برند 
شــرکت را به حاشــیه برده و آن را به چیزی کمی بیشــتر 

از یک ارائه دهنده لجستیک برای آمازون تبدیل کند.
 B2B به شــرکت ها توصیه می شــود بــا ایجــاد بازارهــای
خــود، ارزش بیشــتری بــه مشــتریان و شــرکای خــود 
ارائــه دهنــد. کســب و کار تجــارت قطعــات الکترونیکــی 
»ســورس ابیلیتی« را کــه اکنــون صدهــا میلیــون کاال در 
سراســر جهان در بــازار تخصصــی خود می فروشــد، در 
نظر بگیرید. ساختن اکوسیستم هایی مانند این ممکن 
است زمانبر باشــد، اما پاداش آن چشم گیر است؛ یک 
جریان درآمدی قانع کننده جایگزیــن به اضافه فرصتی 
برای ایجاد روابط مستقیم با مشتریان. عرضه کنندگان 
به این بازارها هجوم می آورند، زیرا فرصتی برای دستیابی 
به مشــتریان بیشــتر بــا حداقل هزینــه ســرمایه جذب 
دارند. خریداران از مجموعه محصوالت بیشتر، قیمت 
رقابتــی، جســت و جوی آســان تر و شــفافیت محصــول 

بیشتری برخوردار می شوند.

 تفاوت تجاری قابل ترکیب
تنها در چند ســال راهی طوالنی پیموده شــده، اما هنوز 
ظرفیت عظیمی بــرای نوآوری در بازار تجــارت دیجیتال 
B2B وجود دارد. اغلب موانع به چشم انداز برنمی گردد، 
بلکــه از ضعــف فنــاوری ناشــی می شــود. پلتفرم هــای 
یکپارچه تجارت دیجیتال مانند سلزفورس و اس ای پی، 
مشــتریان را محدود کرده و آنها را با نقشه راه محصول 
و استراتژی بازار فروشــنده مطابقت می دهند. تا زمانی 
که غول های تجارت متوجه شــوند که باید به مشتریان 
خود خدمات بیشــتری ارائه دهند، روندهــای مختلفی 
بــه وجــود می آینــد و از بیــن 

می روند.
 B2B ارائه دهنــدگان تجــارت
بایــد بــه پلتفرم هــای تجــاری 
ترکیبــی که از بهتریــن رویکرد 
ممکــن پشــتیبانی می کننــد، 
توجــه کننــد. ایــن امر بــه آنها 
قــدرت می دهــد تــا ویژگی هــا 
را  مختلــف  عملکردهــای  و 
از ارائه دهنــدگان گوناگــون 
انتخاب کنند و تجربیاتی را که 
مشتریان شــان می خواهنــد، 
ارائه دهنــد. اینکه مشــتریان 
چــه زمانــی و چگونــه آنهــا را 
می خواهنــد، مهم اســت. این 
مسیری سریع برای چابکی و رشد کسب و کار و فرصتی 
بــرای بهبــود تجربــه B2B از طریــق اســتفاده از بهترین 

تجارب B2C است.
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توجه ویژه بــه نوآوری های فنــاوری در پس زمینه های مد 
و لباس؛ از پَرســازی تا گلدوزی به طراحان اجازه می دهد 
تــا لباس هــای دیدنــی خلــق کننــد. امــا در طــول تاریــخ 
نوآوری های بسیاری وجود داشته که مد و لباس را پیش 
برده است. از سوزن های قدیمی و ساده گرفته تا چاپگر 
ســه بعدی سرتاســر مدرن و امــروزی اثر چشــم گیری بر 

چگونگی پوشیدن لباس ها داشته است. 

 سوزن
سوزن اصلی از اســتخوان حیوانات، شاخ و عاج ساخته 
می شد که به برانگیختن String Revolution یا همان 
انقالب ریسمان در حدود ۳۰ هزار سال پیش کمک کرد. 
اختراع سوزن انســان ها را قادر ســاخت تا در آب و هوای 
ســردتر که به لباس نیاز دارد ساکن شــود، اما تنها برای 
رفــع نیازهــای کاربردی مــورد اســتفاده قــرار نگرفــت. از 
ســوزن همچنین بــرای تزئیــن منســوجاتی کــه نمایش 
همگانــی داشــت نیــز اســتفاده می شــد. ایــن در حالــی 
اســت که رســیدن به آنچه امــروز مــد می نامیــم، قدری 
طول کشید. هرچند از نخســتین باری که انسان لباس 
را در جایگاه ابزاری برای بیان یک موضوع به کار گرفت، 
تزئیــن روی پارچه هــا راهــی برای پاســخگویی بــه انگیزه 

خالق ابتدایی بود. 

 چرخ گردنده
چرخ نخ ریسی در حدود سال ۱۰۰۰ پس از میالد در چین 

اختراع شــد. فرایند ســاخت نخ تا پیش از آن پرزحمت 
و ناکارآمــد بــود و الزم بــود الیاف بــا دســت روی نوعی از 
دوک پیچ بخورد. ریسیدن نخ ابریشم که از کرم ابریشم 
بومی چین تولید می شد، کاری دشوار بود و معرفی چرخ 
ریســندگی این روند را دگرگون کــرد. در نتیجه پارچه ای 
نرم و براق تولید شــد که تقاضای زیادی در غرب داشت 
و بــه ایجــاد راه ابریشــم انجامید کــه در مســیر آن برای 
نخســتین بار بــازاری جهانــی پدید آمــد که کاالهــا را در 

سطح بین المللی مبادله می کرد. 

 کارخانه های ریسندگی پنبه
پیدایــش کارخانه هــای ریســندگی، کاربــری چرخ هــای 
گردنده را در ســطحی دیگر قرار داد. نخســتین نمونه از 
آن در سال ۱۷۴۰ برای نگهداری ماشین آالت ریسندگی 
پایه گذاری شــد کــه الیاف را بدون نیروی دســت انســان 
دور هم تاب می داد. اختراعــات مکانیکی دیگری مانند 
دستگاه بافندگی )که قدرت خود را از چرخ آبی، بخار و... 
می گرفت( فرایند بافت الیاف بــه پارچه را کارآمدتر کرد. 
این کارخانه ها تولید لباس را از چارچوب یک کار دستی 
به الگوی تولید کارخانه محور تبدیل کردند که به انقالب 

صنعتی منجر شد.
کارخانه های ریسندگی موجب کاهش قیمت و افزایش 
کیفیت شــدند و به طبقه متوســط و کارگر امکان خرید 
پوشاک بیشتر را دادند و آنها توانستند با نسخه برداری 
از لباس هــای ثروتمنــدان، بخشــی از رونــد مــد شــوند. 

فناوری هایی که لباس پوشیدن را دگرگون کرد؛ اولین 
نشانه های آنچه امروز به عنوان صنعت مد و پوشاک 

می شناسیم، به چند هزار سال قبل برمی گردد

 30 هزار سال
تغییر و نوآوری

صنعت نساجی به وسیله افرادی از جمله جان کی، ریچارد آرکرایت 
و ساموئل کرامپتون دگرگون شد 

گنجه لباس؛ از دوران باستان تا امروز

REVIEWبررسی

 انسان های دوران باستان به چیزی برای 
نگهداری از پوست خود در برابر تهدید 
سرما نیاز داشتند. پاره های لباس آنها را پوست 
حیوانات مرده شکل می داد که گرم تر و با دانش 
آن روز قابــل تولیــد بــود. بــا ایــن حــال پوســت 
حیوانات پس از چندی شروع به تجزیه می کرد، 
بوی بســیار بدی داشــت و سفت می شــد. آنها 
دریافتنــد کــه آب پوســت را انعطاف پذیرتــر 
می کنــد، گرچــه روغــن بهتــر اســت و بوی بــد را 

متوقف می سازد. 

 در دوران مصــر باســتان، روم و یونــان 
گنجه لباس پر، نشانه مهمی از جایگاه 
اجتماعــی و ثــروت بــود. پارچــه بــرای رومی ها و 
یونانیان بســیار کمیــاب و چیــزی نمادیــن بود، 
بنابراین آنها از بریدن پارچه خودداری می کردند 
و پارچه هــای دوخته نشــده بــه کار می بردنــد و 
زیــورآالت و ســنجاق و کمربنــد بــه آن اضافــه 
می کردنــد. منســوجات پشــمی بــرای آنهــا 
بیشترین کاربرد را داشت و نیازمند رنگ آمیزی 
نبود. اما از آنجا که در دســترس مصریان پشم 
خالص نبود و گوسفند یا هر چیز دیگری اجازه 
ورود بــه هیچ معبــدی را نداشــت، آنهــا از کتان 

استفاده می کردند. 

 در جهش بزرگ دیگری به قرون وسطی 
می رســیم؛ زمانــی کــه لباس هــای بلند 
سرشار از گلدوزی و الگوهای برگرفته از بیزانس 
رواج داشت و پایانی بر فاصله بین طبقات پایین 
و باال گذاشت و طبقات پایین آنچه را که طبقات 
بــاال انجــام می دادنــد، بازتولید می کردنــد. آنها 
خودشــان ارزان تریــن نســخه لباس هایشــان را 

ساختند. 

 منسوجات از زمان ایجاد پارچه و لباس 
مســیری بلند و پیچیده را دنبــال کرده 
اســت. نســاجی بازتابــی از مــواد و شــیوه های 

موجود است. نخ با ریسندگی الیاف پشم خام، 
کتــان یــا پنبــه تولیــد می شــود و ســپس بــرای 
ســاخت منســوجات از شــیوه های بافندگــی، 
قالب بافی یا گره زنی اســتفاده می شود. آخرین 
شواهد درباره نخ در ۳۴ هزار سال پیش از میالد 
در گرجســتان و شــواهدی از بافــت در ۲۷ هــزار 
ســال پیش یافت شــده اســت. تا پیــش از این، 
همــه لباس هــا را در یــک رونــد تکــراری و بــا 
در هم آمیختــن پارچه هــا تکمیــل می کردنــد. 
امــروزه از پارچه هــا بــرای اهــداف مختلفــی از 
کاربردهای خانگی مانند فرش پشــمی یا پارچه 
مبل تا چتر، چتــر نجات یا لباس آتش نشــانان 
اســتفاده می شــود. نخ هــا طبیعی یــا مصنوعی 
هستند که به وسیله روندهای شیمیایی اصالح 

شده اند تا کم وبیش کشسان یا مقاوم شوند. 

 صنعت نســاجی به وســیله افــرادی از 
جملــه جــان کــی، ریچــارد آرکرایــت و 
ســاموئل کرامپتون دگرگون شد. در سال ۱۷۳۳ 
جــان کــی ماکــو را اختــراع کــرد کــه بــه افزایــش 
ســرعت بافندگی در اوایل انقالب صنعتی اول 

منجر شد. 

 در ســال های ۱۷۶۹ و ۱۷۷۹ آرکرایــت و 
کمپتــون نخســتین دســتگاه چرخنده 
مکانیکــی را ســاختند کــه راهگشــای توســعه 
فرایند مکانیزه بود. نخستین ماشین بافندگی 
در سال ۱۷۸۶ به دست ادموند کارترایت طراحی 
و ساخته شد که نیروی بخار را جایگزین نیروی 
آب برای گردش چرخ دنده هایش کرد و ســرعت 
بســیار زیادی ایجاد کرد که یک نوآوری شگرف 

بود. 

 ایــن عناصــر در کنــار یکدیگــر رونــد 
دوزندگــی و صرفه جویــی در مقیــاس 
صنعــت مــد را بــه شــکلی بنیادیــن دگرگــون 

کردند.
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کارخانه هــای ریســندگی موجــب گســترش مــد لبــاس 
شــدند. نمونــه آن کارخانه هــای ابریشــم لیــون فرانســه 
 Haute« بود که توســط چارلز فردریک ورث بنیان گذار
Couture« ایجاد شــد تــا از محصــوالت آن به شــکلی 

گسترده برای خلق مجموعه های خود استفاده کند. 

 چرخ دوزندگی
چرخ دوزندگی یا به عبارتی همان چرخ خیاطی در سال 
۱۸۳۰ به دســت بارتلمی تیمونیه فرانسوی اختراع شد. 
این دستگاه شــامل یک ســوزن خاردار بود و سرتاسر از 

چوب ساخته شده بود.
ورث تا جایــی که ممکــن بــود در کارش از چــرخ خیاطی 
اســتفاده می کرد و تنهــا برای اجــرای شــیوه های ظریف 
پایانی ســراغ دوخت دســتی می رفت که باعث شد این 
برداشــت که صنعت مــد لباس بــر پایه دوخت دســتی 

است، از بین برود.
چرخ خیاطی همچنین زمان الزم برای ساخت یک لباس 
را کاهــش داد که به مــردم عــادی اجازه دوخــت و خرید 

لباس های بیشتری می داد. 

 رنگ مصنوعی
تــا پیــش از آنکــه والتــر هنــری پرکیــن در ســال ۱۸۶۵ 
نخستین رنگ شیمیایی آنیلین را اختراع کند، رنگرزی 
پارچه ها فرایندی گران قیمت بود. رنگ بنفش گران ترین 
رنگ بــود که تولیــد آن نیــاز به برداشــت هــزاران حلزون 

کوچــک کوشــین و دنبــال کــردن فراینــدی 
بدبو داشــت و تنها مقدار اندکی رنگ تولید 
می کرد. لباس ها در رنگ هــای محدود تولید 
می شــدند و رنــگ بنفــش در اختیــار افــراد 

بسیار ثروتمند قرار داشت.
امــا زمانــی کــه پرکیــن بــه شــکلی تصادفــی 
رنگ بنفش مووین، یا آنیلین را کشــف کرد، 
پارچه های بنفش درخشــان بــا قیمت ارزان 
در دســترس قــرار گرفــت و مــد لباس هــای 
ارغوانــی بــه زودی از آن پیــروی کــرد. پابه پای 

رشد صنعت رنگ مصنوعی، رنگ های بیشتری ساخته 
شــد و عالقه به رنگ های درخشــان نیز افزایــش یافت و 
در همین حال موجب گسترش تولید پارچه های چاپی 

و ارزان شد.
 

 نایلون
شــیمی دانان شــرکت دوپونت در ســال ۱۹۳۵ با هدایت 
واالس کاروترز نایلون را که یک الیاف ابریشم مصنوعی 
ساخته شــده از ترکیب مواد شــیمیایی )از جمله آمین، 

هگزامتیلــن دی آمین و اســید آدیپیک( اســت، به ثبت 
رساندند.

در ســال ۱۹۳۸ نایلــون بــه همــگان معرفــی و بالدرنگ با 
استقبال روبه رو شد.

به ایــن ترتیب دورانی از مد آغاز شــد که فراتــر از مفهوم 
زیبایی، بلکه درباره راحتی و دســترس پذیری بود. آنگاه 
که برای نخســتین بار نایلون معرفی شد، آن را جایگزین 
جوراب هــای ابریشــمی گران قیمــت کردنــد؛ بنابرایــن 
جوراب هــای نایلونی به نســبت ارزان تر، بــه روش اصلی 
عالقه مند کــردن زنــان به ایــن رونــد تبدیل شــد. امروزه 

می توان حتی در شلوار نیز نایلون پیدا کرد. 

 اسپندکس
تا پیش از تولید اســپندکس )الیاف کشــدار پلی اورتان( 
لباس های چســبنده مانند کمربند از الستیک ساخته 
می شدند. در زمان جنگ جهانی دوم آنگاه که الستیک 
ســهمیه بندی شــد و در اختیــار کاربردهــای نظامی قرار 
گرفت، تغییر وضعیت کاربرد آن در لباس به یک اولویت 

تبدیل شد.
سرانجام یک شیمی دان به نام جوزف شیورز در دوپونت 
در سال ۱۹۵۴ الیاف اسپندکس را اختراع کرد. این ماده 
نــرم و کشــش پذیر در ســال ۱۹۵۹ با نــام Lycra بــه بازار 
عرضه و برای تولید جوراب شــلواری راحت و نرم و ســایر 

لباس های زیر از آن استفاده شد.
امــا اســپندکس اثــری گســترده بــر مــد گذاشــت و ایــن 
دیــدگاه را خلــق کرد کــه مــد می توانــد بیش 
از زیبایی شناســی و بلکــه دربــاره کارکــرد نیز 
باشــد. این اختراع به دگرگونــی تولید لباس 
شــنا منجر شــد و اجازه داد پــس از غوطه ور 
شــدن در آب نیز آزادی حرکت فراهم باشد. 
اســپندکس همچنیــن بــه دلیــل ویژگی های 
آیرودینامیکــی مــورد توجــه اســکی بازان و 

دوچرخه سواران قرار گرفت. 

 کفش ورزشی
در ســال ۱۹۱۷ یــک شــرکت الســتیک کفش هــای رویــه 
کرباس با کف الستیکی به نام Keds را ساخت که مدیون 
پیشــرفت های فنــاوری تولید الســتیک بــود و تبدیل به 

نخستین کفش ورزشی جهان شد.
در ســال ۱۹۲۴ یــک آلمانــی بــه نــام آدی داســلر نشــان 
تجاری کفش ورزشی آدیداس را ایجاد کرد که به سرعت 
محبوب تریــن کفش ورزشــی شــد. کفش هــای کتانی تا 
سال ۱۹۸۴ به جایگاه پذیرش همگانی نرسید، اما اکنون 

برای هر نوع فعالیتی ساخته می شوند.

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

ادامه از صفحه ۱۷

خطر رادیکالیسم

INTERVIEWگفت وگو

 طبیعــی اســت هــر چقــدر تعــداد ابزارهــای در 
دســترس مــا کمتــر باشــد، دیجیتــال مارکتینگ 

تحدید و تهدید می شود. 
یعنــی هــم کوچک ســازی رخ می دهــد و هــم 
اســتفاده از آنهــا بــه مخاطــره می افتــد، ولی از 
بیــن نمــی رود. بــه هــر حــال محتــوا می ماند و 
پیام رســان ها و ابزارهــای ارتباطــی تحــت هــر 
شــرایطی وجود خواهند داشــت. در چین هم 
که اینترنتش از ما محدودتر اســت، دیجیتال 
مارکتینگ وجود دارد و اتفاقاً قدرتمند اســت. 
برخی دوســتان هم خیلــی عالقه مندنــد ما به 
چین نزدیک شویم. اما وقتی تعداد ابزارها کم 
و محدود می شود، دست کسب و کارها هم در 
استفاده از ابزارها بسته خواهد بود و این اتفاق 

بسیار بدی است.
نکتــه دیگــری کــه دوســتان چین پرســت بــه 
آن توجــه نمی کننــد یــا عامدانــه چشــم بــر آن 
می بندند، این است که چین سیاست اقتصاد 
باز دارد، تحریم نیســت و آزادی های شخصی 
در حــد قابــل قبولــی موجــود اســت. در چنین 
شــرایطی، محدودیت اینترنت هم دارد. ما در 
کشورمان آنها را نداریم و محدودیت اینترنت 
را هم داریم به این مجموعــه اضافه می کنیم و 
این شــرایط را خطرناک می کنــد و جای نگرانی 
دارد. امیــدوارم هیچ وقــت این اتفاق در کشــور 

ما رخ ندهد و عقالنیت بر کشور حاکم شود. 

بــا توجــه بــه محــدود شــدن 
مارکتینــگ،  دیجیتــال  ابزارهــای 
استراتژی کسب و کارها چه باید باشد؟

طبیعتاً کسب و کار یا باید جمع کند و به قول آن 
دوست عزیز برود یا اگر می خواهد بماند، باید 
خودش را با شرایط وفق دهد. با توجه به چیزی 
که می بینیــم، احتماالً ابزارهــای ایرانی باید در 
اولویت باشند و در بسیاری از حوزه ها ابزارهای 
اپن سورس اهمیت بیشتری می یابند. مثالً اگر 
از آنالیتیکس استفاده می شود، باید به آینده 
فکر شود و ابزارهای اپن سورسی که وجود دارد، 
مورد توجه قرار گیرد. بدون اینکه بخواهند فضا 
را احساســی کنند، بایــد ببینند چــه ابزارهای 
ایرانی موجود است و احتماالت آینده را در نظر 
بگیرند و سعی کنند آشنایی اولیه را با آن ابزار 
پیدا کنند. به هر حال در کسب و کار حرف اول 
و آخر را مشــتری می زند و او تعیین می کند که 
من را کجا هدف گذاری کن، کجا با من صحبت 
کن و پیامت را بفرست. مشــتری هرجا باشد، 
منِ کسب و کار باید و در نهایت مجبور می شوم 
که به آنجا بروم و خواهم رفت. به همین خاطر 
به همه همکاران عزیــزم توصیه می کنم به این 
نکتــه توجــه کننــد کــه در نهایت این مشــتری 
اســت که تصمیم می گیرد کجا می توانیم با او 
ارتباط بگیریم. این راه های ارتباط با مشتریان 
را در نظر بگیرند و حواس شان باشد که ابزارها 

به هر حال به نظر می رســد بــا محدودیت های 
بیشتر روبه رو شوند. 

فارغ از اتفاقاتی که می تواند در 
بخــش رگوالتــوری رخ دهــد، اعضــای 
در  می تواننــد  چطــور  اکوسیســتم 
کوتاه مدت و میان مدت به خــود و دیگران 

کمک کنند؟
یکی از مهم ترین مشکالتی که من در اکوسیستم 
می بینم، نوعی فرهنگ تهاجمی و فقدان فرهنگ 
همراهــی و همدلی اســت. مــا بــه انــدازه کافی به 
خاطــر شــرایط اقتصــادی، مهاجــرت و کم شــدن 
نیروی انسانی متخصص و تصمیمات نابخردانه 
تصمیم گیران ضربه می خوریم. بعــد از آن طرف 
هم یــا خودمــان به خودمــان لگــد می زنیم یــا اگر 
می بینیــم دارند به کســی لگد می زنند، پشــتش 
نمی ایســتیم. در میانــه تصمیمــات احساســی 
و تحریم کــردن ایــن و آن کســب و کار، مــن ندیدم 
کســب و کاری بــه حمایــت از کســب و کاری دیگر 
بلند شود. در اینجا خیلی ضعف داریم و وظیفه 
مدیران شرکت هاســت کــه بــه کارکنان خــود نیز 
این راهنمایی و مشــورت را بدهند کــه با لگد زدن 
به دیگــران، اتفاق مثبتی برای شــما نمی افتد. در 
نهایــت ضربه ای کــه بــه دیگــران می زنیــم، روزی 
به خــود مــا هــم برمی گــردد. نه تنها نبایــد ضربه 
بزنیــم، بلکــه حتــی اگــر می بینیــم کســی ضربه 
می زنــد، مــا از آن دفــاع کنیــم. در نهایــت همــه 
فعاالن بخــش خصوصی هیچ حامــی ای ندارند. 
نه آن باالدستی ها به فکر ما هســتند، نه شرایط 
اقتصادی بر وفــق مرادمان. خودمــان باید به فکر 
خودمان باشیم و این همدلی را باید در بین خود 

ایجاد کنیم. 
از همه اینهــا مهم تر، کار صنفی و پشــت صنف 
ایستادن است. حاال چه اتحادیه کسب و کارهای 
مجــازی باشــد، چــه انجمــن کســب و کارهای 
اینترنتی، چه نظام صنفی رایانه ای. متأسفانه ما 
متعهد به کار صنفی نیستیم و پشت نهادهای 
صنفی نمی ایستیم و تصمیم گیری هایمان منفرد 
و احساسی اســت. فکر می کنم اگر این بخش را 
تقویت کنیم، می توانیم جلوی تغییرات باالدستی 
را نیز بگیریم، زیرا از با هم بودن و کار صنفی قدرت 
می گیریم. در این شرایط باید اختالف نظرها را رها 
کنیم و به کار صنفی بپردازیم. اقتصاد دست ما 
نیست، ولی بعضی از مشکالت صنف خودمان 

را می توانیم با همدلی حل کنیم. 
در مجمــوع در حرف هــای مــن نوعــی ناامیــدی، 
بغض، اشک و حسرت هســت. ولی باز هم من 
و امثال من ناامید نیستیم. حتی اگر االن هم با 
بغض و ناراحتی حــرف می زنیم، بــه امید بهبود 
اســت. حواس  مان باشــد کــه ناامیدی مســاوی 
مرگ اســت و اگر می خواهیم زنده باشیم، همه 
بایــد تــالش کنیــم کــه امیــد را در دل خــود زنده 

نگه داریم. 



شــــــــــــــمــــــــــــاره ۸۴
۹ بهـــــــــــــــــــــمن ۱۴۰۱
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مسئوالن بادرایت در این چند سال خیلی سعی کردند که سوراخ سیستم را بگیرند تا سؤاالت 
کنکور لو نرود، اما سوراخ ها ناجوانمردانه قایم می شدند و آخرش با قطع کردن اینترنت هم 

هیچ سوراخی رفو نشد که نشد...

نصایح شیخ بهایی 
درباره ارزش عمر 

عمر عزیزست 
غنیمت شمار

بهاء الدین محمــد بن حســین عاملی )۸ 
اسفند ۹۲۵ - ۸ شهریور ۱۰۰۰ خورشیدی( 
مشــهور به شــیخ بهایــی از دانشــمندان 
نامدار دوران صفوی است. وی در بعلبک 
زاده شــد و همراه پدرش در در ۱۳ ســالگی 
بــه ایــران مهاجــرت کــرد. او بــه فلســفه، 
منطق، هیئــت و ریاضیــات آگاه بــود و ۹۶ 
کتــاب در سیاســت، حدیــث، ریاضــی، 
اخــالق، نجــوم، عرفــان، فقه، مهندســی، 
هنــر و فیزیــک برجــا گذاشــته اســت. در 
ســال ۲۰۰۹ یونســکو به پــاس خدماتش 
بــه ستاره شناســی نــام وی را در فهرســت 
مفاخر ایران و لبنان ثبت کرد. شیخ بهایی 
یکی از نخســتین ستاره شناســان جهان 
اسالم بود که امکان حرکت زمین را پیش از 
انتشار نظریه کوپرنیک بیان کرد. کشکول، 
دیوان غزلیات، دو مثنوی معــروف »نان و 
حلوا« و »شیر و شکر« از جمله متون ادبی 

به جامانده از اوست. 
شیخ بهایی را پس از مرگ در اصفهان به 
مشــهد برده و در مســجد گوهرشاد دفن 
کردنــد. او در بیــان قناعــت و ارزش عمــر 

می گوید:

گر نبود ِخنگ مطاّل لِگام
زد بتوان بر قدم خویش گام

ور نبود مَشرَبه از زرّ ناب
با دو کف دست توان خورد آب

ور نبود بر سر خوان آن و این
هم بتوان ساخت به نان جُوین

ور نبود جامه اطلس تو را
دلق کهن ساتِر تن بس تو را
شانهِ عاج ار نبود بهر ریش

شانه توان کرد به انگشت خویش
جمله که بینی همه دارد عوض
در عوضش گشته میسر غرض

آنچه ندارد عوض ای هوشیار
عمرِ عزیزست غنیمت شمار

HINT نکته

خدا را شکر حل شد مشکل از بیخ

١
یــک ضرب المثــل قدیمــی هســت کــه می گویــد: »از مــردن 
پدربزرگــم نمی ترســم. می ترســم عزرائیــل راه خانــه ام را یــاد 

بگیرد.« خودمانیم؛  قدیمی ها هم چه مثل هایی داشتند.

٢
هفته پیــش همه منتظــر یک اتفــاق بــزرگ در 
کشور بودیم، اما مسئوالن بادرایت این اتفاق را 
خیلی بزرگ تر از حد تصورمان کردند. کنکور اگر 
یک اتفاق بزرگ و مهــم در زندگی همه ایرانیان 
نباشد، الاقل یک اتفاق بزرگ در زندگی تعدادی 
ایرانــی باقی مانــده از نســلی کــه یک زمــان فکر 
می کرد علــم و دانــش و مدرک البــد چیز خوبی 

اســت، هســت. هفته قبل کنکور برگزار شــد. چنــد میلیون 
دانش آموز ســابق کله صبح با اســترس بیدار شــدند تا بلکه 
بشوند دانشجوی آینده و بعدش هم بشوند... اصالً بی خیال. 

بهتر است زیاد وارد معقوالت نشویم.

٣
خب حاال که کنکور مهم است، پس البد جلوگیری از تقلب در 
آن هم مهم است دیگر. البته در سال های اخیر مدام گروهی 
سیاه کار سیاه نمای ســیه رو تالش کرده اند دســتاوردها را زیر 
سؤال ببرند. آنها در این مدت با بی تربیتی کامل قبل از اینکه 

مراقب ها دفترچه سؤاالت را روی صندلی داوطلب بگذارند، 
یکســری ســؤال در فضای مجازی و حقیقی به نام ســؤاالت 
کنکور پهن کردند و زدند زیر میز تا زبانم الل، این القا را بکنند 
که مسئوالن برگزاری کنکور کارشان را بلد نیستند؛ در حالی 

که آنها بلد بودند، خوب هم بلد بودند.

۴
مســئوالن بادرایــت کــه هر کــدام ۱۰، ۲۰تــا از آن 
مدرک ها کــه ایــن نوجوانــان خوابالــو آرزویش را 
دارنــد، روی طاقچــه خانه شــان ردیــف کرده اند، 
در این چند سال خیلی ســعی کردند که سوراخ 
سیستم را بگیرند، اما سوراخ ها هم ناجوانمردانه 

مثل همان سیاه نماها قایم می شدند.

۵
پس این عزیزان برای پنچرگیری و میزان چرخ و فرمان کنکور 
چه باید می کردند؟ از آنجا که مسئوالن ما از آن بیدها نبودند 
که با این بادها بلرزند، امسال خودشان دم کنکوری یک توفان 
راه انداختند تا حســاب کار دســت همــه بیایــد. آنها گفتند 
اگر خودرویی نباشد، تصادفی نیست. اگر ازدواجی نباشد، 
نرخ طالق صفر می شــود. اگر چاقویی در آشــپزخانه نباشد، 

انگشتی بریده نمی شود پس...
اگــر اینترنتــی نباشــد، چطــور ســؤال ها پخــش می شــود؟ 
سیاه نماها که نمی توانند برای همه داوطلبان پیک بگیرند و 

پرینت سؤال ها را به دست شان برســانند. بنابراین زدند و از 
بیخ اینترنت را قطع کردند.

احتمــاالً در جلســه ایــن بــزرگان ایران زمیــن یکی بلند شــده 
و گفتــه: »بــرادران و خواهران مــن! وقتی خــروس نبود صبح 
نمی شد؟« همه کمی پس کله شــان را خارانده اند و گفته اند: 
»چرا.« بعد آن بزرگوار گفته: »قبل از آمدن اینترنت، این بالی 
بزرگ، ای مصیبت عظیم، این بلبشوی شدید، کنکور چطور 
برگزار می شد؟« البد همه گفته اند: »بدون اینترنت.« دوباره 
پرســیده: »آیا آن وقت ســؤاالت لو می رفت؟« و بــاز هم همه 
گفته اند: »خیر.« و در نهایت ایشــان چکش آخر را زده اند و 
گفته اند: »پس مقصر اصلی لو رفتن سؤاالت پیدا شد. من 

دیگر عرضی ندارم.«

۶
اما درست موقعی که کنکور شروع شده بود و این بادرایت های 
جذاب به خاطر کشــفی که کــرده بودند بــه همدیگر تبریک 
می گفتند و دست در گردن هم عکس یادگاری می انداختند 

»سؤاالت کنکور باز هم لو رفت«!

٧
زدی حرکت برای ثبت تاریخ

که کوبی مثل چکش آن وسط میخ
ترکاندی به کل نت را و گفتی

خدا را شکر حل شد مشکل از بیخ

شب  نوشته های یک بچه نوآور! (۷۲)

شومو عامو 
انگار آمُخته شدی!

ایــن روزهــا فهمیــده  ام کــه ســمیرا و محمد هــم اگر آب 
ببینند شناگران خوبی هستند. حاال نه اینکه در میانه 
زمســتان ســخت وطنی تــن بــه آب بزنند یا 
خدای نکرده به دنبال انجام کارهای ناپسند 
باشند که بال نازل شود و ما را از نعمت همین 
دو قطــره بــاران و نیم بنــد انگشــت بــرف هم 
محروم کننــد؛ منظورم این اســت که بلندگو 
دست شــان برســد ســخنران و ســخن دان 
هســتند. به آمــوزش و آزمایــش نیازمندند، 
ولی ویژگی های الزم را دارند؛ چرا؟ چون دیروز 
دور از چشــم من در بین همان ناهار خوردن 
همیشــگی کــه گاهــی تــا عصرانــه هــم طول 
می کشد، این دو نفر میدان داری می کردند و گفت وگوی 

شیرینی درباره درگیر شدن در عادت ها داشتند. 

گفت وگو اما از آنجا آغاز شده بود که محمد و مهدی و 
ســامان درباره اینترنت گله می کردند و کامیار هم یک 
در میان برای هر کدام جمله ای طنز در این باره می گفت. 
ناگهان سامان با شور و هیجان گفت: »بگذریم از اینکه 
کامیار تذکر آیین نامه ای داد، ولی سمیرا جان داریم غذا 
می خوریم. چه کاریه که پشت سر هم می گی قورباغه 
پخته؟ یه چیز دیگر بگو.« هنوز جمله اش تمام نشده 
بود که محمد پاســخ داد: »انگار مطلــب رو نگرفتی. از 
کدوم حیوون بگه که با موضوع ســازگار باشــه؟ خر که 
مربوط به داســتان خر خوش بینــه و میمون کــه هزارتا 
حکایــت دیگــه داره. ولــی اون موجــودی کــه انــگ این 

ماجراست همین قورباغه خودمونه و دیگر هیچ!« 
پس از آنکه سامان این چنین هوشــمندانه! قانع شد، 
ســمیرا ادامــه داد: »بلــه ماجرای ما شــده مثــل همین 
قورباغه که کم کم پخته شــد و نفهمید چــه بالیی داره 
ســرش میــاد. آش شــور بســتن اینترنــت از یــک قطع 
و فیلتــر ســاده شــروع شــد، اندک انــدک چنــان درگیر 
وی پی ان شــدیم که انگار ناف اینترنت و ابــزار دور زدن 
فیلتر رو با هم بســته و برای ما ســاختن. حــاال اون قدر 
بستن و تعطیلی راحت شده که رکورد تاریخی زده و به 

خاطر کنکور هم بسته می شــه؛ داریم عادت می کنیم 
به این رفت و آمد و خوشــحالیم که کنکور ســالی یه بار 

برگزار می شه.« 
یادم سفری که سال گذشته به شیراز داشتیم، افتادم. 
چند روزی که در خیابان های پیرامــون هتل رفت و آمد 
کرده بودیم، ســالم و علیکی هم با مغازه دار ســر کوچه 
پیدا کردیم. آشــنایی از آنجا شــکل گرفت که درســت 
همان روز نخســت وقتی جلوی مغازه اش توقف کردم، 
برخــوردی با گلدان هــای زیبایش داشــتم. لبخندی زد 
و دســتی تکان داد تا با خیــال راحت بــروم. ولی فردای 
آن روز که این اتفاق تکرار شد، با همان لبخند شیرین 
سرش را بیرون آورد و گفت: »شومو عامو انگار آمُخته 
شدی! ای گلدونو مزاحمه یا یه منظور دیگه ی داری؟« 
تــوی ایــن هاگیر واگیر کــه وزیــر و وکیــل و کارمنــد اداره 
و خبرنــگار ســیما از کوچ میلیونــی به بســترهای بومی 
می گویند، ما که هنوز کوچ دیجیتال نکرده ایم و با همین 
بار و بندیل  اندک در یک مسکن استیجاری هستیم، 
چرا باید مثل قورباغه کم کم پخته شــویم؟ تا هستیم، 
همین جا هســتیم با چند کیلوبایت هویت دیجیتال ؛ 

ولی شومو عامو انگار آمُخته شدی!
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